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RESUMO 

 

 

HIPOLITO, R. L. Qualidade de vida das pessoas que vivem com o HIV/Aids no 

município de Rio das Ostras. 2015. 283f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Faculdade de 

Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a qualidade de vida e suas 

representações em momentos distintos de diagnóstico entre pessoas que vivem com o 

HIV/aids, no município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. O estudo foi apoiado na teoria das 

representações sociais associada ao constructo da qualidade de vida. Realizou-se estudo quali-

quantitativo, desenvolvido no Programa de DST, AIDS e Hepatites Virais do município de 

Rio das Ostras, tendo como sujeitos e amostra 100 pessoas que viviam com HIV/aids. A 

amostra foi estratificada, contando com 50 pessoas com tempo de diagnóstico de até 6 meses 

e 50 superior a 6 meses. A coleta de dados se deu através da aplicação de um questionário de 

caracterização socioeconômica e clínica, instrumento WHOQOL-HIV-Bref e entrevistas 

semiestruturadas, durante o período compreendido entre os meses de maio de 2013 a janeiro 

de 2014. Todos os sujeitos responderam aos dois primeiros instrumentos, e para as entrevistas 

foi constituída uma subamostra de 40 pessoas, igualmente distribuídas em dois grupos de 

acordo com o tempo de diagnóstico. A análise dos dados foi realizada através de estatística 

descritiva e inferencial utilizando o software SPSS 17.0. A análise das representações sociais 

foi apoiada pelo software Alceste 4.10. O grupo estudado caracterizou-se igualitariamente 

entre os sexos, com orientação religiosa evangélica (36%), média de idade de 37,6 anos, 

residentes no município de tratamento (89%), escolaridade fundamental e média incompleta 

(48%), empregados (65%), com renda pessoal média de R$ 1.077,00, com tempo de 

diagnóstico menor que quatro anos (68%), em uso de terapia antirretroviral (74%) e tempo de 

uso de terapia antirretroviral menor que quatro anos (52%). Os resultados da análise da 

qualidade de vida demonstraram que os escores dos domínios espiritualidade/religião/crenças 

pessoais (14,61) e relações sociais (14,52) apresentaram as maiores médias brutas, dentre 

aquelas com tendência positiva de avaliação. As médias mais baixas recaíram nos domínios 

nível de independência (13,77) e meio ambiente (13,29). Observou-se que o tempo de 

diagnóstico não interferiu nos escores de qualidade de vida da amostra. A representação da 

qualidade de vida revelou-se constituída por conteúdos associados às expectativas futuras, 

qualidade de vida frente ao diagnóstico, enfrentamento, uso do antirretroviral, transmissão e 

prevenção. Nesses conteúdos observou-se que essa representação compartilha significados, 

apontando para a hipótese de representação não autônoma em relação a representação social 

da aids. Conclui-se que o grupo possui mecanismos de adaptação à situação vivenciada, 

revelando percepção da necessidade de autocuidado e manutenção de uma rede de apoio 

alicerçada na espiritualidade/religiosidade e nas relações sociais, o que faz crer existir um 

caminhar progressivo para novos sistemas de interpretação, regendo relações mais positivas e 

objetivadas na representação social da qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Aids. Representações sociais. Qualidade de vida. Enfermagem. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

HIPOLITO, R. L. Quality of life of people living with HIV/Aids in Rio das Ostras. 2015. 

283f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 

This study aimed to analyze the overall quality of life and their representations at 

different times of diagnosis among people living with HIV/aids in the municipality of Rio das 

Ostras, lowland coastal state of Rio de Janeiro. The study was supported in the theory of 

social representations associated with the construct of quality of life. We conducted 

qualitative and quantitative study, developed in STD Program, AIDS and Viral Hepatitis in 

the city of Rio das Ostras The subjects and sample 100 people living with HIV/aids. The 

sample was stratified, with 50 individuals diagnosed with time up to 6 months and 50 over 6 

months. Data collection was made through the application of a questionnaire to characterize 

economic partner and clinic, WHOQOL-HIV-Bref instrument and semi-structured interviews, 

during the period between the months of May 2013 to January 2014. All subjects responded 

to the first two instruments, and to the interviews, a sub sample consisted of 40 people, 

equally divided into two groups according to the time of diagnosis. Data analysis was 

performed using descriptive and inferential statistics using SPSS 17.0 software. The analysis 

of social representations was supported by Alceste 4.10 software. The study group was 

characterized equally between the sexes, with evangelical religious orientation (36%), mean 

age 37.6 years, living in the city of treatment (89%), basic education and incomplete average 

(48%), employees (65%), with average personal income of R$ 1,077.00, with time of 

diagnosis less than four years (68%), on antiretroviral therapy (74%) and time of use of 

antiretroviral therapy less than four years (52%). The results of the quality of life analysis 

demonstrated that domain scores spirituality / religion / personal beliefs (14.61) and social 

relations (14.52) had the highest gross average among those who showed a positive trend 

assessment. The lowest averages fell in the fields level of independence (13.77) and the 

environment (13.29). It was observed that the time of diagnosis did not affect the sample 

quality of life scores. The representation of the quality of life proved to be composed of future 

expectations associated with content, quality of life when diagnosis, coping, antiretroviral use, 

transmission and prevention. In such content was observed that this representation shares 

meanings, pointing to the non-autonomous representation hypothesis regarding social 

representation of aids. It follows that the group has mechanisms to adapt to the situation 

experienced, revealing perceived need for self-care and maintenance of a support network 

founded in spirituality / religiosity and social relations, which suggests there is a progressive 

move towards new interpretation systems, conducting more positive relationships and 

targeted social representation of the quality of life. 

 

Keywords: Aids. Social representations. Quality of life. Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Saberes, Políticas e Práticas em 

Saúde e Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (PPGENF/UERJ) e traz, como objeto de estudo, a qualidade de vida 

e suas representações sociais, estudadas entre pessoas que vivem com o HIV/aids (PVHA), no 

município de Rio das Ostras, baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro.  

Sua inspiração original situa-se na pesquisa desenvolvida por Costa (2012), que 

analisou as representações sociais do HIV/aids e da QV entre pessoas que vivem com o 

agravo em um contexto de interiorização.  

O estudo é relevante por ser a aids, ainda, uma doença sem cura, transmissível, 

principalmente, em grande parte no mundo, por sexo sem proteção e também pelo sangue e 

seus hemoderivados, compartilhamento de agulhas e seringas, por transmissão vertical de mãe 

para filho, pela amamentação, além da transmissão ocupacional (BRASIL, 2013a, 2014a; 

FAUCI; LANE, 2006). Estudar a representação social (RS) da qualidade de vida (QV) neste 

grupo poderá fornecer conhecimento da configuração simbólica do fenômeno e dos modos de 

ver e pensar o HIV/aids, importante para as diversas discussões que vêm sendo feitas no 

campo da saúde na atualidade. A investigação permitirá conhecer a realidade das PVHA 

dentro da perspectiva individual e grupal, na intenção de valorizar os seus sentimentos, suas 

aflições e angústias, seus questionamentos, facilitando a compreensão do concreto que é 

observável pela sociedade e da compreensão do significado da QV. Algumas mudanças 

podem ocorrer na vida dos indivíduos afetados, emergindo novas necessidades para a sua 

compreensão, enfrentamento e ampliação daquelas já existentes.  

A epidemia se apresenta com números expressivos na faixa aproximada das 35 

milhões de pessoas vivendo com o vírus no planeta. Estima-se que 0,8% dos adultos com 

idade entre 15 e 49 anos em todo o mundo estejam vivendo com HIV, embora o peso da 

epidemia continue a variar consideravelmente entre regiões e países (UNAIDS, 2013, 2014). 

No Brasil, observam-se microepidemias, como reflexo da pluralidade cultural e de seu 

tamanho territorial (BRASIL, 2011, 2012, 2013a, 2014a). 

Para este estudo, as RS serão abordadas segundo a construção teórica de Serge 

Moscovici, utilizando a abordagem complementar processual ou dimensional proposta por 

Jodelet (2001). Essa abordagem pode contribuir para a manutenção da ênfase Moscoviciniana 

original sobre a necessidade de assegurar uma ampla base descritiva dos fenômenos de RS, 
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tendo em vista uma elaboração da teoria em questão (ARRUDA, 2002). Pode-se dizer que 

Moscovici foi um dos responsáveis pela remodelação da concepção teórica tornando-a 

aplicável à sociedade moderna em que, pela velocidade da informação, não lhe outorga mais 

tempo de sedimentar-se em tradição, na qual se impõe um processamento constante da 

novidade (ARRUDA, 2002).  

Uma revisão de literatura nas bases da BVS, especificamente, Lilacs e Scielo, feita 

pelo autor, abarcando as RS da aids na última década, não identificou a formação de uma 

categoria temática específica de estudos sobre a QV. O que pode ser identificado é que existe 

uma tendência de crescimento nesta vertente orientado pelas mudanças que vêm ocorrendo no 

perfil epidemiológico da doença e nas simbologias associadas ao objeto aids e, mais 

especificamente, o “viver com aids”. Deste modo, um dos aspectos motivadores e que 

contribuiu para a proposição da presente investigação tem relação com o baixo quantitativo de 

estudos relacionados à TRS e a QV na temática do HIV/aids. 

Ressalta-se o crescente interesse pela temática das RS no campo do HIV/aids visto o 

quantitativo destes estudos encontrar-se em ascensão na última década. Tal fato demonstra o 

reconhecimento da contribuição da TRS para o desvelamento dos elementos constitutivos do 

pensamento social, orientadores e justificadores da ação dos diferentes grupos sociais, o que 

se torna fundamental em objetos de estudo permeados de significados e valores sociais, como 

é o caso do HIV/aids, desde o seu surgimento (OLIVEIRA et al., 2009). A efetivação dessa 

pesquisa torna-se importante, por se tratar da análise da RS da QV no campo do HIV/aids em 

um contexto de interiorização na região sudeste brasileira, algo pouco evidenciado mediante 

consultas nas bases de dados nacionais e internacionais, destacando-se nesse contexto os 

estudos de Castanha (2005), Castanha et al. (2006a, 2007) e Costa (2012). Associados ao 

exposto, resultados de uma metanálise em 2012 comprovaram que estudar a QV em PVHA é 

um tema de interesse para pesquisadores em todo o mundo, porque foram campos de estudo 

nessa temática 11 países diferentes com a utilização de instrumentos de avaliação da QV tanto 

genéricos como específicos (CARDONA-ARIAS; HIGUITA-GUTIERREZ, 2014). Estes 

resultados mostram que a infecção por HIV hoje transcende os impactos físicos, biológicos, 

econômicos, socioculturais, psicológicos e ambientais. 

O processo de interiorização acompanha o reflexo da maior tendência de ocorrência de 

novos casos de HIV/aids em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, como as 

áreas geográficas da faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro. Acrescenta-se o fato de que 

os municípios acometidos se caracterizam como de pequeno porte, mais pobres e de menor 

renda per capita (BRASIL, 2012, 2013a, 2014a). 
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O referido agravo trouxe significativos desafios para as diversas instâncias sociais, 

bem como para as pessoas em seu cotidiano. Repercutiu em aspectos mais objetivos, como na 

economia de muitos países, nas relações internacionais, na organização de sistemas, serviços e 

programas de saúde, aparatos tecnológicos e, também, em esferas subjetivas como o desejo e 

os modos de pensar e viver a sexualidade e a alteridade (CAMARGO; BERTOLDO; 

BARBARÁ, 2009). A infecção afeta vários aspectos da QV de quem vive nesta condição, 

influenciando os campos biológico, físico, psicossocial, nível de independência e crenças 

pessoais (PINTO et al., 2007; WHO; UNAIDS, 2011, 2012, 2013, 2014).  

 As pesquisas que envolvem as RS são capazes de contribuir para desvendar o que 

acontece com a aids e com a QV dos portadores do vírus, porque revelam, no campo 

psicossocial e da cognição, o conhecimento traduzido pelos sujeitos a partir de suas 

experiências com o vírus e a doença. O conhecimento desses modos de pensar pode ajudar na 

escolha de melhores estratégias de intervenção e enfrentamento, assim como, fortalecer as 

medidas já existentes e que demonstram ser eficazes na luta contra o aumento das infecções e 

diminuição dos estigmas sociais. O campo biopsicossocial merece destaque porque o 

desenvolvimento da infecção apresentou desde o seu aparecimento, uma conotação moral 

levando à discriminação religiosa, abandono, rejeição pela família, dentre outras formas de 

estigmatização. A saúde mental é afetada pelas reações negativas frente ao diagnóstico, com 

manisfestações de ansiedade, medo, tristeza, raiva, frustração, desesperança, desamparo, 

culpa, ideias suicidas e obsessivas, estigma, rejeição, discriminação e abandono pela família e 

amigos (ARRIVILLAGA; CORREA; SALAZAR, 2007). 

Para que se compreendam as relações interpessoais e os desafios existentes no 

contexto da RS da QV entre PVHA, faz-se necessário refletir sobre a construção da RS da 

aids, que é complexa e envolve uma múltipla abordagem dentro do cenário sociopolítico 

atual, incluindo a análise também dos aspectos biológicos, psicológicos, educacionais, 

afetivos e sociais envolvidos. A RS, para Jodelet (2001), é uma forma de conhecimento social 

que se generaliza como senso comum e que forma um saber geral e funcional para as pessoas, 

servindo para que a atividade mental de grupos e indivíduos possa relacionar-se com as 

situações, acontecimentos, objetos e comunicações que lhes dizem respeito. A representação 

desse conhecimento se dá pelo contexto concreto, no qual estas pessoas e grupos vivem, e, 

também, da cultura apropriada através da história, além dos valores, códigos e das ideias de 

um determinado grupo social. As mudanças simbólicas atribuídas ao objeto aids vêm se 

configurando ao longo do ciclo histórico da epidemia, transformando o que antes estava 

associado a ideia de “medo e morte”, para uma representação mais positiva, com tendência 
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para a substituição dessa noção pelo termo “vida” (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011; 

OLIVEIRA, 2013; OLTRAMARI, 2008). 

As investigações ressaltam que as RS em torno da aids, a partir dos enfermeiros e dos 

profissionais da saúde, têm evidenciado os seus conteúdos e estruturação permeados por 

aspectos referentes aos conhecimentos, às respostas sociais à epidemia e às consequências do 

modo pelo qual foi apresentada inicialmente à sociedade. A possibilidade de ocorrência de um 

processo de mudança das representações sobre a doença, com a diminuição da importância 

conferida pelos sujeitos à morte e a introdução de outras dimensões, como a prevenção, tem 

sido evidenciada em pesquisas dos últimos anos (OLIVEIRA et al., 2009). Nesta perspectiva, 

as investigações no campo das RS relacionadas às práticas de saúde assumem toda sua 

significação, pois possibilitam a apreensão de processos e mecanismos pelos quais o sentido 

do objeto de estudo é construído pelos sujeitos concretos em suas relações cotidianas. E, no 

caso da aids, encontram-se imbricados a sexualidade, a necessidade de afirmação do 

indivíduo, o afeto, as demandas e desejos, em conjunção com normas, valores, informações e 

outros fatores de diferentes ordens (TURA, 1998). As representações elaboradas pelos grupos 

sociais acerca da doença e de seus atingidos, influenciaram e ainda influenciam as atitudes das 

pessoas diante dos grupos acometidos, frequentemente marcados pela discriminação. 

Interferem também, na construção de respostas do Estado frente à epidemia, isto porque as RS 

se constituem em elementos orientadores e justificadores da ação (OLIVEIRA et al., 2009). 

Segundo Jodelet (2001), como fenômenos cognitivos, as RS associam o pertencimento 

social dos indivíduos às implicações afetivas e normativas, à interiorização das experiências, 

das práticas e dos modelos de conduta e de pensamento, socialmente inculcados ou 

transmitidos pela comunicação social, que nele estão ligados. Por esta razão, seu estudo 

constitui uma contribuição decisiva para a aproximação à vida mental individual e coletiva. 

Torna-se cada vez mais necessário que um número maior de pesquisadores oriente seus 

trabalhos na “busca de modelos e métodos que permitam compreender a conduta humana, em 

sua complexidade, apreendendo-a em suas dimensões cognitiva, afetiva, simbólica e 

imaginária” (JODELET; MADEIRA, 1998, p.7).  Sendo assim, entender a RS da QV para 

este grupo, torna-se um grande desafio aos pesquisadores, e também, tem sido um dos 

objetivos da Organização Mundial de Saúde (OMS). A QV pode ser percebida de diferentes 

maneiras perante a sociedade. Os significados representacionais provavelmente são diferentes 

e influenciados pelos diversos fatores existentes nos campos biopsicosocioculturais. O caráter 

de cronicidade da aids em decorrência dos avanços científicos da última década prolongou a 

sobrevida e diminuiu a mortalidade das pessoas e, desde então, os impactos na QV deste 
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grupo constituem-se em metas de estudos de longo prazo, a fim de entender as suas 

necessidades e o que pode ser feito para contribuir positivamente para a vida das mesmas 

(REIS et al., 2011).  

Nessa perspectiva, o constructo “qualidade de vida” vem suscitando grande interesse, 

consoante com os novos paradigmas que têm norteado as práticas em saúde (SEIDL; 

ZANNON; TRÓCCOLI, 2005). A partir do pensamento de Dechamp-Le Roux (1997), 

compreende-se que a introdução da QV como um campo teórico às discussões do setor saúde 

tem potencial contribuição para dar alma ao mesmo, haja vista o referido processo vigente de 

excessivo tecnicismo. Em relação a fatores associados à QV de diferentes populações, 

observa-se um vasto campo de investigação, no qual se identificam, com base na produção 

científica atual, indícios de que a QV parece estar associada tanto a fatores biológicos e 

comportamentais, quanto a aspectos sociodemográficos e culturais, porém a magnitude da 

interferência destes fatores sobre a QV ainda é desconhecida. O conhecimento de fatores 

associados à QV das pessoas é de extrema importância para que políticas sejam desenvolvidas 

visando melhorar as condições de vida da população (GORDIA et al., 2011). A subjetividade 

da QV possibilita a formulação de conceitos distintos para esta variável. Atrelada à tal 

perspectiva, a multidimensionalidade da QV proporciona que se contemplem dimensões, as 

quais, sob o amparo de diferentes pesquisadores, podem ser distintas (PEDROSO, 2014). 

O fato de não haver um consenso sobre o conceito de QV constitui um grande 

problema no desenvolvimento de instrumentos psicométricos de avaliação, ao passo que não é 

possível afirmar, com clareza, quais elementos estes instrumentos estão mensurando (FLECK, 

2008b). Partindo dessa premissa e por considerar ampliada a sua conceituação, optou-se pela 

abordagem da Organização Mundial da Saúde (OMS) que conceitua a QV como a “[...] 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(FLECK, 2008b, p. 25).  

Com a cronicidade da infecção pelo HIV, vários domínios da QV de pessoas vivendo 

com o HIV/aids são profundamente alterados em função das exigências da doença e suas 

implicações, pois o diagnóstico da infecção pelo HIV modifica as expectativas do doente em 

relação a si próprio e ao meio que o envolve. As repercussões pessoais e sociais da infecção 

pelo HIV tendem para o isolamento social, deterioração das relações interpessoais e baixa 

autoestima. Além disso, há implicações que requerem mudanças no estilo de vida para 

coordenar o tratamento com as rotinas de vida diária (REIS et al., 2010). 
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As metáforas existentes, para Parker e Aggleton (2006), em torno da doença, vêm 

sendo elaboradas socialmente e passaram a operar no contexto das relações sociais de modo 

incisivo, o que afeta todo o contexto da QV. O estigma e a discriminação constituem-se em 

uma questão tão central para a aids global quanto a doença em si (PARKER; AGGLETON, 

2006). Percebe-se, a partir de experiências pessoais, que somente aqueles que convivem há 

mais tempo com a situação conseguem verbalizar com maturidade os assuntos ou questões 

que envolvam os preconceitos já sofridos e seus impactos na vida cotidiana.  Um estudo de 

base populacional, publicado em 2008, documentou opiniões de caráter discriminatório em 

relação aos portadores do HIV, identificando o crescimento da intenção de discriminação, 

principalmente entre as populações de menor escolaridade, residentes nos estados do 

norte/nordeste, do sexo feminino e pertencentes à faixa etária acima de 45 anos (GARCIA; 

KOYAMA, 2008). No Brasil, assim como em outros países, ainda persistem crenças com 

conteúdo muito distinto e, por vezes, opostas ao saber reificado, sobre a transmissibilidade da 

doença, o que acaba por contribuir diretamente com os aspectos estigmatizantes (FERREIRA, 

2008; NYBLADE et al., 2009). 

Mesmo com a concepção de que é possível ter QV sendo portador de uma doença 

crônica, há fatores que podem interferir na mesma. Um dos fatores que gera impacto imediato 

é o recebimento do diagnóstico. Este diagnóstico pode interferir negativamente na percepção 

de QV das pessoas ocasionando mudanças nos planos de vida. Porém, ao longo do processo, 

as pessoas vão se adaptando e aprendendo a conviver com a doença, com isso, a percepção da 

QV pode ir se modificando (MEIRELLES et al., 2010). 

Os impactos na vida das PVHA são muitos, assim como as modificações decorrentes 

da propagação da infecção pelo HIV nesses últimos 30 anos. Pode-se dizer que a epidemia 

revela múltiplas dimensões que vêm, ao longo do tempo, sofrendo transformações 

significativas em seu perfil epidemiológico. Destacam-se os processos de feminização, 

pauperização, heterossexualização e envelhecimento como expressões dessas transformações. 

Dessa forma, o conceito de comportamento de risco deu lugar ao que se discute hoje com o 

desenvolvimento do referencial da vulnerabilidade (OLIVEIRA et al., 2009).  

O conceito de vulnerabilidade permite observar que a chance de exposição das pessoas 

ao HIV e ao adoecimento daí decorrente é resultante de um conjunto de aspectos individuais, 

coletivos e contextuais (AYRES et al., 2006). Sendo assim, foram definidos três planos 

interdependentes de determinação da vulnerabilidade: vulnerabilidade individual (cognitiva e 

comportamento pessoal), social e programática. O componente individual está ligado ao grau 

de informação, à capacidade em elaborar essas informações e a transformá-las em práticas 
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sexuais seguras. O componente social está relacionado à disponibilidade de informações, aos 

meios de comunicação, aos programas de prevenção e políticas públicas, à escolaridade, às 

barreiras culturais, entre outras. O componente programático está relacionado aos programas 

de prevenção e gerenciamento de forma a otimizar os recursos sociais, visando o 

fortalecimento dos indivíduos para se prevenirem. A adesão ao tratamento tem constituído um 

dos grandes desafios à diminuição da vulnerabilidade individual, com impacto real na QV dos 

portadores do vírus (AYRES et al., 2006). A vulnerabilidade busca a síntese, “a co-presença, 

a mutualidade, a interferência, a relatividade, a inconstância, o não unívoco, o não constante, 

o não permanente” (AYRES et al., 2003, p.126), que em geral são deixados de lado nos 

estudos probabilísticos.  

Apesar de não ser o foco deste estudo discutir as questões de gênero, ressalta-se que o 

papel dos homens na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da aids ainda é 

muito importante, não só porque eles costumam ter maior poder na relação com as mulheres, 

mas também porque são influenciados por vários preconceitos, dentre eles o de que colocar o 

preservativo durante a relação sexual pode ser interpretado como indício de infidelidade ou 

promiscuidade dentro da relação amorosa. Superar esses preconceitos é um desafio a ser 

enfrentado (BARBOSA, 1997). 

Acompanhando todas as fases da epidemia do HIV/aids, encontra-se a profissão de 

enfermagem, pois presta cuidados a todos os indivíduos, desde o estado de saúde em 

equilíbrio até aquele no qual a doença encontra-se instalada (SOUZA et al., 2006). Sendo a 

enfermagem uma das profissões que mais efetivam atividades de promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, o cuidado é considerado fundamental para a sua prática, 

caracterizando-se como uma interação interpessoal que deve agregar elementos primordiais 

como o respeito, a consideração, a compaixão e o afeto (WALDOW, 1997). No entanto, não 

se pode esquecer as peculiaridades que o tema HIV/aids carrega por abranger, dentre outras 

coisas, os preconceitos e a discriminação que fazem parte das representações sobre a doença e 

da sua construção social. E, além disso, que a equipe de enfermagem é composta por sujeitos 

que fazem parte da sociedade e, como tal, também trazem consigo muitas destas 

representações. Desta forma, é preciso lembrar as particularidades da problemática que cerca 

os sujeitos que compõem a equipe de enfermagem, sejam como pessoas privadas ou como 

profissionais (FORMOZO; OLIVEIRA, 2010). Esses sujeitos, provavelmente, construíram 

suas representações a partir de referenciais híbridos – senso comum e universo científico – 

com implicações importantes para as práticas profissionais, ou seja, os posicionamentos 

positivos ou negativos presentes na vida privada podem influenciar as práticas profissionais 
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(FORMOZO; OLIVEIRA, 2010). Isto porque as RS guiam os comportamentos e as práticas e, 

desta forma, justificam as tomadas de posição e os comportamentos (ABRIC, 2001). 

Desta forma, considera-se que as representações construídas pelos profissionais de 

enfermagem influenciam as práticas de cuidado, podendo expressar-se nas relações com os 

pacientes soropositivos ao HIV sob a forma de distanciamento físico e relacional, imerso em 

desprezo, preconceitos e julgamentos morais. No entanto, considerando que o processo de 

trabalho de enfermagem implica em ações de cuidado tanto físicas, quanto relacionais, a 

prática de enfermagem pode limitar-se à simples realização de procedimentos técnicos, 

buscando o máximo distanciamento do ser cuidado e, desta forma, ser considerado como 

descuidar (COSTA et al., 2006; WALDOW, 1999). Por outro lado, ao lidar com o paciente 

soropositivo ao HIV, o profissional de enfermagem pode encontrar-se envolto por empatia, 

compreendendo o sentimento alheio e colocando-se no lugar do outro. No entanto, pode sentir 

um mal-estar pessoal e buscar o afastamento, ou seja, pode compreender a situação do 

paciente soropositivo ao HIV, porém sentir uma grande dificuldade para encarar a situação e 

buscar o distanciamento na relação interpessoal (EISENBERG; STRAYER, 1992). Assim, 

entende-se que o cuidado de enfermagem envolve, dentre outras coisas, o ambiente, os 

valores e a formação de determinado espaço de simbolização. E, ainda, que é através da RS 

que se torna possível captar a realidade simbólica existente, que, diversas vezes, nos passa 

despercebida, e, porém, possui forte poder de mobilizar e explicar a realidade, guiando os 

comportamentos e as atitudes (ABRIC, 2000). 

A compreensão da QV das PVHA configura-se fundamental, considerando a evolução 

crônica da infecção pelo HIV, a possibilidade de tratamento e maior sobrevida e o convívio 

com uma condição estigmatizante, transmissível e incurável até o momento, com as inúmeras 

consequências biopsicossociais (REIS et al., 2011). O conhecimento sobre os preditores de 

QV propicia melhoria da assistência em saúde/enfermagem às PVHA, gerando impacto 

positivo.  

Além de possibilitar o desenvolvimento de novas pesquisas, o que é importante para o 

setor da saúde, espera-se que a presente investigação represente um instrumento que forneça 

subsídios aos acadêmicos e profissionais da saúde para que possam refletir sobre a condição 

vinculada ao HIV/aids e os seus impactos na QV. 

Justifica-se o estudo também por se acreditar que o tempo de diagnóstico e de 

convívio com a infecção exerça um papel importante na maneira pela qual os indivíduos 

percebem sua condição e a sua RS. Considerando os argumentos expostos, estabelece-se 

como tese que o tempo de diagnóstico do HIV carreia diferenças para os indicadores da 
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qualidade de vida e determina conteúdos específicos para a representação social da qualidade 

de vida. 

Frente a essas observações, foi estabelecido como objetivo geral: analisar a qualidade 

de vida e suas representações sociais em momentos distintos de diagnóstico, entre pessoas que 

vivem com o HIV/aids, no município de Rio das Ostras, baixada litorânea do estado do Rio de 

Janeiro.  

Como objetivos específicos foram delimitados: descrever e analisar a qualidade de 

vida das pessoas que vivem com o HIV/aids, em momentos distintos da trajetória diagnóstica; 

descrever e analisar as representações sociais da qualidade de vida elaboradas por indivíduos 

que vivem com o HIV/aids; comparar os conteúdos das representações sociais da qualidade de 

vida entre pessoas que vivem com o HIV/aids em momentos distintos da trajetória 

diagnóstica. 
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1 A QUALIDADE DE VIDA 

 

 

1.1 Aspectos Conceituais e Metodológicos da Qualidade de Vida 

  

 

A busca pelo significado da expressão Qualidade de Vida parece ser tão antiga quanto 

a civilização. Diferentes referenciais filosóficos, desde a antiguidade, conceituam o que seja 

vida com qualidade. O desenvolvimento histórico-cultural da humanidade traz referências às 

tentativas de se definir a QV, mesmo antes da Era Cristã. Nota-se que a QV, desde as épocas 

mais remotas, já era compreendida como resultado de percepções individuais, podendo variar 

de acordo com a experiência da pessoa em um dado momento (BUTOLO VIDO et al., 2007). 

O termo foi mencionado pela primeira vez em 1920, por Pigou, em um livro sobre 

economia e bem estar material, onde relacionou a QV ao suporte governamental oferecido às 

classes menos favorecidas e avaliou seu impacto na vida das pessoas e finanças nacionais 

(WOOD-DAUPHINEE, 1999). No entanto, há indícios de que, na literatura médica, o termo 

surgiu pela primeira vez na década de 30, em um levantamento baseado em estudos cujo 

objetivo era definir o termo ou referenciá-lo na avaliação da QV (SEIDL; ZANNON, 2004). 

A expressão possui raízes simbólicas em duas culturas: oriental e ocidental. Nota-se sua 

presença na antiga filosofia chinesa referente à sua arte, literatura, filosofia e medicina 

tradicional, bem como nas forças positivas e negativas representadas pelas definições de Yin e 

Yang, as quais, em equilíbrio, representam boa QV. Na perspectiva ocidental, observa-se a 

QV inicialmente relacionada com a visão aristotélica, a qual descrevia a felicidade como certo 

tipo de atividade íntegra da alma, algo como se sentir completo e realizado, ou seja, com boa 

QV (KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2005). Nos tempos do pós-guerra, graças ao 

crescimento econômico e social na Europa e na América, concentraram-se esforços na 

pesquisa social para medir a QV. Nesta época, os indicadores sociais (delinquência, divórcio, 

números de casas, carros) forneciam o perfil de QV social. Os problemas surgiram quando 

apareceu um movimento discrepante dessa posição, que colocava a necessidade de 

indicadores sociais subjetivos. Discutiu-se, então, que as respostas subjetivas eram reais e as 

pessoas agiam com base nestes aspectos (KIMURA; FERREIRA, 2004).  O interesse pela QV 

surgiu igualmente ligado aos sistemas de indicadores sociais em que prevalecia uma 

abordagem essencialmente economicista que analisava o crescimento econômico das 

sociedades através da evolução do respectivo PIB ou do rendimento per capita (CUMMINS, 
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2000). Em publicações científicas, a expressão foi utilizada pela primeira vez em 1966 por 

Elkinton, em artigo onde se discutia a necessidade de alocação de recursos que contribuíssem 

para saúde e QV de todos os membros de uma sociedade (GARRATT et al., 2002). 

A QV vem se tornando uma variável útil para determinar o impacto global das 

doenças e dos tratamentos de saúde a partir da perspectiva do indivíduo, e sua medida é 

potencialmente útil para aplicação nas pesquisas clínicas e de cunho psicossocial para 

demonstrar o possível benefício e impactos das intervenções terapêuticas (BERLIM; FLECK, 

2003). A QV teve os seus conceitos mais ampliados, envolvendo diferentes domínios. Esta 

avaliação tem sido crescentemente adotada para o acompanhamento de resultados clínicos, 

em especial de doenças como a aids (SOUZA; KÜLKAMP; GALATO, 2009). Pode ser usada 

como um descritor, ou seja, a presença ou ausência de uma característica de vida; como uma 

asserção avaliadora (algum valor é adicionado às características de um indivíduo, uma 

população ou um tipo de vida humana) ou uma asserção normativa ou prescritiva em que 

certas normas indicam quais são as características que devem estar presentes para que se 

tenha vida de qualidade (PEDROSO et al., 2012). 

A partir da década de 90 começa a se estruturar um consenso entre os estudiosos da 

área, quanto à relevância da subjetividade e multidimensionalidade no conceito de QV, na 

medida em que começa a ser mais valorizada a percepção e avaliação dos indivíduos sobre 

sua situação pessoal, seu estado de saúde e os aspectos não-médicos do seu contexto de vida 

(ADRIANO; WERNECK; SOUZA, 2000; SEIDL; ZANNON, 2004). 

O universo de conhecimento em QV se expressa como uma área multidisciplinar de 

conhecimento que engloba além de diversas formas de ciência e conhecimento popular, 

conceitos que permeiam a vida das pessoas como um todo. Nessa perspectiva, lida-se com 

inúmeros elementos do cotidiano do ser humano, considerando desde a percepção e 

expectativa subjetivas sobre a vida, até questões mais deterministas como o agir clínico frente 

a doenças e enfermidades. Pode-se perceber inúmeros esforços na tentativa de elucidar esse 

campo de conhecimento. Compreender a QV como uma forma humana de percepção do 

próprio existir, a partir de esferas objetivas e subjetivas, é um desses. Porém, é preciso que, 

para uma compreensão adequada, não haja reducionismo perante esse tema, pois o que se 

percebe são inter-relações constantes entre os elementos que compõem esse universo 

(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

A QV é uma expressão comumente utilizada, mas que se reveste de grande 

complexidade, dada a subjetividade que representa para cada pessoa ou grupo social, podendo 

representar felicidade, harmonia, saúde, prosperidade, morar bem, ganhar salário digno, ter 
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amor e família, poder conciliar lazer e trabalho, ter liberdade de expressão, ter segurança. Não 

obstante, QV também pode significar todo esse conjunto de atributos e/ou benefícios 

(GORDIA et al., 2011; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; QUEIROZ; SÁ; ASSIS, 2004; 

SEIDL; ZANNON, 2004) 

É um conceito dinâmico que se altera com o processo de vivência das pessoas, 

incluindo ampla variedade de condições intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo. As condições 

externas predispõem a uma vida de qualidade, sem, contudo, ser esse o fator determinante. 

Pode ser definida pelo próprio indivíduo como uma experiência interna de satisfação e bem-

estar associados ao processo de viver. Ainda que as condições externas pareçam favoráveis à 

QV, os indivíduos podem ser privados desta em função das dificuldades para obtê-las e/ou 

mantê-las (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996; SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 

2007). Atualmente, é provável que seja um dos termos com maior alcance multiprofissional e 

interdisciplinar, o que explicaria as múltiplas definições e pontos de vista relativos à 

expressão. Grande parte dos estudiosos considera indicadores objetivos e subjetivos para a 

delimitação do conceito, sendo estas abordagens refletidas nos instrumentos de sua avaliação. 

A afirmação de que QV é conceito multidimensional está relacionada ao fato de que a vida 

compreende múltiplos aspectos ou dimensões: social, material, físico, mental, espiritual, entre 

outros (KIMURA; FERREIRA, 2004). 

A presença do termo QV é facilmente percebida no linguajar da sociedade 

contemporânea, sendo incorporado ao vocabulário popular com várias formas de conotação. 

Parece que existe um consenso de que é algo bom falar em QV, mesmo sem definir 

exatamente do que está se falando. O senso comum se apropriou desse objeto de forma a 

resumir melhorias ou um alto padrão de bem estar na vida das pessoas, sejam elas de ordem 

econômica, social ou emocional. Todavia, a área de conhecimento em QV encontra-se numa 

fase de construção de identidade. Ora identificam-na em relação à saúde, ora à moradia, ao 

lazer, aos hábitos de atividade física e alimentação, mas o fato é que essa forma de saber 

afirma que todos esses fatores levam a uma percepção positiva de bem estar (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Pode-se dizer também que a QV de uma população 

depende de suas condições de existência, do seu acesso a certos bens e serviços econômicos e 

sociais: emprego e renda, educação básica, alimentação adequada, acesso a bons serviços de 

saúde, saneamento básico, habitação e transporte de boa qualidade (ADRIANO; WERNECK; 

SOUZA, 2000). 

Como afirmam Minayo, Hartz e Buss (2000, p.10), qualidade de vida  
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é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética 

existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. 

O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e 

valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 

espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca 

da relatividade cultural. 

 

Nota-se que essa abordagem esbarra numa compreensão social do termo, que 

considera questões subjetivas como bem estar, satisfação nas relações sociais e ambientais, e a 

relatividade cultural. Ou seja, esse entendimento depende da carga de conhecimento do 

sujeito, do ambiente em que ele vive, de seu grupo de convívio, da sua sociedade e das 

expectativas próprias em relação a conforto e bem-estar (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012).  

A preocupação com o conceito de QV refere-se a um movimento dentro das ciências 

humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de 

sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida, incluindo 

também a prevenção da saúde (FLECK et al., 1999a). Isto posto, também pode ser 

compreendido como um conceito que integra a linguagem do dia a dia das pessoas, como algo 

pelo qual devem lutar, considerando que na complexidade da sociedade moderna, essa QV 

parece estar cada vez mais distante do viver das pessoas (GARRATT et al., 2002). 

Gonçalves e Vilarta (2004) abordam a QV pela maneira como as pessoas vivem, 

sentem e compreendem seu cotidiano, envolvendo, portanto, saúde, educação, transporte, 

moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito. Essa abordagem indica, 

num primeiro momento, para as expectativas de um sujeito ou de determinada sociedade em 

relação ao conforto e ao bem estar. Isso depende das condições históricas, ambientais e 

socioculturais de determinado grupo. A QV não se esgota nas condições objetivas de que 

dispõem os indivíduos, tampouco no tempo de vida que estes possam ter, mas no significado 

que dão a essas condições e à maneira com que vivem (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012). Gonçalves e Vilarta (2004, p.13) definem QV como “a percepção 

subjetiva do processo de produção, circulação e consumo de bens e riquezas. A forma pela 

qual cada um de nós vive seu dia-a-dia”. Para Nahas, Barros e Francalacci (2001, p. 5), é a 

“condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, 

modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano”. Como pode 

ser observado, não é possível existir um conceito único e definitivo sobre QV, mas pode-se 

estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto fruto de indicadores ou esferas 
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objetivas (sociais) e subjetivas, a partir da percepção que os sujeitos constroem em seu meio 

(BARBOSA, 1998). 

Segundo Vilarta e Gonçalves (2004, p. 33), essas esferas se caracterizam como  

 

a objetividade das condições materiais, interessando a posição do indivíduo na vida 

e nas relações estabelecidas numa sociedade e a subjetividade, interessando o 

conhecimento sobre as condições físicas, emocionais e sociais relacionadas aos 

aspectos temporais, culturais e sociais como são percebidas pelo indivíduo. 
  

Essa perspectiva caracteriza a análise em QV, como uma busca por dados 

quantitativos e qualitativos que permitam traçar um perfil de um indivíduo ou grupo em 

relação ao seu acesso a bens e serviços. Tais dados são gerados com base em informações 

globais dos grupos estudados. A partir deles, são traçados índices estatísticos de referência 

sobre posições socioeconômicas de populações, assim como comparações entre objetos 

diferentes. Com esse tipo de tratamento, torna-se possível estabelecer quadros de perfis 

socioeconômicos para ações voltadas à melhoria da QV dos sujeitos envolvidos (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Quanto aos aspectos subjetivos, é preciso uma 

caracterização prévia do ambiente histórico-social em que vive o grupo ou sujeito para uma 

análise sobre seus níveis de QV. Lembrando que o estabelecimento desses níveis se dá de 

forma relativa às necessidades, expectativas e percepções individuais (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Há uma relação íntima entre aspectos objetivos e 

subjetivos a respeito desse tema: “nenhuma análise sobre QV individual poderá ser 

desenvolvida sem uma contextualização na QV coletiva” (TUBINO, 2002, p. 263). 

Para corrigir distorções de interpretação e os problemas de tradução para as diversas 

culturas, a OMS em 1995 organizou um grupo multicêntrico, o WHOQOL Group, que chegou 

a um conceito mais abrangente de QV (KUYKEN et al., 1995). Desta forma, publicou o 

conceito por ela adotado que embasa os seus instrumentos (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

Há tendência em se considerar a definição de saúde, sugerida por essa organização como a 

primeira tentativa de conceitualização da QV e, consequentemente, os instrumentos 

elaborados com intuito de medi-la foram designados como primeira geração de instrumentos 

da QV (FAYERS; MACHIN, 2007). 

 A literatura apresenta diferentes instrumentos de mensuração da QV e Bowling (1994) 

fez uma revisão sobre as escalas de QV relacionadas à saúde, incluindo medidas de 

capacidade funcional, do estado de saúde, de bem estar psicológico, de redes de apoio social, 

de satisfação e estado de ânimo de pacientes. Em geral, concluiu que, de forma explícita ou 
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implícita, toda medida repousa sobre teorias que guiam a seleção de procedimentos de 

mensuração. 

Três correntes orientam a construção dos instrumentos hoje disponíveis: o 

funcionalismo, que define um estado normal para certa idade e função social e seu desvio, ou 

morbidade, caracterizado por indicadores individuais de capacidades de execução de 

atividades; a teoria do bem estar, que explora as reações subjetivas das experiências de vida, 

buscando a competência do indivíduo para minimizar sofrimentos e aumentar a satisfação 

pessoal e de seu entorno, e a teoria da utilidade, de base econômica, que pressupõe a escolha 

dos indivíduos ao compararem um determinado estado de saúde a outro (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000). 

Na obra Directory of instruments to measure quality of life and correlate areas, o 

autor identifica 446 instrumentos utilizados para avaliação da QV, num período de 60 anos, 

sendo que 322 destes apareceram na literatura a partir dos anos 80, e destaca que esse 

acentuado crescimento nas duas últimas décadas atesta os esforços voltados para o 

amadurecimento conceitual e metodológico do uso do termo na linguagem científica (COSTA 

NETO; ARAÚJO; CURADO, 2000). A partir da década de 60, percebeu-se que, não obstante 

à contribuição dos referidos indicadores para cotejar a QV entre diferentes áreas geográficas, 

em sua faceta dita objetiva, estes se mostraram insuficientes para avaliar a QV das pessoas 

inseridas de modos diversos na sociedade e que podiam se distanciar significativamente do 

índice médio da população. Fez-se necessário, então, considerar a QV subjetiva, sendo 

desenvolvidos instrumentos específicos para tal avaliação (PASCHOAL, 2000). Nota-se que 

só a partir de 1997 os trabalhos se tornaram mais consistentes com a tradução e a validação de 

instrumentos, aplicando-se técnicas psicométricas apropriadas e adaptação transcultural dos 

instrumentos de avaliação da QV (PASCHOAL, 2000). “Os indicadores de QV têm sido 

usados para avaliação da eficácia, da eficiência e do impacto de determinados tratamentos na 

comparação entre procedimentos para o controle de doenças” (SEIDL; ZANNON, 2004, p. 

581). Todavia, “as aplicações de instrumentos de avaliação [...] são amplas e incluem não 

somente a prática clínica individual, mas também a avaliação da efetividade de tratamentos e 

funcionamento de serviços de saúde. Além disso, podem ser importantes guias para políticas 

de saúde” (FLECK et al., 2000, p. 38).  

Entre os anos de 1970 e 1980, surgiram os instrumentos de avaliação do estado geral 

de saúde, denominados segunda geração de instrumentos de QV. Neles, os focos eram o 

funcionamento físico, a sintomatologia física e psicológica, o impacto da doença, a percepção 

da doença e a satisfação com a vida. Ambos não foram confeccionados para a avaliação 
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específica da QV, já que sua definição conceitual ainda estava sendo esboçada. Não obstante, 

tais instrumentos são mais coerentes com a abordagem adotada atualmente, pois avaliam 

aspectos de caráter subjetivo quanto ao funcionamento humano, englobando outros fatores 

além dos indicativos físicos (FAYERS; MACHIN, 2007). No âmbito médico, desenvolveram-

se também instrumentos de avaliação da QV, focalizados, primeiramente, na ideia de 

complementar as análises de sobrevida. Com a evolução dos estudos, estes instrumentos 

integraram análises de custo-utilidade, ou seja, a QV dos pacientes deveria avançar um 

patamar melhor do que o anterior à intervenção (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Os pesquisadores na enfermagem vêm desenvolvendo trabalhos sobre QV e têm 

utilizado diferentes instrumentos, entretanto é importante destacar que no âmbito específico 

da enfermagem, as enfermeiras americanas Ferrans e Powers (1992) criaram um instrumento 

para medir o índice de QV tanto de pessoas sadias como daquelas que apresentam algum tipo 

de problema de saúde e que tem sido utilizado em estudos sobre QV voltados para a área da 

saúde. Até o momento já foram contabilizadas mais de 100 publicações que utilizaram o 

índice de QV (IQV) proposto por estas autoras (FERRANS; POWERS, 1992). No Brasil, este 

instrumento foi traduziu e validado por Kimura (1999). 

A Dra. Carol Estwing Ferrans, pesquisadora do Departamento de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade de Illinois, Chicago, desde 

1982, vem desenvolvendo estudos sobre QV, em colaboração com outros pesquisadores e faz 

uma crítica às abordagens tradicionais no desenvolvimento de conceitos, porque considera 

que os resultados produzidos carecem de coesão e poder explicativo. Por isso, desenvolveu 

um modelo conceitual baseado numa variedade de abordagens metodológicas, cujo objetivo 

foi subsidiar a criação de um instrumento de medida deste conceito (KIMURA, 1999). Optou 

por uma abordagem individualística, ou seja, uma visão em que os próprios sujeitos pudessem 

definir o que representa QV para eles. O sujeito é questionado sobre a avaliação que faz de 

sua própria QV em relação aos domínios específicos da vida (KIMURA, 1999). 

De acordo com as discussões, atualmente, existem duas formas de mensurar a QV, 

através de instrumentos genéricos ou específicos. Os genéricos procuram englobar todos os 

aspectos importantes relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença sobre o 

indivíduo. Podem ser usados para estudar indivíduos da população geral ou de grupos 

específicos, como portadores de doenças crônicas. Assim, permitem comparar a QV de 

indivíduos sadios com doentes ou de portadores da mesma doença, vivendo em diferentes 

contextos sociais e culturais. Como desvantagem não são sensíveis na detecção de aspectos 

particulares e específicos da QV de uma determinada doença ou condição. Os instrumentos 
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específicos têm como vantagem a capacidade de detectar particularidades da QV em 

determinadas situações. Eles avaliam de maneira individual e específica, determinados 

aspectos da QV como as funções físicas, sexual, o sono, a fadiga, etc. Têm como 

desvantagem a dificuldade de compreensão do fenômeno e a dificuldade de validar as 

características psicométricas do instrumento, especialmente devido ao reduzido número de 

itens e amostras insuficientes (FAYERS, 2002; FAYERS; MACHIN, 2007). Diversos 

instrumentos estão sendo desenvolvidos e adaptados para mensurar a QV de diferentes 

populações (crianças, adolescentes, adultos, idosos, indivíduos com patologias específicas, 

etc), tendo em vista que a percepção da QV muda de acordo com alterações decorrentes das 

diversas fases na vida (GORDIA et al., 2011). 

O Nottingham Health Profile (NHP) é um instrumento genérico para avaliar a QV. 

Este questionário é composto por 39 itens divididos em seis dimensões: energia, sono, dor, 

isolamento social, reações emocionais e mobilidade física (FLETCHER; DICKINSON; 

PHILP, 1992). O questionário Medical Outcome Study Short-Form 36 Health Survey (SF-36) 

é um dos instrumentos mais utilizados atualmente para mensuração da QV de diversas 

populações (BANEGAS et al., 2006). Para mensuração da QV de adultos jovens 

desenvolveu-se o Young Adult Quality of Life (YAQOL), um instrumento genérico que avalia 

os aspectos da QV relacionada à saúde, bem estar psicológico, relacionamentos sociais, 

funcionalidade, e contexto ambiental (CHEN et al., 2006). Para avaliação da QV de crianças 

desenvolveu-se o Pediatric Quality of Life Inventory™ Versão 4.0 (Pedsql™ 4.0), uma 

medida pediátrica da QV composta por 23 itens (VARNI et al., 2003; VARNI; SEID; RODE, 

1999). 

Estudo realizado por Dantas, Sawada e Malerbo (2003) analisou as produções 

acadêmicas sobre QV nas quatro Universidades Públicas do estado de São Paulo e observou 

que os instrumentos específicos também foram escolhidos para avaliar QV das populações 

para as quais se destinam, sendo associados ou não a outros instrumentos destacando-se o St 

Georges' Respiratory Questionnaire, Seattle Obstructive Lung Disease Questionnaire, 

Questionário de Vias Aéreas (AQ20), a Escala de Cotes, Health Assessment Questionnaire 

(HAQ), Arthritis Impact Measurement Scales-2 (AIMS-2), Rhynoconjunctivitis Quality of 

Life, Dermatology Life Quality Index (DLQI), dentre outros específicos.  

Grande parte dos instrumentos que visam mensurar a QV foi desenvolvida nos EUA 

ou na Europa, dificultando sua disseminação para outros países e regiões devido às diferenças 

relacionadas ao idioma e às condições e hábitos de vida da população. Além disso, 

questionários desenvolvidos para uma população em específico, muitas vezes não apresentam 
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validação, ou ainda, os resultados dos estudos de validação são inconsistentes. Desta forma, 

alguns instrumentos que estão sendo desenvolvidos por grupos de pesquisa multicêntricos, 

traduzidos e validados em diversos países, com uma perspectiva transcultural, apresentam-se 

como uma alternativa válida para a realização de pesquisas circunscritas à temática QV, com 

vistas a uma avaliação quantitativa deste constructo, principalmente em países que não 

compõem o eixo EUA-Europa (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2010; SEIDL; 

ZANNON, 2004). 

A inexistência de um instrumento de avaliação da QV, que privilegiasse uma 

perspectiva transcultural e subjetiva, aliada à crescente relevância deste conceito na prática 

clínica conduziu a OMS a desenvolver um instrumento com estas características, o 

WHOQOL-100 (POWER; BULLINGER; HARPER, 1999). Ele busca uma avaliação 

conceitual sobre aspectos do estado funcional, de bem-estar e da condição geral de saúde dos 

sujeitos (GONÇALVES; VILARTA, 2004). Esse instrumento parte da premissa de que QV é 

uma construção subjetiva, multidimensional e composta por elementos positivos (mobilidade) 

e negativos (dor) (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Trata-se de uma medida genérica cuja 

estrutura assenta nos seguintes seis domínios: Físico; Psicológico; Nível de Independência; 

Relações Sociais; Ambiente; Espiritualidade. No âmbito de cada domínio, 24 facetas 

específicas sumariam o domínio particular em que se inserem. Adicionalmente, o instrumento 

contempla uma faceta geral que avalia a satisfação global com a QV e a percepção geral de 

saúde. Cada faceta é avaliada através de quatro perguntas (RIJO et al., 2006).  

A OMS, por meio da versão genérica, desenvolveu um módulo específico para 

avaliação da QV em doentes infectados pelo vírus da aids. Este novo instrumento tem 

igualmente em conta a definição de QV assumida pela entidade e referida anteriormente. O 

WHOQOL-HIV tem em acréscimo, um conjunto de itens que refletem aspectos particulares 

da vida dos infectados, e que derivaram de diversas sessões de grupos focais com pacientes e 

consulta a experts internacionais (WHO, 2003). De forma semelhante à medida genérica, este 

instrumento encontra-se organizado nos mesmos seis domínios mencionados e em 29 facetas 

específicas, as 24 facetas que compõem o instrumento original e mais 5 específicas: Sintomas; 

Inclusão social; Perdão e culpa; Preocupações sobre o futuro; e Morte e morrer, incluindo 

uma faceta relativa à QV geral e à percepção geral de saúde. Logo em seguida, o grupo 

desenvolveu igualmente uma medida abreviada representando cada uma das facetas 

específicas, o chamado WHOQOL-HIV-Bref (WHO, 2002a, 2002b). Este instrumento é 

constituído por 31 perguntas, duas são de âmbito mais geral e as 29 restantes, representam 

cada uma das 29 facetas que constituem a versão original. Neste sentido, enquanto que na 
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versão longa do instrumento cada uma das facetas é avaliada por quatro perguntas, no 

WHOQOL-HIV-Bref cada uma das 29 facetas é avaliada por apenas uma pergunta (FLECK 

et al., 2000; PEDROSO et al., 2012). 

Para investigar as propriedades psicométricas da versão em português europeu do 

instrumento WHOQOL-HIV, um estudo foi realizado com uma amostra de 200 pessoas 

soropositivas para o HIV. Ressalta-se que, os entrevistados também completaram as versões 

em português do Beck Depression Inventory (BDI) e Breve Inventário de Sintomas (BSI). O 

WHOQOL-HIV mostrou uma consistência interna aceitável. A validade convergente com 

BDI e BSI foi satisfatória para todos os domínios. Além disso, as correlações entre os 

domínios e QV geral foram todas estatisticamente significativas. Os estudos de confiabilidade 

e validade da versão em português europeu do WHOQOL-HIV revelaram boas características 

psicométricas, o que permite o uso desta versão do WHOQOL em nosso país, e 

comparabilidade intercultural (CANAVARRO et al., 2011). 

Partindo desta premissa e tendo em conta o impacto da infecção pelo HIV nos 

indivíduos e na saúde pública, ainda merece destaque outro questionário específico utilizado 

para portadores do vírus, o HIV/AIDS Target Quality of Life (HAT-QOL). Desenvolvido por 

Holmes e Shea (1998), apresentando 42 questões e sendo dividido em nove domínios: 

atividade geral, atividade sexual, preocupação com sigilo sobre a infecção, preocupação com 

a saúde, preocupação financeira, conscientização sobre o HIV, satisfação com a vida, 

questões relativas à medicação e confiança no médico (CANAVARRO; SIMÕES; 

FERREIRA, 2008; GALVÃO;  CERQUEIRA; MARCONDES-MACHADO, 2004; MOSER; 

TRAEBERT, 2011; POWER; BULLINGER; HARPER, 1999). 

Entre as PVHA, a mensuração da QV é considerada essencial na prática clínica, que 

utiliza comumente parâmetros como a contagem de CD4, carga viral e doenças oportunistas, 

que são insuficientes para se compreender a complexidade dos resultados do tratamento e das 

intervenções terapêuticas (CASADO, 2005). A QV dos indivíduos com HIV/aids está, 

fortemente associada às características sociodemográficas como idade, gênero, raça/etnia, 

nível educacional, renda, emprego e tipo de acesso aos cuidados de saúde, bem como a fatores 

psicossociais. Estes têm sido evidenciados em estudos recentes que apontam seu significativo 

impacto na QV, tais como o enfrentamento da condição, suporte social e sintomas de 

depressão (LI et al., 2009). A maioria dos estudos na era pré-terapia antirretroviral revelou 

evidente deterioração da QV dos indivíduos com HIV/aids, ao longo do tempo (LUBECK; 

FRIES, 1992). Em contrapartida, os estudos realizados após o advento da terapia 

antirretroviral (TARV), valorizam variáveis de natureza psicossocial em face da possibilidade 
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de se conviver com a condição por muitos anos, devido ao caráter crônico da enfermidade 

(BARROSO, 1997). A partir de meados dos anos 1990, os estudos passaram a investigar 

associações entre variáveis psicológicas, enfrentamento e suporte social e a percepção da QV, 

buscando identificar fatores que propiciam o ajustamento à condição de enfermidade crônica 

e enfrentamento ativo diante da disponibilidade de tratamento (PINTO et al., 2007). Alguns 

dados sugerem que o diagnóstico do HIV ajude a pessoa a definir o que é importante para si. 

A reflexão sobre o sentido da vida e o bom uso do tempo favorece que a experiência subjetiva 

de QV de alguns pacientes seja melhor do que antes da doença, quando apenas as funções 

físicas e sociais eram priorizadas (HOLZEMER et al., 2001). 

Starace et al. (2002), em estudo de validação do WHOQOL-HIV com italianos de 

ambos os sexos, apresentaram o domínio meio ambiente obtendo o menor escore. Ressalta-se 

que esse questionário envolve as questões do instrumento WHOQOL-100, além de 35 

questões específicas para pessoas vivendo com HIV/aids, totalizando 135 questões e sete 

domínios. Nesse estudo, o maior escore foi no domínio nível de independência, seguido dos 

domínios psicológico, crenças das pessoas vivendo com HIV/aids (medo que a doença 

progrida, medo de ficar sozinho à medida que a doença progrida, sentir-se incomodado com a 

presença de outras pessoas com HIV), domínio físico, relações sociais e espiritualidade. No 

presente estudo, identificou-se que as mulheres obtiveram escores menores no que se refere 

aos domínios psicológico e meio ambiente, quando comparadas aos homens. 

A presença de incapacidade funcional em PVHA está fortemente associada com 

depressão, ansiedade, síndrome do estresse pós-traumático, desordem do pânico e menor 

envolvimento em atividades sociais. Esse fenômeno foi observado em pacientes submetidos 

ao questionário específico elaborado pela British Columbia Persons With AIDS Society 

(BCPWA), no Canadá. Noventa por cento dos pacientes, apresentavam pelo menos um grau 

de incapacidade. Proporcionalmente, os graus de incapacidade foram maiores em pessoas com 

contagem de linfócitos T CD4+< 200 cél/mm3, quando comparados a um grupo com T 

CD4+> 200 cél/mm3, indicando impacto significativo do estado imunológico celular no 

quadro clínico do paciente. Logo, é possível sugerir que a QV, capacidade funcional, 

composição corporal, parâmetros neuromusculares e cardiorrespiratórios, atividade física, 

satisfação sexual e sintomas depressivos exerçam impacto significativo no quadro 

bioquímico, sanguíneo e imunológico de pessoas com HIV/aids (RUSCH et al., 2004). 

Evidencia-se, com alguma consistência, a associação entre disponibilidade e satisfação 

com o suporte social, bem estar psicológico e percepção positiva da QV, corroborando 

achados que indicam o papel do apoio social como moderador do estresse em contextos 
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relacionados ao processo saúde doença (BARBOSA et al., 1996; SEIDL; ZANNON; 

TRÓCCOLI, 2005). 

 Em estudo realizado na Croácia, observou-se que os pacientes que não se 

consideravam doentes e tinham boa impressão de seu estado de saúde relataram melhor QV 

em todos os domínios do WHOQOL-HIV-Bref. Por outro lado, pacientes envolvidos em 

relacionamentos, relataram melhor QV nos domínios sobre relações sociais. Os achados 

demonstraram um grau moderado de QV global, sendo uma das principais preocupações, o 

envolvimento nas relações sociais dessas pessoas com a sociedade. Quando avaliados 

individualmente, identificaram os menores valores nos domínios físico e psicológico, 

provavelmente devido à fragilidade física e emocional apresentada por portadores do vírus 

HIV (BELAK KOVAČEVIĆ et al., 2006). 

 Os fatores mais importantes na associação da diminuição da QV foram observados em 

mulheres separadas ou divorciadas, com menos células T CD4+ e na fase aguda da doença. 

Esses resultados foram observados em PVHA no primeiro semestre de 2006, assistidos no 

Behavioral Diseases Consultation Center in West of Tehran, Iran, que responderam ao 

questionário WHOQOL-HIV-Bref (NOJOMI; ANBARY; RANJBAR, 2008). Os autores 

identificaram o sexo, o estado mental, a contagem de células CD4 e o estágio da doença, 

como sendo fatores importantes associados à QV. Em uma amostra de indivíduos 

assintomáticos em uso da Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART), com cargas virais 

elevadas e baixa contagem de células CD4, os domínios psicológico e social foram 

significativamente associados a pior escore de QV (CHANDRA et al., 2006). 

 Um estudo realizado na Nigéria, apresentou como conclusão que a baixa QV nos 

domínios do ambiente e das relações sociais, podem ser sugestivos de estigma e 

discriminação, bem como, as condições precárias de vida no ambiente físico das PVHA. As 

questões como as relações pessoais, atividades sexuais, e de apoio social podem ter um efeito 

negativo no domínio relacionamento social. Neste estudo, a pontuação média foi mais elevada 

e semelhante (na religião, crenças pessoais, espiritualidade e de saúde psicológica) indicando 

uma melhor QV nestes domínios. No entanto, os escores médios nas relações sociais e meio 

ambiente foram no nível intermediário. Especialmente em um país como a Nigéria, as pessoas 

tendem a ser espiritualizadas e religiosas apenas quando confrontados com questões que estão 

além da compreensão dos mesmos. Isso poderia explicar os altos escores de QV observadas 

na espiritualidade/religião e domínio crença pessoal. O estudo concluiu que a melhor QV 

estava nos domínios religião/espiritualidade/crenças pessoais e domínios de saúde 
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psicológica, enquanto os menores escores de QV, estavam nas relações sociais e meio 

ambiente (FATIREGUN; MOFOLORUNSHO; OSAGBEMI, 2009). 
 

Após operacionalizar seis variáveis do modelo, incluindo o sexo e a independência de 

vida, o WHOQOL-HIV foi utilizado em pessoas com HIV sendo assintomáticas (42%) e 

sintomáticas (40%) que viviam na Austrália, Brasil, Índia (norte e sul), Itália, Tailândia e 

Ucrânia. A adequação do modelo global foi aceitável e percebeu-se que a inclusão social não 

melhora diretamente a QV, mas aumenta os sentimentos positivos de apoio. A inclusão social, 

aumentou a percepção de saúde física indiretamente através de sentimentos positivos. 

Constatou-se também, que a melhor saúde física melhora a vida sexual, o que impacta 

positivamente a QV. Esta abordagem pode guiar futuras intervenções e práticas internacionais 

(SKEVINGTON et al., 2010). 

Um primeiro olhar para a QV de PVHA no Líbano e na região do Oriente Médio e 

Norte da África, utilizou como instrumentos de avaliação o MQoL-HIV (Qualidade 

Multidimensional da Vida HIV), o Índice de Sintomas HIV, uma escala de estigma e uma 

seção demográfica. A maioria da amostra era do sexo masculino e solteiros. A idade média foi 

de 38 anos (DP = 9,93). A média do escore MQoL - HIV foi de 176,85, com as pontuações 

mais altas para o funcionamento cognitivo, do funcionamento social e cuidados médicos; as 

pontuações mais baixas foram de domínio para a situação financeira, o funcionamento sexual 

e saúde mental. Um único item que mediu a QV geral foi avaliado por 47,5% como nem ruim 

nem bom. A média de pontuação estigma foi de 2,05 (DP = 0,62) e a média do Índice de 

Sintomas HIV foi de 0,6. A prevalência de sintomas e estigma foram preditores negativos da 

QV, sendo que ser casado foi um preditor positivo da QV. Os resultados deste estudo, 

mostraram que os indivíduos assintomáticos relataram um nível razoável de QV e os 

determinantes mais fortes da QV giraram em torno das questões psicossociais (ABBOUD et 

al., 2010). 

Um estudo transversal por amostra de conveniência com PVHA de três ONGs em um 

Hospital de Doenças Infecciosas em Bangladesh adotando o instrumento WHOQOL-HIV-

Bref constatou que a maioria dos entrevistados estavam com baixa QV em todos os domínios. 

A proporção de entrevistados com baixa QV foi maior no domínio de relações sociais 

(64,6%), seguido pelo domínio psicológico (59,8%), domínio físico (58,5%), domínio nível 

de independência (56,1%), domínio ambiental (52,4%) e domínio espiritualidade (52,4%). A 

análise bivariada, revelou que a percepção geral da QV era melhor nos entrevistados que 

viviam em área urbana, que estavam empregados e assintomáticos. A percepção da saúde em 

geral foi maior no sexo feminino com menos de 35 anos de idade, assintomáticas e com CD4 
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atual maior que 200 células/mm3. Estes resultados, destacam a necessidade de apoio 

psicossocial reforçado e um melhor ambiente, para a melhoria da QV relacionada à saúde 

entre as PVHA (IMAM et al., 2011). 

Em outra averiguação realizada na Nigéria, foram observadas diferenças significativas 

em todos os domínios entre os entrevistados, com o apoio da família em comparação com 

aqueles sem o apoio da família. Da mesma forma, pacientes assintomáticos tiveram escores 

significativamente mais elevados de QV em comparação com pacientes sintomáticos. A 

melhoria da QV foi influenciada por níveis mais elevados de ensino em todos os domínios, 

exceto a religião/espiritualidade/crenças pessoais. A investigação trouxe como conclusão, que 

o impacto do HIV sobre a QV foi maior no meio ambiente e nos domínios relações sociais, 

além disso, o status sorológico, a presença de apoio familiar e níveis de ensino tiveram efeitos 

significativos na QV das PVHA (ODILI et al., 2011). 

Uma pesquisa no ano de 2012 no Vietnã avaliou a QV e seus fatores relacionados em 

pacientes que faziam tratamento com os antirretrovirais (ARV). O WHOQOL-HIV-Bref teve 

uma boa validade discriminativa com os estágios sintomatológicos, com a contagem de 

células CD4 e com a duração da TARV. Em uma pontuação, seis domínios foram moderados: 

"Ambiente" teve a pontuação mais alta, e "Social" teve a pontuação mais baixa. O pior escore 

de QV foi observado em pacientes que faziam seus tratamentos muito distantes dos grandes 

centros. Os pacientes do sexo masculino apresentavam maiores níveis de escolaridade, e 

estavam empregados, relatando melhor QV. Em modelos de regressão reduzidos, a QV de 

mais baixa pontuação foi encontrada em pacientes que tinham o seu processo de infecção em 

estágio avançado e contagem de células CD4 <200 células/mL. Os pacientes relataram 

significativamente menor desempenho físico e social no primeiro ano de tratamento e 

moderadamente melhor, a morbidade, a espiritualidade e o meio ambiente no segundo ano de 

TARV, em comparação com aqueles que não faziam uso do esquema (TRAN et al., 2012). 

Apesar das evidências que demonstram a eficácia da TARV e seus impactos na 

sobrevivência das PVHA, os indivíduos soropositivos não só precisam se adequar as 

mudanças fisiológicas que ocorrem durante a terapia, mas também podem enfrentar 

problemas sociais e de cunho psicológico como já apontado em diversos estudos. E no 

entanto, poucos estudos têm dado atenção para a QV de usuários de drogas injetáveis (UDI) 

que vivem com o HIV. Sendo assim, pessoas soropositivas para o HIV e UDI na cidade de 

Taiwan foram investigadas e comparadas com outras também UDI, no entanto, soronegativas 

para o vírus HIV. Os resultados da regressão linear múltipla multivariada indicaram que após 

o controle de todos os outros de demografia e fatores clínicos, os escores médios nestes quatro 
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domínios do WHOQOL-Bref foram significativamente maiores entre os pacientes HIV-

negativos em comparação com aqueles em pacientes HIV-positivos. A maior diferença no 

grupo, apareceu no domínio relações sociais, seguido pelo domínio psicológico e, em seguida, 

o domínio do meio ambiente, com a menor diferença encontrada no domínio físico. Sendo 

assim, os resultados sugerem que as relações sociais e as questões psicológicas são de grande 

preocupação para os UDI, especialmente os soropositivos. Isso indica que a compreensão do 

impacto da infecção pelo HIV sobre a QV particularmente nos domínios de relações 

psicológicas e sociais é uma temática importante para que se mantenha no campos dos 

estudos exploratórios pelos próximos anos (LEE et al., 2013). 

Relacionar o conceito de QV com o atual contexto das rápidas e intensas 

transformações sociais é algo necessário como forma de dar conta das demandas inerentes à 

sociedade. Por muito tempo, a concepção de QV esteve relacionada com os supostos 

“benefícios” do progresso técnico-científico, com consequente abstração de seus efeitos 

danosos. Além disso, a saúde, enquanto um constructo traz consigo uma noção de 

previsibilidade e certeza, e a crença no progresso é fundamental para alimentar uma ideia de 

QV como consequência do avanço da ciência biomédica. Acredita-se que, 

contemporaneamente, o setor saúde esteja num processo de imersão, de reflexividade, que 

está sendo fundamental para reavaliar suas bases epistemológicas e alimentar novas 

concepções, mais coerentes com a nossa época (CAMPONOGARA; KIRCCHOF; RAMOS, 

2008).  

 

 

1.2 Qualidade de Vida e HIV/Aids nas Pesquisas Brasileiras 

 

 

 Após três décadas, a aids apresenta características epidemiológicas e clínicas 

diferentes daquelas inicialmente observadas. Os avanços no diagnóstico e tratamento foram 

significativos e o Brasil tem se destacado no panorama internacional com a disponibilização 

dos medicamentos pelo sistema público de saúde
 
(BRASIL, 2011, 2012, 2013). A avaliação 

da QV é central na compreensão da forma como vive uma pessoa infectada pelo vírus HIV. 

Esta importância deve-se, sobretudo, à natureza da própria doença, caracterizada pela 

imprevisibilidade e pelas múltiplas recorrências (REMPLE et al., 2004), assim como pela 

necessidade de avaliar os efeitos dos tratamentos no bem-estar dos indivíduos infectados 

(BING et al., 2000). Conhecer a QV das pessoas facilitaria a mudança de paradigmas quanto à 
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prática assistencial do processo saúde-doença, resultando na superação de modelos de 

atendimento eminentemente biomédicos, que descartam na maioria das vezes aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais, importantes nas ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação em saúde (BUTOLO VIDO et al., 2007). Na esfera do cuidado 

individual, a optimização da QV das PVHA é essencial para aumentar a adesão aos regimes 

terapêuticos e, por conseguinte, prolongar o tempo de vida (WU, 2000). 

 Em busca eletrônica na base de dados Pubmed realizada pelo autor utilizando-se o 

descritor quality of life, foram identificadas mais de 151.000 publicações entre os anos de 

2000 e 2012. Os números encontrados demonstram a importância e, consequentemente, o 

interesse dado ao assunto na última década. Como a soropositividade pode implicar grande 

variabilidade da condição clínica, uma tendência clara dos estudos sobre QV tem sido a 

comparação entre pessoas assintomáticas e aquelas sintomáticas/doentes de aids. Os achados 

indicam que as segundas apresentam piores escores de avaliação da QV, bem como do 

funcionamento físico e psicológico (FLECK, 2008a; SEIDL; ZANNON; TRÓCCOLI, 2005).
 

A investigação sobre o suporte social tem sido objeto de interesse devido às situações 

de preconceito e discriminação que podem caracterizar as reações sociais à soropositividade, 

levando, muitas vezes, ao isolamento social, à restrição dos relacionamentos interpessoais e às 

dificuldades no campo afetivo-sexual, com impacto negativo na rede social de apoio das 

pessoas que vivem nessa condição (PINTO et al., 2007).  

O viver com o HIV/aids pode provocar manifestações que interferem na QV dessas 

pessoas podendo, algumas vezes, a presença de cansaço físico afetar as atividades do dia a dia 

e, muitas vezes impedir estas pessoas até mesmo de se manterem ativas no trabalho. Em um 

estudo da QV com brasileiros infectados pelo HIV, Razera, Ferreira e Bonamigo (2008) 

relataram que estar desempregado foi associado com pior QV em todos os domínios medidos, 

exceto no domínio da espiritualidade. Demonstra-se progressivamente que os aspectos físicos, 

sociais e pessoais repercutem na QV. Realizar atividade física regular, ter uma alimentação 

saudável, usar corretamente os medicamentos antirretrovirais e vencer as limitações 

decorrentes da doença, são fatores intrinsecamente relacionados. Assim, a inclusão da 

avaliação da QV no seguimento clínico das PVHA com instrumentos padronizados, pode 

identificar domínios mais críticos de suas vidas por oferecer parâmetros para um cuidado 

melhor e mais específico, que incluem informação e educação em saúde de acordo com as 

necessidades individuais (SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007). 

Além das manifestações físicas da doença, há também as dificuldades psicológicas e 

sociais em viver com HIV/aids, que parece ser o fator que mais influencia essa condição de 
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saúde. Tal dificuldade é expressa pelas percepções de preconceito que aparecem nas atitudes 

de outras pessoas, gerando desconforto para quem vive com a doença, que passa a se sentir, 

algumas vezes, discriminada até mesmo pelas pessoas mais próximas, como filhos e outros 

parentes. No entanto, reconhecem também que a atitude preconceituosa, muitas das vezes, 

possa estar vinculada a sua própria condição (MEIRELLES et al., 2010). 

Estudos sobre QV e aids identificaram que os sujeitos tendem a apresentar pior 

avaliação nos domínios relações sociais e meio ambiente quando comparados aos domínios 

físico e psicológico, como reflexo do estigma e discriminação que enfrentam, associados às 

dificuldades na revelação diagnóstica em espaços sociais (LOPESI, 2007). O aumento da 

percepção de preconceito por parte da família e amigos está associado a piores escores de QV 

no domínio relações sociais (CANINI et al., 2004; GASPAR et al., 2011; VIEIRA, 2008). 

Destaca-se no ano de 2005 um estudo investigando preditores da QV, incluindo 

dimensão psicossocial, física, do ambiente, dentre outros, cujos resultados contribuiriam para 

definir as implicações na prática de saúde referentes às ações que propiciam o bem estar 

psicológico e o impacto na QV de vida dessas pessoas. O estudo demonstrou a necessidade de 

valorização do suporte social emocional e de enfrentamento focalizado no problema para o 

grupo de participantes. Os resultados permitiram concluir que as PVHA que avaliaram maior 

disponibilidade e satisfação com o suporte emocional, referindo menor utilização de 

estratégias de enfrentamento focalizado na emoção e maior frequência de enfrentamento no 

problema e que viviam com parceiro(a), apresentavam melhores condições de funcionamento 

das esferas cognitiva, afetiva e dos relacionamentos sociais. Apontou também, as implicações 

para a prática profissional, com a constatação da importância em apreender, compreender e 

atender as demandas dos usuários dos serviços, visando a encaminhar ações direcionadas para 

a sua resolubilidade e fortalecimento do vínculo do paciente com a equipe de saúde (SEIDL; 

ZANNON; TRÓCCOLI, 2005). 

Um estudo transversal com amostragem consecutiva, publicado no ano de 2007 no 

estado de São Paulo, utilizou o WHOQOL-HIV-Bref para analisar as suas variáveis e 

encontrou semelhanças nos escores dos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas das médias nos escores 

do domínio meio ambiente, segundo cor da pele, com os pretos e os pardos, obtendo escores 

menores. As mulheres apresentaram escores menores no domínio psicológico e meio 

ambiente. A maior renda foi significativa na obtenção de maior escore em todos os domínios 

da QV, exceto no domínio relações sociais. Os indivíduos com número abaixo de 200 células 

CD4+/mm3 de sangue, apresentaram menores escores no domínio físico. Em todos os 
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domínios, os escores foram menores com diferenças significativas para pessoas em 

seguimento ou com indicação de seguimento psiquiátrico. O estudo concluiu que, apesar das 

diferenças por sexo, cor da pele, renda e condições de saúde mental e imunológica, os 

portadores do vírus da aids têm melhor QV física e psicológica que outros pacientes, mas, 

pior no domínio de relações sociais. Neste último, podem estar refletidos os processos de 

estigma e discriminação associados às dificuldades na revelação diagnóstica em espaços 

sociais e para uma vida sexual tranqüila (LOPESI, 2007). 

Uma pesquisa exploratória sobre a QV entre PVHA na cidade de Santa Catarina, em 

2009, utilizando como instrumento de pesquisa o WHOQOL-abreviado, identificou na análise 

dos diferentes domínios, que existia um comprometimento generalizado na vida dessas 

pessoas. Quando avaliados individualmente, identificaram os menores valores nos domínios 

físico e psicológico, provavelmente devido à fragilidade física e emocional, o que também 

tem sido destacado pelos trabalhos de Seidl, Zannon e Tróccoli (2005). A existência de 

diferença significante foi verificada na análise de variância, entre a avaliação geral de saúde 

com a presença de reações adversas aos medicamentos. Isto pode estar conexo ao fato de que, 

as mesmas estão relacionadas com a insatisfação com a saúde. Neste caso, a satisfação pela 

saúde seria melhorada em parte com a ausência das reações provocadas pelos ARV. Estas 

reações podem ser amenizadas ou reduzidas com a adoção de cuidados na administração dos 

medicamentos, ou mesmo com a substituição dos mesmos (SOUZA; KÜLKAMP; GALATO, 

2009). 

Galvão, Cerqueira e Marcondes-Machado (2004), em seus estudos, identificaram que 

a QV das PVHA vem sendo modificada a partir da instituição de novos ARV. No entanto, as 

reações adversas, são apontadas como fatores que diminuem a QV. Além do que, tais reações, 

podem dificultar a adesão a TARV, o que está relacionado com o desenvolvimento de cepas 

resistentes e também com o aparecimento de doenças oportunistas (SOUZA; MELLO; 

GALATO, 2008). As doenças oportunistas secundárias à aids são provocadas pela falta de 

imunidade do organismo e também são pontos importantes que geram diminuição na QV, em 

especial na satisfação com a saúde, podendo ser amenizadas com a adesão aos ARV, com 

medicamentos profiláticos e melhores condições de vida (GUARAGNA et al., 2007). No 

entanto, cabe ressaltar que a adesão ao tratamento com estes medicamentos é algo bastante 

complexo e que muitas vezes tem valores bastante baixos, como apresentado em outros 

estudos realizados na região Sul do Brasil (BLATT et al., 2009; KLUTHCOVSKY, 2005). 

A análise realizada pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo com 

PVHA, identificou a lipodistrofia como um dos problemas para as PVHA. Os escores mais 
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elevados do WHOQOL-HIV-Bref foram encontrados nos domínios 

religião/espiritualidade/crenças pessoais (71,7%), nível de independência (71,1%) e relações 

sociais (69%). Os escores mais baixos, nos domínios físico (33,2%), psicológico (20%) e 

meio ambiente (19,4%). A QV geral das PVHA em tratamento ambulatorial pôde ser definida 

como “boa” e os aspectos que mais influenciaram a percepção de QV foram os físicos, 

psicológicos e ambientais. Os pacientes com maiores contagens de linfócitos T CD4+ exibiam 

QV “boa” ou “ótima”, enquanto que aqueles com menores contagens de linfócitos T CD4+ 

percebiam como “regular” a sua QV (CARNEIRO, 2010). 

Um ponto que merece discussão é a tendência mundial dos estudos em QV, não 

apenas no campo da aids, em investigar a espiritualidade como fator preditivo positivo e 

influenciador dos aspectos relacionados a QV. Inúmeras investigações estão sendo 

desenvolvidas relacionando a QV com a espiritualidade, enfrentamento da doença, bem como 

a promoção e reabilitação da saúde. A atenção voltada para a dimensão espiritual torna-se 

cada vez mais necessária à prática assistencial. A ciência, aos poucos, vem reconhecendo o 

papel fundamental da espiritualidade na dimensão do ser humano já que ser humano é buscar 

o significado e a razão em tudo que está em si mesmo e à sua volta, estando sempre em busca 

de ser completo e preenchido nas diversas áreas de sua vida (PERES et al., 2007). 

A crise existencial trazida pela doença pode levar o indivíduo a grandes 

questionamentos sobre sua vida dotados de grande emoção (VASCONCELOS, 2009). 

Destaca-se, portanto, a força da espiritualidade como instrumento de promoção da saúde e 

compreensão no modo de lidar e vivenciar a doença, na medida em que se relaciona, na 

maioria das vezes, com dimensões menos tangíveis da complexa estrutura do ser humano que, 

ao mesmo tempo, tendem a ultrapassar os limites da razão científica, onde, de um modo geral, 

é conferido significado à vida e, simultaneamente, habitam os valores, as motivações 

profundas e os sentidos últimos da existência individual e coletiva (VALLE, 2005). 

Destaca-se o estudo de Calvetti, Muller e Nunes (2008), em que os resultados 

apontaram para a correlação significativa entre os domínios da QV (WHOQOL-HIV- Bref) e 

bem estar espiritual. O domínio da QV, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais e a 

subescala bem estar religioso apresentaram os escores mais altos. Na literatura científica se 

destaca o constructo de bem estar espiritual, que se refere à percepção subjetiva da pessoa em 

relação à sua crença. Este constructo constitui-se de dois diferentes componentes, um 

religioso e um existencial, o de sentido de propósito e satisfação com a vida. Em pessoas com 

doenças como câncer, doença renal em fase terminal e HIV/aids, a espiritualidade e a 
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religiosidade servem como forma de enfrentamento e adesão ao tratamento (CAIXETA et al., 

2012). 

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará entre pessoas que vivem com 

o agravo, aplicou a escala de religiosidade de Duke composta por cinco itens que captam as 

três dimensões da religiosidade. A primeira dimensão, religiosidade organizacional (RO) 

avalia a participação em igrejas, templos e assiduidade; a segunda, não organizacional (RNO) 

diz respeito às atividades religiosas realizadas a partir da privacidade do lar e independem da 

interação com outras pessoas e a última, a religiosidade intrínseca (RI) avalia o quanto a 

religião pode motivar ou influenciar as decisões na vida das pessoas. No tocante a 

religiosidade organizacional, foi observado que apenas 8,1% não frequentavam templos 

religiosos, 28,4% informaram realizar atividades religiosas individuais e a maioria dos 

entrevistados sofria influência religiosa no comportamento e nas decisões pessoais. O estudo 

apresentou como conclusão, que a QV dessas pessoas sofria influência da religiosidade pela 

esperança em enfrentar a doença (LEMOS, 2013). 

No tocante as outras questões relevantes nesse amplo contexto, à feminização da aids 

merece destaque, porque tal fenômeno foi mais rápido no Brasil do que em qualquer outra 

parte do mundo, trazendo profundas implicações para a vida das mulheres, nas diversas fases 

de seu ciclo vital. Estudos brasileiros tendem a demonstrar piores escores de QV entre as 

mulheres que vivem com HIV, quando comparadas ao grupo dos homens. Sendo assim, pode-

se dizer que para elas, a epidemia representa uma tripla ameaça: a susceptibilidade à infecção; 

a possibilidade da transmissão ao bebê; e, quando familiares adoecem pelo agravo, 

geralmente cabe-lhes a responsabilidade pelos cuidados em casa (REIS; XAVIER, 2003). 

Um estudo com mulheres portadoras da síndrome na cidade do Paraná trouxe como 

resultados, que a QV estava relacionada aos aspectos de manutenção da saúde, ao 

relacionamento com a família, ao trabalho e à aceitação da situação presente, apontando para 

a necessidade de uma atenção integral a este grupo (MARTINS et al., 2008). Em outra análise 

investigativa, realizada em três cidades de São Paulo com mulheres vivendo com HIV/aids, 

Paiva et al. (2002) citam como fatores prejudiciais à sua QV, a alteração na vida sexual e 

afetiva devido às dificuldades de comunicação do diagnóstico, da negociação permanente 

cotidiana da camisinha, do medo da rejeição e decisões difíceis quanto aos desejos de 

construir família. Diferenças advindas da necessidade da mulher em conciliar o conjunto de 

compromissos como o trabalho doméstico, cuidados com os filhos e atividades profissionais, 

podem, por exemplo, deixar a atenção a sua saúde em segundo plano, priorizando-se as 
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demais atividades. Em outros termos, a QV é impactada pela desigualdade nas relações de 

gênero nas sociedades (LOPESI, 2007). 

Um estudo de corte transversal, com abordagem quantitativa, objetivou avaliar a QV 

de mulheres com HIV/aids, utilizando o WHOQOL-HIV-Bref e sua associação com variáveis 

sociodemográficas. Das mulheres participantes, 99,1% eram heterossexuais e 92,4% foram 

infectadas por via sexual. Dentre os domínios da QV, o da espiritualidade obteve maior escore 

(65,7), seguido pelo físico (64,7), psicológico (60,6) e relações sociais (59,5). Os menores 

escores foram atingidos nos domínios nível de independência (58,6) e meio ambiente (54,5). 

Evidenciou-se que os fatores baixo nível socioeconômico e educacional tiveram associação 

com diferentes domínios, denotando a relação entre QV e condições de vida. Concluiu-se, que 

persistem os desafios no âmbito das relações sociais, afetivas, financeiras, requerendo 

intervenções efetivas focando o empoderamento das mulheres com HIV/aids (GASPAR et al., 

2011). 

Outro destaque no capítulo trata da mudança do perfil epidemiológico da doença 

referente ao expressivo aumento de pessoas infectadas acima dos 50 anos de idade. Um 

estudo publicado no ano de 2008 com um grupo de pessoas com idades variando entre 51 e 87 

anos e com distribuição proporcional entre os soropositivos e os não soropositivos, analisou e 

comparou as suas percepções de QV. O escore médio da QV geral apresentou-se 

relativamente bom para os participantes soropositivos (M = 55,3; DP = 14,6) e para a 

população geral (M = 59,3; DP = 17,1). No entanto, na avaliação por fatores, verificaram-se 

baixos níveis de QV nas dimensões “Morte e Morrer” e “Intimidade” para os participantes 

portadores do vírus e no fator “Morte e Morrer” para os participantes da população geral. 

Concluiu-se no estudo, que embora a QV geral tenha apresentado avaliação boa, observa-se 

que a aids continua sendo associada à morte e a todo o sofrimento que lhe é pertinente, bem 

como impondo limitações para a vivência de relacionamentos íntimos, o que afetaria a QV 

dessa população (OLIVEIRA; LIMA; SALDANHA, 2008). 

Um enfoque qualitativo, se propôs a analisar a percepção de QV entre idosos com 

aids, atendidos em um centro de referência estadual do Maranhão. Identificou-se que estes 

não possuíam nenhum ou quase nenhum conhecimento sobre a aids antes de adoecerem. 

Todavia, observou-se que havia uma distinção entre “ouvir falar” e ter informações corretas 

sobre a doença. Muitos não haviam percebido estar sob risco, caracterizando, assim, a 

vulnerabilidade e diversas representações sobre a aids foram percebidas, como: “doença 

incurável”, “fatal”, que pode levar à morte e impregnada de discriminação e preconceito. 

Diante do diagnóstico para soropositividade, identificou-se uma mistura de sentimentos, como 
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medo, indiferença, descrédito, negação, amargura, tristeza, desespero, solidão e pânico. Em 

alguns casos, o impacto desse diagnóstico e a convivência são carregados de sentimentos 

negativos, onde o desejo de morte se faz presente (SERRA et al., 2013). O aumento dos 

índices de contaminação pelo HIV em idosos pode estar associado a vários fatores, entre eles: 

contexto sociocultural, sobretudo na área da sexualidade; mudanças demográficas que 

apontam para o envelhecimento populacional; inovações na área da saúde; falha nos esforços 

de prevenção para com esse segmento; as vulnerabilidades individual, social, programática e 

outras (SERRA et al., 2013). 

Pode-se perceber que a QV sofre influência dos diversos aspectos da vida cotidiana. 

Assim, características próprias de cada indivíduo, como o suporte sociocultural, podem 

influenciar na forma como são percebidos e internalizados os eventos. Mas, algo que é 

comum à essência humana e está presente mesmo que de forma subjetiva nas palavras da 

maioria das PVHA é a necessidade de busca pelo “bem estar” e pelo “bem viver”.  

Em investigação feita em dois serviços públicos de saúde em um município paulista, 

utilizando-se o HIV/aids Target Quality of Life, identificou que a QV estava relacionada com 

diferentes fatores sociodemográficos e da sexualidade. Diversos domínios da QV avaliados 

apresentaram relação com diferentes variáveis socioeconômicas, o que denota a ligação com 

as condições socioeconômicas e educacionais. Os resultados reforçam a perspectiva de que é 

necessária a implementação de políticas de inclusão social que favoreçam melhores condições 

de vida, maior acesso aos serviços de saúde e ao mercado de trabalho formal, que propiciem o 

alcance da cidadania e uma melhor QV para as PVHA. A infecção pelo HIV, enquanto 

condição crônica e o seu tratamento contínuo e prolongado, associam-se a vários aspectos da 

vida desses indivíduos, com numerosas consequências biopsicossociais. Provocam impacto 

importante em vários domínios da QV, requerendo para a sua avaliação e intervenção, 

conhecimento e compreensão das diferentes variáveis que podem ter impacto negativo na QV 

(REIS et al., 2011). 

No campo biopsicossocial, o estudo de Reis et al. (2011) detectou indivíduos com 

sintomas de depressão (leve, moderada e grave). As mulheres apresentaram sintomas de 

intensidade mais grave comparando-se aos homens. Por conseguinte, indivíduos com 

sintomas depressivos apresentaram escores mais baixos de QV do que indivíduos com 

ausência desses sintomas, com diferenças estatisticamente significativas entre os valores 

médios/medianos, na maioria dos domínios. 

 Considerando os hábitos não saudáveis como fatores interferentes na saúde de todas as 

pessoas de um modo geral, e como consequências seus reflexos diretos no domínio físico da 
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QV, um estudo transversal com componente descritivo e analítico realizado no serviço 

ambulatorial do Hospital Universitário de Brasília em 2011, utilizando o questionário HAT-

QOL, chegou a algumas conclusões sobre o hábito de fumar entre as PVHA. As pesquisas 

têm mostrado uma alta proporção de tabagismo entre a população portadora de HIV/aids 

podendo variar de 47 a 65% (BURKHALTER et al., 2005; MAMARY; BAHRS; 

MARTINEZ, 2002). Esta prevalência é significativamente maior do que a observada na 

população em geral que é estimada em torno de 20%. A proporção de tabagistas no estudo em 

questão foi de 54,3% entre os investigados, sendo 60,5% do sexo masculino com mediana de 

idade dos 41 anos. Identificou-se que o tabagismo estava relacionado ao etilismo (54,3%), ao 

uso de drogas (81,5%) e a ocorrência de comorbidades (77,8%). Os piores escores de 

avaliação da QV foram obtidos pelas medianas das variáveis relacionadas “às preocupações 

financeiras” e “à preocupação com sigilo” “à satisfação com a vida”. Entre os tabagistas, o 

pior índice avaliado foi “satisfação com a vida”, “preocupação com o sigilo” e “preocupações 

financeiras” e para os não tabagistas foi “preocupações financeiras” e “preocupação com 

sigilo”. Houve diferença entre os grupos considerando os critérios “função geral”, “satisfação 

com a vida” e “preocupação” (SILVA, 2012). A elevada prevalência de tabagismo na 

população portadora do vírus pode estar associada a pior resposta ao tratamento e maior risco 

para complicações (FELDMAN et al., 2006). 

Os estudos analisados na última década constataram que as doenças oportunistas, 

secundárias à aids e provocadas pela falta de imunidade do organismo, são pontos importantes 

que geram diminuição na QV, em especial na satisfação com a saúde (GUARAGNA et al., 

2007). A adesão à TARV mostrou-se inadequada em 86,5% dos pesquisados por uma 

Universidade Federal na região nordeste do Brasil e por consequência a QV analisada pelo 

instrumento WHOQOL-HIV-Bref mostrou nível intermediário nos domínios psicológico, 

nível de independência, relações sociais e meio ambiente (LEMOS, 2013).  

Em análise abrangente, todos os domínios da QV apresentam comprometimentos, o 

que sugere que esta doença conduz a um comprometimento global da vida de seus portadores 

(VIEIRA, 2008). A idade jovem, sexo masculino, melhor nível de escolaridade, estado civil 

casado, boa renda mensal, trabalho, alto nível de linfócitos CD4+ e não uso da TARV são 

fatores que apresentam relação positiva com a QV (FERREIRA; OLIVEIRA; PANIAGO, 

2012). 

Tendo em vista uma aproximação do fenômeno da QV das PVHA em contexto de 

interiorização da epidemia, o estudo de Costa e Oliveira (2013) utilizou-se do constructo do 

grupo WHOQOL-HIV da OMS e, como em outras pesquisas da área, identificou-se boa 
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percepção da QV medida em sua faceta genérica, porém, com padrões intermediários baseado 

em classificação na literatura para os resultados de análise standard multidimensional. Nesse 

sentido, o único domínio encontrado mais baixo em relação aos demais foi o meio ambiente, 

envolvendo aspectos estruturais da vida, como informações, acesso a serviços de saúde, 

transporte, lazer, finanças, ambiente físico e segurança diária. Destes, os cinco últimos 

aspectos parecem ter contribuído, em maior medida, para o resultado, fornecendo subsídios 

para compreender melhor a apresentação do referido domínio. Ressalta-se igualmente, que, 

não obstante um maior valor constatado entre os seis domínios para aquele de relações 

sociais, registra-se que seu patamar é inferior àquele vislumbrado em outras patologias 

crônicas não estigmatizantes. E, também, destacou-se o incômodo entre os sujeitos quanto à 

responsabilização atribuída pela sociedade por ter adquirido a doença. Concluiu-se pela 

investigação em foco que a QV das pessoas infectadas é impactada negativamente pelos 

aspectos existenciais e materiais e pelas condições gerais de vida, assim como pelas relações 

sociais. 

Reconhece-se que, além do preconceito percebido como um fator que altera a QV, 

existem fatores relacionados às outras necessidades que trazem repercussões negativas. Uma 

das particularidades identificadas pelas observações trata das reações adversas aos 

medicamentos e as doenças oportunistas, que se mostram influenciadores na QV.  Ressalta-se 

que tais evidências podem ser modificadas com o uso racional dos medicamentos e com o 

acompanhamento multiprofissional dessas pessoas (SOUZA; KÜLKAMP; GALATO, 2009). 

A descoberta tardia em relação a ser soropositivo, além de piorar o prognóstico 

continua causando danos irreversíveis em termos de não prevenção, à medida que o indivíduo 

infectado permanece longos anos transmitindo o HIV, sem estar ciente de sua situação, 

expondo a riscos um número considerável de pessoas. Nesse contexto, a informação e a 

prevenção da infecção permanecem essenciais, principalmente com relação à população 

jovem, faixa na qual o número de casos de aids vem crescendo como apontam os últimos 

relatórios da UNAIDS (2012, 2013). A oportunidade para prevenir existe dentro das escolas, 

dos grupos de apoio e nos próprios bairros, mas, para isso, a sociedade precisa acreditar no 

seu poder de mudança (PINTO et al., 2007). 

A inexistência de cura para a maioria das doenças crônicas tem mostrado que a 

mensuração da QV é imprescindível para a avaliação de estratégias de tratamento e 

custo/benefício, tornando-se ferramenta importante para direcionar a distribuição de recursos 

e as implementações de programas de saúde, os quais, por sua vez, podem privilegiar não só 
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os aspectos físicos da clientela, mas também aqueles relacionados às dimensões psíquicas e 

sociais, possibilitando à equipe de saúde planejar um cuidado integral (CANINI et al., 2004).  

Diante do contexto, em um país como o Brasil, que apresenta uma política de atenção 

ao portador do vírus, entendida como um modelo para diversas outras nações no mundo, deve 

ser considerado a permanência dos investimentos nas pesquisas em geral e mais 

especificamente nos estudos da RS da QV das PVHA, para que não se interrompa o processo 

de entendimento das complexidades e transformações que vem ocorrendo na vivência da 

soropositividade. Nenhuma nova tecnologia dura será capaz de imunizar as pessoas da 

agressividade imposta pela sociedade quando discrimina o soropositivo. Após análise dos 

aspectos subjetivos publicados nas pesquisas da última década, pode-se chegar à reflexão de 

que a QV das PVHA talvez pudesse ser melhorada com a real compreensão das necessidades 

que permeiam tal condição.  

  

 

1.3  A Enfermagem, a Saúde e a Qualidade de Vida no Contexto do HIV/Aids 

 

 

As condições de vida e de saúde vêm se aperfeiçoando de forma contínua e sustentada 

na maioria dos países, no último século, graças aos progressos políticos, econômicos, sociais 

e ambientais, assim como, aos avanços na saúde pública (BUSS, 2000). Com o 

desenvolvimento dos ARV e o acesso para o tratamento, alguns estudos apontam um caminho 

na melhoria da QV das PVHA (COHEN et al., 2011). No entanto, encontrar uma solução 

definitiva para o problema ainda é um desafio enfrentado por cientistas de todas as disciplinas 

em relação a esta área de estudo (UNAIDS, 2012, 2013, 2014). Muitos pesquisadores no 

panorama mundial comprovam que existe uma relação entre saúde, QV, condições 

inadequadas e doenças. Uma boa saúde influencia favoravelmente a QV, já a doença, dificulta 

vários aspectos da vida humana, diminuindo a produção, aumentando os gastos e o número de 

pessoas empobrecidas (BUSS, 2000). 

A principal ação social para resolver os problemas de saúde é a assistência curativa e 

individual, embora já tenha sido identificado que as medidas preventivas e a promoção da 

saúde, assim como a melhoria das condições de vida em geral, foram em muitos países, de 

fato, as razões fundamentais para a melhoria desta questão de saúde (BUSS, 2000; 

PATRICIO, 1999). Segundo vários autores, a relação entre QV, condições de vida e saúde, 

parece suficientemente evidenciada. A pobreza, as más condições de vida, de trabalho, de 
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nutrição são causas de doenças e necessitam mais do que ações curativas de saúde necessitam 

de amplas reformas sociais e econômicas. É preciso que o setor da saúde, para influenciar de 

forma positiva a QV, invista no campo da promoção à saúde (BUSS, 2000; PATRICIO, 

1999). A promoção da saúde representa, atualmente, uma estratégia promissora para enfrentar 

os múltiplos problemas que afetam as populações humanas. Para tanto, é necessária a 

articulação dos saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e 

comunitários, públicos e privados, para o enfrentamento e a resolução dos problemas 

(BUTOLO VIDO et al., 2007). 

Levando-se em conta o “viver saudável”, mesmo na ocorrência de situações de 

doença, faz-se de real importância a mudança de paradigmas, que possibilitem novas formas 

de pensar-fazer o mundo, especialmente rever nossos conceitos de QV, percebendo a saúde 

como processo e produto desta. A proposta é repensar nas nossas formas de cuidar da vida 

individual e coletiva, seja em casa, no trabalho, na comunidade e na sociedade de uma 

maneira geral (PATRICIO, 1999). A QV não equivale ao bem estar ou felicidade individual, 

mas a satisfação global. Trata-se de um atributo coletivo. Refere-se ao bem estar social. A QV 

é o modelo social do grau em que se satisfazem as necessidades numa sociedade ou 

comunidade (SETIÉN, 1993). Desta forma, a saúde da população depende muito mais de 

fatores preventivos como: acesso a serviços e bens públicos, alimentação e condições de 

higiene, do que da quantidade de postos de saúde e leitos hospitalares disponíveis, as ações 

educativas e de controle social, quando perpassam todas as fases do atendimento, promovem 

troca de informação, permitindo identificar demandas, melhores escolhas e diminuir a 

distância comum entre profissionais da saúde e a população (BUTOLO VIDO et al., 2007). 

Nos questionamentos acerca da atual definição de saúde da Organização Mundial da 

Saúde, Segre e Ferraz
 
(1997) afirmam perceber a dificuldade que os profissionais da saúde 

têm em aceitar que o êxito terapêutico está ligado ao relacionamento afetivo com o cliente. 

Esclarece que, o vínculo afetivo, embutido de confiança recíproca, na dupla que empreende 

uma ação de saúde (profissional-cliente), a par dos aspectos cognitivos, técnicos e científicos, 

torna-se decisivo para a terapêutica.  

Desde o início da descoberta do HIV/ aids em meados do século XX até os dias de 

hoje, diversas áreas do conhecimento vêm demonstrando diferentes preocupações do cuidado 

frente ao problema (KAWAGOE et al., 2012). O trabalho da enfermagem encontra-se 

inserido em todas as fases da epidemia do HIV/aids, haja vista objetivar o cuidado a todos os 

indivíduos e grupos sociais, desde um estado supostamente sadio até a emergência de 

determinados agravos (FOX; AIKEN; MESSIKOMER, 1990). 
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Os conhecimentos científicos produzidos acerca da temática HIV/aids têm favorecido 

a relação teórico-prática e a instrumentalização dos enfermeiros para a implementação de um 

processo cuidativo fundamentado cientificamente. O reconhecimento social decorre desse 

trabalho desenvolvido pelo enfermeiro no âmbito acadêmico e nos campos práticos 

garantindo a ele visibilidade e autonomia, bem como identidade da profissão. 

Os enfermeiros possuem responsabilidades que vão além da realização de 

procedimentos técnicos, cabendo aos mesmos determinar a amplitude da ação e 

conscientizarem-se de que a atuação centra-se nos processos complexos do cuidar. Nessa 

ação, o cuidar subentende ampla dimensão, na qual o emocional e o espiritual contribuem 

significativamente no processo de cura do paciente. A âncora humana é o amor, e quem ama 

cuida: “O ato de cuidar é amplo e abarca em seu sentido todos os sentimentos que temos, 

enquanto pessoas” (LEOPARDI, 1999, p. 203). 

Ressalta-se a complexidade de se cuidar de PVHA, tendo em vista o temor do 

contágio e o foco centrado na autopreservação da vida, chegando, muitas vezes, à falta de 

cuidado em si, o que gera situações de abandono, da realização de testagem sorológica anti-

HIV sem consentimento, de violações à privacidade individual e de negação ao acesso a 

hospitais e medicamentos em diferentes países e culturas por todo o mundo (PINHEIRO et 

al., 2005). Além disto, o impacto da infecção pelo HIV pode gerar mudanças em diversas 

áreas na vida das pessoas, alterando o ritmo e a direção do processo de viver, incluindo os 

aspectos físicos, sociais e emocionais, tais como: a persistência e a necessidade de certo nível 

de cuidados permanentes, o impacto causado por seu diagnóstico no seio familiar, a atenção 

com relação a ações e atitudes para encobrir o estado de soropositividade e a exposição social 

dos indivíduos e as consequências econômicas e sociais, ameaçando recursos pessoais, 

familiares e públicos (MEIRELLES et al., 2010). 

Nas situações do cotidiano, percebe-se que a falta de cuidado e o cuidado incorreto são 

agravos à pessoa humana e estão diretamente relacionadas à falta de ética, tendo em vista que, 

quando se refere ao sentido dessa palavra, pode-se fazer uma analogia com o cuidado de si e 

do outro (PINHEIRO et al., 2005). No que tange à enfermagem, compreende-se que o 

cuidado apresenta-se como um eixo estruturador de sua prática social e identitária, dando 

concretude à sua essência e gerando tecnologias que influenciam diretamente na produção e 

no consumo de bens de saúde (OLIVEIRA, 2001). O cuidado de enfermagem objetiva, em 

que pese às dificuldades práticas para a sua execução, instrumentalizar os portadores do 

HIV/aids para a melhoria do seu nível de saúde e na conquista de direitos imprescindíveis à 

sua existência, como acesso à tecnologia em saúde e à dignidade da existência, apesar do 
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preconceito e da discriminação. Percebe-se, então, que os enfermeiros em sua atividade 

enfrentam de diversas maneiras, inúmeros desafios quando cuidam das pessoas portadoras do 

HIV. Este cuidado, inicialmente, necessita ter a proposta de recuperar a singularidade e a 

subjetividade deste indivíduo, potencializando os seus desejos e os seus direitos, em meio às 

possibilidades oriundas do estágio de seu processo saúde-doença. Ao mesmo tempo, necessita 

estimulá-lo a assumir a sua condição de ser em frente ao sistema de saúde, alcançando o 

necessário à sua existência e à sua dignidade (GOMES et al., 2010). 

A assistência de enfermagem prestada no início da epidemia era de acolhimento e 

relacionamento terapêutico, na intenção de diminuir os sofrimentos, pois não havia 

terapêutica preconizada com ação de resolutividade para melhoria do quadro patológico dos 

pacientes. Dessa forma, o cuidado não previa possibilidade de cura, podendo dizer que era 

paliativo frente à possibilidade da morte. Os profissionais enfermeiros e sua equipe tinham 

medo de acidentes ocupacionais que pudessem expô-los a essa doença (SADALA; 

MARQUES, 2006). Os cuidados nos primórdios da síndrome foram encarados como sendo 

desdobramento do sentido presente na palavra cura. Os profissionais no seu cotidiano tiveram 

impressão diferente, concluindo que, no processo de curar, o cuidado estava presente, mas a 

prática de enfermagem indicava que nem sempre a cura era inerente ao processo de cuidar 

(WALDOW, 2004). Para Oliveira (2001), as teorias de enfermagem, dentro do campo do 

saber, têm como eixo articulador transversal o conceito de cuidado, sendo a Enfermagem 

inclusa como campo de saberes e práticas sociais que se ampara em princípios éticos e 

ideológicos, para nortear sua prática profissional. Desde o início, o cuidado de enfermagem 

com pacientes HIV/aids não procurou a cura, mas o atendimento de suas necessidades 

humanas básicas, apesar de todas as sombras que permeavam a atividade profissional, como o 

desconhecimento, o preconceito e o medo (GOMES et al., 2010). 

A assistência de enfermagem auxilia no processo de cuidar, acelerando-o e tornando-o 

menos traumático. A produção teórica de enfermagem se propõe a atingir maior nível de QV 

que o indivíduo pode possuir no âmbito de seu processo saúde-doença (WALDOW, 2004). 

No âmbito hospitalar, o cuidado de enfermagem tem se concretizado na satisfação das 

necessidades básicas, afetadas pelas doenças oportunistas apresentadas por todos os 

clientes/pacientes. As necessidades de higiene, de eliminações, hidroeletrolíticas e de nutrição 

são as mais prementes e frequentes, até que os mesmos possam realizar o autocuidado. Nos 

ambulatórios e na rede básica, o cuidado tem se organizado na consulta de enfermagem, onde 

a adesão à terapia farmacológica adquire status fundamental à sobrevida do paciente. A 

promoção da saúde necessita ser continuamente estimulada, inclusive em ações relativas a 
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atividades esportivas, espirituais, de socialização e de relacionamentos (GOMES et al., 2010). 

Para tal, é essencial reconhecer particularidades dos sujeitos que compõem as equipes que 

cuidam, assim como sua influência na prestação do cuidado, envolvendo maior risco de 

contágio em virtude da predisposição a acidentes com materiais perfurocortantes, ao convívio 

com a degeneração física que pode acompanhar as PVHA, o isolamento social e a morte. 

Vieira (1999) sugere como conteúdos representacionais do cuidado de enfermagem, alguns 

padrões como o cuidado integral/holístico, o estar perto, humanismo e compromisso com o 

paciente, entre outros. Por meio dos estudos da TRS, Costa e Oliveira (2007) e Formozo 

(2007) descrevem a probabilidade das representações do cuidado realizadas pelos 

enfermeiros, serem influenciadas pelo ambiente e pela cultura profissional.  

E tentando compreender a relação estabelecida entre a QV das PVHA, sua RS e a 

enfermagem, faz-se mister conhecer o campo das teorias de enfermagem que são responsáveis 

pela organização formal do vasto conhecimento dessa profissão. Elas apresentam um conjunto 

de conceitos que, inter-relacionados, formam uma maneira de ver o mundo e desenvolver a 

sua prática (PAIM et al., 1998). 

Com base na definição e construção teórica do conceito da QV, parece consolidar-se 

como uma variável importante tanto na prática clínica como na produção de conhecimentos 

na área da saúde, especificamente na enfermagem. Atualmente, existe um grande número de 

pesquisadores enfermeiros que tem se preocupado com as questões relativas ao 

desenvolvimento de conceitos em enfermagem, fato este motivado pela base das teorias. Vale 

ressaltar que esse processo torna-se o alicerce para a prática com qualidade do cuidar-cuidado 

(CAMPONOGARA; KIRCCHOF; RAMOS, 2008). 

As teóricas de enfermagem desenvolvem teorias advindas dos conhecimentos 

científicos, das experiências vivenciadas, da formação acadêmica, que são incorporados os 

diferentes contextos, tendo como norte elevar o nível de cientificidade da profissão. Para 

Trentini e Silva (1991, p. 3), “[...] toda teoria é derivada de um marco conceitual, pois para 

construí-la, inevitavelmente inicia-se descrevendo crenças, valores e definindo conceitos”. 

Nas teorias de enfermagem há pressupostos e proposições denominados de marco conceitual, 

que direcionam o processo de cuidar. São conceitos teóricos articulados com os específicos da 

pesquisa, são o fio condutor da prática cuidativa que consta dos metaparadigmas de 

enfermagem, o ser humano, enfermagem, processo saúde-doença e ambiente (GEORGE, 

2000).  Pode-se assim dizer que as teorias se articulam com a estrutura geral e tendências da 

sociedade particularmente com a ciência, em cada período do seu desenvolvimento. Um dos 

objetivos das teorias de enfermagem é tornar a ciência uma representação, o mais fácil 
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possível, da realidade do trabalho de enfermagem (MARRINER-TOMEY; ALLIGOOD, 

2006).   

A profissão tem incorporado ao seu fazer novas concepções para avançar com as suas 

práticas e atender às demandas de saúde e de QV da população, as quais surgem 

continuamente. Os profissionais exercem sua prática a partir de saberes próprios que, em 

última instância, objetivam transformar o processo saúde-doença por meio de processos de 

trabalho assistencial e administrativo, de ensino e de pesquisa (PEREIRA, 2001). Os 

enfermeiros que convivem com as PVHA em seus campos de atuação podem fazer uso dos 

conceitos teóricos existentes porque além de expressar numa determinada lógica a sua opção 

ideológica, podem fornecer respostas às questões para além das tecnologias de cuidado 

corporal, tornando-se um modo de produzir conflitos entre o novo e o velho fazer, o que de 

certa maneira, contribui ao favorecimento de novos caminhos para a melhoria da QV dessas 

pessoas.  

As teorias de enfermagem não se modificam e Meleis (1985) as classificou em dois 

grupos: o primeiro ocorrendo a partir da identificação do foco primário; o segundo baseando-

se na escola de pensamento das teorias (GARCIA; NÓBREGA, 2004). De acordo com o foco 

primário, Meleis (1985) dividiu as teorias em quatro grupos distintos: a) teorias centradas no 

cliente e defendidas por Abdelah, Henderson e Orem; b) teorias centradas no relacionamento 

entre cliente e meio ambiente, cujos representantes são Hall, Nightingale e Newman; c) 

teorias centradas na interação entre enfermeiro e cliente, representadas por King, Orlando, 

Paterson & Zderad, Peplau, Travelbee e Wildenback; d) teorias centradas na terapêutica de 

enfermagem, que têm como representantes as teóricas Johnson, Rogers, Levine e Roy. O 

segundo grupo é a escola de pensamento em que os teóricos têm como norte, a prática de 

enfermagem (MELEIS, 1985). Abrange as seguintes teorias: a) teorias centradas nas 

necessidades do cliente, defendidas por Abdellah, Henderson, Orem e Horta; b) teorias 

centradas no processo de interação entre enfermeiro e cliente, as quais são representadas por 

King, Orlando, Paterson e Zderad, Peplau, Travelbee e Wiedenbach; c) teorias dos resultados 

das ações de enfermagem, defendidas por Johnson, Rogers, Levine e Roy.  

Como pode ser constatado, existem muitas teorias desenvolvidas e utilizadas em todo 

o mundo apresentando conceitos e definições que de um modo geral influenciam o agir dos 

enfermeiros. As teorias de enfermagem estão em constante desenvolvimento, assim como, a 

TRS que tem em seu constructo, as interações sociais transformando-se a cada nova realidade. 

Desta forma, conhecer a QV das pessoas, facilitaria a mudança de paradigmas quanto à 

prática assistencial do processo saúde-doença, resultando na superação de modelos de 
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atendimento eminentemente biomédicos, que descartam na maioria das vezes, aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação em saúde (BUTOLO VIDO et al., 2007). 

É necessário trabalhar em conjunto com toda a equipe de saúde para procurar soluções 

para as muitas transformações relacionadas com a epidemia. O entendimento desses fatores, 

seguido da construção de conhecimento sobre o HIV/aids é um passo importante. Uma 

atuação profissional compartimentada tem sido considerada insuficiente para a complexidade 

dos problemas que afetam a sociedade, havendo a necessidade de estabelecer-se um diálogo 

entre diferentes setores, o que tem particular relevância para a QV das pessoas e o 

desenvolvimento social (MEIRELLES; ERDMANN, 2006). Para que o trabalho seja efetivo e 

consistente, é fundamental que a assistência seja realizada de forma integrada pela equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. Uma estratégia que parece fundamental para aprimorar o 

trabalho multiprofissional é o planejamento de ações que busquem identificar e incorporar 

demandas antevistas à rotina (MEIRELLES et al., 2010). A assistência não deve ser focada 

apenas na doença biológica em si, mas voltada aos conflitos que estas pessoas estão 

vivenciando, sejam eles decorrentes dos estigmas da aids ou não; buscando, assim, a melhoria 

da QV (MEIRELLES et al., 2010). A ação terapêutica deve organizar-se na dimensão do 

cuidado, articulando nos projetos e nas intervenções, de forma indissociável, a escuta, o 

acolhimento e a terapêutica medicamentosa (SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007). 

Este é um dos caminhos mais apropriados para “unir elos” e construir mecanismos de 

interligação entre os saberes, oportunizando o exercício da reflexão sobre aspectos diversos 

do viver humano e alicerçando a vinculação entre teoria e prática. Além disso, pode 

possibilitar uma reorientação qualitativa da dimensão política na sociedade, em nível 

individual e institucional, dando nova configuração às práticas sociais (CAMPONOGARA; 

KIRCCHOF; RAMOS, 2008). 



55 

 

2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL E CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DO 

HIV/AIDS 

  

 

2.1 Introdução à Evolução Histórico-Social do HIV/Aids 

 

 

A epidemia foi detectada clinicamente na década de 80, nos Estados Unidos da 

América (EUA) e apenas em 1983 se confirmou a hipótese de que era causada por um vírus. 

Duas equipes trabalhando separadamente na França e nos Estados Unidos, identificaram o 

vírus em linfonodos e no sangue. Fora do continente africano, portanto, a França e os Estados 

Unidos foram os primeiros países a identificar casos de uma doença de etiologia até então 

desconhecida, que atingia, em sua maioria, homossexuais masculinos e/ou usuários de drogas 

injetáveis, sendo uma doença fatal (BUCHALLA, 2000). 

 Os primeiros casos foram descritos nos Estados Unidos da América em 1981 pelo 

Center For Disease Control and Prevention (CDC) e, ainda que naquele momento não se 

conhecesse sua causa, a nota editorial que acompanhava a publicação sugeria “uma disfunção 

da imunidade celular relacionada a uma exposição comum” e “uma patologia adquirida por 

contato sexual” (CDC, 2001). Conforme afirma Nascimento (2005), mesmo antes da 

publicação dos casos pelo CDC, esta nova entidade clínica era notada em hospitais da 

Califórnia e de Nova Iorque, desde os últimos anos da década de 1970, sendo, de acordo com 

Treichler (1988), frequentemente denominada pelos profissionais de saúde de tais instituições 

de Síndrome da Ira de Deus. De imediato buscaram-se os fatores de risco associados para 

traçarem o seu perfil epidemiológico e clínico. Os estudos da época mostravam uma 

incidência quase exclusiva entre os gays, o que promoveu a busca por uma “ligação intrínseca 

entre a homossexualidade e a aids”. A ideia de que a epidemia não se limitava a grupos e ou 

regiões só veio a se modificar depois de 1983, após o isolamento do Human 

Immunodeficiency Virus, o HIV
 
(BASTOS et al., 1995; GALVÃO, 2000; JOINT UNITED 

NATIONS PROGRAMME ON, 1998). Pesquisadores observaram o caráter transmissível da 

doença, junto ao fato de inicialmente esta atingir grupos estigmatizados e perceberam que 

com isso, as pessoas começavam a fazer uma ligação direta do sexo com a morte, 

contribuindo para que a epidemia ficasse envolvida entre tabus e estigmas (ALMEIDA; 

LABRONICI, 2007; VALLE, 2002). 
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 Outro fato marcante e que teve influência sobre o modo pelo qual seriam concebidas 

as respostas sociais e governamentais à epidemia emergente, foi a publicação do boletim feita 

pelo CDC recomendando à comunidade médica atenção para a ocorrência de manifestações 

pouco usuais das doenças identificadas, como os casos de pneumonia por Pneumocistis 

carinii em homossexuais, formulando-se na época uma correlação hipotética dessas práticas 

com o agravo (NASCIMENTO, 2005). 

No Brasil, foi no início dos anos 80 que começaram a ser identificados os primeiros 

casos de aids, nos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1982, como 

fenômeno misterioso e aterrorizador, dadas as suas características de rápida letalidade e 

desfiguração corporal extrema. Esse fato tornou-se ainda mais impactante em função de sua 

ocorrência no momento em que se considerava ganha a guerra contra as doenças 

infectoparasitárias, morbidades que, no imaginário social, estariam destinadas aos países ou 

regiões empobrecidas ou aos livros de história que abarcassem as distintas epidemias do 

mundo ocidental (OLIVEIRA, 2013).  

 Embora inicialmente vinculado aos homens que fazem sexo com outros homens 

(HSH), particularmente nos países industrializados e na América Latina, o HIV se disseminou 

rapidamente entre os diversos segmentos da sociedade, alcançando paulatinamente mulheres, 

crianças e homens com prática heterossexual (SANTOS et al., 2002). O marco compreendido 

entre 1981 e 1984, delimita a forma como a aids chegou ao Brasil, com a disseminação da 

informação sobre a síndrome pela mídia e não pelos casos de pessoas vivendo com o HIV. A 

principal fonte de informação da mídia brasileira sobre a aids veio das agências norte-

americanas, fazendo com que a forma como a síndrome era concebida nos Estados Unidos da 

América (EUA), desempenhasse influência significativa no noticiário nacional e, portanto, no 

imaginário social a ela relacionado (GALVÃO, 2000). 

 Pode-se perceber diferentes padrões de transmissão da infecção pelo HIV obedecendo a 

distintas formas de organização social (BASTOS; BARCELLOS, 1995). No continente 

africano, as principais formas de transmissão do HIV foram as relações heterossexuais e a 

transmissão materno-infantil. Na Europa Ocidental, EUA e em vários países da América 

Latina, apesar da relevância dos HSH, particularmente nos primórdios da epidemia, o 

compartilhamento de seringas e agulhas por usuários de drogas injetáveis surgiu como uma 

importante forma de disseminação do HIV (SANTOS et al., 2002). Dhalia, Barreira e Castilho 

(2011) afirmam que, na primeira metade da década de 1980, a epidemia manteve-se restrita 

aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores regiões metropolitanas do 
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Brasil. Depois do final dos anos 1980, houve a comprovação da migração da doença para as 

diversas regiões do país. 

A epidemia se iniciou de forma semelhante na maioria das regiões brasileiras, na 

população masculina de homens que fazem sexo com homens (HSH); e a transfusão de 

sangue e hemoderivados constou, na segunda metade da década de 80, como categoria de 

exposição em inúmeros casos notificados em todo o país, caindo drasticamente após a 

medidas implantadas em função da legislação de controle do sangue e hemoderivados no que 

diz respeito à infecção pelo HIV, instituída no Brasil em 1988 (LOPES, 2005). Em 1985, 

foram realizados os primeiros testes de diagnóstico baseados na detecção de anticorpos do 

vírus. Hoje, não existe uma epidemia uniforme, mas um conjunto de microepidemias 

regionais, sendo essa característica o reflexo do tamanho e da diversidade sociocultural do 

país. Esses fatores, associados ao dinamismo com que a infecção se dissemina, dificultam o 

entendimento da trajetória da doença, como também, sua prevenção e controle (BASTOS et 

al., 1995; NASCIMENTO, 2003; PINTO et al., 2007). 

Na década de 80 as questões relacionadas ao modelo de Saúde no Brasil marcaram 

importantes mudanças pautadas na busca da equidade do direito à saúde, provocando um 

avanço na reorganização desse setor. Durante esse período, os agravos à saúde causados pela 

epidemia do vírus da imunodeficiência humana geraram grande impacto na sociedade, o que o 

levou a ser considerado um importante problema de saúde pública (ARAÚJO et al., 2010). 

Apesar da busca por diagnóstico e terapêutica eficazes, no intuito de minimizar a 

morbimortalidade causada pela doença, o número de pessoas portadoras do vírus e o 

consequente número de mortos alcançaram proporções alarmantes (ALEXANDRE et al., 

2013). Nesta ocasião, foram criadas Organizações Não Governamentais (ONG) com o intuito 

de exigir do governo tratamento digno aos soropositivos, respeito aos direitos de cidadãos e 

ações concretas no combate à epidemia. A primeira ONG/AIDS foi criada em 1985 em São 

Paulo e foi denominada Grupo de Apoio à Prevenção de AIDS (GAPA) (LOPES, 2005). No 

ano seguinte (1986) no Rio de Janeiro, foi fundada a Associação Brasileira Interdisciplinar de 

Aids (ABIA) e em 1989, o “Grupo pela Vidda” (Valorização, Integração e Dignidade do 

Doente de AIDS). Estas ONGs tiveram um papel determinante e de destaque na difusão de 

informações sobre a doença e no apoio psicológico e social a pessoas soropositivas para o 

HIV e suas famílias, oportunizando então o aparecimento de mudanças no modo da sociedade 

e do próprio doente encararem a doença. Medo, indiferença, culpa, vergonha e desesperança 

foram gradativamente sendo substituídos por conscientização, desmistificação e atitudes 

positivas de autoafirmação e solidariedade (LOPES, 2005). O Ministério da Saúde inclui a 
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aids na relação das doenças de notificação compulsória desde 22 de dezembro de 1986 por 

meio da Portaria nº 542 (TEIXEIRA, 1997).  

De 1992 até a atualidade, houve um aumento exponencial do número de casos por 

exposição heterossexual, com as mulheres sendo atingidas, chamando-se feminização da 

doença, onde a principal via de transmissão e crescimento da epidemia é a heterossexual. 

Passou-se de uma doença concentrada em metrópoles, predominantemente masculina, que 

atingia, em sua maioria, indivíduos com práticas sexuais homossexuais ou hemofílicos, para 

um agravo com maior incidência sobre sujeitos com práticas sexuais heterossexuais, 

distribuição em quase todo o território nacional, progressiva redução da relação 

masculino/feminino, aumento entre pessoas com 50 anos ou mais e maior participação de 

grupos empobrecidos, com menor escolaridade e qualificação profissional (BRASIL, 2011, 

2012, 2013a, 2014a, 2014b; GRANGEIRO; ESCUDER; CASTILHO, 2010).  

De forma dinâmica, ao longo das duas últimas décadas, a epidemia no mundo e, mais 

especificamente, no Brasil, tem apresentado transformações epidemiológicas e sociais que lhe 

conferiram características distintas daquelas do início (OLIVEIRA, 2013). Isto posto, no 

Brasil pode-se dizer que são várias as questões que evidenciam à tendência da epidemia da 

aids, sendo elas: a ocorrência de epidemias microrregionais, com diferentes taxas de 

crescimento; o aumento progressivo dos casos em mulheres, por meio da transmissão 

heterossexual; a redução das taxas de mortalidade, associadas à introdução da TARV, em 

1996; a progressiva “pauperização”, caracterizada pela expansão da doença para áreas mais 

distantes dos centros urbanos, de menor porte e mais pobres, o aumento proporcional dos 

casos entre pessoas com níveis de escolaridade mais baixos e por fim o crescimento dos casos 

na faixa etária acima dos 50 anos de vida (BRASIL, 2012, 2013a, 2014a).  

Torna-se importante destacar, que debates sobre a chegada emblemática da aids 

enquanto doença aconteceram carreando nos contextos históricos, referência e importância 

para abordagem das políticas em saúde, nas quais projetos de saúde são produzidos. 

Especificamente, no caso da resposta à epidemia, pode-se dizer que a luta contra a mesma foi 

e continua sendo o resultado de um movimento social amplo. A forma de reação das pessoas 

frente a viver com a aids, sofre modificações baseadas nas ideias e recursos influenciados 

pelas culturas locais e as reações negativas ao HIV acabam reforçando ideologias dominantes 

entre o bem e o mal, não apenas restritas à sexualidade, mas, sobretudo, a comportamentos 

classificados pela sociedade como próprios ou impróprios (WARWICK et al., 1995).  

Após 30 anos de epidemia do HIV no Brasil, a capacidade nacional para produzir e 

usar informações estratégicas, a adequação dos sistemas de informação, a qualidade e as 
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limitações dos dados precisam ser avaliados para orientar sua melhoria e a otimização no 

curto e médio prazo para atender as recomendações internacionais de vigilância longitudinal 

do HIV (BRASIL, 2013a). Ressalta-se especial atenção à notificação do HIV, incorporada na 

Portaria GM/MS nº 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional. Conforme as recomendações técnicas, a vigilância do 

HIV/aids se dará de forma longitudinal, especificamente em três momentos: na notificação do 

caso de HIV; na evolução para infecção avançada (caso de aids); e quando do óbito. Nos 

próximos anos, espera-se a intensificação da notificação de casos de infecção pelo HIV, a fim 

de melhor subsidiar ações que visem intervenções eficazes para prevenir a transmissão do 

HIV e reduzir a morbimortalidade pelo agravo. De acordo com o último boletim 

epdidemiológico, o Brasil reitera seu compromisso da meta 90/90/90 até 2020, ou seja, 90% 

de pessoas vivendo com HIV/aids com conhecimento do seu estado sorológico; 90% das 

pessoas HIV em tratamento; 90% das pessoas em tratamento com carga viral indetectável. 

Essa meta é monitorada por meio da cascata do cuidado contínuo (BRASIL, 2014a). 

 

 

2.2  O Perfil Clínico-Epidemiológico do HIV/Aids 

 

 

 Os vírus estão envolvidos em uma grande variedade de doenças crônicas e 

degenerativas, sendo responsáveis por mais de 60% das doenças causadas no homem 

(KOROLKOVAS, 1988).  A luta contra as infecções virais é difícil, pois a replicação viral é 

um processo intracelular, estando intimamente relacionada ao metabolismo das células 

infectadas (SOUZA; ALMEIDA, 2003). A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida 

(SIDA) ou AIDS
1
 - do inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome - é uma doença do 

sistema imunitário causado pelo retrovírus HIV - do inglês, Human Immunodeficiency Virus. 

O vírus HIV é classificado como pertencente à família retroviridae (composto de ARN) e ao 

gênero lentivirinae, compreendendo dois sorotipos: o HIV-1 e o HIV-2. Os lentivírus são 

associados a longos períodos de incubação e, por isso, são chamados de vírus lentos. Possuem 

a capacidade de infectar primariamente células do sistema imunológico, linfócitos LT-CD4+ 

(também chamados auxiliares) e macrófagos, e de atacarem preferencialmente o sistema 

                                                 
1
 Sigla em Inglês, mantida tal qual o Programa Nacional de DST/Aids, do Ministério da Saúde. 
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imunitário e o sistema nervoso central (BRASIL, 2006). Diante disso, a molécula CD4+ atua 

como mediador da invasão celular, já que age como receptor para o vírus (CUNICO; 

GOMES; VELASCO JUNIOR, 2008).   

 A descoberta do HIV propiciou a busca e o isolamento de novos lentivírus, como os 

vírus da imunodeficiência felina (FIV) e uma variedade de diferentes retrovírus isolados de 

primatas não humanos conhecidos como vírus da imunodeficiência símia (SIV). Em 1986, um 

vírus diferente de HIV e mais prevalente nos países do Oeste da África foi isolado e nomeado 

de HIV-2. O tipo 2 é um retrovírus, causador da aids em apenas uma minoria de indivíduos 

infectados, possuindo uma virulência e uma capacidade de infecção menor do que o tipo 1. 

Em um estudo feito no Senegal com profissionais do sexo, foi mostrado que a transmissão 

heterossexual do HIV-2 foi mais lenta do que a do HIV-1 (KANKI et al., 1994). Outro estudo 

prospectivo em mulheres, na Costa do Marfim, no início de 1990, mostrou que a taxa de 

transmissão perinatal do HIV-2 foi de 1,2% em comparação com 24,7% para o HIV-1 

(ADJORLOLO-JOHNSON et al., 1994).  

 A infecção pelo HIV-2 encontra-se predominantemente em países da África Ocidental, 

como Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, Cabo Verde, Costa do Marfim, Mali, Serra Leoa e 

Nigéria. Na década de 1980, cada um desses países tinha uma prevalência relatada de > 1%. 

Estima-se que 1 a 2 milhões de pessoas na África Ocidental estão infectadas com o HIV-2. No 

entanto, nos últimos anos, a prevalência do HIV-2 vem diminuindo em vários países do Oeste 

Africano, particularmente entre os indivíduos mais jovens (SILVA et al., 2008). 

 Determinar por que o HIV-2 provoca infecção assintomática na maioria dos pacientes 

pode promover a compreensão da imunopatogênese HIV. Estudos até a data sugeriram que 

ambas as respostas imunitárias aumentadas e replicação viral mais baixa poderiam 

desempenhar um papel (SILVA; COTTEN; ROWLAND-JONES, 2008). A epidemia de HIV-

2 tem o seu epicentro na África Ocidental, mas as questões socioculturais, especialmente de 

migração, estão a contribuir para a propagação mundial de maneira lenta, mas contínua de 

HIV-2. O diagnóstico de HIV-2 implica uma gestão terapêutica diferente para evitar o 

fracasso do tratamento e evolução clínica. O diagnóstico diferencial de HIV-1 e HIV-2 é 

complicado devido à reação cruzada de anticorpos, e os resultados paradoxais (por exemplo, 

contagem de células CD4 em declínio) pode exigir uma reavaliação cuidadosa, especialmente 

em pacientes de países endêmicos (TAYLOR et al., 2014). 

 Em 1999, foi demonstrado que o HIV-1, provavelmente, originou-se a partir da 

espécie de chimpanzé Pan troglodytes, devido a suas semelhanças com o vírus SIV, isolado 

desta mesma espécie (GAO et al., 1999). Contribuição adicional veio de outra espécie de 
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símios, os macacos mangabey, localizados nas florestas de Guiné-Bissau. Todos esses símios 

portam o vírus (SIV), cujo material genético traz semelhanças com o do HIV (UJVARI, 

2011). Até o momento foram descritos quatro grupos de HIV-1, nomeados de M, N, O e P, 

isolados em diferentes regiões geográficas. O grupo M é o mais diverso de todos, 

apresentando nove diferentes subtipos (A, B, C, D, F, G, H, J e K), além de 15 formas 

recombinantes circulantes (MCCUTCHAN, 2000). O fato de que muitos chimpanzés são 

utilizados como alimento por populações africanas subsaarianas pode caracterizar uma 

transmissão zoonótica de HIV-1, que foi introduzido na espécie humana por acidente 

(FAUCI, 2003). Algumas pesquisas comprovam que o elo perdido na passagem dos primatas 

para o homem parece estar relacionado com a questão da manipulação de carnes de 

chimpanzés infectados. A doença, então levada para pequenas comunidades da região central, 

disseminou-se pelo mundo todo com a globalização (BRASIL, 2006). Estudos admitem como 

correta a hipótese de que o vírus precursor tenha passado de primatas para o homem, mas 

permanece sem explicação plausível o mecanismo pelo qual isso teria ocorrido (VERONESI, 

2005).  

 A infecção pelo HIV-1 cursa com um amplo espectro de apresentações clinicas, desde 

a fase aguda até a fase avançada da doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o 

tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de 10 anos 

(BRASIL, 2008, 2013b). 

 A infecção aguda é definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o 

aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em torno da 

quarta semana após a infecção (BACCHETI, 1989).  Nessa fase, bilhões de partículas virais 

são produzidas diariamente, a viremia plasmática alcança níveis elevados e o individuo torna-

se altamente infectante. Como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo HIV é 

acompanhada por um conjunto de manifestações clínicas, denominado Síndrome Retroviral 

Aguda (SRA) que se apresenta geralmente entre a primeira e terceira semana após a infecção. 

Uma parte significativa dos indivíduos infectados apresenta SRA, variando de 50 a 90% em 

diferentes series (BRASIL, 2013b). 

 Os sinais e sintomas que caracterizam a SRA, por serem muito semelhantes aos de 

outras infecções virais, são habitualmente atribuídos a outra etiologia e a infecção pelo HIV 

comumente deixa de ser diagnosticada. Portanto, é muito importante que o médico, diante de 

um quadro viral agudo, considere a infecção pelo HIV entre os diagnósticos possíveis e 

investigue potenciais fontes de exposição ao vírus. A sorologia para a infecção pelo HIV é 
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geralmente negativa nessa fase, mas o diagnóstico pode ser realizado com a utilização de 

métodos moleculares para a detecção de RNA do HIV (BRASIL, 2013b). 

 Enquanto a contagem de linfócitos T-CD4+ permanece acima de 350 células/mm3, os 

episódios infecciosos mais frequentes são geralmente bacterianos, como as infecções 

respiratórias ou mesmo tuberculose, incluindo a forma pulmonar cavitária. Com a progressão 

da infecção, apresentações atípicas das infecções, resposta tardia a antibioticoterapia e/ou 

reativação de infecções antigas começam a ser observadas (BRASIL, 2013b). 

 À medida que a infecção progride, os sintomas constitucionais (febre baixa, perda 

ponderal, sudorese noturna, fadiga), diarreia crônica, cefaleia, alterações neurológicas, 

infecções bacterianas (pneumonia, sinusite, bronquite) e lesões orais, como a leucoplasia oral 

pilosa, tornam-se mais frequentes. Nesse período, já e possível encontrar diminuição na 

contagem de LT-CD4+, situada entre 200 e 300 células/mm3 (BRASIL, 2013b). 

 A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave. A 

presença de candidíase oral foi associada ao subsequente desenvolvimento de pneumonia por 

P. jirovecii. Diarreia crônica e febre de origem indeterminada, bem como leucoplasia oral 

pilosa, também são preditores de evolução para aids (BRASIL, 2013b). 

 O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AOKI, 2001). Entre as infecções oportunistas destacam-se: 

pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, meningite 

criptocócica e retinite por citomegalovírus (BRASIL, 2013b).  As neoplasias mais comuns são 

sarcoma de Kaposi, linfomas não Hodgkin e, em mulheres jovens, câncer de colo uterino. 

Nessas situações, a contagem de LT-CD4+ está, na maioria das vezes, abaixo de 200 

células/mm3 (SHIELS et al., 2011). 

 Após o advento da TARV, observou-se uma redução acentuada das neoplasias 

relacionadas à aids e, paralelamente, um aumento da incidência das não relacionadas, 

principalmente pulmonar, anal, hepática e linfoma Hodgkin. As três últimas neoplasias são 

sabidamente correlacionadas à presença de outros vírus e o câncer pulmonar ao tabagismo, 

apresentando uma maior incidência nos portadores do HIV (BRASIL, 2013b). 

 Além das infecções e das manifestações não infecciosas, o HIV pode causar doenças 

por dano direto a certos órgãos ou por processos inflamatórios, tais como miocardiopatia, 

nefropatia e neuropatias que podem estar presentes durante toda a evolução da infecção pelo 

HIV-1 (BRASIL, 2013b). Um dos objetivos da abordagem inicial de uma pessoa com 

diagnóstico de infecção pelo HIV é estabelecer uma sólida relação equipe-paciente. O uso de 
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uma linguagem acessível é fundamental para a compreensão dos aspectos essenciais da 

infecção, da avaliação clínico laboratorial, da adesão e do tratamento (BRASIL, 2013b).  

 Conhecer e compreender as condições psicossociais que envolvem o paciente 

representa uma ferramenta importante para a abordagem da PVHA. Recomenda-se estruturar 

um roteiro que deve ser individualizado a partir das necessidades de cada paciente. A 

investigação não deve se esgotar na primeira consulta, mas precisa ser complementada e 

atualizada nos atendimentos subsequentes. Esses aspectos podem ser abordados pelo médico 

ou outro membro da equipe de saúde, conforme as particularidades de cada serviço (BRASIL, 

2013b).  

 Como roteiro específico na abordagem inicial, o Ministério da Saúde, recomenda que 

as informações específicas na investigação da infecção contenham: revisão e documentação 

do primeiro exame anti-HIV; tempo provável de soropositividade, contagem de LT-CD4+ ou 

carga viral anterior, uso de antirretrovirais e eventos adversos prévios, compreensão sobre a 

doença: transmissão, história natural, significado da contagem LT-CD4+ e carga viral, 

impacto da TARV na morbimortalidade (BRASIL, 2013b).  

 A infecção pelo HIV tem um acometimento sistêmico, sendo necessário, portanto, 

estar atento a sinais clínicos comumente associados à doença. O exame físico deve incluir a 

aferição da pressão arterial, peso, altura, cálculo do índice de massa corpórea e medida da 

circunferência abdominal (BRASIL, 2013b). Recomenda-se que seja feita uma avaliação do 

risco cardiovascular global como rotina em toda pessoa com infecção pelo HIV. O 

rastreamento neurocognitivo também deve ser realizado como rotina, utilizando questões que 

avaliem memória, lentificação psicomotora e atenção, no momento do diagnóstico da infecção 

pelo HIV, antes do início da TARV e depois, anualmente (BRASIL, 2013b).  

 A periodicidade das consultas médicas deve adequar-se a fase do tratamento e as 

condições clínicas do paciente. Após a introdução ou alteração da TARV, recomenda-se 

retorno entre 7 e 15 dias com o propósito de se observar eventos adversos e dificuldades que 

possam comprometer a adesão; em seguida, retornos mensais até a adaptação do paciente a 

TARV. Pacientes com quadro clínico estável poderão retornar para consultas em intervalos de 

3 a 4 meses; nesses casos, exames de controle também poderão ser realizados com 

periodicidade maior. Ressalta-se que, nos intervalos entre as consultas médicas, a adesão 

deverá ser trabalhada por outros profissionais da equipe multiprofissional, quando o paciente 

comparecer ao serviço para retirar medicamentos, realizar exames, participar de encontro de 

grupos e outras consultas (BRASIL, 2013b).  
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 A prática da chamada “prevenção positiva” é uma das recomendações do Ministério 

da Saúde com o objetivo de prevenir a transmissão do HIV e evitar a reinfecção e a aquisição 

de outros agravos, como sífilis, hepatite B e/ou hepatite C, o mais precocemente possível. 

Trata-se de estimular um estilo de vida mais saudável incluindo a prática de atividades físicas; 

adoção de um padrão alimentar mais equilibrado; aconselhamento a redução das situações de 

risco relacionadas a exposições sexuais desprotegidas, incluindo práticas orais; discussão do 

uso de álcool e outras drogas na perspectiva da redução de danos; assim como, o tabagismo 

oferecendo suporte para aqueles que desejam interromper esse hábito, além de oferecer 

gratuitamente preservativos e materiais de uso pessoal com um suporte de orientações sobre o 

uso correto desses insumos descartáveis (BRASIL, 2013b).  

 O último relatório mundial enfatiza que a distribuição gratuita de preservativos 

masculinos desempenha um papel primordial no declínio de novas infecções pelo HIV. Isso 

enfatiza a necessidade de constantes investimentos em programas de prevenção. As pessoas 

que estão mais vulneráveis à infecção pelo HIV precisam de maior acesso à prevenção e aos 

serviços de tratamento (UNAIDS, 2013, 2014). 

 Sobre as questões relativas à imunização de adultos e adolescentes que vivem com 

HIV, é recomendado pelo Ministério da Saúde receber todas as vacinas do calendário 

nacional, desde que não apresentem deficiência imunológica importante. À medida que 

aumenta a imunodepressão, eleva-se também o risco relacionado a administração de vacinas 

de agentes vivos, bem como se reduz a possibilidade de resposta imunológica consistente. 

Sempre que possível, deve-se adiar a administração de vacinas em pacientes sintomáticos ou 

com imunodeficiência grave (contagem de LT-CD4+ < 200 células/mm3), até que um grau 

satisfatório de reconstituição imune seja obtido com o uso de TARV, o que proporciona 

melhora na resposta vacinal e redução do risco de complicações pós-vacinais (BRASIL, 

2013b).  

 A reconstituição imune é uma das metas da TARV. Em algumas situações, todavia, 

observa-se um quadro clínico de caráter inflamatório exacerbado, chamado de Síndrome 

Inflamatória associada à Reconstituição Imune (SIR) e associado ao início da TARV. Essa 

síndrome se manifesta como piora “paradoxal” de doenças infecciosas preexistentes, 

geralmente autolimitadas, mas que podem assumir formas graves. São descritas reações 

inflamatórias relacionadas a infecções fúngicas, virais e bacterianas, neoplasias e fenômenos 

autoimunes (BRASIL, 2013b). O início da TARV em pacientes com baixas contagens de LT-

CD4+ é um fator preditor para ocorrência de SIR, especialmente havendo história pregressa 

ou atual de coinfecções ou de infecções oportunistas. A prevenção das complicações 
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associadas com SIR envolve identificação e manejo precoce. Uma vez que não existem 

critérios bem estabelecidos para o diagnóstico de SIR, normalmente é necessária uma 

combinação de achados para orientar a suspeita clínica (BRASIL, 2013b). A instituição da 

TARV não tem o objetivo de erradicar a infecção pelo HIV, mas diminuir sua morbidade e 

mortalidade, melhorando a qualidade e a expectativa de vida das PVHA (COHEN et al., 

2011). Definir o melhor momento para o início de tratamento é uma das decisões mais 

importantes no acompanhamento clínico, devendo ser considerados os riscos associados à 

infecção não tratada frente aos da exposição prolongada aos medicamentos (BRASIL, 2013b). 

 Recomenda-se início precoce da TARV para o grupo dos assintomáticos com LT-

CD4+ ≥ 500 cel/mm
3
, nas gestantes e mesmo para o grupo sem contagem de CD4+ 

disponível, da mesma forma que para o grupo dos sintomáticos, incluindo os portadores de 

tuberculose ativa. Em dezembro de 2013, o Brasil tornou-se o primeiro país em 

desenvolvimento e o terceiro do mundo a recomendar o início imediato da TARV para todas 

as PVHA, independentemente da contagem de CD4, considerando a motivação da pessoa 

(BRASIL, 2013a, 2013b, 2014a).  

 Desde o surgimento dos primeiros esquemas antirretrovirais, busca-se definir critérios 

para início do tratamento com base nas estimativas de risco de infecções oportunistas, 

evolução para aids e óbito. Entretanto, já existem evidências de que, mesmo em indivíduos 

assintomáticos com contagens elevadas de LT-CD4+, a replicação viral e a ativação imune 

crônica são associadas ao desenvolvimento de doenças não tradicionalmente relacionadas à 

infecção pelo HIV, tais como eventos cardiovasculares (BRASIL, 2013b). A implementação 

do tratamento como prevenção (TasP) tem sido reconhecida como uma das mais importantes 

medidas de saúde pública para o controle da transmissão do HIV (BRASIL, 2014a).  

 Também se observa que pessoas com reconstituição imune, em uso de TARV, que 

mantém contagens de LT-CD4+ acima de 500 células/mm3 e carga viral indetectável atingem 

expectativa de vida semelhante à da população geral. Ressalta-se que quando o tratamento é 

iniciado precocemente, aumentam-se as chances de se alcançar níveis elevados de LT-CD4+. 

Evidências robustas demonstram o benefício da TARV em pessoas com aids ou outros 

sintomas relacionados à imunodeficiência provocada pelo HIV e em indivíduos 

assintomáticos com contagem de LT-CD4+ inferior a 350 células/mm3 (BRASIL, 2013b). 

 O impacto favorável do início mais precoce da TARV vem sendo observado em 

diversos estudos clínicos nos últimos anos. O limiar de LT-CD4+ mais elevado para 

desencadear o começo do tratamento foi favorecido por dois ensaios clínicos randomizados, 

apesar de não terem sido desenhados para essa finalidade. Nesses estudos, comparou-se o 
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início de TARV com LT-CD4+ acima de 350 células/mm3 com o início do tratamento 

quando a contagem fosse inferior a 250 células/mm3 (BRASIL, 2013b). O estudo Strategies 

for Management of Antiretroviral Therapy (SMART et al., 2008), que comparou terapia 

intermitente em relação à terapia contínua, demonstrou redução da morbimortalidade nos 

pacientes que iniciaram o tratamento mais precocemente, em relação àqueles que o iniciaram 

quando a contagem de LT-CD4+ atingiu um patamar mais baixo (> 350 vs. 250 células/mm3).  

 Além disso, estudos observacionais também têm respaldado o início mais precoce da 

TARV. Essas evidências provêm de estudos que avaliaram evolução para aids e mortalidade 

em grandes coortes de indivíduos virgens de tratamento, que iniciaram TARV em vários 

níveis de LT-CD4+. O NA-ACCORD analisou dados de 22 coortes (17.517 pacientes virgens 

de TARV, sem diagnóstico prévio de aids, acompanhados de 1996 a 2006, em 60 centros de 

pesquisa). Foram realizadas duas análises independentes, utilizando os seguintes limiares de 

LT-CD4+ para início da TARV: 350 e 500 células/mm3. Definiu-se como TARV “imediata” 

a iniciada antes do limiar de LTCD4+ estipulado e “adiada” aquela postergada para depois de 

atingido o limiar. O objetivo do estudo foi comparar as taxas de óbito dos grupos “TARV 

imediata” vs. “TARV adiada”, para os dois limiares de LT-CD4+ (KITAHATA et al., 2009). 

 Nesse estudo, postergar TARV para quando a contagem de LT-CD4+ atingisse 350 

células/mm3 levou a um aumento de 69% no risco de morte. De modo semelhante, quando o 

limiar considerado foi de 500 células/mm3, o grupo que adiou a TARV ate esse valor 

apresentou risco de óbito 94% mais elevado, em relação ao que iniciou de imediato a terapia. 

A idade mais avançada foi um preditor independente de mortalidade (KITAHATA et al., 

2009).  A relevância do NA-ACCORD reside no tamanho da população observada, na 

utilização de “óbito por qualquer causa” como desfecho principal e na possibilidade de 

registrar os eventos ocorridos antes do início da TARV. Por outro lado, pelos motivos 

previamente expostos, a interpretação de dados observacionais demanda cautela. Além disso, 

uma grande proporção de pacientes não foi incluída na análise, uma vez que estes não 

seguiram a estratificação inicialmente definida, não iniciaram TARV ou não evoluíram para o 

extrato inferior de LT-CD4+. Dados sobre o impacto na toxicidade e resistência viral com o 

início mais precoce da TARV não foram avaliados (BRASIL, 2013b). Desse modo, a 

recomendação de início precoce considera, além dos benefícios relacionados à redução da 

morbimortalidade em PVHA, a diminuição da transmissão da infecção e o impacto na 

redução da tuberculose, a qual constitui principal causa de óbitos em PVHA no Brasil. 

Reforça-se a importância de se trabalhar a adesão para garantir que essa estratégia alcance 

seus objetivos (BRASIL, 2013b, 2014a). 
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 Trinta anos depois do início de uma epidemia, que possuía características que levava a 

comunidade científica a pensar em genocídio de parte da população mundial em virtude das 

dificuldades em se controlar a sua propagação, pela primeira vez já pode vislumbrar a 

possibilidade de um controle para a pandemia. O último relatório do Programa de Aids das 

Nações Unidas (UNAIDS) indica uma redução no número de novos casos da doença nos 

países mais afetados e o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde estima em 734 mil indivíduos com HIV/aids no Brasil em 2014, o que representa uma 

taxa de prevalência de 0,4% na população em geral. Havia uma estimativa de 1,6 milhões de 

PVHA na América Latina no final de 2013. A maior parte dos casos, quase 75%, estão 

distribuídos entre os quatro países: Brasil, Colômbia, México e República Bolivariana da 

Venezuela. Aproximadamente 60% dessas pessoas são homens, incluindo os heterossexuais e 

HSH. As populações mais vulneráveis ao HIV na América Latina incluem mulheres 

transexuais, HSH, homens e mulheres profissionais do sexo e UDI. Pelo menos um terço das 

novas infecções ocorrem entre jovens com idade entre 15 e 24 anos (BRASIL, 2014a; 

UNAIDS, 2013).  

Nos últimos cinco anos, o Brasil tem registrado uma média de 39,7 mil casos de aids. 

A distribuição proporcional dos casos de aids no Brasil segundo região mostra uma 

concentração dos casos nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 54,4% e 20,0% do total 

de casos identificados de 1980 até junho de 2014. A taxa de detecção de aids no Brasil tem 

apresentado estabilização nos últimos dez anos, com uma média de 20,5 casos para cada 100 

mil habitantes. A região Sudeste é a única que apresenta tendência de queda significativa nos 

últimos dez anos; em 2004, a taxa de detecção foi de 26,0, a qual passou para 18,7 casos a 

cada 100 mil habitantes em 2013, correspondendo a uma queda de 28,1% (BRASIL, 2014a). 

A incidência de aids por ranking de 100mil habitantes notificados pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e declarados no Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) e registrados no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

(SISCEL) / Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLON) na cidade do Rio de 

Janeiro foi de 31,5 no ano de 2011 (BRASIL, 2012). 

A maior concentração dos casos de aids no Brasil está entre os indivíduos com idade 

entre 25 a 39 anos em ambos os sexos; entre os homens, essa faixa etária corresponde a 54,0% 

e entre as mulheres 50,3% do total de casos desde 1980 a junho de 2014. A taxa de detecção 

entre os indivíduos com até nove anos de idade não apresenta diferença significativa segundo 

sexo, enquanto que, entre as demais faixas etárias, a taxa entre os homens é superior à das 

mulheres, sendo até 2,4 vezes maior no último ano para a faixa etária de 20 a 24 anos. Entre 
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os homens, observa-se um aumento estatisticamente significativo da taxa de detecção entre 

aqueles com 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 60 anos ou mais nos últimos 10 anos; destaca-se o 

aumento da taxa em jovens de 15 a 24 anos, observando-se, entre aqueles com 15 a 19 anos, 

um aumento de 120,0% (BRASIL, 2014a). A taxa de detecção dos últimos 10 anos segundo 

faixa etária, entre as mulheres, apresenta tendência significativa de aumento entre aquelas 

com 15 a 19 anos, 55 a 59 anos e 60 anos ou mais. Em relação às faixas etárias de 20 a 24 

anos até 40 a 44 anos, observa-se, de 2004 a 2013, uma tendência significativa de queda 

(BRASIL, 2014a). A taxa de detecção de aids em menores de cinco anos tem sido utilizada 

como indicador para avaliar a transmissão vertical do HIV. Tem-se observado queda 

estatisticamente significativa no Brasil como um todo, representando 35,7%, nos últimos dez 

anos (BRASIL, 2014a). Os últimos relatórios mundiais mostraram também que o número de 

novas infecções por HIV em crianças diminuiu significativamente corroborando para que o 

alcance da taxa zero de novas infecções em crianças seja alcançado (UNAIDS, 2012, 2013, 

2014). 

Quanto à categoria de exposição entre os indivíduos menores de 13 anos, a quase 

totalidade dos casos teve como via de infecção a transmissão vertical. Entre os indivíduos 

com 13 anos ou mais de idade, a principal via de transmissão é a sexual, tanto entre os 

homens quanto entre as mulheres; em 2013, esta categoria corresponde a 94,9% entre os 

homens e 97,4% entre as mulheres. Entre os homens, observa-se um predomínio da categoria 

de exposição heterossexual; porém, há aumento na proporção de casos em HSH nos últimos 

dez anos, passando de 34,6% em 2004 para 43,2% em 2013. A proporção de usuários de 

drogas injetáveis vem diminuindo ao longo dos anos em todo o Brasil, com tendência 

estatisticamente significativa de queda (BRASIL, 2014a). Descobriu-se que um paciente 

soropositivo que faz o tratamento corretamente reduz em 96% a chance de passar o vírus 

durante uma relação sexual. Dado que também ajuda a explicar porque a taxa de transmissão 

vem caindo anualmente (BRASIL, 2014a; UNAIDS, 2012, 2013).  

As medidas de prevenção não pararam de aparecer nesses últimos anos. Dentre elas, 

pode-se citar os avanços referentes à detecção de anticorpos do vírus imunodeficiência 

humana do tipo 1 (HIV-1) e do tipo 2 (HIV-2), por meio da testagem pela saliva, o OraQuick 

In-Home HIV Test, aprovado no ano de 2012 pelo governo dos Estados Unidos. Trata-se de 

um teste de fluido oral, que pode ser feito na própria casa, sem prescrição médica e que não 

requer nenhum treinamento profissional para a sua administração ou interpretação, tendo 

resultados fornecidos em 20 minutos, e tem uma sensibilidade de 92% e especificidade de 

99,98% (CARBALLO-DIÉGUEZ et al., 2012).  
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Outro avanço recente trata da aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA, 

2012) órgão regulador do governo dos Estados Unidos em 16 de julho do ano de 2012 a 

utilização de uma pílula combinada com dois antirretrovirais já existentes para pessoas sob 

maior risco de adquirir o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), por meio do contato 

sexual. Essa modalidade de prevenção é denominada Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Essa 

pílula já é usada em 93 países como medicamento para os pacientes soropositivos. Os estudos 

indicaram que se tomado por uma pessoa sem o vírus as chances de ela contraí-lo são 

reduzidas em até 73% (ASCHENBRENNER, 2012; DE CLERCQ, 2012; UNAIDS, 2012). 

O estudo que envolveu cerca de 30 pesquisadores, além de 2.499 participantes homens 

que fazem sexo com outros homens, aconteceu em seis países, dentre eles, o Brasil. Os 

voluntários eram todos adultos, com idade média de 24 anos, nasceram homens (1,2% eram 

transgêneros) e apresentavam alto risco para a infecção pelo HIV. Eles eram orientados a 

tomar diariamente um comprimido contendo a medicação ou apenas placebo. Os participantes 

que relataram usar o comprimido em 50% ou mais dos dias tiveram 50,2% menos infecções 

pelo HIV. Aqueles que relataram usar a Profilaxia Pré-exposição (PrEP) em 90% ou mais dos 

dias tiveram eficácia de 72,8% (GRANT et al., 2010). Os resultados indicaram que a PrEP 

fornece proteção adicional significativa contra a infecção pelo HIV entre homens que fazem 

sexo com homens (GRANT et al., 2010). O medicamento deve ser utilizado como parte de 

uma abordagem multifacetada para a prevenção da transmissão do HIV, que deve incluir 

práticas de sexo seguro, redução do risco com aconselhamento e testes de HIV regularmente 

(ASCHENBRENNER, 2012). 

Oferecer a TARV de forma preventiva a pessoas com maior vulnerabilidade de se 

infectar com o vírus da aids, ou seja, o grupo dos homens que fazem sexo com homens 

(HSH), dos usuários de drogas ilícitas (UD) e das mulheres profissionais do sexo é viável e 

reduz significativamente a propagação da infecção (ANTUNES, 2012; ASCHENBRENNER, 

2012; UNAIDS, 2012, 2013). Os dados publicados nos últimos relatórios da UNAIDS 

apontaram que a ampliação do acesso ao tratamento fez cair o número de mortes causadas 

pela aids em todo o mundo e a maior parte dos infectados vivem em países de baixa e média 

renda (UNAIDS, 2012, 2013, 2014). Os efeitos positivos do tratamento ao suprimir a carga 

viral em pessoas vivendo com HIV estão ajudando a interromper a transmissão do HIV. As 

mudanças comportamentais, combinadas com o curso natural da epidemia e o aumento no 

acesso a TARV, resultaram num declínio contínuo das novas infecções por HIV (BRASIL, 

2012; 2013a, 2014a; NOBRE; DE MATOS; UNIFOR, 2012; UNAIDS, 2012, 2013). 
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Avaliando o coeficiente de mortalidade, observa-se uma tendência significativa de 

queda nos últimos dez anos para o Brasil como um todo, o qual passou de 6,1 óbitos para cada 

100 mil habitantes em 2004 para 5,7 em 2013, representando uma queda de 6,6%, entretanto, 

apenas as regiões Sudeste e Sul apresentam tendência significativa de queda, sendo esta mais 

acentuada no Sudeste. Os estados do Rio de Janeiro e Amazonas representam o segundo e 

terceiro maior coeficiente de mortalidade do país, respectivamente. Do total de óbitos por aids 

registrados no Brasil, 71,3% ocorreram entre homens e 28,6% entre as mulheres (BRASIL, 

2014a). 

Atualmente, os esforços para o controle da epidemia de HIV/aids, no Brasil, estão 

concentrados no diagnóstico precoce da infecção e no tratamento das PVHA, bem como a 

implementação de intervenções de prevenção combinada. A estratégia de tratamento de 

PVHA como medida de prevenção requer não somente o diagnóstico oportuno da infecção, 

como também o investimento na melhoria do cuidado contínuo desses indivíduos 

(MONTANER, 2013). 

No Brasil, a cobertura de teste de HIV na população sexualmente ativa é de quase 40% 

(PASCOM; SZWARCWALD, 2010), semelhante aos percentuais observados nos Estados 

Unidos no Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2011a). Além disso, a 

proporção de indivíduos infectados pelo HIV virgens de tratamento que chegaram ao serviço 

de saúde com CD4 superior a 500 células por mm3 passou de 28,9% em 2003 para quase 37% 

em 2012. No entanto, apesar de se observar uma tendência de diminuição desde 2008, 

aproximadamente 29% dos indivíduos infectados pelo HIV ainda chegam ao serviço de saúde 

com CD4 inferior a 200 células por mm3 (BRASIL, 2013a). 

O teste de HIV é apenas a porta de entrada para o cuidado contínuo das PVHA, 

também conhecido como “cascata”. A análise da “cascata” permite calcular, a partir do 

número estimado de PVHA, a proporção de pessoas diagnosticadas, vinculadas ao serviço de 

saúde de HIV/aids e retidas na rede de atenção, em tratamento antirretroviral e com supressão 

da carga viral (CDC, 2011a). A “cascata” brasileira foi construída principalmente a partir das 

informações dos Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), Sistema de Informação Agravos de 

Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (BRASIL, 2013b, 

2014a). 

Em 2012, 313 mil indivíduos estavam em TARV, representando 44% das PVHA. O 

número de pessoas em TARV mais do que dobrou nos últimos 10 anos, passando de 125 mil 

em 2002 para 313 mil em 2012. Apesar do incremento observado, ainda existe um número 
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considerável de pessoas que possuem indicação de tratamento, mas não estão sendo tratadas. 

Em 2012, apesar de 108 mil indivíduos apresentarem CD4 inferior a 350 células por mm3, 70 

mil (65%) estavam em tratamento, o que indica um gap de 38 mil indivíduos. Ao se 

considerar o ponto de corte para tratamento estabelecido no último consenso, lançado em 

setembro de 2012, de 500 células por mm3, o gap aumentaria para 63 mil indivíduos 

(BRASIL, 2013b). 

Pode-se dizer que durante a jornada dos últimos anos muito se adquiriu de 

conhecimentos específicos sobre as questões do HIV/aids com as diversas experiências 

compartilhadas, em contrapartida é preciso ter consciência de que as questões a longo prazo 

ainda não puderam ter uma resposta definitiva, isso porque ainda não foi alcançado um tempo 

considerado seguro para respondê-las, um exemplo disso trata do uso da combinação dos 

ARV, bastando reconhecer que o tratamento com a combinação dos antirretrovirais 

conhecidos hoje foi iniciada em meados de 1996. As pesquisas e desenvolvimentos 

possibilitaram de forma bastante eficiente e confiável que as infecções fossem diagnosticadas 

com os instrumentos laboratoriais existentes, possibilitando diagnóstico amplo e precoce com 

oportunidades para a interrupção de redes de transmissão e a necessária segurança ao 

suprimento de hemoderivados usados em transfusões (BRASIL, 2013b, 2014a).  

Novas infecções pelo HIV podem ser evitadas com a expansão do tratamento, e os 

antirretrovirais usados de forma profilática podem mitigar o número de novas transmissões. 

Sabe-se que os vírus resistentes aos medicamentos podem emergir, mas novos medicamentos 

usados para o resgate, também podem superar esse problema (BRASIL, 2013b; UNAIDS, 

2013). Não foi possível ainda descobrir uma vacina que seja inequivocamente protetora com 

relação ao HIV, nem estratégias de erradicação do vírus que sejam aplicadas de forma 

razoável à população infectada e a ciência conseguiu, entretanto, um único caso de cura da 

infecção pelo HIV através de estratégias relacionadas a um transplante de medula óssea 

(BRASIL, 2013b). 

As ações de conscientização, mudança de práticas, proteção e promoção à saúde da 

população, necessitam fazer parte do cotidiano e um conjunto de medidas de segurança 

abrangentes que envolvam todas as esferas da vida das PVHA precisam ser cada vez mais 

estudadas, para que as políticas existentes consigam se adequar as novas realidades apontando 

resultados que contribuam para a melhoria da QV desse grupo.  
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

3.1 A Teoria Geral das Representações Sociais 

 

 

 A obra seminal de Moscovici, La Psychanalyse, son image, son public, que contém a 

matriz da teoria, surgiu em 1961 na França. A teoria aparentemente não vingou de imediato, 

fazendo sua reaparição com força total no início dos anos 80. A pesquisa de Moscovici, 

voltada para fenômenos marcados pelo subjetivo, captados indiretamente, cujo estudo se 

baseava em metodologias inabituais da época, fugia aos cânones da ciência psicológica 

normal de então. Seria preciso esperar quase vinte anos para que o degelo do paradigma 

permitisse o despontar de possibilidades divergentes (ARRUDA, 2002). 

 Como vários outros conceitos que surgem numa área e ganham uma teoria em outra, 

embora oriundos da sociologia específica e particular de Durkheim, é na psicologia social que 

a RS ganha uma teorização, desenvolvida por Serge Moscovici e aprofundada por Denise 

Jodelet e colaboradores. Essa teorização passa a servir de ferramenta para outros campos, 

como a saúde, a educação, a didática, o meio ambiente, e faz escola, apresentando inclusive 

propostas teóricas diversificadas (ARRUDA, 2002). A partir da afirmação de Durkheim, da 

teoria da linguagem de Saussure, da importância da ideia de desenvolvimento cultural e, 

ainda, da teoria das representações infantis de Piaget e de Levy-Bruhl com o princípio da 

participação como forma lógica de pensar o mundo, Moscovici elaborou sua Teoria das RS 

(ARRUDA, 2002; OLTRAMARI, 2008). 

Nos últimos anos, o conceito de RS tem aparecido com grande frequência em 

trabalhos de diversas áreas. Este conceito atravessa as ciências humanas e não é patrimônio de 

uma área em particular. Ele tem fundas raízes na sociologia, e uma presença marcante na 

antropologia e na história das mentalidades (ARRUDA, 2002). A TRS desenvolvida no 

âmbito da Psicologia Social tem oferecido um importante aporte teórico aos pesquisadores 

que buscam compreender os significados, e os processos neles imbricados, criados pelos 

homens para explicar o mundo e sua inserção dentro dele (ALMEIDA; CUNHA, 2003). 

Torna-se, pois, importante conhecer, compreender, e agir no campo da RS, respeitando sua 

organização, quer dizer, a hierarquia dos elementos que a constituem e as relações que esses 

elementos mantêm, estreitamente, entre si (ABRIC, 2003). 
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O estudo das RS investiga como se formam e como funcionam os sistemas de 

referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana (ALVES-MAZZOTTI, 2009). Representar, de acordo 

com esta perspectiva, não significa reproduzir ou duplicar, representar significa mais do que 

isso, significa reconstruir. Em outras palavras, representar é participar ativamente do processo 

de construção da sociedade e de si. A TRS devolve ao indivíduo a sua importância na 

formação do social e afirma a sua participação ativa (modifica, movimenta, concorda) e não 

passiva (meros receptores). Com isso, “el individuo se constitue y constitue sus 

representaciones tambien constituye su mundo social y construye y reconstruye 

permanentemente su propia realidad social y su propia identidad personal” (BANCHS, 

2000, p. 3.10). 

 A TRS pretende dar conta dos fenômenos objetivos existentes na relação entre os 

homens, com a natureza e a sociedade, compreendendo os processos de influência que o 

fenômeno das RS exerce sobre os seres humanos nas suas ações cotidianas (OLTRAMARI, 

2008). Tem o propósito de resgatar a compreensão do mundo, a partir dos conceitos 

elaborados pelos grupos, indo ao encontro das explicações disseminadas no senso comum 

(MOSCOVICI, 1978). Guareschi (1994) refere que Moscovici vai além de tentar descrever, 

analisar e compreender um dado objeto social tenta entender os seres humanos na amplitude 

do contexto social. Este autor (1994, p. 203) salienta que um dos postulados da teoria e 

conceito das RS é de que “o elemento social, é algo constitutivo dela e não uma entidade 

separada. O social não determina a pessoa, mas é parte dela. O ser humano é essencialmente 

social”. Moscovici (1978) afirma que a RS é um corpus organizado de conhecimentos e uma 

das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a realidade física e social 

inteligível, se inserem num grupo ou numa relação cotidiana de trocas e liberam o poder da 

sua imaginação.  

O grande interesse pela proposta teórica fez com que a proposta original − a “grande 

teoria” −, propiciasse o surgimento de outras “correntes teóricas complementares” e apenas 

três se destacaram (SÁ, 1998, p. 80): a de Jean-Claude Abric, “que enfatiza a dimensão 

cognitivo-estrutural das representações”; a de Willem Doise, que possui uma perspectiva 

sociológica e a de Denise Jodelet também chamada abordagem processual, considerada mais 

próxima à teoria original. O fenômeno da RS é compartilhado e elaborado fundamentalmente 

pelas relações entre as pessoas de uma sociedade. E para se constituir como forma de 

pensamento socialmente compartilhado, é necessário que alguns fatores estejam presentes e 

tornem essa representação como algo pertencente ao pensamento do senso comum. Existem 
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três fatores sociais que constituem as RS. São eles: dispersão da informação, focalização e 

pressão a inferência (VALA, 1993, 2002).  

Na dispersão da informação, os indivíduos não têm acesso a todas as informações 

sobre um conhecimento produzido no universo reificado e diferentes grupos têm acesso 

diferente às mesmas informações, ou até o mesmo acesso a informações distintas sobre um 

mesmo objeto. Isto ocorre porque a informação disseminada pode não apresentar o mesmo 

significado para todos os grupos sociais, e porque sofre alterações e distorções no processo de 

sua transmissão (MOLINER, 1996). A focalização faz com que aspectos do objeto sejam mais 

interessantes e impedem que o sujeito tenha uma visão global sobre ele. Esses aspectos são 

determinados pelo acesso a informação ou mesmo por interesses, crenças, ideologias e valores 

(MOLINER, 1996). Na pressão à inferência, após a constatação de um fenômeno, surge a 

necessidade de tomada de posição sobre ele. Este processo leva tempo, pois neste período o 

sujeito sente-se pressionado, mas não conhece o suficiente sobre o objeto. Assim, a adesão às 

opiniões dominantes do grupo é favorecida e possibilita a estabilização do conhecimento 

relativo ao objeto da representação (MOLINER, 1996). O objeto de representação deve 

apresentar uma interpretação polimórfica o suficiente para que o sujeito apoie-se na opinião 

do grupo e a compartilhe, criando interações e comportamentos dirigidos para o grupo e do 

grupo para os indivíduos (MOLINER, 1996; OLTRAMARI, 2008). 

 Para Moscovici
 
(1978), a RS consegue incutir um sentido ao comportamento, integrá-

lo numa rede de relações, a qual está vinculada ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as 

noções, as teorias e os fundos de observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. 

Sua reflexão compreende a produção de conhecimentos plurais, constitui e reforça a 

identidade dos grupos, como influi em suas práticas e como estas reconstituem seu 

pensamento. As teorias que circulam na comunidade científica, nos meios de comunicação de 

massa e nas conversas do dia a dia, além das memórias coletivas, servem, segundo a TRS, 

para dar às pessoas o conhecimento que se tem sobre grupos que serão utilizados para serem 

alvos de projeções, quando na criação de representações que sirvam de proteção contra 

determinada ameaça (JOFFE, 2003). Reconhece-se, geralmente, que as RS são como sistemas 

de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e 

organizando as condutas e as comunicações sociais. Igualmente intervêm em processos tão 

variados quanto à difusão e a assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual 

e coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas 

transformações sociais (JODELET, 2001). 
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 Cotidianamente, os conhecimentos são postos, articulados e se legitimam objetivando 

tornar próxima e conhecida a realidade, bem como estabelecer mecanismos de controle 

através das regras de grupo. As RS não são estanques, transformam-se a cada nova realidade 

posta (FERREIRA; BRUM, 2000). Sendo assim, uma das grandes contribuições da TRS 

como proposta para se compreender a construção social da realidade é unir, numa mesma 

explicação, dimensões cognitivas e sociais (IBÁÑEZ GRACIA, 1988).  

Moscovici (1984) chama a atenção de que se vive em um mundo que privilegia a 

ciência behaviorista, porém, em se tratando de RS, o que conta é o ser humano na condição de 

quem pergunta, busca respostas ou pensa e não na maneira como ele processa a informação 

ou se comporta. A ênfase recai sobre o compreender e não sobre o comportar-se. As 

explicações, as afirmações e os conceitos emitidos pelas pessoas, sobre certos temas 

correspondem a "teorias" do senso comum. Os indivíduos na condição de pensadores ativos 

reelaboram as informações fruto de "n" episódios ao nível das interações sociais e ao 

estabelecerem um diálogo do individual com o social, tratam de construir as suas próprias 

representações e de comunicá-las para os demais indivíduos, fomentando assim um ciclo que 

se retroalimenta constantemente. Para o referido autor, as pessoas leigas que não dispõem de 

um arsenal de instrumentos científicos tendem a analisar o mundo de forma semelhante, isto 

porque, o mundo em que vivem é eminentemente social. Portanto, não são criadas por um 

indivíduo de forma isolada, pessoas e grupos criam representações ao longo da comunicação e 

da cooperação. Ao serem criadas, acabam ganhando uma vida própria, circulam, encontram-

se, atraem-se, repelem-se e abrem espaço para o surgimento de novas representações, 

enquanto outras, mais antigas, acabam desaparecendo (MOSCOVICI, 1984).  

  As RS basicamente convencionalizam os objetos, as pessoas e os acontecimentos, ou 

seja, elas atribuem uma forma definitiva, localizando-os em uma categoria e os inserem 

gradualmente em um protótipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Nenhum 

indivíduo está livre de condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas 

representações, linguagem ou cultura, isto faz com que este indivíduo permaneça inconsciente 

acerca dessas convenções (MOSCOVICI, 1984). Através de certo esforço é possível que ele 

se torne consciente do aspecto convencional da realidade, podendo então escapar de algumas 

exigências que são impostas as suas percepções e pensamentos, mas há que se ter presente 

que essa liberdade não é assim tão constante, razão pela qual o indivíduo permanece preso, ao 

longo de sua vida, a inúmeras convenções e preconceitos. E ainda possui outra função dita 

prescritiva, isto porque elas se impõem sobre os indivíduos como uma força irresistível que 

combina uma estrutura pré-existente ao pensar do indivíduo a uma tradição que dita o que 
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deve ser pensado (MOSCOVICI, 1984). As RS são fenômenos complexos sempre ativos e 

agindo na vida social. Em sua riqueza fenomênica assinalam-se elementos diversos, os quais 

são às vezes estudados de maneira isolada: elementos informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Mas esses elementos são sempre 

organizados como uma espécie de saber que diz alguma coisa sobre o estado da realidade. E é 

esta totalidade significante que, relacionada à ação, encontra-se no centro da investigação 

científica (JODELET, 2001). 

As RS possuem três dimensões: a informação, a atitude e o campo de representação ou 

imagem (MOSCOVICI, 1978). A informação se refere à organização dos conhecimentos que 

o grupo possui a respeito do objeto. A atitude corresponde à orientação global, favorável ou 

desfavorável, ao objeto da representação. O campo é o espaço que possibilita a articulação das 

informações e a manifestação das atitudes. Esta noção de campo da abordagem dimensional 

influenciou a criação da abordagem estrutural (MOSCOVICI, 1984). Essas três dimensões da 

RS fornecem a visão global de seu conteúdo e sentido (ALVES-MAZZOTTI, 2009).  

A TRS parte da premissa de que existem duas formas diferentes de conhecer e de se 

comunicar, guiadas por objetivos distintos e define para a nossa sociedade a forma consensual 

e a científica. Para Arruda (2002), o chamado universo consensual seria aquele que se 

constitui principalmente na conversação informal, na vida cotidiana, enquanto o universo 

reificado se cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia 

interna. As duas formas, portanto, apesar de terem propósitos diferentes, são eficazes e 

indispensáveis para a vida humana. O universo consensual privilegia a sociedade como uma 

criação visível, contínua, que possui sentido e finalidade, em resumo, nessa visão o ser 

humano é a medida de todas as coisas. Já o universo reificado enfoca a sociedade como um 

sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes à individualidade e não 

possui identidade, as coisas são, em verdade, a medida do ser humano. A sociedade é vista 

como um sistema de diferentes papéis e classes e seus membros considerados desiguais. A 

compreensão do universo reificado é obtida através das ciências, conquanto a compreensão do 

universo consensual ocorre por intermédio das RS (MOSCOVICI, 1984). “As ciências são os 

meios pelos quais nós compreendemos o universo reificado, enquanto as RS tratam com o 

universo consensual” (MOSCOVICI, 2003, p. 52). Em suma pode-se dizer que os 

conhecimentos são produzidos nos universos reificados e, através dos meios de comunicação, 

são extrapolados, em uma versão supostamente acessível, para o meio social que constitui o 

universo consensual. Os sujeitos sentem pressão em posicionar-se em relação às informações 

que aparecem de modo insistente, nesses meios de comunicação. Para manifestar-se sobre o 
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novo conhecimento, em parte desconhecido, precisam processar estas informações através da 

objetivação e da ancoragem (HILGER; MOREIRA; DA SILVEIRA, 2009).  

Existem dois processos estão envolvidos na elaboração de uma RS e que tem por 

objetivo tornar familiar o que é estranho. Segundo a teoria de Moscovici existe a “ancoragem” 

que classifica e rotula aquilo que não está categorizado e o processo da “objetivação”, que 

consiste em transformar uma abstração em algo material descobrindo a qualidade icônica de 

uma ideia (MOSCOVICI, 1984). Os processos de objetivação e ancoragem articulam três 

funções básicas das RS: a função cognitiva e de integração da novidade; função de 

interpretação da realidade e a função de orientação das condutas do grupo social (JODELET, 

1989, 2001). A função cognitiva de familiarização com a novidade transforma o estranho — 

potencialmente ameaçador — em algo familiar; a função afetiva de proteção de identidades 

nos remete à dinâmica da interação social e, mais especificamente, à elaboração de estratégias 

coletivas ou individuais para a manutenção das identidades ameaçadas e por fim a função 

social que exige uma análise mais microscópica das trocas sociais, tais como efetuadas na 

psicologia discursiva ou na etnometodologia, de tal forma que seja evidenciado o processo de 

negociação constitutivo das relações sociais (SPINK, 1993). 

Na ancoragem, a representação vai buscar a matriz onde se inserir, entendendo-se por 

matriz o sistema de pensamento social preexistente que dá sentido à representação. Trata-se 

da inserção do objeto dentro de uma estrutura previamente constituída e familiar, fornecendo 

um contexto inteligível ao objeto. Assim, o objeto é traduzido em sentido e significado, 

instrumentalizando o conhecimento e enraizando-o na estrutura cognitiva. Isto é observado ao 

vermos como as pessoas associam a aids com as pragas e pestes que ocorreram ao longo da 

história. A objetivação concretizaria em imagens aquilo que é abstrato e distante, alguns 

elementos comuns sobre o objeto são previamente selecionados entre os dados fornecidos no 

decorrer de processos comunicativos e, depois, esses elementos são integrados em um todo 

coerente e retidos pelo indivíduo (JODELET, 1989, 2001; JODELET; MADEIRA, 1998). A 

objetivação tem como função dar materialidade a um objeto abstrato e possui três fases: 

seleção e descontextualização do objeto que acontece em função de critérios culturais, e 

normativos; a formação do núcleo figurativo que torna o abstrato concreto e a imagem ganha 

uma referência por meio de metáforas e a última fase representada pela naturalização dos 

elementos do núcleo figurativo que tornam as “coisas” mais palpáveis, ou seja, o representado 

torna-se natural (JODELET, 1989, 2001; VALA 2002).  

Quanto à análise da ancoragem Jodelet (1989) distingue três aspectos: como atribuição 

de sentido, que corresponde à criação de uma rede de significações em torno do objeto na qual 
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ele é inserido e avaliado como fato social; como instrumentalização do saber, considerando 

que o sistema de interpretação constituído pelo sujeito funciona como um código comum que 

permite classificar indivíduos e acontecimentos e como enraizamento no sistema de 

pensamento, o que significa que a integração da novidade se faz sempre sobre um “já 

pensado” e, nesse processo, tanto podem prevalecer esquemas resistentes que impedem a 

assimilação da novidade, como esta pode modificar modelos de pensamento arcaicos. Sendo 

assim, a formalização do conhecimento ocorre após esses dois processos familiarizando o 

sujeito ao objeto (MOSCOVICI, 2003).  

Dentre as abordagens teóricas complementares, a que mais tem se destacado é a do 

psicólogo francês Jean-Claude Abric, desenvolvida em 1976 em Aix-en-Provence e conhecida 

como Teoria do Núcleo Central ou abordagem estrutural das representações. Os 

pesquisadores desta região ficaram conhecidos como o Grupo do Midi e, segundo Denise 

Jodelet, “foi o único a desenvolver uma metodologia própria e adequada às suas proposições 

teóricas” (SÁ, 1998, p. 67). Em resumo, a sua essência consiste na elaboração de uma 

estrutura para a RS formada por um núcleo central e elementos periféricos onde sua 

organização estrutural, e não seu conteúdo é o diferencial entre uma representação e outra 

(ABRIC, 1994a). 

Abric (2000, p. 28) conceitua representações sociais como:  

 

o conjunto organizado de informações, atitudes, crenças que um indivíduo ou um 

grupo elabora a propósito de um objeto, de uma situação, de um conceito, de outros 

indivíduos ou grupos, apresentando- se, portanto, como uma visão subjetiva e social 

da realidade. 

 

A abordagem estrutural não concebe as representações como um conjunto de eventos e 

processos puramente cognitivos; tampouco ela se dedica às tentativas de estabelecer relações 

de primazia do aspecto cognitivo sobre o afetivo ou vice-versa. A abordagem estrutural 

estabelece uma RS como uma organização, uma estrutura que é atravessada por diferentes 

dimensões (ABRIC, 1994a, 2000; FLAMENT, 1994). O campo da abordagem estrutural 

funciona como sistema de interpretação da realidade determinando comportamentos. Esta 

concepção define quatro funções para as RS: de saber (quadro compreensível, função 

cognitiva); identitária (situam os indivíduos no grupo); de orientação (são guias de 

comportamento e práticas sociais) e justificadora (ABRIC, 2000). A função de saber permite 

aos indivíduos adquirirem conhecimentos, compreendê-los dentro de um sistema de valores 

sociais e estabelecerem, então, a comunicação social e as relações sociais. A função 
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identitária define a identidade social e pessoal dos atores sociais e, ainda, permite a 

especificidade dos grupos (ABRIC, 2000). Abric (2000, p. 29) coloca ainda que “a referência 

às representações que definem a identidade de um grupo terá um papel importante no controle 

social exercido pela continuidade sobre cada um de seus membros e, em especial, nos 

processos de socialização”. No que diz respeito à função de orientação, esta norteia os 

comportamentos e as práticas sociais; tem um caráter prescritivo dos comportamentos, 

definindo o que é lícito, aceitável ou não dentro de um contexto social (ABRIC, 2000). Já a 

função justificatória permite aos atores sociais explicar e justificar as suas tomadas de posição 

e as suas condutas em dada situação. 

As RS são organizadas num duplo sistema: central e periférico. O sistema central ou 

núcleo central é identificado através das palavras que são primeiramente evocadas e possuem 

alta frequência de evocação. Este sistema tem como função gerar o significado das RS 

determinando sua organização e possui como características: a ligação com a memória 

coletiva, normas e a história do grupo; ser consensual (define a homogeneidade do grupo); ser 

estável; ser coerente e rígido (resiste às mudanças, pouco sensível ao conteúdo imediato) 

(ABRIC, 2000). 

Abric (2000, p. 31) afirma que núcleo central é “todo elemento que desempenha um 

papel privilegiado na representação, no sentido que os outros elementos dependem dele 

diretamente porque é em relação a ele que se definem seu peso e seu valor para o sujeito”. O 

sistema periférico é identificado através das demais palavras evocadas, possui variedade 

maior e uma frequência menor. Representa o resultado entre as interações das experiências 

quotidianas dos indivíduos. Sua função é permitir a adaptação à realidade concreta 

respeitando a diferença de conteúdo. Tem como características permitir a integração de 

experiências e histórias individuais; tolerar a heterogeneidade do grupo (tolera as 

contradições); ser flexível (sensível ao conteúdo imediato) e evolutivo (ABRIC, 2000). 

A diferença entre os dois é que, enquanto o núcleo central, estável e resistente as 

mudanças, está relacionado à memória coletiva dando significação, consistência e 

permanência a representação, os elementos periféricos permitem a adaptação a realidade e 

proteção ao núcleo central. Procuram, portanto, explicar as características contraditórias e 

complementares das RS, de estabilidade / flexibilidade e de consenso / diferença, a partir de 

seu funcionamento (ABRIC, 2000, 2003). Neste sentido, como característica ontológica de 

um núcleo central de determinada representação, ressalta-se a natureza do objeto 

representado, o tipo de relações que o grupo mantém com este objeto e o sistema de valores e 

padrões sociais que constituem o ambiente de vida, em sua dimensão objetiva ou subjetiva, do 
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indivíduo e do grupo (ABRIC, 2000). Essa diferença entre os elementos centrais e periféricos 

não é questão de saliência quantitativa, mas, sobretudo, qualitativa: efetivamente é o papel 

diferenciado na representação, por tratar-se de elementos vinculados a sistemas diferentes, 

que permite distinguir entre uns e outros. A necessidade de apoiar-se em alguns elementos, 

ditos centrais, para definir a representação é que os diferencia do sistema periférico 

(FLAMENT, 1994). Os elementos representacionais são ativados diferentemente segundo a 

natureza do objeto social visado, as relações do grupo com o objeto, o contexto de enunciação 

da representação e a finalidade do objeto na situação. Quanto mais ativado é um elemento, 

mais importante ele é para essa situação específica, enquanto outros elementos podem 

permanecer “adormecidos” (ABRIC, 2003).  

Há também contribuições importantes da abordagem estrutural no que diz respeito às 

transformações de representações sociais. O que define mudança numa representação social é 

a alteração de seu sistema central, que faz com que a representação perca sua identidade 

original. Uma contestação de elementos periféricos, devido a mudanças contextuais ou novas 

práticas sociais, não ameaça a coerência da representação, por deixar seu núcleo central 

“intocado” e, portanto, não implica transformação representacional. Porém, quando há 

contestação de elementos do sistema central, pode ocorrer um processo de transformação. 

Sabe-se que, nesses casos, o sistema periférico serve como escudo para os elementos do 

sistema central, viabilizando mecanismos de defesa da representação (FLAMENT, 2001). 

Os processos de transformações das representações sociais podem acontecer quando 

os grupos vêem-se forçados a adotar práticas em contradição com elementos do sistema 

central da representação. Nesse caso, uma noção que adquire importância é a da 

reversibilidade da situação. Quando os membros do grupo pensam que a situação que os leva 

a novas práticas é reversível, ocorrem mudanças no sistema periférico, mas que são integradas 

à representação. Quando a situação das novas práticas é tida como irreversível, então podem 

ocorrer três tipos de transformação. Quando as práticas podem ser gerenciadas pelo sistema 

periférico, formam-se os chamados esquemas estranhos, configurações de elementos que, ao 

menos provisoriamente, evitam a contestação do sistema central (ABRIC, 1998). No entanto, 

a proliferação desse tipo de formação leva à mudança do sistema central; a isso, chama-se 

transformação resistente. Um segundo tipo de transformação consiste no caso em que as 

novas práticas não contradizem totalmente o núcleo central, e novos elementos são 

gradativamente acrescentados a ele, constituindo uma nova representação. Trata-se da 

transformação progressiva. Por fim, quando as novas práticas atacam o núcleo de modo 

inegociável pelo sistema periférico, tem-se uma transformação imediata do sistema central e, 
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consequentemente, da representação, no que se convencionou chamar transformação brutal 

(ABRIC, 1998). 

Além disso, também são estudadas as relações entre representações sociais diferentes. 

As representações sociais podem ser autônomas, isto é, se possuírem um sistema central bem 

definido, ou não (WACHELKE; CAMARGO, 2007). No segundo caso, remete-se a outras 

representações sociais (FLAMENT, 2001). Vergès (2005) afirma que há casos em que 

algumas representações são dependentes de outras, especialmente no caso de objetos sociais 

novos, que são elaborados em referência a outros mais antigos. 

Numa perspectiva estrutural, foram identificados dois tipos de relações entre 

representações sociais: encaixe e reciprocidade. Na relação de encaixe, a representação social 

de um objeto dependente de outro contém o objeto hierarquicamente “superior”, de natureza 

normativa, como um elemento em seu sistema central. Representações “encaixadas” em 

outras são não-autônomas, referem-se ao mesmo tipo de valor, diferenciando-se na dimensão 

funcional do sistema central. A relação de reciprocidade implica duas representações em que 

cada um dos objetos sociais a que se referem está presente no sistema central da outra 

representação. Esses elementos “cruzados” são de ordem funcional, sendo os elementos 

normativos específicos de cada representação (ABRIC, 2003). 

Uma outra linha de abordagem das RS situa-se na Escola de Genebra, capitaneada por 

Willem Doise com o estudo das relações entre o sistema operatório e o metassistema 

normativo no desenvolvimento das cognições (PALMONARI, 1986). Aqui temos um peso 

ainda maior dado aos processos como o de ancoragem, tomando as determinantes sociais 

como fundamentais, e buscando encontrar o princípio organizador das representações a partir 

dessa perspectiva mais sociologizante (ARRUDA, 2002). Para esse autor, é possível adotar 

uma abordagem mais integrada das atitudes, articulando o estudo no nível do indivíduo à sua 

inserção em sistemas de natureza societal e às relações simbólicas entre atores sociais, sem se 

restringir a diferenças entre indivíduos, mas incluindo diferenças entre grupos e entre culturas 

(DOISE, 1989). No que se refere ao desenvolvimento cognitivo, Doise (2001) mostra, por 

meio da análise de várias pesquisas, como o estudo das RS em crianças constitui terreno 

privilegiado para investigar a intervenção do metassistema de regulações sociais no 

funcionamento cognitivo.  

Doise (1992) considera que a significação de uma representação está sempre ancorada 

nas significações mais gerais que intervêm nas relações simbólicas próprias de um 

determinado campo social. Este autor colocou a análise das RS no quadro das relações 

intergrupais, salientando a mútua determinação entre estes dois fenômenos. Ao longo de seus 
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estudos, Doise ilustrou de modo claro como a dinâmica das relações entre grupos conduz a 

modificações adaptativas nas representações e à atribuição ao outro grupo de características 

que permitem o desencadeamento de comportamentos discriminatórios e a sua justificação 

(DOISE, 1982; DOISE et al., 1984; DOISE; MAPSTONE, 1986). 

Na acepção de Doise, as RS assumem um lugar central nas relações intergrupais, 

desempenhando três tipos de funções: seleção, justificação e antecipação. A função seletiva 

traduz-se numa centralidade dos conteúdos relevantes para as relações intergrupais, 

relativamente aos conteúdos irrelevantes. A função justificativa revela-se nos conteúdos que 

veiculam uma imagem do outro grupo que justifica um comportamento hostil em relação a ele 

e/ou a sua posição desfavorável no contexto da interação (CABECINHAS, 2004). A função 

antecipatória manifesta-se na influência que as representações exercem no próprio 

desenvolvimento da relação entre os grupos: não se limitam a seguir o desenvolvimento das 

relações intergrupais, adaptando-se a ele, mas também intervêm na determinação deste 

desenvolvimento, antecipando-o ativamente (DOISE et al., 1984). Assim, por um lado, as RS 

estruturam-se de acordo com as estratégias grupais e, por outro, servem e justificam os 

comportamentos grupais, isto é, têm uma função de justificação antecipada e/ou retrospectiva 

das interações sociais (JODELET, 1989). 

Um exemplo clássico de estudo das RS no campo da saúde é o trabalho de Jodelet, 

realizado em 1989, sobre as RS da loucura. Este estudo foi realizado em uma colônia (Ainoy-

le-Château-França) com treze pequenas comunidades e com um grande hospital psiquiátrico 

que desenvolve atividades de assistência, ensino e pesquisa (BANCHS, 2004; JODELET, 

2005a). A investigação demonstrou ser de grande importância para a TRS, pois, revelou 

aspectos fundamentais da relação com a alteridade. O que foi descoberto sobre as crenças na 

contaminação pelos líquidos do corpo encontra hoje uma interpretação nos temores 

mobilizados pela aids e certas explorações discriminatórias que são feitas. A alteridade pode 

ser definida como um processo simultâneo de construção e de exclusão social, cuja 

compreensão deve ser conjunta e englobar os níveis interpessoal e intergrupal (JODELET, 

1998a). A definição mais consensual entre os pesquisadores do campo é a de (JODELET, 

2001, p. 22) que considera as RS como “forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social”.  

Observa-se uma estreita relação entre as RS e o contexto de vida dos sujeitos. O 

aspecto histórico, social e ideológico, as características individuais e todos os fatores que 

influenciam o comportamento e o pensar dos grupos estão diretamente relacionados à 
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produção, circulação e estabilidade das representações. Assim, possuem como fundamento o 

indivíduo e os grupos sociais e só podem ser construídas a partir dos mesmos, enquanto 

vivenciam a tensão entre sua objetividade e a subjetividade, vivência esta contextualizada 

num determinado meio histórico e social (MARQUES; OLIVEIRA; GOMES, 2004). 

Para a autora em questão as RS são fenômenos complexos sempre ativos e agindo na 

vida social. Em sua riqueza fenomênica assinalam-se elementos diversos, os quais são às 

vezes estudados de maneira isolada: elementos informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Mas esses elementos são sempre 

organizados como uma espécie de saber que diz alguma coisa sobre o estado da realidade. E é 

esta totalidade significante que, relacionada à ação, encontra-se no centro da investigação 

científica. Esta assume a tarefa de descrevê-la, analisá-la, explicar suas dimensões, formas, 

processos e funcionamento. Durkheim foi o primeiro a identificar tais objetos como 

produções mentais sociais, em um estudo da “ideação coletiva” (JODELET, 2001). 

A RS deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, e 

integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que 

afetam as representações e a realidade material, social e ideal (das ideias) sobre a qual elas 

vão intervir (JODELET, 2001). A autora sugere que, para abarcar o conjunto de componentes 

e relações contidos na RS, vista como saber prático, é preciso responder a três perguntas 

fundamentais: Quem sabe, e a partir de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que se 

sabe, e com que efeito? (JODELET, 2001). Sendo assim, qualificar esse saber de prático 

refere-se “à experiência a partir da qual ele é produzido, aos contextos e condições em que ele 

o é e, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro, o que 

desemboca em suas funções e eficácias sociais” (JODELET, 2001, p. 48). As RS, enquanto 

sistemas de interpretação que regem as relações das pessoas com o mundo e com os outros, 

orientam e organizam as condutas e comunicações sociais. Estas três perguntas revelam três 

planos sistematizados pela autora como: as condições de produção e de circulação; os 

processos e estados das RS e, por fim, o estatuto epistemológico dessas. Este último tem a ver 

com a relação da representação e o real (JODELET, 2001).  

 Desde o estudo da aparição da psicanálise na vida social francesa, feito por Moscovici, 

passando pelo estudo de Jodelet sobre o convívio de uma população rural com doentes 

mentais que viviam e trabalhavam na comunidade, fica evidente que a RS é um modo de 

conhecimento sociocêntrico, que segue as necessidades, os interesses e desejos do grupo 

(JODELET, 2005b). A abordagem processual da TRS pode ser considerada como aquela que 

se manteve em mais estreita proximidade com a teoria geral proposta por Moscovici 
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(BANCHS, 2004; SÁ, 1998, 2002). Ela contribuiu para a manutenção da ênfase 

moscoviciniana original sobre a necessidade de assegurar uma ampla descritiva dos 

fenômenos de RS, tendo em vista uma contínua elaboração da teoria em questão (SÁ, 1998). 

Também, tem sido denominada de abordagem dimensional, genética ou dinâmica (ARRUDA, 

2002). 

 O estudo dos conteúdos implica, assim, abarcar o campo da RS, ou seja, a totalidade 

de expressões, imagens, ideias e valores presentes no discurso sobre o objeto (JODELET, 

2002). Essa forma de abordagem também abarca as dimensões da representação, ou seja, o 

seu campo estruturado, a atitude que ela carrega e que lhe dá sua coloração afetiva, e o 

componente de informação que ela contém. É chamada de processual porque preocupa-se 

centralmente com a construção da representação, sua gênese, seus processos de elaboração, e 

trabalha com os aspectos constituintes da representação, as informações, imagens, crenças, 

valores, opiniões, elementos culturais, ideológicos (JODELET, 2002). A coleta de material 

para este tipo de enfoque geralmente é feita com metodologias múltiplas, que podem ser 

entrevistas, questionários, observações, pesquisa documental e tratamento de textos escritos 

ou imagéticos. Sua abrangência tenta capturar os diversos momentos e movimentos da 

elaboração da representação, embora dificilmente se possam abarcar todos eles em uma única 

pesquisa. 

 As instâncias e ligações institucionais, as redes de comunicação mediáticas ou 

informais intervêm em sua elaboração, abrindo a via dos processos de influência, às vezes de 

manipulação social. Essas representações formam um sistema e dão lugar a “teorias” 

espontâneas, versões da realidade que encarnam as imagens ou condensam as palavras, ambas 

carregadas de significações. Enfim, através dessas diversas significações, as representações 

exprimem aqueles (indivíduos ou grupos) que os forjam e dão do objeto que representam uma 

definição específica. Essas definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo 

constroem, para esse grupo, uma visão consensual da realidade. Esta visão, que pode entrar 

em conflito com a de outros grupos, é um guia para as ações e trocas cotidianas (JODELET, 

2001). 

 Em se tratando de sua gênese e de suas funções, as RS podem ser relacionadas a três 

esferas de pertença: a da subjetividade, a da intersubjetividade e a da transubjetividade e 

sempre está relacionada a um objeto e a um sujeito. Para Jodelet (2009), os sujeitos devem ser 

concebidos não como indivíduos isolados, mas como atores sociais ativos, afetados por 

diferentes aspectos da vida cotidiana, que se desenvolve em um contexto social de interação e 

de inscrição. 
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 A noção de inscrição compreende dois tipos de processos cuja importância é variável 

segundo a natureza dos objetos e dos contextos considerados: por um lado, a participação em 

uma rede de interações com os outros, por meio da comunicação social e por outro lado, a 

pertença social definida em vários níveis, como o lugar que ocupa na estrutura social; na 

posição das relações sociais; na inserção dos grupos sociais e culturais que definem a 

identidade; no contexto da vida onde se desenrolam as interações sociais e no espaço público 

(JODELET, 2009). Levar em consideração o nível subjetivo permite compreender uma 

função importante das representações. As representações, que são sempre de alguém, têm uma 

função expressiva. Seu estudo permite acessar os significados que os sujeitos, individuais ou 

coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio social e material, e examinar como os 

significados são articulados à sua sensibilidade, seus interesses, seus desejos, suas emoções e 

ao funcionamento cognitivo (JODELET, 2009). A esfera de intersubjetividade remete às 

situações que, em um dado contexto, contribuem para o estabelecimento de representações 

elaboradas na interação entre os sujeitos, apontando em particular as elaborações negociadas e 

estabelecidas em comum pela comunicação verbal direta (JODELET, 2009).  

 São numerosos os casos que ilustram o papel da troca dialógica de que resultam a 

transmissão de informação, a construção de saber, a expressão de acordos ou de divergências 

a propósito de objetos de interesse comum, a interpretação de temas pertinentes para a vida 

dos participantes em interação, a possibilidade de criação de significações ou de 

ressignificações consensuais. Esse tipo de troca é objeto privilegiado da Psicologia Social e 

das intervenções de tipo terapêutico ou daquelas que são destinadas a indivíduos que desejam 

modificar sua relação com uma situação de vida em um contexto comunitário, ou de trabalho 

em um contexto organizacional. Nesses espaços de interlocução, recorre-se, também, a um 

universo já constituído, no plano pessoal ou social, de representações. Estas intervêm como 

meio de compreensão, ferramentas de interpretação e de construção de significações 

partilhadas em torno de um objeto de interesse comum ou de acordo negociado (JODELET, 

2009).  

 A terceira esfera ou a da transubjetividade compõe-se de elementos que atravessam o 

nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. Sua escala domina tanto os indivíduos e os grupos 

quanto os contextos de interação, as produções discursivas e as trocas verbais. Na formação 

das RS, a esfera da transubjetividade se situa diante da intersubjetividade e remete a tudo que 

é comum aos membros de um mesmo coletivo. Ele pode resultar do acesso ao patrimônio de 

recursos fornecidos, para a interpretação do mundo, pelo aparelho cultural; pode também 

depender do jogo de constrangimentos ou de pressões ligadas seja às condições materiais de 
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existência ou das relações de poder. Atravessando os espaços de vida locais, esta esfera 

constitui um meio onde mergulham os indivíduos. Pela sua circulação, as representações 

assim geradas ultrapassam o quadro das interações e são endossadas, sob a forma de adesão 

ou de submissão, pelos sujeitos (JODELET, 2009). 

 As tendências recentes de interpretação da ação nas ciências sociais acentuam a 

importância do acontecimento, evento inesperado em uma ordem temporal e um estado de 

coisas. Duas direções são seguidas quando se trata de dar significado a um acontecimento. 

Para a ciência, são as consequências do acontecimento que permitem analisar suas 

significações e seu alcance. Para o senso comum, estas últimas decorrem da ancoragem do 

acontecimento no sistema de pensamento preexistente das pessoas que o interpretam. O modo 

de se aproximar dos objetos e dos acontecimentos que povoam nosso mundo cotidiano remete 

aos sistemas de representações transubjetivas que modelam e matizam nossas percepções 

(JODELET, 2009). Para Jodelet (2009), não se pode descuidar da esfera da transubjetividade 

nos novos estudos que envolvam as RS, pois, como mostra a sua experiência, novas 

perspectivas vêm tentando estabelecer uma relação entre essa esfera e outras na tentativa de 

abrir um espaço de liberdade e comunicação. 

As múltiplas dimensões do campo de estudos das RS, a interdisciplinaridade que lhe é 

intrínseca, as contradições e paradoxos com que se depara o pesquisador e as inúmeras 

dualidades situam as RS no seio do debate mais atual sobre a ciência, não só pelo 

questionamento que suscita sobre a natureza do conhecimento e sobre a relação indivíduo-

sociedade, mas, sobretudo, por inseri-la dentro do paradigma da complexidade (MORIN, 

1996). 

 

 

3.2 As Representações Sociais da Qualidade de Vida e do HIV/Aids 

  

 

É importante compreender o significado das RS da QV, pois isso representa um passo 

significativo nas mudanças das práticas sociais, na medida em que o discurso, as 

representações e as práticas são mutuamente gerados. O enfoque positivo dos estudos em 

questão demonstra que a vivência nessa condição atualmente não é mais uma sentença de 

morte como se enxergava há alguns anos. O acesso às políticas, as mudanças na sociedade, os 

avanços nas terapias farmacológicas e nos estudos do campo biopsicossocial estão trazendo 
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benefícios a essa população. As mudanças representacionais estão acontecendo de forma 

lenta, mas, já são uma realidade na temática do HIV\aids (OLTRAMARI, 2008). 

A abordagem da QV nos estudos acadêmicos com portadores do agravo fica mais 

evidente logo após a introdução da terapia medicamentosa, sobretudo da TARV em 1996. A 

partir de então, no Brasil, não apenas possibilitou o aumento da sobrevida dessas pessoas, mas 

implicou também em mudanças no plano simbólico relacionado. Deu-se início a um 

progressivo deslocamento da ideia de morte e doença fatal como aspecto central e organizador 

das RS sobre a aids e a inserção de cognições associadas à possibilidade de convivência com 

o mesmo, como o tratamento (OLIVEIRA et al., 2009). 

Um dado relevante no levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos feito pelo autor 

refere-se ao baixo quantitativo de estudos envolvendo a TRS e a QV de pessoas com 

HIV/aids. Dentre eles, destacam-se os de Castanha (2005) e Castanha et al. (2006a, 2007) que 

por meio da metodologia WHOQOL-HIV-Bref e o emprego de técnicas de evocações livres e 

entrevistas semiestruturadas se propuseram a realizar uma análise da QV das PVHA 

utilizando-se para isso a TRS como referencial de apoio metodológico. O primeiro deles foi 

realizado com um grupo de pessoas soropositivas para o HIV e demonstrou em seus 

resultados o quanto são diversas as consequências biopsicossociais da aids na QV, dentre elas, 

as consequências físico-orgânicas; as psicoafetivas como o preconceito, a depressão, a 

autoestima e a autopercepção e as consequências comportamentais como o isolamento e 

aspectos da sexualidade.  

Destacam-se as representações relacionadas ao preconceito porque as pessoas com 

HIV/aids são, muitas vezes, discriminadas e isoladas do convívio com outras apesar do amplo 

conhecimento que se tem atualmente acerca das formas de transmissão da doença. Essa 

discriminação ocorre, muitas vezes, no próprio núcleo familiar, o que é bastante alarmante, 

uma vez que a família e os amigos são fundamentais para a configuração de uma rede de 

apoio (CASTANHA et al., 2006a). 

 Em outro estudo de Castanha et al. (2007) com PVHA, a QV foi representada em 

elementos que possuíam características tanto subjetivas quanto objetivas, abrangendo, dessa 

maneira, os diferentes domínios presentes no conceito de QV preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde, tais como: domínio psicológico, relações sociais, ambiente e aspectos 

espirituais. No grupo dos homens, a QV estava associada ao trabalho e ao apoio advindo da 

amizade. Já no grupo das mulheres, observou-se um predomínio de elementos subjetivos ao 

representarem a QV associada ao amor, à felicidade e à figura de Deus, advinda na crença da 

religiosidade (CASTANHA et al., 2006a, 2007). 
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As RS apreendidas neste estudo abarcaram aspectos biológicos e psicossociais, 

revelando uma similitude com o conhecimento científico no que diz respeito a temática da 

aids e a depressão. Percebeu- se que havia uma ligação forte entre essas quando surgiram, nos 

dados, elementos tais como, desespero, medo, angústia, doença e morte. Um outro elemento 

presente nas RS da QV foi o do preconceito, considerado um dos principais desencadeadores 

da sintomatologia depressiva no contexto da aids, uma vez que implica abandono, segregação, 

estigmatização e ruptura nas relações pessoais quando o apoio se torna imprescindível. Os 

sujeitos representaram a depressão e a aids como uma doença que atinge o ser humano em sua 

globalidade, repercutindo em vários aspectos de sua vida, tais como na QV, na produtividade 

e na incapacitação social. Observou-se também que a aids foi ancorada nas doenças 

psicoafetivas, nomeadamente na depressão, o que corrobora o alto índice de prevalência da 

sintomatologia depressiva encontrada no estudo em questão (CASTANHA et al., 2006c). O 

tratamento da depressão associada a uma doença clínica, como no caso da aids, é importante 

não só porque o transtorno afetivo pode comprometer a QV, mas também, porque a 

intervenção psiquiátrica nesse contexto pode reduzir uma utilização desnecessária dos 

cuidados de saúde, diminuir a mortalidade e prolongar a sobrevida do paciente (WELLS et al., 

1989).  

Somado a isto, identificou-se um estudo em base internacional utilizando o arcabouço 

teórico da TRS para avaliação da QV, realizado em 2009 na cidade de Medelín na Colômbia. 

A investigação abordou as RS da QV com bases em determinantes biológicos, apontando para 

a importância da TARV e da prestação de serviços de saúde; em determinantes psicológicos 

como a aceitação do diagnóstico e a importância da informação em saúde e por fim, no 

determinante social, apontando o estigma e o apoio como elementos representativos 

(CARDONA-ARIAS, 2010). No campo biológico, o presente estudo apontou que um número 

importante de participantes sintomáticos considerou a TARV como um determinante da QV 

enquanto os assintomáticos apontaram que o uso dos medicamentos afetava sua QV em 

função dos efeitos indesejáveis secundários e também por deixá-los em situação de possível 

exposição perante o seu ciclo social e no trabalho (CARDONA-ARIAS, 2010). 

Para os participantes do estudo de Cardona-Arias (2010) a TARV é determinante na 

QV, assim como, a manutenção de um estilo de vida saudável, incluindo boas práticas de 

saúde, ter boa alimentação, evitar o uso de drogas, evitar situações estressantes como o medo 

do futuro e da morte. No domínio psicológico o impacto inicial com a descoberta da 

soropostividade fica evidente na verbalização dos sentimentos de desesperança e decepção 

com as prioridades dos seus projetos de vida abalados pelas ideias de morte e o consequente 
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medo do futuro. Com o passar do tempo, quando a pessoa começa então a assumir um 

comportamento mais otimista em sua vida frente a essa nova realidade, identifica-se uma 

mudança quanto as posições assumidas, passando então a uma adaptação de forma otimista.  

Para considerar um fato da vida cotidiana e para criar uma nova identidade enquanto 

indivíduo que vive com HIV/aids, alguns aspectos no estudo de Cardona-Arias (2010) são 

reforçados, como: o apoio do pessoal de saúde, a aquisição de informações sobre o vírus, a 

eficácia da TARV e a convicção de que a infecção não impede o desenvolvimento da vida 

diária. Ao aceitar a nova realidade e a tentativa de dar sentido ao projeto de vida, o estudo 

destaca a necessidade das informações corretas, porque contribuem para remover o mito de 

que a aids é sinônimo de morte, melhorar a aderência as recomendações médicas, repensar 

estigmas, conceitos e preconceitos que existem em torno de imaginários da infecção, poder e 

estilos de vida saudáveis. No domínio social, as RS giraram em torno da família e amigos 

com a persistência de sistemas simbólicos discriminatórios como os que relacionam a 

infecção a prática do sexo entre HSH, usuários de drogas e profissionais do sexo 

(CARDONA-ARIAS, 2010). 

Em se tratando de investigar as RS da QV no grupo de PVHA, é importante nos 

apropriarmos como enfatiza, Jodelet (2009), dos processos pelos quais os sujeitos se 

apropriam para construir suas RS. Para ela, esses processos podem ser de natureza cognitiva, 

emocional, e dependem de uma experiência de vida. Deste ponto de vista, convém distinguir 

as representações que o sujeito elabora ativamente daquelas que ele integra passivamente, no 

contexto das rotinas de vida ou sob a pressão da tradição ou da influência social. Vale ainda 

ressaltar que o sujeito se situa no mundo, em primeiro lugar, por seu corpo, como estabelece a 

fenomenologia (JODELET, 2009). O texto anterior nos conduz a integrar na análise das 

representações os fatores emocionais e identitários, ao lado das tomadas de posição ligadas ao 

lugar social e das conotações que vão caracterizar, em função da pertença social, a estrutura 

das representações (ABRIC, 1994b; DOISE, 1990). 

A tese de Costa (2012) merece destaque neste capítulo por ter sido pioneira em 

investigações dessa natureza com a utilização do WHOQOL-HIV em versão abreviada para 

avaliação da QV em regiões mais afastadas no panorama geográfico dentro do estado do Rio 

de Janeiro. Quanto à configuração estrutural das RS da QV das PVHA, Costa (2012) 

observou em seus estudos a presença no provável núcleo central, inicialmente, dos temas 

família, tratamento, medicações, boa alimentação e trabalho, havendo, no sistema periférico, 

na primeira periferia, a cognição preconceito. Entretanto, a análise de similitude pela árvore 

máxima permitiu considerar este último como igual e provavelmente central. Assim, obteve-
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se uma constituição de modo que o sistema central das RS da aids e da QV mostrou-se 

atravessado pelos mesmos temas, exceto pela cognição referente à boa alimentação e trabalho, 

no caso desta última. Esta caracterização empírica pôde ser evidenciada, também, por meio do 

teste estatístico entre os corpora de análise para os dois objetos representacionais em questão 

(COSTA, 2012). 

Este achado evidenciou-se como aderente aos pressupostos teóricos de autores do 

campo da abordagem estrutural da TRS, quanto à possibilidade de que o segundo objeto 

social em tela possa manter com o primeiro uma relação tipo coordenada, de conjunção, mais 

especificamente, do tipo encaixada, configurando, em outros termos, uma interação de 

dependência ou não-autonomia da RS da QV. Tal caracterização permitiu, outrossim, 

considerar que as RS da QV poder-se iam constituir em uma representação mais nova no 

contexto do grupo analisado. Desta maneira, desenvolvida a partir da ancoragem nas RS pré-

existentes da aids, processo tornado possível à medida da descoberta da possibilidade de 

coexistência com a infecção de modo saudável, como atesta o fato de a maioria dos sujeitos 

não ter se considerado doente e perceberem-se assintomáticos quanto ao agravo (COSTA, 

2012). 

No que se conceba a potencialidade da QV, ocorre apenas, diante de situações 

biológicas e corporais favoráveis, o que iria ao encontro dos pressupostos de autores da 

perspectiva funcionalista da QV, cujos enunciados não encontraram aderência empírica na 

pesquisa de Costa. Porém, pensou-se que esses elementos poderiam ter efeito sinérgico em 

sentido positivo no processo, instalando melhores condições para a manutenção das atividades 

de vida diária, inclusive, aí potencialmente incluído o trabalho, ligado, na árvore máxima de 

similitude, mais fortemente, a ideia de vida normal (COSTA, 2012). 

Adicionalmente, a partir das inferências mais recentes de autores da abordagem 

estrutural das RS, tornou-se tangível cogitar na hipótese de que a RS mais antiga, no caso, da 

aids possa influenciar no processo de seleção e descontextualização das informações 

disponíveis acerca do objeto caracterizado como mais novo, a RS da QV. Seria este aspecto, 

portanto, uma modulação, mesmo, na objetivação ou configuração da dimensão icônica da RS 

(COSTA, 2012).   

Costa (2012), ao discutir o processo de ancoragem baseado em Vala (2002), observa 

que ao se apoiar um objeto novo em um esquema anterior, ocorre mais facilmente a 

incorporação cognitiva do primeiro, mas, também há implicações para o segundo com 

possíveis transformações. Em meio a todas essas questões é cabível pensar na capacidade de 

interação entre essas RS o que pode gerar possíveis mudanças provavelmente mais positivas 
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sobre os modos de construção socialmente elaborado e partilhado da aids e vice-versa. 

Observou-se, também, a estruturação de dois grupamentos destacados na árvore máxima da 

análise de similitude nas RS da QV, referentes a uma faceta de natureza mais social e 

normativa, composta em torno do tema preconceito, e outra ensejada ao redor da cognição 

boa alimentação, a qual pensa-se, não se caracterizou apenas como comportamento específico 

em si, mas, como valor, estando com outros elementos, denotando questões ligadas mais à 

esfera privada ou individual, materializadas na lógica do cuidado em si. 

O referido autor assume que os conteúdos representacionais descritos a partir da 

análise lexical informatizada propiciaram uma corroboração da hipótese estrutural 

circunscrita, propiciando a contemplação de diversas modulações das RS da QV com 

HIV/aids, como suas plataformas de avaliação e aspectos influenciadores favoráveis e 

desfavoráveis erigidos pelos sujeitos, com base nas RS da aids, em que pese, especialmente, 

seu componente hierárquico nuclear provavelmente principal, o preconceito.  

Não somente no Brasil, mas em todo o mundo, o aparecimento desta epidemia 

representou um fenômeno inserido no imaginário social, ocupando lugar de uma das doenças 

mais estigmatizantes da sociedade, da mesma forma como foi o câncer e outras doenças 

transmissíveis como a sífilis, hanseníase e a peste (SONTAG, 2007). Antes de 1981, não era 

viável imaginar existir um vírus capaz de causar uma imunodeficiência humana com potencial 

destrutivo na circunstância da infecção pelo HIV. Para os pesquisadores, a descoberta deste 

vírus foi emblemática, pois, a ciência biomédica supunha viver uma relativa estabilidade, de 

acordo com o aparente controle científico existente sobre as doenças infecciosas (NULAND, 

1995).  

A estreita ligação estabelecida entre aids e grupos sociais considerados culpados 

emergiu na epidemiologia com difusão midiática e acabou por disseminar e enraizar o 

imaginário da população contra grupos específicos (NASCIMENTO; BARBOSA; 

MEDRADO, 2005). 

Jodelet (2001) afirma que, desde muito cedo, o tema aids reteve atenção dos 

pesquisadores, com relação a uma epidemia, cujas dimensões morais e sociais são tão 

relevantes quanto o aspecto médico, propriamente dito. A autora afirma que a apropriação da 

aids pela mídia e pelos diferentes grupos sociais, antes mesmo que pesquisas biológicas 

trouxessem esclarecimentos sobre a doença, propiciou a formação de duas interpretações. 

Uma, de tipo moral e social, e outra, de tipo biológico, ambas com implicações para as 

diferentes relações e esferas da vida das pessoas, inclusive, as acometidas pelo agravo. Estas 

representações se inscrevem nos quadros de pensamento preexistentes e enveredam por uma 
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moral social. A liberdade do sexo seguro se opõe às “virtudes” da tradição, sustentado pela 

autoridade religiosa. Forjam-se, então, palavras portadoras de representação, as quais revelam 

um grande poder de evocação, que induzem a enquadrar os doentes numa categoria à parte e a 

adotar ou justificar condutas de discriminação (JODELET, 2001). 

Pode-se relacionar a teoria e o método das RS como elementos favoráveis ao analisar 

o processo de apropriação da aids com seus modelos próprios de pensamento, sistemas de 

noções e conduta humana num grupo específico ao adotar Jodelet (1998b) como apoio.  Nas 

quatro funções das RS (de saber, de orientação, identitária e justificadora), infere-se abranger 

e elucidar o surgimento ou o ressurgimento de doenças que eram até então 

desconhecidas/ultrapassadas, norteiam condutas e práticas sociais frente ao adoecimento, 

determinam a identidade social e apoiam a especificidade dos grupos, permitindo justificar 

tomadas de posição e procedimentos anteriores relacionados às doenças (ABRIC, 2000).  

Desde os seus primórdios, a síndrome apresentou-se como objeto representacional 

sensível, ou seja, fortemente marcado por normas sociais e valores morais, fazendo surgir 

diversas metáforas associadas à nova doença como morte, horror, crime, punição, guerra, 

vergonha e poluição (NASCIMENTO, 2005; SONTAG, 2007). A magreza da cólera, a 

periculosidade da peste, a propagação do câncer e a sua relação com a transmissão sexual, 

assemelhando-se à sífilis estimulou, por um lado, a ancoragem da aids em classificações 

consideradas científicas nas patologias conhecidas e, por outro, permitiu a ativação de 

simbolismos disponíveis na memória coletiva do senso comum (OLIVEIRA, 2013). 

A aids, configurou-se como a primeira entidade mórbida na qual a construção 

biomédica, simbólica e social aconteceu de forma conjunta, colocando em evidência a 

problemática das relações estabelecidas entre o processo de simbolização e a adoção de 

práticas e comportamentos cotidianos. Mais especificamente, no âmbito da TRS, entre a 

construção e o processo histórico-social de transformação de representações em um 

determinado período de tempo e grupo social, e as práticas sociais adotadas na cotidianidade 

desse mesmo grupo, em face dos objetos representados (ABRIC, 1994b; OLIVEIRA, 2011). 

A pesquisa de Oliveira (2013), desenvolvida a partir de dados secundários de três 

estudos (MARQUES; OLIVEIRA; FRANCISCO, 2004; OLIVEIRA; COSTA, 2007; 

OLIVEIRA; APOSTOLIDIS; GOMES, 2012) que aconteceram, respectivamente, nas décadas 

de 90, 2000 e 2010, comparou as estruturas representacionais da aids e obteve como 

resultados a existência de um processo de mudança sendo operado com a introdução da 

possibilidade de convivência com a doença e a diminuição da importância da morte. Esse 

processo de mudança foi demonstrado empiricamente através da análise de estruturas 



93 

 

representacionais, colocando-se como contribuição ao estado da arte do conhecimento sobre o 

tema dos modos de pensar associados ao HIV e à aids, bem como das relações estabelecidas 

entre representações e práticas profissionais. 

A configuração prototípica característica dos anos 80 e início da década de 90 reflete a 

resultante simbólica da construção da RS da aids, caracterizada pela associação “aids/morte”, 

“aids/práticas sexuais desviantes”, “aids/sangue”, “aids/doença do outro” e “aids/ contágio” 

(OLIVEIRA, 2013). À ausência de referências médicas, houve favorecimento a uma 

qualificação social da doença e, antes que as pesquisas biológicas trouxessem esclarecimentos 

sobre a natureza da aids, as pessoas elaboraram teorias apoiadas nos dados que dispunham 

sobre os atingidos e os vetores (JODELET, 2001). 

O perfil representacional caracterizado pela morte e pelo medo se associou, nas 

décadas de 80 e 90, a práticas profissionais de cuidado, caracterizadas pela imposição de 

distanciamento físico e pelo uso de técnicas de autoproteção profissional exacerbadas. Mas, 

também, pelo distanciamento psicossocial, observado nas relações interpessoais com os 

pacientes durante o desenvolvimento das práticas de cuidado. As relações estabelecidas entre 

práticas e representações caracterizaram-se, nesse momento de desenvolvimento da síndrome, 

por um processo de precedência de práticas profissionais, determinando as formas de pensar a 

aids. As representações foram se constituindo e moldando as características concretas da 

doença e às práticas de autoproteção impostas pela insuficiência de conhecimentos científicos, 

pela alta mortalidade observada e pelo medo da contaminação (OLIVEIRA, 2013). 

Nos anos 90 e início de 2000 a configuração expôs o primeiro movimento de mudança 

da RS da aids refletido na zona do núcleo central, caracterizado pelo desenvolvimento de 

medidas de enfrentamento da doença (educação em saúde e tratamento), mas também pela 

identificação da necessidade de prevenção do contágio profissional (precaução profissional). 

Essas construções simbólicas são reafirmadas na zona de contraste pelos elementos 

medicações, controle da doença e prevenção. Na primeira periferia nos léxicos preconceito, 

medo, discriminação e efeitos da aids, e na segunda periferia nos componentes morte e 

doença, revelando a manutenção de significados construídos na década anterior. A 

implantação de políticas públicas e a reorientação dos serviços de saúde para o atendimento 

das pessoas acometidas pelo agravo determinaram novas práticas profissionais, caracterizadas 

pelo uso seletivo de técnicas de autoproteção profissional e pela maior aproximação do 

relacionamento interpessoal na realização das práticas de cuidado (OLIVEIRA, 2013).  

Considerando os pressupostos da abordagem estrutural na década de 90 observou-se 

um núcleo central com aspecto mais funcional afeito ao enfrentamento da doença e não mais à 
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sua submissão como resultante da mudança do perfil epidemiológico da doença, com o 

aparecimento da síndrome entre mulheres e crianças, determinando uma primeira mudança de 

significados associados à aids. Esse processo de mudança implicou na transposição das 

significações de “doença do outro” para “doença do meu grupo” e identificação de gênero 

entre enfermeiras e mulheres (OLIVEIRA, 2013). 

Nos resultados do estudo de Oliveira (2013), a configuração da RS da aids na situação 

de substituição caracterizou a existência de uma zona muda ao comparar os léxicos presentes 

nos dois núcleos centrais. De acordo com Guimelli e Deschamps (2000), a zona muda é um 

subconjunto específico de cognições e de crenças que, mesmo disponíveis, não são expressas 

pelos sujeitos nas condições normais de produção e, se assim o fossem, poderiam pôr em 

questão os valores morais ou as normas valorizadas pelo grupo. Na situação normal e na 

situação de substituição, utilizada pelo estudo, observou-se que a primeira representação 

estava estruturada por elementos positivos associados às ações de enfrentamento do HIV e da 

aids, expressos em tratamento, precaução profissional e educação em saúde. Enquanto na 

segunda, os elementos estruturantes eram negativos, associados à ameaça de destruição, ao 

isolamento social e às causas ou “culpados” pela transmissão do HIV, expressos por medo, 

preconceito e homossexualidade. A posição do elemento morte também apresentava variação 

nessa comparação, deslocando-se da segunda para a primeira periferia, assumindo papel mais 

destacado na situação de substituição. 

Nesse mesmo recorte temporal observou-se no plano das relações entre práticas e 

representações, a manutenção da precedência de práticas profissionais, determinando as 

representações da aids, agora mais estruturadas. Esse tipo de relação condicionou um 

processo de transformação progressiva da representação (ABRIC, 1994b), a qual foi se 

moldando gradativamente às novas descobertas científicas e aos novos modos de cuidar em 

saúde. Essa mudança gradativa teve como substrato as permanências, observadas na zona 

muda, ainda fortemente marcadas pela morte e pela exclusão das pessoas acometidas pelo 

vírus. 

Pode-se dizer que um elemento importante no processo de mudança representacional e 

das relações entre práticas e representações foi a incorporação da TARV em associação à 

prevenção (presente na representação desde o início da epidemia), como tecnologias de 

enfrentamento da aids (OLIVEIRA, 2013). Percebe-se que esse processo estabelece relações 

com o conhecimento das tecnologias disponíveis para o tratamento e para o cuidado 

profissional, assegurando a vida e reforçando o sentimento de proteção nos profissionais 

(SOUZA; FREITAS, 2010). 
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A importância do uso dos antirretrovirais para a cronicidade da aids já está bem 

descrita na literatura, entretanto, o uso desta terapêutica precisa ser considerada no contexto 

vivido pelo indivíduo, sofrendo influência de diversos aspectos sociais, políticos, culturais e 

religiosos (MEIRELLES et al., 2010; REIS et al., 2011). Em 2008, um estudo que avaliou a 

RS dos medicamentos antirretrovirais para o grupo de pessoas infectadas revelou que aderir 

ao tratamento passa por uma relação entre usuário, serviço de saúde e profissionais de saúde, 

na qual o usuário deve ser colocado como sujeito dessa ação, porque o tratamento, na maioria 

das vezes, é conduzido no domicílio (TEIXEIRA; SILVA, 2008).  

Estes medicamentos passaram a ter distribuição universal e gratuita no Brasil, a partir 

da Lei nº 9.313/96. Assim, a taxa de mortalidade que era de 9,6 por 100.000 habitantes, em 

1996, reduziu-se, progressivamente, para 6,4 por 100.000, em 1999; 6,2 por 100.000 em 2009 

e 6,3 por 100.000 em 2011 (BRASIL, 2012; REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). 

Estudo recente de coorte envolvendo 80.642 sujeitos com HIV em diferentes países 

europeus, que iniciaram uso da TARV após 1998, não usavam drogas ou com contagem de 

CD4 acima de 500/mm3 em, no mínimo, três anos seguidos, tiveram estimada a mesma 

probabilidade de sobrevivência que homens não infectados pelo vírus (LEWDEN et al., 

2008). Desta maneira, as classes de antirretrovirais disponíveis e suas combinações viáveis 

levaram à transformação da aids em um agravo de natureza crônica (OLIVEIRA, 2013). 

Como já dito, uma importante faceta na abordagem ao uso da TARV consiste na 

adesão terapêutica por parte das PVHA. E diversos estudos têm apontado para as dificuldades 

presentes neste processo, sendo descrito como elementos intervenientes na adesão aos 

referidos fármacos: efeitos colaterais; condições financeiras (SANTOS et al., 2011); 

quantitativo de medicamentos e complexidade terapêutica; impacto nas atividades de vida 

diária; suporte social (SANTOS et al., 2011; TORRES; CAMARGO, 2008); problemas 

emocionais; uso de drogas (TORRES; CAMARGO, 2008); e organização dos serviços de 

saúde e a interação com os profissionais de acompanhamento (NEMES et al., 2009).  

Desta forma, a década de 90 em detrimento ao acesso universal dos medicamentos 

antirretrovirais, determinou o aumento da sobrevida dos doentes gerando, no plano simbólico, 

a transformação das representações com o deslocamento do significado “aids/morte” para o 

sistema periférico (OLIVEIRA, 2013). Em pesquisas prévias a respeito das RS da TARV 

entre PVHA na abordagem processual (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011; TORRES; 

CAMARGO, 2008), e com base em outros referenciais teóricos (SANTOS et al., 2011), 

apontam para a importância da introdução da TARV para a construção da ideia de 
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possibilidade de conviver com o HIV/aids, haja vista o impacto clínico sobre o curso da 

infecção e a consequente ampliação no tempo médio de vida com a doença.  

A questão das repercussões da TARV, no cotidiano das PVHA, quanto às restrições e 

tensão advindas da observação permanente dos horários de ingestão dos medicamentos, foi 

constatada, igualmente, em algumas investigações (COSTA et al., 2013; GOMES; SILVA; 

OLIVEIRA, 2011; SANTOS et al., 2011; TORRES; CAMARGO, 2008). Assim, o uso 

contínuo da medicação e a necessidade de utilizar os remédios durante toda a vida 

caracterizam a situação crônica da doença (TORRES; CAMARGO, 2008). E as mudanças no 

cotidiano devido à rotina de uso de emprego dos fármacos podem repercutir, também, no 

trabalho dos sujeitos, abarcando, adicionalmente, a frequência às consultas médicas e exames 

periódicos nos SAE (SANTOS et al., 2011). 

Ao longo da década de 2000, a partir das mudanças representacionais observadas entre 

as décadas de 80 e 90, nota-se a constituição de uma zona não explicitada na RS da aids, com 

o fortalecimento de um discurso politicamente correto e a manutenção de velamentos 

discursivos (OLIVEIRA, 2013). A segunda metade dos anos 2000 e início de 2010 é 

caracterizada pela construção da “aids como doença crônica”, passando a abarcar, no núcleo 

central, significados positivos e elementos normativos de enfrentamento da doença. Observa-

se mudança no processo de determinação das relações entre pensamento e ação. As 

representações passam a determinar as práticas sociais e profissionais, já que os modos de 

cuidar em saúde foram se moldando aos novos conteúdos psicossociais da aids e da pessoa 

com aids, agora mais estruturadas (OLIVEIRA, 2013). 

Um estudo realizado na cidade de Goiânia para compreender como se dava o 

estabelecimento ou a manutenção dos vínculos afetivos após o diagnóstico de 

soropositividade para o HIV ancorado na TRS obteve como resultados, dois eixos temáticos 

com duas classes cada: o eixo I – objetividade, formado pela classe I: repercussão somática e 

social da aids e classe II, aids: expectativa de vida ou de morte; e o eixo II – subjetividade, 

formado pelas classes III e IV, respectivamente: o impasse entre segredo, medo e recusa; e 

aids e o desejo de conviver. A presente investigação apontou para a existência da formação de 

laços afetivos por soropositivos, porém frente ao impacto do diagnóstico essa possibilidade 

representa uma novidade aterrorizante. Posteriormente, existe uma adaptação à experiência de 

conviver com a infecção, o que também naturaliza a conformidade do sujeito. Assim, a 

incorporação da vivência de se relacionar transcende o adoecer e passa a integrar o cotidiano 

dessas pessoas (MATÃO et al., 2010). 
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No que tange às práticas de saúde, as representações assumiram dimensão importante, 

pois possibilitaram a apreensão dos processos e mecanismos pelos quais o sentido do objeto 

de trabalho é construído pelos profissionais nas suas relações cotidianas. Isso porque, ao se 

desejar transformar as práticas de saúde, é necessário pensá-las em sua expressão objetiva e 

subjetiva, uma vez que as estratégias de intervenção em saúde são efetivadas por pessoas, que 

agem segundo suas representações do real e suas representações do possível (OLIVEIRA; 

GOMES, 2011). 

O período compreendido entre 2005 e 2010 foi marcado pela centralidade dos 

medicamentos antirretrovirais no enfrentamento da doença, assegurando a sobrevivência dos 

sujeitos acometidos, mas também, pelo aparecimento dos efeitos indesejáveis associados ao 

uso prolongado dos medicamentos. Esse momento histórico de construção simbólica da aids 

ainda se manifesta pela permanência dos léxicos preconceito e medo como significados 

incorporados ao núcleo central desde os primórdios da constituição psicossocial da doença, 

aparecendo como traço distintivo e uma das permanências da representação original 

(OLIVEIRA, 2013). Acrescenta-se ao exposto, que neste período reconheceu-se também a 

insuficiência da abordagem farmacológica para a QV das PVHA.  

O estudo de Costa et al. (2013) possibilitou o desvelamento dos conteúdos e da 

disposição destes na estrutura da RS referente à TARV entre PVHA. Identificou-se elementos 

como prováveis componentes do sistema central da representação e de seu sistema periférico, 

haja vista suas funções, respectivamente, geradora, organizadora e estabilizadora, bem como 

de flexibilidade e incorporação das práticas e experiências mais individualizadas no processo 

de convivência com o agravo e com o uso da TARV. Assim, caracterizou-se um provável 

sistema central composto pelas cognições ter vida, tem que tomar e horário certo, remetendo a 

uma perspectiva de apropriação mais funcional da relação das PVHA com a TARV no 

cotidiano. Haveria, então, a necessidade de utilização dos fármacos em questão para a 

manutenção da vida, exigindo a observação de intervalos temporais específicos no processo. 

Foi, igualmente, apontada a possibilidade de centralidade na representação estudada das 

reações ao medicamento, dada sua saliência na periferia da representação e possível 

associação a componentes da zona do núcleo central. O estudo revelou, também, a existência 

de um subgrupo de sujeitos com uma RS mais positiva quanto ao objeto social analisado. Isto, 

pois, se observou um conjunto de evocações relativo ao compromisso e disciplina com a 

terapêutica e a uma maior espiritualidade e esperança no enfrentamento diante da doença e do 

uso das medicações. Os achados remetem, portanto, ao necessário trabalho dos profissionais 

de saúde, especialmente, os de enfermagem na compreensão dos elementos que definem o uso 
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da TARV para as PVHA, considerando o reforço a aspectos positivamente relacionados com 

a adesão e QV (COSTA et al., 2013). 

Configura-se, na atualidade, forte influência do processo implicado no tratamento 

farmacológico e das diretrizes do Programa Nacional de HIV/aids do Brasil, nas 

representações e nas práticas profissionais. Em função disso, a positividade explícita pela 

alusão à vida e à esperança encontra-se em paralelo com a negatividade, especialmente 

expressa pelo medo e pelo preconceito. Pode-se observar um processo de naturalização da 

síndrome, no conjunto das doenças crônicas, como resultado de sua ancoragem recente em 

patologias como diabetes mellitus e hipertensão arterial, em substituição àquelas iniciais no 

câncer e na peste (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). 

O universo simbólico associado ao HIV/aids apresenta, igualmente, repercussões para 

a convivência com o agravo (CARDOSO; ARRUDA, 2005; GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 

2011; TORRES; CAMARGO, 2008). E, entre as abordagens psicossociais, a TRS consiste em 

instrumento relevante para a compreensão desta problemática, trazendo aporte teórico-

metodológico para proposição de intervenções em saúde e enfermagem voltadas à promoção 

da melhoria da QV das PVHA. 

 Ressalta-se a importância em correlacionar o crescente número de pesquisas com a 

TRS tendo como sujeitos as crianças e adolescentes, assim como, os idosos soropositivos. Os 

estudos nestas faixas de idade se justificam em função da mudança no perfil epidemiológico 

da aids. Entre 1998 e 2013, observou-se um aumento da taxa de incidência de casos de aids 

nessas faixas etárias (BRASIL, 2011, 2012, 2013a, 2014a). Isto posto e entendendo que o 

crescimento de idosos soropositivos para o vírus no país, torna-se um fato presente que 

emerge como um problema de saúde pública associado as tendências de interiorização, 

heterossexualização, feminização e pauperização, um estudo exploratório, de abordagem 

qualitativa, realizado com 247 idosos, usuários dos Serviços de Saúde da Atenção Básica em 

João Pessoa (PA) e ancorados pela TRS encontrou como resultados que apesar dos avanços 

nos conhecimentos científicos e nas respostas quanto à qualidade e prognóstico de vida dos 

acometidos pelo HIV/aids, a discriminação ainda permanece na construção social da doença, 

sinalizando que ainda existe a necessidade de mudanças nos aspectos simbólicos que 

acompanham a evolução da epidemia. A camisinha permanece sendo atribuída de um valor 

significativo no contexto da aids e foi destacada pelos idosos confirmando o seu valor nas 

diversidades dos grupos sociais que a doença pode se manifestar (TORRES et al., 2012) 

  Finalmente, não se pode esquecer que a continuidade dos elementos de uma zona 

muda na RS da aids, na atualidade, pode ser considerada como um elemento que influencia as 
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práticas de cuidado de saúde. No cotidiano profissional duas cognições centrais atuam 

tensionando as práticas, especialmente na sua faceta relacional: de um lado, as classificações 

de vítimas e culpados, certo e errado, e, de outro, as noções de doença crônica e de igualdade 

de cuidados (OLIVEIRA, 2013). Essas cognições são contraditórias e, enquanto tal imprimem 

uma característica própria às práticas de cuidado, qual seja a de serem ambivalentes e 

determinadas, em grande medida, por valores pessoais e pela necessidade percebida de 

autoproteção profissional (SOUZA; FREITAS, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Estudo   

 

 

 Em face dos objetivos e finalidades da presente investigação, optou-se por realizar um 

estudo do tipo descritivo, exploratório, transversal e quali-quantitativo. Para tal, partiu-se do 

levantamento de dados e seleção das variáveis quantitativas, dando prosseguimento com a 

realização de entrevistas individualizadas, objetivando desvelar os outros conteúdos em 

relação à problemática pesquisada.  

 A análise está ancorada na TRS tal qual descrita por Moscovici (2003), utilizando-se a 

abordagem processual, segundo Jodelet (2001), pois a mesma preocupa-se centralmente com 

a construção da representação e seus processos de elaboração, o que poderia contribuir de 

forma para a interpretação dos aspectos constituintes da RS da QV do grupo em questão. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, por estar interessada em descobrir e observar as 

mudanças ocorridas em momentos distintos do diagnóstico (BERVIAN; CERVO, 2002). Os 

estudos descritivos e exploratórios têm como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou 

descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Estas 

pesquisas são habitualmente utilizadas por pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática (MINAYO, 1994). A pesquisa descritiva, objetiva conhecer e interpretar a realidade, 

por meio da observação, descrição, classificação e interpretação de fenômenos, sem nela 

interferir para modificá-la (LAKATOS; MARCONI, 1990; MARCONI; LAKATOS, 2007; 

VIEIRA, 2002). 

Apresentou-se um caráter exploratório, ao buscar familiarizar-se com o fenômeno da 

epidemia da aids e obter a percepção da QV de quem vive nesta condição. As pesquisas 

exploratórias visam proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo a 

descoberta de intuições (BERVIAN; CERVO, 2002; GIL; LICHT; SANTOS, 2006). 

Foi empregada a abordagem qualitativa que, com base em Martins e Theóphilo (2009, 

p. 141), “é conhecida como pesquisa naturalística, uma vez que, para estudar um fenômeno 

relativo às ciências humanas e sociais é necessário que o pesquisador entre em contato direto 

e prolongado com o ambiente no qual o fenômeno está inserido”.   
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Chizzotti (2010) considerou que os dados qualitativos não podem ser analisados de 

forma fragmentada, pois a participação do sujeito-observador é fundamental para a construção 

do conhecimento, sedimentado pela interpretação dos fenômenos e enriquecido pelos 

significados atribuídos. Para Martins e Theóphilo (2009), na abordagem qualitativa 

empregam-se descrições, citações diretas de pessoas sobre suas experiências; trechos de 

documentos, registros; correspondências; gravações ou transcrições de entrevistas e discursos, 

pois respaldam o pesquisador para a possibilidade de análises mais próximas da realidade, 

sendo que há um elo entre o mundo objetivo e a subjetividade do indivíduo. Flick (2004) e 

Martins e Theóphilo (2009) mostraram que na abordagem qualitativa as experiências pessoais 

em situações cotidianas devem estar atreladas aos fatores tempo e lugar, pois podem 

esclarecer a partir de problemas, um caminho para solucioná-los. 

De acordo com Richardson e Wainwright (1999, p. 80), 

 

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior 

nível de profundidade, o entendimento das particularidades dos comportamentos 

dos indivíduos. 

 

Trata-se também, quanto à natureza, de um estudo quantitativo uma vez que, para 

Richardson (1999, p.71), “[...] caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas”. A pesquisa quantitativa considera tudo que pode ser quantificável, o que 

significa traduzir opiniões e informações em números para classificá-las e analisá-las. Requer 

o uso de recursos e de técnicas estatísticas como a percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de progressão, dentre outros (RODRIGUES, 

2006; SANTOS et al., 1998).   

O estudo transversal tem suas variáveis identificadas num determinado ponto do 

tempo e há determinação das relações entre as variáveis (REIS; CICONELLI; FALOPPA, 

2002). O estudo transversal é um excelente método para descrever as características de uma 

população, em uma determinada época, configurando-se como uma fonte imprescindível para 

o planejamento e administração de ações voltadas para prevenção, tratamento e reabilitação, 

tanto em nível coletivo como individual (KLEIN; BLOCH, 2009).  
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4.2 Campo da Pesquisa  

 

 

Criado em 1986, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais tornou-se 

referência mundial no tratamento e atenção a aids e outras doenças sexualmente 

transmissíveis. Ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o 

departamento trabalha para reduzir a transmissão do HIV/aids e das hepatites virais e 

promove a QV dos pacientes. Sua missão é formular e fomentar políticas públicas, de forma 

ética, eficiente e participativa, fundamentadas nos direitos humanos e nos princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2011). Dessa forma, a política do Programa Nacional de 

DST/Aids é formulada e executada de acordo com essa concepção, expressando-se nas três 

esferas autônomas de governo e, dentre elas, destacam-se os Programas em âmbito municipal. 

A pesquisa foi realizada no Programa de DST, AIDS e Hepatites Virais do município 

de Rio das Ostras pertencente à região da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. O 

programa possui como principais objetivos
2
: a assistência aos portadores de DSTs 

encaminhados das diversas unidades que integram a rede de saúde municipal ou aqueles por 

livre demanda; assistência às pessoas vivendo com HIV/aids através de atendimento 

multiprofissional; acompanhamento das crianças expostas ao vírus HIV e Sífilis Congênita; 

atendimento e acompanhamento às vítimas de acidente com material biológico; atendimento e 

acompanhamento às vítimas de violência sexual e tratamento dos portadores das Hepatites 

virais. Em razão dos objetivos mencionados e responsabilidades repassadas pelo Ministério da 

Saúde e diante do crescimento do número de casos no município de Rio das Ostras foi 

implantado o Serviço de Assistência Especializada (SAE) em HIV/aids, entendendo ser 

necessária essa adequação à nova realidade (BRASIL, 2011). 

O Serviço de Assistência Especializada tem como objetivo a prestação de atendimento 

aos usuários, por meio de uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, visando à 

expansão da cobertura e à qualidade dos serviços prestados aos portadores do HIV/aids 

(BRASIL, 2011, 2013). 

A Região é composta por outros oito municípios: Araruama, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e 

Saquarema. A mesma está subdividida em duas microrregiões: Baixada Litorânea I – BL I 

                                                 
2
 As informações quanto aos objetivos instituídos foram disponibilizadas pela coordenadora do Programa, 

Enfermeira Bianca Albuquerque Côrtes Monteiro, por meio de material didático que representa as suas 

atividades, elaborado para utilização em palestras e apresentações. 
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(Araruama, Iguaba Grande, Saquarema e São Pedro da Aldeia) e Baixada Litorânea II – BL II 

(Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras) - 

(BRASIL, 2007).  

A população total destes municípios é de 655.609, sendo que o município de Rio das 

Ostras possui 105.676 habitantes, dados baseados no último censo de 2010 com uma 

estimativa de 122.196 no ano de 2013 (IBGE, 2014). 

Em se tratando do perfil do município de Rio das Ostras, o que acaba por atrair 

pessoas de vários lugares do país e do mundo, associado também ao expressivo processo 

migratório ocorrido nos últimos anos em virtude da sua proximidade com as áreas vinculadas 

à geração de empregos no ramo do petróleo e gás, fez-se necessária a ampliação e efetivação 

das políticas de prevenção, uma vez que o crescimento populacional demanda ainda mais dos 

serviços de saúde, no contexto das DST/aids (BRASIL, 2011). 

Visando à acessibilidade e a regionalização, foram pactuadas as responsabilidades do 

Ministério da Saúde com estados e municípios, para facilitar o acesso à distribuição de 

medicamentos antirretrovirais e ao tratamento de infecções oportunistas, assim como, outras 

DST. À vista disso, para a prestação da assistência especializada a pessoas portadoras do 

HIV/aids, em âmbito municipal, a prefeitura disponibiliza espaço físico, equipe técnica, 

materiais de consumo, como a compra de reagente para os exames de HIV e sífilis, realiza os 

exames de hepatites B e C e oferece os medicamentos para infecções oportunistas. O Estado 

aprovisiona os exames de carga viral (volume de vírus específicos) presentes no organismo, 

ou seja, num determinado volume de sangue, CD4 e CD8 (teste útil na avaliação das 

imunodeficiências), que são realizados pelo Laboratório Estadual Noel Nutels. Os 

medicamentos anti-HIV e materiais gráficos (materiais de divulgação) são de 

responsabilidade e custeados, em sua maioria, pelo Ministério da Saúde
3
. 

Mediante o crescimento do número de casos no município de Rio das Ostras e do 

desafio em lidar com uma nova doença de caráter transmissível e incurável, com inúmeras 

particularidades e peculiaridades, o mencionado Programa precisou passar por adequações e 

estruturar os seus serviços para absorver toda a demanda. Tal estruturação foi necessária nos 

âmbitos do espaço físico, e da equipe técnica, pois foi indispensável a contratação de 

profissionais de múltiplas áreas para atender não só as demandas clínicas, como também as 

demandas sociais e psicológicas. O Programa atualmente funciona num anexo, composto por 

salas de atendimento, dentro do Centro de Saúde “Extensão do Bosque”, em frente à rodovia 

                                                 
3
 Tais informações foram dadas por uma funcionária do Programa do setor administrativo em 2013. 
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principal. Este anexo possui salas de atendimento, espaço para a administração e recepção dos 

usuários e divulgação das campanhas do Ministério da Saúde. É nesse local que os usuários 

são recepcionados e também recebem folhetos explicativos sobre as diversas temáticas. O 

espaço disponibiliza uma biblioteca com livros e vídeos abordando o contexto HIV/aids, além 

das revistas “Saber Viver”, que são destinadas às pessoas portadoras da doença publicada 

desde outubro de 1999, com o intuito de promover a saúde.  

Contempla-se que a revista é gratuita e ofertada nas principais unidades de saúde do 

Brasil e tem em seu conteúdo temas diversificados que vão desde orientações quanto à 

alimentação e tratamento, até abordagens quanto aos direitos e deveres das pessoas 

soropositivas para o HIV. A revista busca incentivar os acometidos pelo HIV/aids na busca 

por alternativas que resultem numa melhor QV, sendo um importante instrumento de 

informação e também por conseguir se aproximar das várias dimensões que acompanham a 

vida do portador do vírus HIV. A revista tem apoio técnico e financeiro do Ministério da 

Saúde, por meio do Departamento de DST/AIDS, das secretarias de saúde e dos laboratórios 

de medicamentos. 

Uma prática importante do Programa é disponibilizar no local de recepção dos 

usuários uma mesa com folhetos explicativos e um dispenser com preservativos masculinos, 

incentivando a prática do sexo seguro por meio de frases em cartazes fixos na parede do tipo 

“SIRVA-SE”. Os preservativos são disponibilizados sem a necessidade de cadastro prévio e 

sem quantidade estipulada (esta quantidade fica a critério da necessidade do usuário ou 

visitante do Programa). Entende-se que tal ação favorece a prevenção e a informação, não 

somente dos usuários atendidos, mas da população local em geral
4
.  

O SAE desenvolvido no Centro de Saúde de Rio das Ostras conta com uma equipe 

multidisciplinar formada por enfermeiros especialistas, médicos infectologistas, além de 

pediatra, dermatologista, ginecologista, assistente social, farmacêutico, psicólogo, 

nutricionista, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

Segundo Rezende e Cavalcanti (2006. p. 68), “a compreensão da saúde, a partir de 

uma leitura biopsicossocial significou um avanço no entendimento que o indivíduo não se 

limitava apenas à dimensão biológica”. Nesta perspectiva, para a assistência à saúde do 

indivíduo, faz-se necessário um conjunto de técnicos especializados nas diversas áreas da 

saúde, que possam trabalhar com todos os aspectos do cotidiano que influenciam o processo 

de adoecimento e, no que se refere à assistência ao portador do HIV/aids, também é preciso 

                                                 
4
 Dados coletados com a coordenadora do Programa no município. 
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dispor de profissionais capacitados para trabalharem com as particularidades que estão 

inseridas nessa conjuntura (REZENDE; CAVALCANTI, 2006). 

Considerando todas as áreas de saberes necessários a uma assistência ampliada, 

constata-se que neste campo de pesquisa, elas são configuradas aos moldes da nova 

concepção de saúde corroborada pela Constituição de 1988, adepta à visão dos movimentos 

da reforma sanitária, que compreendem a saúde não como a simples ausência da doença, 

tampouco que a assistência à saúde está voltada apenas para o tratamento/cura da 

enfermidade, mas sim que  a  saúde é atravessada por questões físicas, mentais, sociais e 

políticas existentes. Portanto, nesse aspecto, os serviços prestados a esses sujeitos, em âmbito 

municipal, estão em conformidade com os princípios doutrinários do SUS. 

O Programa e sua equipe recebem as demandas de forma espontânea e, 

principalmente, por encaminhamento médico, quando este percebe indicações clínicas 

referentes às doenças sexualmente transmissíveis no momento da consulta pré-natal e também 

nos casos de acidentes biológicos, violência sexual e campanhas do Ministério da Saúde que 

são veiculadas para a população. Tais demandas espontâneas, quando recebidas e verificadas 

a inviabilidade em absorvê-las na sua totalidade, são encaminhadas para a rede de serviços 

públicos disponíveis, e para isso, conta-se com a parceria dos diversos projetos e programas 

existentes nas Secretarias de Bem Estar Social, Esporte e Lazer, Ciência e Tecnologia, de 

postos da previdência social, hospitais e clínicas externas ao município, bem como, de outros 

desdobramentos da secretaria Municipal de Saúde. 

Em se tratando de demandas recebidas e de acordo com o último levantamento 

realizado em janeiro de 2014 pelo Programa, existiam notificados 352 pacientes, distribuídos 

em pacientes portadores de HIV e aids
5
. Observando parte dos prontuários dos soropositivos 

inscritos, foi possível constatar que nem todos fazem uso dos medicamentos antirretrovirais e 

aqueles que são usuários da TARV estão cadastrados no Sistema de Informação do Ministério 

da Saúde (SICLON); parte dos clientes reside em áreas de concentração de pobreza no 

município; têm nível de escolaridade baixo; não têm situação previdenciária regularizada 

causada por baixo rendimento, desemprego ou empregos informais, fazem uso de algum tipo 

de substância entorpecente, possuem carga viral detectável e taxas de CD4 ≤ 350cel/mm³. Por 

essas características, constata-se ser um grupo que apresenta risco pessoal e social, pois se 

encontram em situação de vulnerabilidade, possuem perdas significativas em seu processo de 

sociabilidade, identidades estigmatizadas, relações familiares fragilizadas e são da classe 

                                                 
5
 Dados fornecidos pela Enfermeira diarista do Programa DST, Aids e Hepatites Virais do Município de Rio das 

Ostras. 



106 

 

trabalhadora com inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal. Muitos 

preferem viver na clandestinidade, com medo do preconceito que a sociedade ainda destina 

aos portadores do HIV/aids, podendo sofrer com problemas psicológicos como a depressão 

(REIS et al., 2011), que é mais comum entre aqueles de diagnóstico recente. 

No que se refere às políticas de saúde, no contexto do HIV/aids, deve-se considerar 

que o município, além de receber as novas demandas diagnosticadas na localidade, recebe 

também usuários transferidos de outros Programas, localizados em outros lugares do país. 

Portanto, é preciso fomentar o cuidado no HIV/aids em âmbito municipal, pelo crescimento 

do número de casos, pois mesmo em menor escala, em relação à primeira década do 

surgimento da doença, ainda requer inteira atenção. Segundo o registro de atendimentos 

fornecido pelo Programa, constava no ano 2000 o seu primeiro caso confirmado e desde 

então, a prestação de serviços à população da região não deixou de acontecer. Dez anos 

depois, apresenta mais de 300 casos diagnosticados, validando a necessidade de constante 

aprimoramento e readequação das ações, com o foco voltado para a prevenção e 

conscientização que envolve a vulnerabilidade individual
6
.  

O campo deste estudo consistiu em um cenário importante de compartilhamento dos 

saberes e experiências implicados na dinâmica de enfrentamento do HIV/aids e da 

configuração das RS da QV para o grupo de pessoas que participaram da pesquisa. 

 

 

4.3 População e Amostra 

 

 

 Foram investigadas as pessoas soropositivas para o HIV que atendiam aos seguintes 

critérios de inclusão: igual ou acima dos 18 anos de idade; cadastradas no Programa de 

DST/AIDS e Hepatites Virais do município de Rio das Ostras/RJ, que possuíssem condições 

clínicas e psicológicas para responderem aos instrumentos de pesquisa e que estavam 

aguardando a consulta médica no momento da coleta de dados.  

 Definiu-se para este estudo uma amostragem não-probabilística por conveniência de 

100 indivíduos divididos em dois grupos: um composto por 50 pessoas com diagnóstico de 

soropositividade entre zero e seis meses e o outro composto por 50 pessoas acima dos seis 

                                                 
6
 Dados disponibilizados pela coordenadora do Programa Enfermeira Bianca Albuquerque Côrtes Monteiro em 

outubro de 2013. 
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meses de diagnóstico, tendo sido esse o critério principal para a definição do quantitativo total 

de participantes. 

 A amostragem não-probabilística tem como característica principal não fazer uso de 

formas aleatórias de seleção e é usada quando não se conhecem o tamanho do universo e os 

indivíduos são selecionados através de critérios subjetivos do pesquisador (ARIBONI; 

PERITO, 2004; GIL, 1999; MARCONI; LAKATOS, 1996). 

 O Programa possuía 352 pessoas cadastradas em janeiro de 2014, sendo estes com 

diagnóstico de HIV positivo e aids, recebendo atendimento multiprofissional.  

 Os sujeitos foram convidados a participar da pesquisa enquanto aguardavam a 

consulta médica na sala de espera, levando-se em consideração o tempo de diagnóstico, algo 

que era revelado logo após o aceite em fazer parte do estudo. A recusa na participação 

aconteceu com oito pessoas e 11 instrumentos foram inviabilizados por preenchimento 

inadequado, no entanto não houve comprometimento da amostragem porque novos sujeitos 

foram convidados a participar até que a mesma estivesse completa. 

 O quantitativo de pessoas entrevistadas foi definido em função do critério de saturação 

dos dados, conforme Minayo (2004), sendo assim, foram convidados a participar da entrevista 

somente vinte sujeitos de cada grupo com diferentes tempos de diagnóstico. Participaram da 

última etapa da coleta de dados quarenta pessoas entrevistadas do total de cem sujeitos da 

amostra. 

  

 

4.4 Coleta de Dados 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se três tipos de instrumentos de coleta de 

dados: questionário de caracterização dos sujeitos, questionário de avaliação da QV intitulado 

WHOQOL-HIV-Bref e, por fim, roteiro de entrevista semiestruturada, aplicada apenas a uma 

parcela dos sujeitos da amostra. Isso foi feito durante o período compreendido entre os meses 

de maio de 2013 a janeiro de 2014. 

A coleta de dados foi iniciada por meio da aplicação do questionário estandardizado 

de caracterização a todos os 100 sujeitos (APÊNDICE A). Esse primeiro instrumento foi 

composto por 20 perguntas fechadas, incluindo dados de identificação, socioeconômicos e 

clínicos, tais como: idade, nível de escolaridade, situação empregatícia, estado marital, renda, 

orientação religiosa, tempo de diagnóstico do HIV e tempo de uso da TARV, dentre outros. 
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Foi atribuído pelo entrevistador um código de identificação e um pseudônimo. O questionário 

de caracterização permitiu conhecer as características do grupo que estava investigando. 

O segundo momento da coleta de dados aconteceu com a utilização da avaliação 

quantitativa da QV, utilizando-se para isso do questionário WHOQOL-HIV-Bref (ANEXO A) 

que é um instrumento específico para estimar aspectos da vida das pessoas que convivem com 

o vírus. Destaca-se, que para o estudo em questão optou-se por um instrumento específico 

porque instrumentos genéricos não observam questões importantes no contexto da vida 

cotidiana desses portadores, como questões relativas à adaptação à doença, à sexualidade e ao 

relacionamento interpessoal. E, ainda, por serem adaptados de instrumentos utilizados em 

outras doenças, não consideram todo o drama social a que tal grupo de indivíduos está 

exposto no decorrer da vida, como estigmas, preconceito e segregação (VIGNALE; 

CALANDRIA, 1999). 

Para a avaliação da QV, a OMS desenvolveu um instrumento universal (WHOQOL-

100), que possui 100 questões e devido a este fato foi criado o WHOQOL-bref, ou 

WHOQOL-abreviado, um instrumento de rápida aplicação, que consiste na versão abreviada 

do instrumento universal, e que também foi desenvolvido pelo Grupo da QV (FLECK et al., 

2000). Esse instrumento, cientificamente fundamentado, evita uma avaliação baseada apenas 

em critérios associados aos componentes clínicos da infecção HIV, valorizando igualmente as 

dimensões psicossociais, marcadamente centrais na vida das pessoas infectadas. Em 

conformidade aos critérios expostos pela Figura 1 (Domínios e facetas do WHOQOL-HIV), o 

questionário é composto por 31 perguntas, distribuídas entre seis domínios e 30 facetas, isso 

porque a pergunta que avalia a capacidade de concentração é realizada por duas vezes, como 

um teste confirmatório (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002a). 
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Figura 1 - Domínios e facetas do WHOQOL-HIV 

 

Domínio I - Físico 

1    dor e desconforto 

2    energia e fadiga 

3    sono e descanso 

50  sintomas de PVHAs * 

 

Domínio II - Psicológico 

4   sentimentos positivos 

5   cognição  

6   autoestima 

7  corpo (imagem corporal e aparência) 

8  sentimentos negativos 

 

Domínio III - Nível de Independência 

9  mobilidade 

10  avd (atividades da vida diária) 

11 dependência de medicação ou tratamentos 

12  aptidão ao trabalho 

 

Domínio IV - Relações Sociais 

13  relacionamentos pessoais 

14  apoio social 

15  atividade sexual 

51  inclusão social 

 

 

Domínio V -  Meio Ambiente 

16  segurança física 

17   moradia 

18  finanças 

19  cuidados (acesso e qualidade à saúde e assistência 

social) 

20  informação (adquirir informação nova / aprender 

novas habilidades) 

21 lazer 

22  ambiente físico (poluição/ barulho/ trânsito/ clima) 

23  transporte 

 

Domínio VI  - Espiritualidade/Religião/Crenças Pessoais 

24  espiritualidade/religião/crenças 

52  perdão e culpa 

53  preocupações sobre o futuro 

54   morte e morrer 

 

Qualidade de vida geral e percepção geral de saúde 

 

Fonte: OMS, 2002a. 

 

Sendo assim, o WHOQOL-HIV-Bref está baseado no WHOQOL-Bref, a forma 

abreviada do WHOQOL-100 e contém cinco questões extras, HIV-específicas, para PVHA 

(THE WHOQOL GROUP, 2003). 

O WHOQOL-HIV-Bref produz seis escores de domínio, sendo esses: físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/ 

religião/ crenças pessoais. Estes domínios contêm vinte e nove facetas de uma questão cada, 

para um total de vinte e nove itens. Cinco facetas são específicas às pessoas vivendo com 

HIV/aids: sintomas de PVHA, inclusão social, perdão e culpa, preocupações com o futuro, 

morte e morrer. Em conjunto às 29 facetas, há duas questões que examinam a QV geral: a 

questão 1 que investiga a percepção global do indivíduo de sua QV e a questão 2, que avalia a 

percepção global do indivíduo de sua saúde (WHO, 2002a, 2002b).  

Como no WHOQOL-100, as questões são individualmente pontuadas em uma escala 

Likert onde 1 indica percepções baixas e negativas, e 5 indica percepções altas e positivas. 

Por exemplo, uma questão na faceta Sentimentos Positivos pergunta “o quanto você aproveita 

a vida” e as respostas disponíveis são: 1 (nada), 2 (muito pouco), 3 (mais ou menos), 4 

(bastante) e 5 (extremamente). Desta forma, os escores dos domínios e das facetas estão 
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dispostos em um sentido positivo, onde pontuações mais altas denotam melhor QV. Algumas 

facetas (Dor e Desconforto, Sentimentos Negativos, Dependência de Medicação, Morte e 

Morrer) não estão formuladas em uma direção positiva, significando que, para estas facetas, 

pontuações mais altas não denotam melhor QV. As questões estão organizadas por escala de 

resposta (capacidade, frequência, intensidade ou satisfação) (WHO, 2002a, 2002b). 

 Ressalta-se que o instrumento já foi validado no Brasil pelo Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que verificou 

serem igualmente satisfatórias as características psicométricas e a perspectiva transcultural do 

mesmo para o contexto brasileiro (FLECK et al., 2000; ZIMPEL; FLECK, 2007). 

 O conceito de QV adotado pela OMS e definido pelo grupo WHOQOL tem uma 

abrangência ampla, e inter-relaciona o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, 

nível de independência, relacionamento e crenças pessoais. Neste contexto, a avaliação tem 

uma natureza subjetiva e está imersa no contexto cultural, social e de meio ambiente (FLECK, 

2008a). Este autor reforça que existem três aspectos fundamentais sobre o conceito definido 

pelo grupo WHOQOL: subjetividade, multidimensionalidade e presença de dimensões 

positivas e negativas. 

Em primeiro lugar, a percepção subjetiva do indivíduo recebe destaque e é 

incorporada em três níveis. Um primeiro nível diz respeito à percepção subjetiva de uma 

condição objetiva (por exemplo, a percepção da adequação de uma situação social). O 

segundo nível relaciona-se com a percepção global subjetiva de funcionamento (por exemplo, 

o quão bem um indivíduo dorme). E, em terceiro nível, há uma avaliação específica da 

satisfação/percepção subjetiva (por exemplo, o quão satisfeito um indivíduo está com seu 

sono) (THE WHOQOL-GROUP, 1995). A multidimensionalidade refere-se ao fato de que a 

QV é composta por várias dimensões. Os instrumentos de QV são compostos de domínios 

(por exemplo, domínios físico, psicológico e relacionamento social), representando o 

entendimento de que QV é um produto da interação de diversas áreas independentes da vida 

do indivíduo (THE WHOQOL-GROUP, 1995). Em terceiro lugar, há o reconhecimento de 

que o conceito é composto de dimensões positivas (por exemplo, funcionalidade, mobilidade) 

e negativas (por exemplo, sentimentos negativos, dependência de medicações). Uma 

adequada aferição de QV deve abordar a percepção subjetiva de ambas as dimensões (THE 

WHOQOL-GROUP, 1995). 

Os dois grupos da amostra, ou seja, as 100 pessoas, realizaram o preenchimento do 

questionário de QV e do questionário de caracterização. Destaca-se que para a aplicação 

desses 2 instrumentos, realizou-se, inicialmente, um pré-teste com 10 integrantes cadastrados 



111 

 

do Programa de DST, AIDS e Hepatites Virais do município de Rio das Ostras para os ajustes 

na formulação das questões de caracterização e ou temáticas exploradas.  

A coleta de dados foi realizada entre as segundas-feiras e quintas-feiras, nos mesmos 

dias das consultas médicas, favorecendo o encontro com a maior parcela da clientela 

cadastrada. A enfermeira e ou a assistente social forneciam uma listagem quinzenal com os 

nomes das pessoas cadastradas e, uma vez estando presentes na sala de espera para a consulta, 

eram abordadas com a seguinte pergunta inicial: "o senhor/senhora gostaria de participar de 

uma pesquisa que estuda a QV das pessoas que vivem com HIV/aids?”. Dependendo do 

tempo de diagnóstico e saturação dos grupos estratificados, a investigação mantinha o 

prosseguimento.  

Logo em seguida, o pesquisador responsável encaminhava a pessoa ao consultório que 

ficava ao lado da sala de espera e após a explicação das características da pesquisa e o aceite 

do sujeito em participar da mesma, este assinava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B). 

O primeiro instrumento aplicado foi o questionário de caracterização dos sujeitos 

preenchido pelo pesquisador. Dando continuidade, procedia-se a entrega do segundo 

instrumento composto pelo questionário WHOQOL; este, porém, era preenchido pelo próprio 

entrevistado. Este questionário foi desenvolvido para ser autoaplicável, sendo assim, o 

pesquisador ficava ao lado do entrevistado aguardando o término de seu preenchimento e 

prestava esclarecimentos, quando necessário. Alguns dos entrevistados solicitaram que o 

pesquisador lesse as perguntas em conjunto para facilitar no preenchimento. 

Em seguida, acontecia a última etapa da coleta de dados que constava de uma 

entrevista semiestruturada realizada imediatamente após o preenchimento dos primeiros dois 

instrumentos (APÊNDICE C). Foram convidados a participar desta etapa os primeiros 20 

sujeitos de cada subgrupo por tempo de diagnóstico. A entrevista obedeceu um roteiro 

estruturado, de modo a complementar os dados do WHOQOL-HIV-Bref até que se chegasse à 

saturação das informações.  

Pode-se definir entrevista, como sendo uma técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhes formula perguntas com objetivo de obter dados que interessam na 

investigação (GIL; LICHT; SANTOS, 2006). Este processo de coleta de informação pode ser 

considerado como sendo o período em que ocorre a gravação das informações fornecidas pelo 

entrevistado frente aos questionamentos do pesquisador, este momento deve ser efetuado 

segundo a conveniência do entrevistado (DUARTE, 2004; MANZINI, 1990). 



112 

 

A entrevista semiestruturada avaliou dentre outros aspectos, a compreensão da QV, 

identificando conceitos e diferentes concepções da vida das PVHA. Investigou também, as 

concepções do HIV/aids explorando informações, sentimentos, metáforas, imagens e valores. 

Abordou-se o modo como os sujeitos concebiam os impactos da soropositividade sobre sua 

QV, desde o momento do diagnóstico até a atual fase da doença.  

As entrevistas foram gravadas em aparelho digital, em formato MP3, transcritas por 

terceirizados contratados e revisadas pelo autor. Os critérios de seleção para as entrevistas 

foram: disponibilidade de tempo do entrevistado, anuência em participar do estudo e estar 

presente no serviço de saúde no momento da coleta das entrevistas.  

 Deve-se considerar que o WHOQOL-HIV-Bref, utilizado neste estudo, por incluir 

perguntas específicas à infecção pelo HIV, é mais sensível na detecção de diferenças entre 

esta população. A taxa de recusas foi baixa (˂ 10%) e, embora a entrevista completa para as 

análises quantitativas e de conteúdo da RS da QV tenha requerido em média 38 minutos, 

houve boa aceitação por parte das pessoas.  

 

 

4.5 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

 O estudo atendeu aos princípios éticos de acordo com a Resolução 196/96 do 

CNS/MS. Esta resolução trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996). Para isso, o projeto foi cadastrado no Sistema 

Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nº 073/2012 e código de 

protocolo nº 066.3.2012 (ANEXO B). 

 Os indivíduos foram esclarecidos sobre a pesquisa mediante a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) para tomarem conhecimento dos 

objetivos e procedimentos, que em nenhum momento seriam expostos a riscos, devido à sua 

participação, e que poderiam recusar a continuarem, sem nenhum prejuízo junto ao 

pesquisador ou qualquer instituição ligada ao estudo. Além disso, o sigilo de sua identidade e 

o seu anonimato estariam garantidos durante toda a pesquisa e, também, após a sua conclusão. 

Mediante tais esclarecimentos, os participantes eram encaminhados para a assinatura do 

documento com o recebimento de uma cópia do TCLE. 
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4.6 Análise de dados 

 

 

4.6.1 Análise da Qualidade de Vida  

 

 

Os dados provenientes do WHOQOL-HIV-Bref, foram tratados conforme orientação 

da Organização Mundial da Saúde (2002b) para análise multidimensional da QV. As questões 

do instrumento foram individualmente pontuadas em uma escala Likert em que 1 indicava 

percepções baixas e negativas e 5 indicava percepções altas e positivas, ou seja, os escores 

dos domínios e das facetas foram dispostos em um sentido positivo, em que pontuações mais 

altas denotavam melhor QV. No entanto, algumas facetas (Dor e Desconforto, Sentimentos 

Negativos, Dependência de medicamentos, Morte e Morrer) que não estão formuladas em 

direção positiva no questionário, precisaram ser recodificadas ou invertidas, para que as 

pontuações mais altas denotassem melhor QV (OMS, 2002b). 

A OMS sugere a utilização do software estatístico SPSS para o cálculo dos resultados 

dos instrumentos WHOQOL, sendo requerida a inserção da sintaxe para o cálculo dos escores 

dos domínios e facetas de cada instrumento (PEDROSO, 2014). Sendo assim, os dados foram 

organizados em planilhas de Excel e exportados para o programa Statistical Package for 

Social Science, versão 17.0.  

Foi utilizada a sintaxe para calcular os escores de cada item do instrumento (OMS, 

2002a). Baseado nas instruções da sintaxe específica, pode-se dizer que a média dos escores 

das questões dentro de cada domínio é usada para calcular o escore do domínio. A média dos 

escores é então multiplicada por 4 para fazer com que os escores dos domínios sejam 

comparáveis com os escores usados no WHOQOL-100, de forma que os escores variem de 4 

a 20 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Sintaxe para cálculo dos escores do WHOQOL-HIV-Bref 

 

Escores dos 

Domínios 

Domínio 1 = (Q3 + Q4 + Q14 + Q21)/4 * 4 

Domínio 2 = (Q6 + Q11 + Q15 + Q24 + Q31)/5 *4 

Domínio 3 = (Q5 + Q22 + Q23 + Q20)/4 * 4 

Domínio 4 = (Q27 +Q26 + Q25 + Q17)/4*4 

Domínio 5 = (Q12 + Q13 + Q16 + Q18 + Q19 + Q28 + Q29 + Q30)/8 *4 

Domínio 6 = (Q7 + Q8 + Q9+ Q10)/4 *4 

(Estas equações calculam os escores dos domínios. Todos os escores são multiplicados por 4 para 

serem comparáveis com os escores derivados do WHOQOL-100) 

Fonte: OMS, 2002a. 
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 Na tentativa de facilitar e esclarecer a análise dos resultados obtidos pelo WHOQOL, 

pode-se dizer que as respostas foram interpretadas a partir dos maiores percentuais 

encontrados em cada uma das 29 facetas, lembrando que cada faceta foi avaliada por cinco 

padrões de respostas, divididos em avaliações negativas, médias e predominantemente 

positivas, ou seja, a interpretação foi descrita pela característica dominante encontrada em 

cada faceta. Ressalta-se que para a análise aplicou-se a sintaxe específica com as questões 

sendo individualmente pontuadas em uma escala Likert, onde 1 indicava percepções baixas e 

negativas e 5 indicava percepções altas e positivas, da mesma maneira que as facetas 

negativas precisaram ser invertidas para a sua interpretação, de acordo com o preconizado. 

 Os dados referentes aos escores das médias gerais dos seis domínios do WHOQOL-

HIV-Bref foram expostos em forma de tabela e evidenciados por média, desvio-padrão, 

mediana, mínimo e máximo. Foi calculada a consistência interna para os domínios do 

instrumento, utilizando o coeficiente de fidedignidade de Cronbach.  

 O alfa de Cronbach é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, 

a confiabilidade de um questionário. Esta propriedade é conhecida por consistência interna da 

escala, e assim, o α pode ser interpretado como coeficiente médio de todas as estimativas de 

consistência interna que se obteriam se todas as divisões possíveis da escala fossem feitas 

(STREINER; NORMAN, 2008).  

 Em não se tratando de testes cognitivos, como os de inteligência, mas de constructos 

de habilidades ou psicológicos Field (2009) refere que valores abaixo de 0,7 podem ser 

esperados pela diversidade dos aspectos eventualmente medidos. Em alguns cenários de 

investigação das ciências sociais, um α de 0.60 é considerado aceitável desde que os 

resultados obtidos com esse instrumento sejam interpretados com precaução e levem em conta 

o contexto de computação do índice (DEVELLIS, 1991). 

 Em estudos que envolvem duas ou mais variáveis, é comum o interesse em conhecer o 

relacionamento entre elas, além das estatísticas descritivas normalmente calculadas. A medida 

estatística que mostra o grau de relacionamento entre duas variáveis é chamada de coeficiente 

de correlação. É também conhecida como medida de associação, de interdependência, de 

intercorrelação ou de relação entre as variáveis. Para o cálculo dessa correlação foi utilizado o 

coeficiente de Spearman, que é uma medida que permite mensurar o grau de relacionamento 

linear entre duas variáveis qualitativas e o sentido deste relacionamento, direto ou inverso. 

Quanto mais próximo de 0 mais fraca é a relação linear entre as duas variáveis (REIS, 2008). 

 O instrumento contempla um domínio global da QV com posicionamento geral dos 

sujeitos sobre esta e quanto à sua saúde, porém, ao considerar o caráter multidimensional do 
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fenômeno em foco, não foi assumido tal domínio nas análises estatísticas comparativas. A 

relação estatística estabelecida entre essas duas facetas foi apresentada na Tabela 21.  

 Considerando que a análise do instrumento identificou uma tendência à positividade 

na avaliação da QV, optou-se por apresentar os resultados referentes às avaliações positivas 

por distribuição relativa. A opção por essa modalidade de apresentação dos resultados, não 

desconsiderou a avaliação das respostas no nível intermediário e negativo, sendo essas 

discutidas ao longo da análise.  

Para o cálculo das distribuições relativas de avaliação positiva das facetas e domínios, 

empregou-se a fórmula a seguir: 

 

Avaliação positiva = (média da pergunta × 4 - 4) ÷ 16 x 100 

   

Empregando-se o cálculo estatístico, a avaliação positiva retorna um valor entre 0 e 1 

e, ao multiplicá-lo por 100, encontra-se o número correspondente em porcentagem. Ressalta-

se que todas as perguntas que precisavam ser invertidas foram recodificadas previamente, 

seguindo o rigor científico da análise proposta pela sintaxe WHOQOL. Sendo assim, as 

distribuições relativas referentes às avaliações positivas das facetas e domínios foram 

apresentadas na forma de Gráficos. 

 Testou-se a normalidade entre as médias amostrais, objetivando avaliar se o conjunto 

de dados aproximava-se estatisticamente da distribuição normal por meio dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de Shapiro-Wilk (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

Os testes de normalidade não apontaram uma distribuição normal entre os seis 

domínios, e baseado nesses resultados, optou-se pela utilização dos testes não-paramétricos, 

também chamados distribution-freetests, por não estarem condicionados por qualquer 

distribuição de probabilidades dos dados em análise (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

 Sendo assim, foi necessário utilizar o Mann-Whitney U Test quando se tratava de 

apenas dois grupos na testagem, caso específico das variáveis gênero e uso da TARV e o 

chamado teste de Kruskal-Wallis (KW) para todas as outras variáveis, respectivamente: faixa 

etária, escolaridade, situação empregatícia, estado marital, número de filhos, renda familiar, 

renda pessoal, orientação religiosa, tempo de diagnóstico e tempo de uso de TARV.  

 O teste de Kruskal-Wallis (KW) é uma extensão do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

e trata-se de um teste não paramétrico utilizado para comparar três ou mais populações. Ele é 

usado para testar a hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição 

iguais contra a hipótese alternativa de que ao menos uma das populações possui função de 
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distribuição diferente (FIELD, 2009). Destaca-se, que em todas as comparações adotou-se o 

nível de significância p ˂0,05. Quando o valor do teste se mostrou limítrofe, o valor de p foi 

sublinhado.  

Foram dispostos em forma de tabela somente os resultados da análise comparativa 

estatística entre as categorias das variáveis, cujo cotejamento em função dos domínios do 

WHOQOL-HIV-Bref evidenciou diferença estatisticamente significante, representadas por: 

gênero; situação empregatícia; renda pessoal; renda pessoal e religião/espiritualidade/crenças 

pessoais.  

A apresentação dos resultados da relação média/DP por domínios, segundo as 

categorias, foi feita em tabelas individualizadas na discussão de cada variável que evidenciou 

significância. A interpretação desses resultados foi realizada pela maior média evidenciada 

dentre as categorias no domínio que apresentou diferença estatística significante. 

A variável tempo de diagnóstico foi analisada separadamente dada a sua importância 

na compreensão da relação temporal e a QV, admitindo-se a tese de que o tempo de 

diagnóstico do HIV carreia diferenças para os indicadores da qualidade de vida e determina 

conteúdos específicos para a representação social da qualidade de vida. Optou-se pela não 

exploração dos testes pós hoc.    

 

 

4.6.2 Análise Alceste   

 

 

A análise de conteúdo é um instrumento de pesquisa científica com múltiplas 

aplicações. Os procedimentos utilizados podem variar em função dos objetivos da pesquisa, 

entretanto, sejam quais forem suas finalidades, é preciso que ela se submeta, para que tenha 

valor científico, a algumas regras precisas que a diferencie de análises meramente intuitivas 

(OLIVEIRA, 2008).  

Para a referida autora, existe uma possibilidade de classificação das técnicas de análise 

de conteúdo, podendo ser distribuídas em: temática/categorial; léxica ou sintática; transversal 

ou longitudinal; do geral para o particular ou do particular para o geral; segundo o tipo de 

relação mantida com o objeto estudado; dimensional; e dupla categorização em quadro de 

dupla entrada (OLIVEIRA, 2008).  

O ALCESTE ou Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de 

Texto é um software desenvolvido na França em 1979 por Max Reinert e tem a finalidade de 
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realizar, automaticamente, a análise lexical de conteúdo por meio de técnicas quantitativas de 

tratamento de dados textuais. Essa técnica, além de descrever as leis de distribuição do 

vocabulário, permite o estudo dos tipos de representação presentes no texto, em que os 

processos de constituição da RS podem participar da interpretação das classes e da 

identificação das representações, através da busca de elementos que indiquem a ancoragem e 

a objetivação nas classes resultantes da análise. Nesta perspectiva, distancia-se de modos 

tradicionais de distribuição de palavras pelo emprego da abordagem estatística que 

compreende a regularidade da distribuição do vocábulo nas unidades de contexto elementares 

(UCE) (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES, 2005). 

Esse tipo de software emprega uma análise de classificação descendente hierárquica 

(CDH) e possibilita uma análise lexicográfica do material textual, oferecendo contextos 

(classes léxicas) que são caracterizados pelos vocabulários e pelos segmentos de texto que 

compartilham este vocabulário (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES, 2005). Na base do 

funcionamento do programa encontra-se a ideia de relação entre contexto linguístico e 

representação coletiva ou entre unidade de contexto e contexto típico. Unidade de contexto é 

entendida como uma espécie de representação elementar, um sentido ou um enunciado 

mínimo em um discurso. Tal enunciado é postulado como uma ideia de um indivíduo 

psíquico, sendo que essa ideia se refere a um objeto, mas também, ao mesmo tempo, ao 

próprio sujeito. É essa dupla referência que permite a formação da representação de um objeto 

(NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). 

O ALCESTE recorre a coocorrência das palavras contidas na discursividade dos 

entrevistados, organizando as informações que considera mais relevantes, dividindo-as em 

classes de acordo com as relações existentes entre as mesmas (GOMES et al., 2012). 

 O material transcrito foi padronizado, segundo Oliveira, Gomes e Marques (2005), 

constituindo um corpus de análise que posteriormente foi inserido no software em questão no 

formato de texto simples, sem formatação. O processo de padronização do corpus se deu a 

partir da identificação das palavras e ou expressões com sentido comum, porém expressas por 

denominações distintas, pelo que se efetivou homogeneização das mesmas, de modo a 

alcançar melhor resultado na análise lexical. Foram igualmente padronizados, em forma 

singular ou plural, determinados termos de interesse para o estudo, bem como agregados por 

hífen, segundo as especificações de funcionamento do software ALCESTE. E com base nas 

variáveis socioeconômicas pertinentes, quais sejam, sexo, faixa etária, nível de escolaridade, 

renda pessoal, tempo de diagnóstico pelo HIV, uso da TARV e tempo de uso da TARV, foi 

efetivada, igualmente, a codificação de suas categorias, de modo a inseri-las na análise. Deste 
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modo, foram elaborados dois dicionários como resultado dos procedimentos citados: um 

primeiro, com as palavras e expressões padronizadas (APÊNDICE D); e um segundo, com a 

codificação das variáveis socioeconômicas e clínicas e suas respectivas categorias 

(APÊNDICE E). 

Durante esta etapa, foram incluídas, acima de cada entrevista, no corpus, as variáveis 

socioeconômicas e clínicas de interesse ao estudo e, após este procedimento, foi efetivada a 

análise estatística lexical, do tipo standard, ou seja, sem a modificação dos parâmetros de 

trabalho a ser desenvolvido pelo software sobre o corpus. Este procedimento, por meio de 

divisões binárias progressivas, gerou classes explicativas do fenômeno focalizado no estudo, 

as quais são consideradas semelhantes às categorias da análise de conteúdo convencional. A 

identificação dos conteúdos presentes nas classes se deu com base nas formas reduzidas 

relacionadas, nas UCE, bem como pelo escrutínio da CDH, gerada pelo software para cada 

uma daquelas (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES, 2005). 
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5 ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS 

QUE VIVEM COM HIV/AIDS 

 

 

5.1  Caracterização do Grupo da Pesquisa 

 

 

 A análise dos dados referentes ao questionário sociodemográfico e clínico se deu 

estatisticamente por meio de distribuição absoluta e relativa com auxílio dos softwares Excel 

e SPSS 17.0, sendo apresentadas em formas de tabelas conforme especificidades das técnicas 

de coletas de dados.  

 Dando início à apresentação dos dados sociodemográficos e clínicos, no que se refere 

à variável sexo, observou-se uma frequência igualitária entre os gêneros com 50% dos 

participantes do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Essa distribuição equânime ocorreu 

tanto para o instrumento WHOQOL quanto para as entrevistas (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados quanto ao sexo - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Sexo 
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Masculino 50 50,00 20 50,00 

Feminino 50 50,00 20 50,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 Apesar do presente estudo demonstrar paridade da amostra entre os sexos, justifica-se 

que não houve intencionalidade nessa distribuição. No Programa no qual ocorreu a coleta de 

dados, a proporção de mulheres atendidas é, em alguns momentos do ano, maior que a dos 

homens. Esses achados ratificam pesquisas que evidenciam a alta proporção de atendimentos 

do sexo feminino nos centros de referência em DST/HIV/AIDS (VILELA et al., 2010) com 

concomitante aumento da incidência da infecção verificada nos últimos anos, fenômeno 

conhecido como feminização da aids (CDC, 2011b).  

 Pesquisas realizadas em diversos contextos têm mostrado que as mulheres procuram 

com maior frequência os serviços de Saúde e Centros de Referência, seja para buscar ajuda 

pessoal aos problemas de saúde, para a realização do pré-natal ou para resolver problemas 
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relacionados à gestação e respectivos filhos (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001). 

O discurso de feminização da aids envolve questões biológicas e socioculturais. As relações 

de gênero, as condições de vida desfavoráveis e o contexto sociocultural em que vivem 

contribuem para a transmissão sexual do HIV (DOURADO et al., 2006). 

 Segundo alguns estudos, independente do contexto, a maioria das mulheres infectadas 

apresenta baixa escolaridade e nível ocupacional (prendas do lar) e são expostas ao vírus, 

principalmente através de relações heterossexuais com companheiros de união estável 

(DOURADO et al., 2006; TAKAHASHI; SHIMA; SOUZA, 1998). 

 Pesquisas relacionadas às questões de gênero demonstram a susceptibilidade da 

mulher frente à dominação do homem, identificando o masculino como razão, regulação, 

liberdade do exercício sexual, enquanto a mulher marcada pelo conformismo, dificuldade de 

negociação ao uso do preservativo, situações que geram violências e susceptibilidades 

(SOUSA; ESPÍRITO SANTO; MOTTA, 2008). A abordagem dessas questões requer um 

enfoque relacional e transversal, que inclui a interação entre classe social, etnia/raça, 

diferença de geração, cultura, escolaridade, para a compreensão das questões de poder e 

exigências que se estabelecem entre homens e mulheres, no exercício das respectivas 

sexualidades, principalmente entre adolescentes e adultos jovens (CAMARGO; FERRARI, 

2009).  

 A QV relacionada à saúde foi avaliada de forma aleatória no Sul do Brasil com 

amostra da população geral e o pior estado de saúde foi visto em mulheres, na faixa etária de 

30 a 44 anos, de uma classe econômica mais baixa, com menor escolaridade e com autorrelato 

de uma condição médica crônica (CRUZ et al., 2013). A compreensão da magnitude e 

transcendência desses aspectos é de fundamental importância para a implementação de 

políticas e ações intersetoriais de educação, saúde e integração social.  

 Discute-se, também, nos últimos anos a configuração do modo como as pessoas 

vivenciam o processo de infecção pelo HIV/aids nas suas diversas esferas e seus impactos na 

QV, sendo a variável gênero definidora da diferença de comportamentos e atitudes 

(MARQUES; TYRREL; OLIVEIRA, 2006). 

 Observa-se na Tabela 2, a seguir, que a variável faixa etária predominante na pesquisa 

foi dos 35 aos 44 anos de idade e média de 37,6 (DP =11,47), representando no WHOQOL 

29% e nos entrevistados 32,5%. Em ambas as técnicas de coleta a faixa etária dos 25 aos 34 

anos representou o segundo maior percentual de participação, sendo 26% no caso do 

WHOQOL e 30% nas entrevistas.  



121 

 

 Percebe-se que a maioria dos participantes está em idade produtiva e economicamente 

ativa. Os dados encontrados na pesquisa ratificam aqueles dos últimos 10 anos em que as 

maiores taxas de detecção de aids foram observadas entre pessoas com 30 a 49 anos 

(BRASIL, 2014a). Acrescentam-se aos últimos dados aumento nas taxas de detecção entre os 

jovens de 15 a 24 anos e entre os adultos com 50 anos ou mais (BRASIL, 2014a). Em nível 

mundial, estudos têm demonstrado tendência do aumento das taxas de infecção na população 

de jovens, independente do contexto socioeconômico. De acordo com os resultados do último 

Boletim Epidemiológico considerando os últimos 10 anos, o perfil etário dos casos de aids 

mudou para indivíduos mais jovens, tanto entre os homens quanto entre as mulheres 

(BRASIL, 2014a). 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados quanto à idade - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Idade por faixa etária                                    
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

De 24 ou menos anos 16 16,00 7 17,50 

De 25 a 34 anos 26 26,00 12 30,00 

De 35 a 44 anos 29 29,00 13 32,50 

De 45 a 54 anos 19 19,00 5 12,50 

De 55 ou mais anos 9 9,00 3 7,50 

Não informado 1 1,00 0 0,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 No que concerne à faixa etária economicamente produtiva, perfil semelhante foi 

encontrado em outros estudos no contexto de interiorização como apontado por Costa (2012), 

Ferreira (2009) e Reis et al. (2011). Algo a ser colocado em pauta trata-se do modo pelo qual 

a construção simbólica da RS da QV possivelmente ancorada na RS da aids tenha se dado, 

uma vez que a faixa etária predominante encontrada vivenciou todas as fases da epidemia e 

suas correlações simbólicas, uma vez que possivelmente puderam acompanhar todo o 

processo evolutivo, desde o surgimento dos primeiros casos no mundo e no Brasil, seguindo o 

progresso com as inovações na TARV e seus reflexos atuais favoráveis na expectativa e na 

QV das PVHA.     

Quanto à distribuição segundo a residência, constatou-se tanto no WHOQOL quanto 

nas entrevistas que a maioria dos pesquisados, respectivamente 89% e 87,5%, residiam no 

próprio município de tratamento, fato muitas vezes não evidenciado em outros estudos 



122 

 

epidemiológicos em razão dos estigmas sociais que acabam por influenciar na escolha pelo 

Serviço de Atendimento Especializado fora da sua área de convivência social (Tabela 3).  

As questões que envolvem os estigmas decorrentes do processo de vivência da 

soropositividade foram evidenciadas no decorrer da coleta de dados por meio dos 

depoimentos de seus participantes que, por vezes, reconheceram a existência de atitudes 

preconceituosas na sua própria comunidade e partindo outrem dos próprios profissionais da 

saúde.  

Ressalta-se que o Programa lotado em Rio das Ostras possui atuação estratégica para a 

região, funcionando de acordo com o Ministério da Saúde e coordenação estadual, no 

desenvolvimento das ações de prevenção, atendimento e controle dessas doenças, 

direcionadas à população da região.   

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos entrevistados quanto ao município de residência - Rio das Ostras, 

RJ, 2013 

Reside no Município                                         
WHOQOL Entrevistas 

      f    %    f    % 
Sim 89 89,00 35 87,50 

Não 11 11,00 5         12,50 

Total 100 100,00 40 100,00  

 

 

 

 Segundo o grau de escolaridade da amostra, constatou-se que 39% dos participantes 

do WHOQOL, assim como, 45% dos entrevistados possuíam ensino médio completo seguido 

de 29% e 30% com escolaridade no ensino médio incompleto (Tabela 4).  

 Quanto à escolaridade, os dados apresentados pelo último boletim epidemiológico, 

mostraram que 76,8% dos indivíduos notificados no SINAN apresentaram informação a 

respeito do grau de instrução. Desses, a maioria possuía de 5ª à 8ª série incompleta (23,2%) e 

nível médio completo (21,3%) e o mesmo perfil foi observado quando feita a estratificação 

por sexo (BRASIL, 2013a).  

 Seguindo a mesma tendência no perfil de formação escolar foram encontrados nos 

estudos de Bertoni et al. (2010), Costa (2012), Ferreira (2009) e Reis et al. (2011), amostras 

com características na faixa do nível fundamental completo.  
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Tabela 4 – Distribuição dos entrevistados quanto ao grau de escolaridade - Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Escolaridade    
WHOQOL Entrevistas 

  f %  f % 

Fundamental incompleto 14 14,00 4 10,00 

Fundamental completo 5 5,00 1 2,50 

Ensino médio incompleto 29 29,00 12 30,00 

Ensino médio completo 39 39,00 18 45,00 

Ensino superior incompleto 6 6,00 3 7,50 

Ensino superior completo 5 5,00 2 5,00 

Pós-graduação completa 2 2,00 0 0,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 Mesmo considerando existir 39% dos declarantes na faixa do ensino médio completo, 

refletindo um bom nível educacional, o que seria fator contribuinte para o enfrentamento das 

exigências impostas pela condição de portador do HIV, que requer compreensão a respeito da 

doença e formas de tratamento, verificou-se nesse estudo uma alta proporção de indivíduos 

com baixa escolaridade, sendo 43% no WHOQOL e 40% no grupo dos entrevistados, 

compreendidos entre os níveis fundamental incompleto e médio incompleto. Achados da 

literatura mundial, mostram modificações no padrão de transmissão do HIV/aids, em 

decorrência do baixo nível de formação escolar, sugerindo a possível relação entre 

pauperização populacional e infecção ou doença (UNAIDS, 2012, 2013). A disseminação do 

HIV/aids junto às camadas mais pobres e com baixo nível de escolaridade aponta maior 

susceptibilidade deste grupo, possivelmente pela falta de informações e menor acesso aos 

meios de prevenção (BRASIL, 2013a, 2014a; BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001; 

COSTA et al., 2011). 

 Quanto à distribuição segundo a variável trabalho, constatou-se que 65% dos 

pesquisados no WHOQOL estavam trabalhando, enquanto 35% dos mesmos referiram estar 

sem uma atividade laboral, enquanto dentre os entrevistados 55% deles informaram estar sem 

trabalho (Tabela 5). As principais causas apontadas pelos entrevistados para não referirem 

estar em atividade laboral no período da coleta de dados variaram entre as situações de 

aposentadoria, assim como, por consequências diversas, a exemplo da dificuldade de inserção 

num mercado de trabalho que exige cada vez mais aprimoramento profissional especializado 

e um melhor nível educacional, exclusão social por necessidade de revelação do diagnóstico, 

causas relacionadas às debilidades físicas como cansaço, falta de concentração que 

incompatibilizam a permanência nos empregos anteriores e as de cunho psicológico, dentre 

outras.  
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 As consequências biopsicossociais são alguns dos desafios que enfrentam o grupo das 

PVHA. O estudo de Castanha et al. (2006a) apontou que das representações apreendidas pelos 

soropositivos, 50% foram relativas à capacidade física, 25% às perturbações fisiológicas e 

25% aos efeitos colaterais dos medicamentos.  

 A soropositividade traz consigo, algumas vezes, a perda da capacidade para o trabalho 

e com isso, o fim da estabilidade e da credibilidade adquiridas perante a sociedade enquanto 

cidadãos produtivos. O trabalho na sociedade capitalista fez emergir novos papéis e valores 

sociais: provisão, utilidade, positividade, capacidade, força, eficiência etc. 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados quanto ao trabalho -  Rio das Ostras, RJ, 2013 

Trabalha ou não?                                                    
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Sim 65 65,00 18 45,00 

Não 35 35,00 22 55,00 

Total 100 100,00 40 100,00  

 

 

 

 O significado do trabalho está, dessa forma, associado ao ato de viver, uma vez que 

proporciona as condições materiais e morais de sobrevivência própria e da família, sendo por 

meio dele que o indivíduo atribui significado e sentido à própria existência (LAURELL; 

NORIEGA, 1989).  

 Tendo o trabalho um sentido tão amplo e estruturante na vida das pessoas, qualquer 

limitação que as impeçam de exercer uma atividade produtiva provoca alterações profundas 

em suas vidas, tornando os indivíduos doentes mais dependentes e sem direitos, afetando 

diretamente a QV (CASTANHA et al., 2007). 

 As PVHA passam por dificuldades que determinam um novo modo de lidar com o 

mundo e com as pessoas ao seu redor. Fora do mercado de trabalho, convivem com as 

barreiras interpostas pela sociedade, o que dificulta um retorno ao ambiente de trabalho 

(PARKER; CAMARGO JUNIOR, 2000). Essas pessoas, além de enfrentar as dificuldades 

decorrentes da infecção pelo vírus, têm que lidar com problemas de ordem econômica, como 

a exclusão do mercado de trabalho. Tal exclusão traz como consequências as dificuldades 

materiais e o afastamento do portador do convívio social, prejudicando a autoestima e o 

acesso a alguns recursos psicossociais para o enfrentamento ao HIV/aids, o que poderia 

influenciar negativamente aspectos da QV (FERREIRA; FIGUEIREDO, 2006). 
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 Dentre aqueles que se encontravam em atividade de trabalho, uma porcentagem 

significativa, ou seja, 30% das pessoas no WHOQOL e 27,5% dos entrevistados, exerciam 

alguma atividade laboral de maneira autônoma e, respectivamente 20% e 15% exerciam 

alguma atividade de trabalho com a carteira assinada (Tabela 6).  

 Cabe ressaltar que, apesar da diferença encontrada na distribuição dos valores 

percentuais entre as técnicas de coleta de dados, as mesmas não apresentam distância entre o 

conjunto de valores pareados, sendo assim, constatou-se percentual significativo de pessoas 

tanto no WHOQOL com 39%, quanto nas entrevistas com 50%, que estavam desempregadas 

no período da coleta (Tabela 6). 

  Uma vez agregadas as categorias em função do critério de estabilidade empregatícia e 

financeira, ou seja, aqueles com carteira assinada e servidor público, identificou-se 22% nos 

pesquisados pelo WHOQOL e 15% nos entrevistados. Enquanto por critério de menor 

estabilidade incluindo nessas frequências, os contratos temporários e os autônomos, apontam 

para dados um pouco mais elevados, com 34% no WHOQOL e 30% nos entrevistados. Em 

cotejamento ao estudo de Costa (2012), identificou-se uma frequência relativa de sujeitos sem 

empregos, mais alta, apontadas por 44% e 55% referentes ao WHOQOL e entrevistados, 

respectivamente. Os achados nessa pesquisa estão próximos ao estudo realizado por Reis et al. 

(2011), que relatou uma frequência de 42,5% para sujeitos sem vínculo empregatício. 

 

 

Tabela 6 – Distribuição dos entrevistados quanto à situação empregatícia - Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Situação empregatícia                                           
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Desempregado 39 39,00 20 50,0 

Autônomo 30 30,00 11 27,5 

Carteira assinada 20 20,00 6 15,0 

Aposentado 5 5,00 2 5,00 

Contrato temporário 4 4,00 1 2,5 

Servidor público/regime estatutário 2 2,00 0 0 

Total 100 100,00 40  100,00 

 

  

 Como pode ser observado, as frequências que envolvem instabilidade empregatícia, 

assim como, o desemprego, são expressivas e acabam por gerar muitos questionamentos que 

são comuns em se tratando do mundo do trabalho no cotidiano de quem vive com HIV/aids 

no Brasil.  
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 O processo de estigmatização do trabalhador soropositivo pode se iniciar com as 

necessidades do tratamento antirretroviral, que exige muitas consultas, faltas ou atrasos e, 

atualmente, tais necessidades são mais comuns do que na primeira década da epidemia, 

quando o adoecimento resultava rapidamente em óbito. Muitas vezes, essas situações forçam 

a revelação do diagnóstico e a estigmatização associadas ao HIV/aids seguida da 

discriminação. O sigilo sobre sua condição, direito assegurado ao portador, pode ser violado 

no exame admissional, contrariando normas do Ministério da Saúde e leis estaduais 

específicas. Diminuir o impacto da estigmatização depende também de ações no plano legal 

(SOUSA; SANTOS, 2007).  

 No âmbito do trabalho, a aids não é entendida como uma doença como as outras, sobre 

as quais as empresas e instituições têm responsabilidades, enquanto segmentos da sociedade 

civil. Tal compreensão gera problemas no local de trabalho, onde as empresas não sabem 

ainda como administrar tais questões (BASTOS; SWARCWALD, 2000). 

 A aids tem sido pretexto para discriminação e exclusão no mundo do trabalho. Com o 

advento dos ARV, a PVHA pode levar anos para apresentar algum sintoma de doenças 

oportunistas, possibilitando a realização da sua atividade profissional normalmente, 

continuando a exercer as suas tarefas cotidianas; no entanto, esta pessoa é muitas vezes 

excluída do mercado de trabalho (SOLANO et al., 2000).  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), recomendam que as empresas elaborem programas de prevenção e orientação sobre 

HIV/aids nos locais de trabalho, antes mesmo que surjam os primeiros casos, mas na prática 

não é isso o que ocorre. As empresas que investem em políticas de aids, não só lucram com a 

melhora da imagem institucional, como também pelo voto de confiança e o respeito por parte 

dos trabalhadores (FERREIRA; FIGUEIREDO, 2006). 

Quanto ao estado marital registrou-se que 53% dos integrantes pesquisados no 

WHOQOL e 50% dos entrevistados eram solteiros ou não possuíam companheiro(a) fixo(a), 

seguido pelo percentual referente à situação de casados ou em situação de união estável 

apontando 34% e 35%, respectivamente (Tabela 7). Os números encontrados diferem da 

pesquisa de Costa (2012) que apontou maior percentual entre aqueles com situação de união 

estável e ou casados, representados por 46,6%, porém frequências percentuais semelhantes ao 

estudo em questão foram registradas por Bertoni et al. (2010) e Reis (2008), acusando 

respectivamente 62,7% e 55,4%, como os maiores percentuais entre os solteiros. 
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Tabela 7 – Distribuição dos entrevistados quanto ao estado marital - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Estado Marital                                                       
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Solteiro / não possui namorado ou 

companheiro fixo 

53 53,00 20 50,00 

Casado/ Vive com companheiro /união 

estável 

34 34,00 14 35,00 

Possui companheiro fixo, mas não vive 

com o mesmo 

7 7,00 3 7,50 

Viúvo 6 6,00 3 7,50 

Total 100 100,00 40 100,00  

 

 

Como no período do estudo a maioria dos indivíduos estava solteiro, cabe discutir a 

associação significante entre soropositividade e situação conjugal estável. Esse importante 

fato está de acordo com pesquisas anteriores que citam os fenômenos da feminização e 

heterossexualização da aids, visto que mulheres em união estável ou casadas designam 

confiança no parceiro, não utilizam o preservativo ou fazem de forma descontinuada. 

Pesquisas apontam aumento da infecção pelo vírus HIV entre mulheres heterossexuais, 

pobres, com pouca escolaridade, negras ou pardas, com parceiro único e histórico de 

múltiplas violências, demonstrando a complexidade epidemiológica desta questão e 

evidenciando que o contexto social potencializa a vulnerabilidade ao vírus (BRASIL, 2013b; 

TAQUETE, 2009). 

No que diz respeito ao número de filhos, 35% dos pesquisados no WHOQOL e 32,5% 

dos entrevistados, revelaram ter de dois a três filhos. Mesmo sendo um grupo em sua maioria 

de solteiros ou sem parceiros (as) fixos (as), evidencia-se que já possuem no mínimo um 

filho, totalizando 58% dos que preencheram o WHOQOL e 55% dos entrevistados (Tabela 8). 

A esse perfil associam-se as questões que envolvem a transmissão vertical. A taxa de detecção 

de casos de aids em menores de cinco anos, indicador utilizado no Brasil para monitorar a 

transmissão vertical do HIV, apresentou queda nos últimos 10 anos. No entanto, constatam-se 

diferenças importantes entre as regiões quanto a essa tendência. A região Sudeste apresentou 

59,2% de queda entre 2004 a 2013 (BRASIL, 2014a).  

 

 

 

 

 



128 

 

Tabela 8 – Distribuição dos entrevistados quanto ao número de filhos - Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Número de filhos do entrevistado                       
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Nenhum 28 28,00 13 32,50 

1 filho 23 23,00 9 22,50 

De 2 a 3 filhos 35 35,00 13 32,50 

De 4 a 5 filhos 12 12,00 4 10,00 

Mais de 5 filhos 2 2,00 1 2,50 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 

Um estudo realizado em Porto Alegre-RS demonstrou que a infecção pelo HIV 

aumenta as chances de institucionalização de crianças infectadas e de crianças não infectadas 

tornarem-se órfãs de ambos os pais (DORING; FRANÇA JUNIOR; STELLA, 2005). 

 Quanto ao compartilhamento da moradia, constatou-se que 39% dos participantes no 

WHOQOL residem com três a quatro pessoas no mesmo espaço físico, enquanto dentre os 

entrevistados, o maior percentual foi identificado na faixa de uma a duas pessoas, com 37,5% 

(Tabela 9).  

 Em um contexto de interiorização, sendo um grupo de PVHA solteiras, com baixo 

nível de escolaridade, em sua maioria e com filhos, associado ao momento de instabilidade 

empregatícia, é esperado um compartilhamento de moradia na intenção também de favorecer 

a própria manutenção das necessidades do dia a dia, além de contribuir para que no contexto 

ampliado, as dimensões que envolvem a QV sejam menos afetadas negativamente.  

 Perfil diferenciado foi encontrado em outros estudos em que se justifica o 

compartilhamento com mais de duas pessoas por se tratar de grupos jovens na faixa etária dos 

20 aos 29 anos, como no estudo de Costa (2012), tendo as questões que envolvem os vínculos 

afetivos com seus progenitores um aspecto cultural latino-americano bastante influenciador 

nesse processo. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos entrevistados quanto ao número de pessoas com os quais 

compartilham a moradia - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Número de pessoas 

compartilham moradia                                              

WHOQOL Entrevistas 

    f   %       f % 

0 11 11,00 5 12,5 

1 - 2 37 37,00 15 37,5 

3 - 4 39 39,00 14 35,0 

5 - 6 13 13,00 6 15,0 

Total 100 100,00 40 100,00 
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 Associando-se as questões que envolvem o compartilhamento de moradia com mais de 

duas pessoas, a maioria dos participantes que preencheram o WHOQOL, ou seja, 82% e 70% 

dos entrevistados o faz com seus familiares (Tabela 10).  

  

 

Tabela 10 – Distribuição dos entrevistados quanto ao grupo de pessoas com os quais 

compartilham a moradia na Baixada Litorânea do estado do RJ, 2013 

Grupo de pessoas  

compartilham moradia                                              

WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Família 82 82,00 28 70,00 

Amigos 3 3,00 1 2,50 

Não respondeu 4 4,00 6 15,00 

Não Aplica 11 11,00 5 12,50 

Total 100 100,00 40 100,00  

 

 

 Percebe-se que a família pode ser vista como a fonte de apoio mais direta nesse grupo. 

Em muitas situações, pode significar a única alternativa de apoio. A cooresidência pode 

funcionar como uma estratégia utilizada para o alcance do bem estar coletivo e melhor QV na 

dimensão social, constituindo um espaço de cooperação, mediante os variados arranjos 

familiares.  

 O viver na condição de soropositividade para o HIV produz várias alterações na vida 

do indivíduo na esfera pessoal, representadas por incertezas quanto ao futuro, aproximação da 

morte, discriminação e possíveis mudanças na aparência e, também, na esfera afetiva, 

acarretando dificuldades para estabelecer novos vínculos afetivos, interferências nos já 

existentes, alterando ainda o padrão de vida sexual; e, finalmente, na esfera familiar, percebe-

se muitas das vezes hostilidade e discriminação, como relatado por alguns dos entrevistados 

levando progressivamente a mudanças em seus projetos de vida. 

 Em alguns contextos, a família pode ser reconhecida como uma unidade de saúde e 

surge como uma fonte de ajuda para o ser humano que vive nessa condição, contribuindo para 

o seu equilíbrio físico e mental (SOUSA; KANTORSK; BIELEMANN, 2004). Ela constitui 

um elo fundamental entre o portador e o serviço de saúde, ajudando a melhorar a QV e 

proporcionando maior adesão ao tratamento (TUNALA, 2002). Além disso, usualmente, é ela 

quem convive com as pessoas e presta cuidados diários aos seus membros, 

independentemente de sua condição de saúde, por isso é considerada um sistema de saúde 

para seus membros, sistema esse do qual faz parte um conjunto de crenças, valores e práticas 

que a guiam (ELSEN, 2004). 
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 Contudo, nos casos do HIV/aids, nem sempre a família consegue apoiar e sustentar o 

portador em todos os momentos, pois as crenças e necessidade de autoproteção às vezes 

prevalecem em detrimento das necessidades do portador (GOMES, 2005). Embora esse 

comportamento seja resultante de um processo dinâmico, que se altera frente à complexidade 

da situação vivida no momento, ele tende a transitar entre dois pólos: em algumas situações 

superprotege e hipervaloriza as queixas do indivíduo e noutras se fecha, independente dessas 

necessidades, numa tentativa de se autoproteger e de obter maior segurança no enfrentamento 

da situação (CARDOSO; MARCON; WAIDMANI, 2008). 

Quanto à distribuição dos participantes segundo a renda familiar e tendo como base o 

atual salário mínimo de R$ 724,00, constatou-se que a metade daqueles que preencheram o 

WHOQOL, ou seja, 50%, assim como, 47,5% dos entrevistados declararam possuir 

rendimento mensal familiar até dois salários mínimos (Tabela 11).  

Os dados declarados de renda familiar foram bastante heterogêneos por se tratar de um 

grupo com características empregatícias distintas e compreendendo aqueles que não possuíam 

renda até os R$ 25.000,00, com média para essa variável de 2.260 reais.  

Levando-se em consideração que os aspectos relacionados ao acesso a bens e serviços 

pode influenciar o modo pelo qual os participantes percebem e elaborem a RS da QV, nota-se 

que essa variável pode refletir no entendimento de uma QV considerada boa ou muito boa e 

ruim ou muito ruim no domínio meio ambiente que envolve, além dos aspectos relacionados à 

segurança física, àqueles pertencentes à moradia, finanças, acesso às informações, lazer, 

ambiente físico e transporte.  

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos entrevistados quanto à renda familiar - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Renda Familiar em reais                                  
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Menos de 700 reais 17 17,00 6 15,00 

De 701 a 1400 reais 33 33,00 13 32,50 

De 1401 a 2100 15 15,00 9 22,50 

De 2101 a 2800 8 8,00 3 7,50 

De 2801 a 3500 10 10,00 2 5,00 

Acima de 3501  10 10,00 5 12,50 

Não informado 7 7,00 2 5,00 

Total 100 100,00 40 100,00 
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 Quanto à distribuição segundo a renda pessoal e levando-se em consideração o atual 

salário mínimo de R$ 724,00 identificou-se que 50% dos que preencheram o WHOQOL e 

45% dos entrevistados estavam na faixa de ganhos entre os 700 reais ou menos até 1400 reais 

e apresentaram média de 1.077 reais (Tabela 12).  

 Como pode ser observado, os ganhos pessoais estão em sua maioria na mesma faixa 

dos ganhos familiares apesar da diferença encontrada na média, o que denota haver apenas 

uma fonte de renda em grande parte das famílias em questão. Os dados evidenciados 

estatisticamente e por meio das entrevistas sugerem possível relação com pauperização 

populacional e a doença, visto que as repercussões demandadas pela escassez de recursos no 

cotidiano das PVHA estendem-se a todas as esferas de suas vidas, levando ainda em 

consideração que alguns dos entrevistados revelaram ser a principal fonte de sustento de toda 

a família.  

  

 

Tabela 12 – Distribuição dos entrevistados quanto à renda pessoal - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Renda Pessoal em reais                             
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Menos de 700 reais 20 20,00 4 10,00 

De 701 a 1400 reais 30 30,00 14 35,00 

De 1401 a 2100 13 13,00 4 10,00 

De 2101 a 2800 7 7,00 1 2,50 

De 2801 a 3500 3 3,00 0 0,00 

Acima de 3501 reais 2 2,00 1 2,50 

Não informado 25 25,00 16 40,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 

 Quanto à distribuição segundo a religião, pode-se constatar que a maioria se declarou 

evangélica tanto no grupo do WHOQOL com 36%, quanto naqueles entrevistados com 35%. 

Na sequência decrescente, aqueles sem religião, mas, que acreditavam em Deus, compuseram 

26% e 25% da amostra. A segunda religião mais prevalente foi a católica com 25% e 22,5% 

respectivamente, segundo as técnicas utilizadas. O grupo dos Kardecistas, Candomblecistas, 

Umbandistas, foram representados por 10% e 12,5% e, por fim, com apenas 3% e 5% da 

amostra, aqueles que não acreditavam em Deus. Conforme constatado, trata-se de um grupo 

quase em sua totalidade envolvido com aspectos da religiosidade e espiritualidade (Tabela 

13).   
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Tabela 13 – Distribuição dos entrevistados quanto à religião - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Religião do entrevistado                                         
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Evangélica 36 36,00 14 35,00 

Crê em Deus, mas não possui religião 26 26,00 10 25,00 

Católica 25 25,00 9 22,50 

Kardecista, Umbanda, Candomblé 10 10,00 5 12,50 

Não crê em Deus 3 3,00 2 5,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

  

 Acompanhando o processo de mudança econômica, social e política, as religiões 

brasileiras vêm, nas últimas décadas, passando por processos de transformações e 

desempenhando um papel importante frente às questões que envolvem o vasto campo do 

HIV/aids. As diversas relações existentes entre os paradigmas da saúde, doença e cura 

perpassam por discussões que envolvem os aspectos das religiões e da religiosidade 

(AMUNDSEN, 1987; PARGAMENT, 2001). 

 A cultura religiosa construída a partir da tradição católica romana portuguesa, 

amalgamada com as práticas religiosas indígenas, africanas e, mais tarde, com as do 

kardecismo, oriundo da França, impregnou de traços sincréticos a religiosidade dos 

brasileiros. Essa impregnação é percebida nas expressões de múltiplas formas de fé religiosa. 

Desta forma, as condutas e crenças das pessoas se constituem em elementos do sincretismo e 

são partes fundamentais dos valores da vida (PRANDI, 2006). 

 Prandi (2006), apoiado no antropólogo norte-americano Jonathan Friedman, 

argumenta que quando um centro hegemônico (catolicismo) começa a declinar, torna-se 

crescentemente difícil manter a identidade dominante. Uma crise na sociedade de maior 

influência leva ao enfraquecimento do poder e da identidade do grupo dominante e oferece a 

oportunidade a grupos reprimidos de se promoverem. Com o fracasso de identidades 

modernas, identidades culturais emergentes e seus processos étnicos apareceram como 

alternativas. Dentre essas alternativas citam-se os movimentos religiosos neopentecostais que 

representaram a maioria dos participantes nesse estudo e os de matriz afro e indígenas com 

menor frequência (Tabela 13). Cada movimento representa a emergência de novo 

primitivismo, uma busca de significado primordial à vida do homem em uma perspectiva do 

germinar, brotar e florescer a saúde e a existência (ELIADE, 2011). 

 Os resultados encontrados vão ao encontro dos contidos no Censo de 2010 sobre 

religião, confirmam as tendências de transformação do campo religioso brasileiro, mutação 

que se acelerou a partir da década de 1980, caracterizando-se, principalmente, pelo 
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recrudescimento da queda numérica do catolicismo e pela vertiginosa expansão dos 

pentecostais e dos sem religião. Entre 1980 e 2010, os católicos declinaram de 89,2% para 

64,6% da população, queda de 24,6 pontos percentuais, os evangélicos saltaram de 6,6% para 

22,2%, acréscimo de 15,6 pontos, enquanto os sem religião expandiram-se num ritmo ainda 

mais espetacular: quintuplicaram de tamanho, indo de 1,6% para 8,1%, aumento de 6,5 

pontos. O conjunto das outras religiões (incluindo espíritas e cultos afro-brasileiros) dobrou 

de tamanho, passando de 2,5% para 5%. De 1980 para cá, portanto, prosperou a diversificação 

da pertença religiosa e da religiosidade no Brasil, mas se manteve praticamente intocado seu 

caráter esmagadoramente cristão (MARIANO, 2013). 

 Dalgalarrondo (2008) destaca três áreas que avaliam os aspectos positivos da saúde e 

do funcionamento psicossocial na religião, considerando o bem-estar, a QV e a rede de apoio 

social. A primeira inclui a satisfação com a vida, o afeto positivo, o sentimento de felicidade e 

moral elevada; a segunda, abarca as dimensões de ser otimista em relação ao futuro, ter 

esperança e ver um sentido na vida; e, a terceira, engloba as redes de apoio social e a 

estabilidade conjugal e familiar.  

 Apesar da falta de um consenso geral sobre os conceitos de religião e religiosidade, a 

literatura científica tem demonstrado a existência de relação entre espiritualidade e QV. 

Vários pesquisadores internacionais e nacionais, em grupo ou independentemente, têm se 

engajado em pesquisar esse tema, tendo desenvolvido instrumentos válidos e confiáveis para 

acessá-lo e produzindo inúmeros estudos com razoável rigor metodológico (PANZINI, 2007). 

A espiritualidade possui relação estreita com a melhora da QV de pacientes com doenças 

crônicas (VOLCAN et al., 2003). Pesquisa realizada com pacientes HIV/aids revelou que 

aqueles que apresentavam escores mais elevados de bem-estar espiritual tendiam a ser mais 

esperançosos (FLECK et al., 2003). Outros estudos também apontam que a religiosidade e 

espiritualidade em PVHA podem auxiliar como apoio social no ajustamento psicológico e no 

enfrentamento da doença bem como promover a esperança (PRADO et al., 2004; SIEGEL; 

SCHRIMSHAW, 2002).  

 E mais recentemente, como já apontado no referencial teórico, pode-se citar os 

resultados dos estudos de Calvetti, Muller e Nunes (2008) em que se obtiveram correlações 

significativas entre os domínios da QV física, relações sociais e espiritualidade, religiosidade 

e crenças pessoais, e os do bem-estar religioso, bem-estar existencial e bem estar espiritual, no 

grupo de pessoas sintomáticas/aids, colocando-se em discussão a importância dessas variáveis 

no processo de resiliência e de proteção à saúde. Costa (2012), ao discutir a temática refere 

que o campo do HIV/aids passa a ter significações de diferentes modos entre as distintas 
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concepções religiosas, o que constitui elemento ativamente imbricado na elaboração das 

representações sociais da doença (JODELET, 2001). 

 Quanto à distribuição segundo as fontes de informações, 48% dos declarantes no 

WHOQOL, assim como 65% dos entrevistados apontaram como principal fonte de acesso às 

informações no campo do HIV/aids o próprio local em que realizavam tratamento, entre 

profissionais que prestavam o cuidado (Tabela 14).  

 

 

Tabela 14 – Distribuição dos entrevistados quanto às fontes de acesso às informações - Rio 

das Ostras, RJ, 2013 

Fonte de informação                                                 
WHOQOL Entrevistas 

f % f % 

Serviços/profissionais de saúde 48 48,00 26 65,00 

Livros e revistas  30 30,00 6 15,00 

Não informado 13 13,00 4 10,00 

Televisão 9 9,00 4 10,00 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 

 

 E por serem os profissionais da saúde, a fonte de maior relevância apontada nesse 

estudo, coloca-se em discussão as questões que envolvem barreiras para a boa comunicação 

entre os mesmos e as pessoas atendidas nos programas de saúde, sendo um dos aspectos 

importantes para a garantia de resultados ideais com contribuição para a melhoria da QV das 

PVHA.  

 As dificuldades de adesão ao tratamento também perpassam por questões relacionadas 

à falta de motivação por não existir uma relação terapêutica entre equipe multiprofissional e 

usuário do serviço. Como já referido, a necessidade de superar o estigma e a discriminação 

seja talvez o objeto mais fundamental (HERRERA et al., 2008). 

 Com base em resultados de estudos que avaliaram a relação significativa entre adesão 

ao tratamento e QV entre pacientes com doenças crônicas, evidencia-se a importância de 

estimular o conhecimento das pessoas sobre seu tratamento, incentivando as mesmas a 

expressarem suas percepções e explorarem fatores psicológicos envolvidos (LIBERATO et al. 

2014).  Essa constatação remete à valorização do profissional enfermeiro uma vez que este 

desenvolve uma prática singular de educação em saúde visando a promoção da adesão ao 

tratamento e a redução dos riscos envolvidos.   
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 Estudo realizado com 762 adultos infectados pelo HIV revelou que o grupo de pessoas 

classificadas como não aderentes apresentaram piores resultados de QV, sendo esta relação 

significativa em quatro dos seis domínios avaliados pelo WHOQOL-HIV-Bref 

(MARGALHO et al., 2011).  

 Entendendo, segundo Abric (2001), que as RS guiam os comportamentos e práticas e 

desta forma justificam as tomadas de posição e os comportamentos, considera-se que as 

representações construídas pelos profissionais da saúde influenciem as práticas de cuidado, 

podendo expressar-se nas relações com os pacientes soropositivos ao HIV sob a forma de 

distanciamento físico e relacional, imerso em desprezo, preconceitos e julgamentos morais.  

 Sendo assim, torna-se importante assegurar que o cuidado em saúde consista em uma 

relação estabelecida entre pessoas tendo em vista o alcance da melhoria do estado de saúde e 

da QV, impingindo resultados do processo relacional em todos os entes envolvidos. Assim, as 

práticas profissionais de cuidado não podem se restringir à ação técnica, mas devem ser 

expressas de forma atitudinal e relacional, devendo ser assumidas como questão complexa e 

multifacetada a partir de aportes teóricos interdisciplinares (FORMOZO et al., 2012). 

 Quanto ao tempo de diagnóstico constata-se que tanto entre os participantes do 

WHOQOL, assim como, entre os entrevistados, em sua maioria estavam na faixa menor que 

quatro anos de diagnóstico e média de 3,7 anos, com frequências respectivas de 68% e 31%. 

O tempo de diagnóstico oscilou entre um mês e 23 anos (Tabela 15). 

 A distribuição percentual permitiu evidenciar que a convivência com o diagnóstico é 

relativamente recente, porém pensa-se que um grupo com média dos 37,6 anos de idade, pode 

acompanhar em grande parte as transformações simbólicas associadas ao objeto aids ao longo 

das últimas décadas, o que faz crer que possa existir alguma relação no modo pelo qual os 

participantes dessa pesquisa elaborem ou constituam a RS da QV.    

 

 

Tabela 15 – Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de diagnóstico - Rio das Ostras, 

RJ, 2013 

Tempo diagnóstico   

HIV em anos                                    

WHOQOL Entrevistas 

     f %      f % 

Menos de 4 anos 68 68,00 31 77,50 

De 5 a 8 anos 17 17,00 4 10,00 

De 9 a 12 anos 8 8,00 3 7,50 

De 13 a 16 anos 4 4,00 1 2,50 

Acima de 17 anos 3 3,00 1 2,50 

Total 100 100,00 40 100,00 

 

 



136 

 

Quanto ao uso da TARV, 74% dos participantes no WHOQOL e 65% dos 

entrevistados referiram fazer uso dos medicamentos (Tabela 16). As repercussões na 

expectativa de vida associadas ao manejo adequado da terapia medicamentosa já estão bem 

descritas na literatura científica, sendo recomendação do Ministério da Saúde em seu último 

Boletim Epidemiológico o estímulo à TARV para todas as PVHA, independentemente de seu 

estado imunológico, representando uma importante medida de saúde pública, uma vez que, 

além de impactar a morbidade e mortalidade, auxilia na diminuição da carga viral, reduzindo, 

assim, a transmissibilidade do vírus (BRASIL, 2013b). 

 

 

 

Tabela 16 – Distribuição dos entrevistados quanto ao uso da TARV -  Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Uso de TARV                                                              
WHOQOL Entrevistas 

  f % f % 

Sim 74 74,00 26 65,00 

Não 26 26,00 14 35,00 

Total 100 100,00 40 100,00 
Legenda: Terapia Antirretroviral (TARV). 

 

 

 

 Da mesma maneira, quanto à distribuição segundo o tempo de uso da TARV, 

observou-se que dos 100 participantes no WHOQOL, 74 deles estavam em uso do esquema 

terapêutico medicamentoso e desses a maioria ou 52% possuíam menos de quatro anos de 

uso, enquanto dos 40 entrevistados constatou-se que 26 deles estavam em uso da TARV 

representando 73% daqueles com tempo de uso inferior aos quatro anos (Tabela 17).  

 Conclui-se que aqueles que fazem o tratamento revelam possuir tempo menor que 4 

anos, oscilando entre 1mês de uso e os 15 anos, com média de 2,6 anos. É relevante salientar 

que tal configuração assume importância nas repercussões que o uso da TARV pode 

ocasionar na vida dessas pessoas (CASTANHA 2005; CASTANHA et al., 2006b, 2006c; 

GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011).  

  Sabendo-se que os últimos estudos (BRASIL, 2010, 2013b) comprovam a eficiência 

dos ARV, podendo haver supressão máxima da carga viral em mais de 80% dos casos dentre 

1 ano de uso ininterrupto da terapia medicamentosa é cabível pensarmos que o grupo da 

amostra venha elaborando suas percepções na compreensão do tratamento, assim como, as 

que estão relacionadas ao serviço e regime terapêutico e que estão implicadas na construção 

de uma RS da QV.   
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Tabela 17 – Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de uso da TARV - Rio das 

Ostras, RJ, 2013 

Tempo de uso da TARV em  

anos                              

WHOQOL Entrevistas 

    f %      f     % 

Menos de 4 anos 52 52,00 19 73,08 

De 5 a 8 anos 11 11,00 5 19,23 

De 9 a 12 anos 7 7,00 2 7,69 

De 13 a 16 anos 4 4,00 0 0,00 

Total 74 100,00 26 100,00 
Legenda: Terapia Antirretroviral (TARV). 

 

 

Tendo apresentado os dados que caracterizam o grupo social estudado nas suas 

diferentes especificidades, serão apresentados, a seguir, os resultados referentes às análises da 

QV na perspectiva multidimensional, por meio do questionário WHOQOL-HIV-Bref 

proposto pela OMS.  

 Assim, o grupo de sujeitos dessa pesquisa foi composto igualitariamente entre os 

sexos, com tempo de diagnóstico menor que 4 anos (68%), em uso de TARV (74%) e tempo 

de uso de TARV menor que 4 anos (52%), de orientação religiosa evangélica (36%), sendo 

solteiros (53%), com média de idade dos 37,6 anos, portadores de 2 ou 3 filhos (35%), 

residentes em sua maioria no próprio município de tratamento (89%), compartilhando a 

moradia com até 4 pessoas (76%) da família (82%), caracterizado como um grupo de baixo 

nível de escolaridade (48%), estando (65%) deles em situação empregatícia, porém, de 

maneira autônoma (30%), apresentando renda familiar média de R$ 2.260,00 e renda pessoal 

média de R$ 1077,00 e possuindo como principal fonte de informações a respeito do 

HIV/aids, o próprio local de tratamento (48%). 

 

 

5.2 Análise Multidimensional da Qualidade de Vida de quem vive com HIV/Aids  

 

 

5.2.1 Análise dos escores de Qualidade de Vida 

 

 

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar e discutir o perfil de melhor ou pior 

percepção da QV, por meio dos resultados da análise dos dados resultantes da aplicação do 

WHOQOL-HIV-Bref. Como o instrumento WHOQOL afere a QV nas duas semanas 
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anteriores à entrevista, os dados são retratos instantâneos, minimizando potencial viés de 

memória (SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007).  

A escolha deste instrumento ponderou o fato dele contemplar as questões necessárias 

para a avaliação da QV das PVHA, considerando o caráter subjetivo da avaliação desta 

população. Assim, questões como sintomas e efeitos da doença, preconceitos, dentre outras, 

puderam ser avaliadas.  

A Tabela 18 apresenta os resultados da análise das 29 facetas que compõem os 6 

domínios do WHOQOL. A sua interpretação deverá ser realizada da esquerda para a direita, 

em um sentido positivo, representado pela leitura a partir das percepções mais negativas 

(Likert=1) até as percepções mais positivas (Likert=5). 
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Tabela 18 – Distribuição geral dos sujeitos quanto às facetas do WHOQOL-HIV-Bref e suas 

avaliações: negativas, médias e positivas - Rio das Ostras, RJ, 2013 (continua) 

Aspectos da Qualidade de Vida: WHOQOL-HIV-Bref 

Questões 

(1)  

Avaliação 

muito negativa 

(2) 

Avaliação 

negativa 

(3) 

Avaliação 

Interme-

diária 

(4) 

Avaliação 

positiva 

         (5) 

Avaliação 

muito 

positiva 

 Autoavaliação da 

QV 

Q1 2 6 26 51 15 

G1. Qualidade de vida 2,00% 6,00% 26,00% 51,00% 15,00% 

Q2 5 16 29 39 11 

G4. Satisfação com a saúde 5,00% 16,00% 29,00% 39,00% 11,00% 

Domínio Físico 

Q3 4 11 19 19 47 

F1.4 Dor Física impede 4,00% 11,00% 19,00% 19,00% 47,00% 

Q4 14 18 17 6 45 

F50.1 Quando fica 

incomodado por problema 

físico 

14,00% 18,00% 17,00% 6,00% 45,00% 

Q14 7 15 25 37 16 

F2.1 Energia suficiente para o 

dia a dia 
7,00% 15,00% 25,00% 37,00% 16,00% 

Q21 10 33 20 20 17 

F3.3 Satisfação com o sono 10,00% 33,00% 20,00% 20,00% 17,00% 

Domínio 

Psicológico 

Q6 8 13 15 43 20 

F4.1 Aproveita a vida 8,08% 13,13% 15,15% 43,43% 20,20% 

Q11 7 21 29 29 12 

F5.3 Quanto consegue se 

concentrar 
7,14% 21,43% 29,59% 29,59% 12,24% 

Q15 8 6 18 25 42 

F7.1 Capaz de aceitar a sua 

aparência física 
8,08% 6,06% 18,18% 25,25% 42,42% 

Q24 11 13 25 29 21 

F6.3 Satisfeito consigo mesmo 11,11% 13,13% 25,25% 29,29% 21,21% 

Q31 9 11 21 45 14 

F8.1 Frequência sentimentos 

negativos 
9,00% 11,00% 21,00% 45,00% 14,00% 

Domínio Nível de 

independência 

Q5 25 20 18 29 8 

F11.3 Precisa de tratamento 

médico 
25,00% 20,00% 18,00% 29,00% 8,00% 

Q22 9 16 12 44 19 

F10.3 Desempenho de 

atividades diárias 
9,00% 16,00% 12,00% 44,00% 19,00% 

Q23 11 23 11 35 17 

F12.4 Satisfeito capacidade de 

trabalho 
11,34% 23,71% 11,34% 36,08% 17,53% 

Q20 1 4 12 37 45 

F9.1 Capaz de se locomover 1,01% 4,04% 12,12% 37,37% 45,45% 
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Tabela 18 – Distribuição geral dos sujeitos quanto às facetas do WHOQOL-HIV-Bref e suas 

avaliações: negativas, médias e positivas - Rio das Ostras, RJ, 2013 (conclusão) 

Aspectos da Qualidade de Vida: WHOQOL-HIV-Bref 

Questões 

(1)  

Avaliação 

muito negativa 

(2) 

Avaliação 

negativa 

(3) 

Avaliação 

Interme-

diária 

(4) 

Avaliação 

positiva 

         (5) 

Avaliação 

muito 

positiva 

Domínio Relações 

Sociais 

Q27 11 7 18 34 26 

F14.4 Satisfeito apoio recebe 

amigos 
11,46% 7,29% 18,75% 35,42% 27,08% 

Q26 12 16 21 28 23 

F15.3 Satisfeito com vida 

sexual 
12,00% 16,00% 21,00% 28,00% 23,00% 

Q25 10 5 15 35 34 

F13.3 Satisfeito relações 

pessoais 
10,10% 5,05% 15,15% 35,35% 34,34% 

Q17 6 13 20 33 28 

F51.1 Aceito pelas pessoas 

que conhece 
6,00% 13,00% 20,00% 33,00% 28,00% 

Domínio Meio 

Ambiente 

Q12 7 11 21 47 12 

F16.1 Quão seguro se sente 

vida diária 
7,14% 11,22% 21,43% 47,96% 12,24% 

Q13 9 7 31 43 10 

F22.1 Quão saudável é o 

ambiente físico 
9,00% 7,00% 31,00% 43,00% 10,00% 

Q16 17 36 33 4 9 

F18.1 Dinheiro suficiente para 

satisfazer necessidades 
17,17% 36,36% 33,33% 4,04% 9,09% 

 

Q18 

 

4 

 

18 

 

30 

 

30 

 

18 

F20.1 Disponibilidade de 

informações 
4,00% 18,00% 30,00% 30,00% 18,00% 

Q19 15 27 28 27 3 

F21.1 Oportunidades de lazer 15,00% 27,00% 28,00% 27,00% 3,00% 

Q28 7 13 8 40 28 

F17.3 Satisfeito condições 

local onde mora 
7,29% 13,54% 8,33% 41,67% 29,17% 

Q29 1 10 13 31 43 

F19.3 Acesso aos serviços de 

saúde 
1,02% 10,20% 13,27% 31,63% 43,88% 

Q30 10 22 21 31 15 

F23.3 Satisfeito com meio de 

transporte 
10,10% 22,22% 21,21% 31,31% 15,15% 

Domínio 

Espiritualidade/ 

religião/ crenças 

pessoais 

Q7 5 5 11 33 42 

F24.2 Vida tem sentido 5,21% 5,21% 11,46% 34,38% 43,75% 

Q8 16 20 10 10 43 

F52.2 Responsabilização pela 

condição 
16,16% 20,20% 10,10% 10,10% 43,43% 

Q9 13 26 9 8 44 

F53.2Medo do futuro 13,00% 26,00% 9,00% 8,00% 44,00% 

Q10 18 11 11 12 47 

F54.1 Se preocupa com a 

morte 
18,18% 11,11% 11,11% 12,12% 47,47% 
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Os participantes consideraram a sua QV como sendo boa (51%), ou muito boa (15%) 

totalizando 66%, enquanto que 39% dos sujeitos consideraram-se satisfeitos e 11% muito 

satisfeitos com a sua saúde. Mediante tal fato, pode-se afirmar que dentre as duas questões 

extras que se propuseram a avaliar a percepção geral da QV e a satisfação com a saúde, houve 

uma caracterização mais otimista no padrão de respostas, uma vez que 66% e 50%, 

respectivamente, avaliaram ou perceberam a sua QV e a sua saúde como estando numa faixa 

mais positiva. Espera-se com isso, que a avaliação dos domínios reflita o mesmo padrão de 

percepção e possa confirmar pelos aspectos multivariados a tendência positiva da QV na 

amostra deste estudo.  

A seguir, levando-se em consideração que a análise é realizada pelos seus domínios 

específicos, o primeiro a ser descrito trata-se do domínio físico que é composto de quatro 

facetas sendo que a primeira delas se propõe a investigar a presença do sintoma dor como 

uma resposta fisiológica, que pode acompanhar alguns quadros evolutivos da doença e 

interferir na QV. Enfatiza-se que houve necessidade de inversão dessa faceta por ser 

considerada negativa. Sendo assim, identificou-se que 66% compuseram o perfil da amostra 

com características mais positivas da QV, seguido pelos 19% dos respondentes com perfil 

mediano de avaliação da QV e 15% com perfil mais negativo. A análise da faceta demonstrou 

que os entrevistados consideram a presença da dor física um fator que contribui para 

avaliação de um padrão de QV considerado menos positivo. Conclui-se que a maioria dos 

entrevistados possivelmente não apresentava dor e ou incômodo físico nas últimas duas 

semanas, o que poderia influenciar os resultados da faceta.  

A segunda faceta do domínio investigou o nível de incômodo por ter ou ter tido algum 

problema físico desagradável relacionado ao quadro infeccioso, necessitando também ser 

invertida para a correta interpretação. Constatou-se que 51% dos avaliados compuseram o 

perfil positivo, enquanto 17% consideraram um perfil intermediário e 32% o perfil mais 

negativo de QV. Conclui-se pelos resultados expostos, que se trata de um grupo com poucos 

incômodos ocasionados pelos problemas físicos relacionados ao HIV/aids.  

A terceira faceta do domínio em questão avaliou a disponibilidade de energia para o 

dia a dia, constatando-se que 53% disseram possuir muita e extrema energia para o seu dia a 

dia, 25% consideraram possuir um nível médio de energia, 15% muito pouca energia e 7% 

nada de energia. Sendo assim, pode-se concluir que a maior parte do grupo estudado dispõe 

de energia suficiente para as atividades diárias, o que predispõe a maior positividade da QV 

das pessoas.  
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Das quatro facetas avaliadas, apenas a última do domínio, que pretendeu avaliar o grau 

de satisfação com o sono, apresentou-se menos positiva na avaliação do grupo, sendo 

representada por 43% daqueles que se disseram insatisfeitos ou muito insatisfeitos com seu 

sono. Numa posição intermediária ou mediana de satisfação com o sono, encontraram-se 20% 

dos entrevistados, e no nível positivo de satisfação foram constatados 37% dos entrevistados, 

dentre os satisfeitos e muito satisfeitos com seu padrão de sono. Observa-se, portanto, 

predominância positiva nas facetas avaliadas pelo domínio, indicando tratar-se de um grupo 

em sua maioria que possivelmente não apresenta sintomas associados à doença ou ao uso da 

TARV. Os efeitos colaterais indesejáveis relacionados ao uso da TARV foram percebidos 

pela avaliação do padrão de sono, queixa comum associada ao tratamento ou quando ainda 

estão em adaptação aos antirretrovirais.  

Hsiung et al. (2005) encontraram em sua pesquisa que pacientes com diminuição dos 

sintomas tiveram significativamente melhores escores de QV em todos os domínios do 

WHOQOL-BREF. Vários estudos da literatura internacional têm demonstrado que a presença, 

o número e a severidade dos sintomas são os principais determinantes da QV em PVHA 

(BING et al., 2000; FLANNELLY et al., 2001; LORENZ et al., 2001).  

O domínio Psicológico foi representado por cinco facetas e a primeira delas se propôs 

a investigar o quanto os entrevistados aproveitavam as suas vidas. Pode-se constatar que 

43,43% disseram aproveitá-la bastante, somando-se a esse perfil os 20,20% que consideraram 

aproveitá-la extremamente totalizando 63,63%. Na mesma faceta, 15,15% dos entrevistados 

assinalaram um nível intermediário de resposta, enquanto no padrão considerado mais 

negativo, 13,13% disseram aproveitarem muito pouco e 8,08% aproveitarem nada, a vida. 

Pode-se dizer que quanto mais se aproveita a vida, mais qualidade é agregada à mesma.  

Quanto à avaliação da capacidade de concentração, segunda faceta do domínio em 

questão, 41,83% perceberam-se como bastante ou extremamente capazes de se concentrar, 

enquanto que 29,59% ficaram na faixa intermediária de capacidade e 28,57% revelaram um 

padrão mais negativo da faceta referindo dificuldades de concentração, representado por 

21,43% (muito pouco capazes) e 7,14% (nada capazes).   

Mantendo o padrão considerado mais positivo na avaliação da QV, encontra-se a 

terceira faceta do domínio psicológico, que se propôs a avaliar a capacidade de aceitação da 

aparência física. Encontrou-se 42,42% das respostas na faixa de extrema aceitação e 25,25% 

como sendo boa aceitação, totalizando 67,67% dos sujeitos com alta capacidade de aceitação 

de sua aparência. Na faixa intermediária de aceitação encontraram-se 18,18% dos 

entrevistados e nas faixas consideradas negativas foram registrados os valores de 6,06% e 
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8,08% correspondentes aos muito pouco capazes e aos nada capazes de aceitarem sua 

aparência física. Tais resultados somam-se a positividade daqueles encontrados no primeiro 

domínio, na faceta que verificou o nível de incômodo relacionado aos problemas físicos.  

Quanto à satisfação consigo mesmas, quarta faceta avaliada nesse domínio, destaca-se 

que 29,29% das pessoas entrevistadas apontaram que estavam bastante satisfeitas e 21,21% 

extremamente satisfeitas totalizando 50,50%, numa posição intermediária de satisfação 

encontraram-se 25,25% e refletindo avaliação negativa da QV revelaram-se 13,13% 

referentes às muito pouco satisfeitas e 11,11% às nada satisfeitas. 

Quanto à frequência de sentimentos negativos, última faceta avaliada pelo domínio 

psicológico e que por apresentar tais características, necessitou ser recodificada ou invertida, 

revelou que 59% corresponderam à avaliação positiva da QV, 21% a faixa mediana e os 20% 

restantes corresponderam às faixas mais negativas da QV. Essa última faceta possui uma 

relação com o universo subjetivo dos sentimentos percebidos pelo grupo, algo comum de 

acontecer nos portadores do vírus, principalmente, durante os primeiros anos de convivência 

representados pelo desespero, mau humor, ansiedade e a depressão. O impacto inicial do 

diagnóstico, assim como, o estigma social pela vivência da soropositividade pode contribuir 

para que sentimentos dessa natureza estejam presentes em suas vidas. 

Considera-se que no domínio psicológico houve predominância dos aspectos 

positivos, pela forma que as pessoas relacionam-se com o corpo e autoimagem, além da boa 

cognição referida e frequência baixa dos sentimentos negativos. Pode-se assim dizer, que a 

importância dada à percepção de si mesmos, é considerada um indicador de boa saúde mental 

e bem estar psicológico. 

No domínio nível de independência que investigou 4 facetas, destaca-se na primeira 

delas a avaliação do quanto as pessoas necessitavam de algum tratamento médico para 

levarem suas vidas, demandando para isso, invertê-la por se tratar de faceta negativa. E como 

resultados, observou-se 45% na escala de pior consideração da QV, 18% refletindo análise 

mediana e 37% apenas, na avaliação positiva. Apesar dos dados refletirem as dualidades 

existentes no grupo, percebeu-se um bom nível de adesão ao tratamento, assim como, bom 

nível de satisfação relacionado aos serviços de saúde.  

Quanto à capacidade de desempenhar atividades, segunda faceta do domínio nível de 

independência, 44% e 19% dos entrevistados perceberam-se como bastante satisfeitos e 

muitos satisfeitos com sua capacidade, enquanto, 36,08% e 17,53% apresentaram os mesmos 

percentuais estando, respectivamente, bastante satisfeitos e muito satisfeitos com sua 

capacidade para desempenhar atividades no trabalho.  
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E, por fim, quanto à capacidade de locomoção, última faceta avaliada no domínio, a 

apreciação de 82,82% da amostra referiu como sendo boa ou muito boa, e apenas 17,17% 

apresentaram avaliação média ou negativa. Desta maneira, percebe-se nesse grupo um padrão 

de comportamento pró-ativo no domínio nível de independência. Apesar de ser um grupo que 

apresenta baixa escolaridade, o que dificultaria a inserção no mercado de trabalho formal, a 

sua capacidade para realizar atividades é boa, associada à capacidade de locomoção, o que faz 

crer possuírem condições físicas e de saúde, pois, como evidenciado, apesar de condicionarem 

o tratamento à relação de dependência com o sistema, refletem uma boa adesão, o que 

influenciaria no melhor prognóstico.   

No domínio relações sociais, composto por quatro facetas, a primeira avaliada 

investigou o nível de satisfação referente ao apoio dos amigos. Obteve-se como resultados, 

respectivamente: 35,42% percebendo-se como satisfeitos e 27,08% como muito satisfeitos 

com o apoio dos amigos, 18,75% na faixa intermediária de satisfação e 7,29% e 11,46% de 

avaliação negativa da QV correspondendo ao nível de muito pouco e nada satisfeitos com 

esse apoio. De acordo com os resultados demonstrados, trata-se possívelmente de um grupo 

que soube transitar de maneira satisfatória para elaborar redes de ajuda no enfrentamento das 

questões associadas ao HIV/aids.  

No contexto da vida sexual, segunda faceta nesse domínio, constatou-se que 28% e 

23% perceberam-se como satisfeitos e muito satisfeitos, enquanto os outros 49% foram 

estratificados na seguinte variação: os mais ou menos satisfeitos 21%, muito pouco satisfeitos 

16%, e aqueles nada satisfeitos 12%. Conclui-se que, nessa faceta, a avaliação da QV sofre 

influência limítrofe, pois houve percentual significativo nas avaliações. Observa-se que estas 

questões possuem muito valor para os sujeitos, por representarem diretamente a maneira pela 

qual se relacionam com o corpo.  

Quanto à terceira faceta que avaliou o grau de satisfação com as relações pessoais de 

uma forma geral, constatou-se que 35,35% mostraram-se satisfeitos e 34,34% muito 

satisfeitos com tais relações. Enquanto, 15,15% mostraram-se medianamente satisfeitos e 

5,05% e 10,10% muito pouco ou nada satisfeitos.  

Agregando conteúdo à faceta anterior encontra-se a última questão que pretendeu 

avaliar em que medida os sujeitos se sentiam aceitos pelas pessoas, registrando-se os 

seguintes resultados: 61% relataram sentirem-se muito e completamente aceitos pelas pessoas 

que conheciam, enquanto 20% referiram nível de aceitação mediano e 19% referiram muito 

pouca ou nenhuma aceitação pelas pessoas que conheciam. Apesar da apreciação negativa ou 
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mediana evidenciada em 39% do grupo, pode-se dizer que nessa última faceta houve 

prevalência positiva nos aspectos de aceitação pelas pessoas que conheciam. 

O domínio relações sociais expressou nas relações pessoais o seu mais alto perfil de 

característica positiva, revelando que se trata de um grupo, em sua maioria, com boa 

capacidade para o estabelecimento de laços afetivos e sociais. 

O domínio meio ambiente, por ser muito abrangente, é representado no questionário 

por 8 facetas, sendo o maior domínio em termos de questões investigativas da QV. A primeira 

faceta investigou o quão seguro os entrevistados sentiam-se na vida diária e concluiu que 

47,96% e 12,24% sentiam-se bastante e extremamente seguros, enquanto 21,43% referiram 

uma análise mediana de segurança e, por fim, 11,22% e 7,14% sentiam-se muito pouco e nada 

seguros com sua vida diária.  

A segunda faceta investigou o quão saudável era o ambiente físico (clima, barulho, 

poluição, dentre outros) dos entrevistados, chegando aos resultados em que 53% 

consideraram-no como bastante e extremamente saudável, 31% optaram pela posição 

intermediária na avaliação e, por fim, 7% e 9% refletiram a avaliação negativa com respostas 

na estratificação do muito pouco saudável e o nada saudável. Dessa forma mantém-se a 

inclinação positiva no domínio.   

A terceira faceta avaliada investigou se os entrevistados possuíam dinheiro suficiente 

para satisfazer as suas necessidades, tendo como resultados um posicionamento negativo e 

intermediário nas respostas, expressos por 36,36%, 33,33% e 17,17% referindo possuir muito 

pouco ou nenhum dinheiro para satisfazer as suas necessidades e, apenas, 13% disseram 

possuir recursos financeiros suficientes para tais necessidades. Percebe-se pela análise da 

faceta, que a tendência foi negativa. Os resultados encontrados podem ser um reflexo dos 

baixos níveis de escolaridade da amostra, o que impactaria na empregabilidade, enfatizada 

pela natureza dos serviços existentes numa região do interior em um contexto petrolífero, que 

aponta para a necessidade de aperfeiçoamento constante e especializado. Destaca-se também, 

que indivíduos soropositivos para o HIV enfrentam, muitas vezes, problemas financeiros 

acarretados em parte pela exclusão social que os acomete, interferindo nas relações com o 

trabalho e nos outros meios relacionados à manutenção econômica.  

Quanto à disponibilidade de informações, sendo esta a quarta faceta investigada no 

domínio, registrou-se que 48% as percebem como sendo muito e completamente disponíveis, 

enquanto que 30% disseram que as percebem como mais ou menos suficientes, e na avaliação 

negativa encontram-se 18% e 4% representados por muito pouco e nada suficientes. Conclui-



146 

 

se nessa faceta que existe uma tendência positiva nas repostas dos depoentes, apesar de 

registrarem indiretamente uma preocupação com essas questões.  

A quinta faceta desse domínio avaliou em que medida os entrevistados possuíam 

oportunidades de lazer e encontrou os seguintes resultados: 30% das pessoas consideraram 

possuírem muitas oportunidades enquanto 70% relataram possuírem, médio, muito poucas ou 

nada de oportunidades referentes ao lazer. Desmembrando os resultados, identificou-se que a 

avaliação essencialmente negativa foi composta por 42% dos respondentes, representados por 

27% referentes àqueles que disseram possuir muito poucas oportunidades e 15% referentes 

aos que nada possuíam de oportunidades de lazer, o que de fato inclina a faceta para uma 

apreciação mediana e negativa da QV nessa questão. Para os investigados, mesmo 

pertencendo a uma região da baixada litorânea, as condições de lazer não são suficientes para 

satisfazer as suas necessidades, tal fato pode ter uma relação com o crescimento desordenado 

da região e ser também um reflexo das baixas condições socioeconômicas encontradas no 

grupo. A diminuição da independência econômica pode refletir na redução de gastos com 

lazer. Em analogia ao conceito de QV e de acordo com a OMS, pensar em saúde exige um 

olhar diferenciado alcançando o contexto mais amplo de convivência dos indivíduos, família, 

trabalho, lazer, sociedade e sua interação com o mundo. Os indicadores de saúde e, 

consequentemente, os instrumentos para se garantir e assegurar a saúde devem considerar tais 

elementos, na busca pela melhor QV. Os estudos de Zimpel e Fleck (2007), Razera, Ferreira e 

Bonamigo (2008) ressaltaram que os aspectos socioeconômicos representaram ser um forte 

determinante na QV. 

 Quanto à satisfação com as condições do local onde moram, sexta faceta avaliada, 

70,84% mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com tais condições e na mesma relação 

está o grau de satisfação com o acesso aos serviços de saúde, sétima faceta avaliada, 

apontados por 75,51% como satisfeitos ou muito satisfeitos. 

E, por fim, a última faceta no domínio meio ambiente que avaliou o grau de satisfação 

com os meios de transporte revelou que 46,46% dos entrevistados percebiam-se como 

satisfeitos e muito satisfeitos, apresentando, em seguida, o percentual de 21,21% referente 

àqueles com nível de satisfação intermediário e, ainda, 22,22% de insatisfeitos e 10,10% de 

muito insatisfeitos com seu meio de transporte. Sendo assim, constatou-se a presença de 

avaliação com tendência positiva para a faceta em questão.  

O domínio meio ambiente apresentou, dentre todos os avaliados, o mais baixo 

percentual de respostas positivas. Pode-se concluir que os recursos financeiros foram os que 

mais impactaram essa relação, pois, representam os meios indispensáveis pelos quais os 
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sujeitos relacionam-se com os bens materiais, acesso à moradia, serviços de saúde, 

oportunidades de lazer e locomoção.  

O último domínio do questionário, composto por quatro facetas, abordou as crenças 

pessoais e a religiosidade, o que representa uma interface contemporânea dos instrumentos de 

avaliação da QV. Foi necessário inverter três facetas negativas, excetuando-se a primeira 

delas. As respostas para a atribuição de sentido para a vida revelaram que para a maioria, ou 

seja, 78,13%, a vida possuía bastante e extremo sentido, enquanto apenas 21,88% afirmaram 

pouco ou médio sentido.   

A segunda faceta avaliou o incômodo pela responsabilização pela condição 

soropositiva, revelando avaliação positiva com 53,53%, 10,10% intermediária e 36,36% 

negativa. Como já exposto, trata-se de um grupo com condições de enfrentamento às 

adversidades, o que poderia ser explicado pelo amadurecimento das relações de suporte, visto 

que a análise qualitativa das entrevistas vem de encontro aos dados estatísticos do WHOQOL.  

 A terceira faceta avaliada no domínio investigou o quanto os entrevistados possuíam 

medo do futuro, revelando 52% na faixa de estratificação mais positiva, 9% estando na faixa 

média e, por fim, 39% na faixa negativa. Revela-se que parte do grupo possui boas 

percepções do futuro, sendo capaz de fazer planos, algo descortinado durante as entrevistas, 

representando possivelmente a capacidade de compreensão referente ao tratamento, no 

entanto o percentual que apresenta dificuldades na perspectiva temporal futura também deve 

ser considerado.  

Referente ao quanto os entrevistados se preocupavam com a morte, última faceta de 

avaliação nesse domínio, notou-se que 59,59% apresentavam avaliação positiva da faceta, 

11,11% avaliação intermediária e 29,29% compuseram o perfil negativo. Percebe-se que, 

quanto menores os níveis de preocupação com a morte, maiores as possibilidades de se 

preocupar com a vida e com o futuro.   

Apesar da evolução terapêutica e os avanços na RS da aids, a doença continua, muitas 

vezes, sendo associada à morte e ao sofrimento que lhe é pertinente. Conviver com a ideia de 

morte é sempre um gerador de estresse e sintomas psíquicos. Além disto, existem as 

repercussões da própria doença, destacando-se a fadiga, diarreia e insônia, bem como, os 

efeitos colaterais dos medicamentos, a vinculação de estereótipos físicos, tais como magreza 

ou deficiência física ainda presentes na vida destas pessoas (CASTANHA et al., 2006b). 

O domínio espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais apresentou, dentre os 

avaliados, a maior média bruta de escore da QV. A espiritualidade e a religiosidade podem ser 

consideradas para os sujeitos, um recurso individual psicossocial de promoção à saúde 



148 

 

mental, pois, percebe-se que funcionou como fonte de apoio para o enfrentamento dos eventos 

estressantes.  

Mediante a apuração dos dados, certifica-se que houve uma avaliação 

predominantemente positiva da maioria dos domínios em questão. Assim, trata-se de um 

grupo com maior tendência para posição superior de saúde e poucas queixas relacionadas ao 

tratamento, refletindo na capacidade física para dispor no cotidiano. Apresenta perfil de boa 

saúde mental e os reflexos presentes que afetam o campo biopsicossocial dispõem de uma 

rede de apoio ancorada nas relações sociais e na espiritualidade. Reconhecem que o uso da 

TARV é importante, porém atribuem algum incômodo à nova realidade. Consideram-se 

independentes, em sua maioria, apesar das necessidades impostas pela dinâmica do 

tratamento. Apresentam capacidade de adaptação às adversidades, pois, referem possuir 

recursos financeiros insuficientes para as necessidades, o que afeta vários setores da vida, 

entretanto admitem-se seguros no dia a dia e satisfeitos com as condições oferecidas. Revela-

se a partir disso, um perfil de resiliência perante os obstáculos. Atribuem muito sentido à vida 

e o campo da religiosidade apresenta-se como o de maior peso na definição da positividade do 

grupo.  

A Tabela 19 mostra os escores obtidos em cada um dos domínios e os respectivos 

valores do alfa de Cronbach. É relevante ressaltar que, apesar da literatura científica a respeito 

das aplicações do coeficiente Cronbach nas diversas áreas do conhecimento ser ampla e 

abrangente, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores acerca da interpretação da 

confiabilidade de um questionário obtida a partir do valor deste coeficiente.  

Não há um valor mínimo definido para o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito como 

bom, mas encontra-se na literatura o valor de 0,70 como mínimo aceitável (OVIEDO; 

CAMPO-ARIAS, 2005). Existem, entretanto, autores que utilizam o alfa sem fazer nenhuma 

menção a um mínimo (MIGUEL, SALOMI, 2004; SALOMI et al., 2005; XEXEO, 2001). 

Valores de alfa altos, no entanto, são necessários, mas não suficientes, uma vez que é uma 

estimativa "otimista" da confiabilidade (STREINER; NORMAN, 2008).  
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Tabela 19 – Distribuição dos escores entre os domínios do WHOQOL-HIV-Bref - Rio das 

Ostras, RJ, 2013 

Domínio 

 

Nº 

itens 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Mínimo Máximo Amplitude 

Cronbach's 

Alpha 

Físico 4 13,85 3,60 25,99 % 5,00 20,00 15,00 0,637 

Psicológico 5 14,00 3,25 23,19 % 4,80 20,00 15,20 0,716 

Nível de independência 4 13,77 3,21 23,31 % 6,00 19,00 13,00 0,588 

Relações Sociais 4 14,52 3,88 26,74 % 4,00 20,00 16,00 0,778 

Meio Ambiente 8 13,29 2,34 17,59 % 6,50 19,00 12,50 0,615 

Espiritualidade/ religião/ 

crenças pessoais 
4 14,61 3,78 25,89 % 5,00 20,00 15,00 0,519 

 

 

Dessa forma, obteve-se como valores de alfa mais altos, respectivamente, 0,77 no 

domínio relações sociais e 0,71 no domínio psicológico, deixando evidente a relevância desse 

achado para o estudo em questão. Os domínios físico e meio ambiente apresentaram valores 

respectivos de 0,63 e 0,61 e, por fim, com os menores índices evidenciados pelo teste, os 

domínios nível de independência e espiritualidade/religião/crenças pessoais (Tabela 19). 

Mesmo não obtendo os maiores valores dentro da classificação de confiabilidade utilizada, 

considera-se que os mesmos estejam na faixa considerada aceitável (STREINER; NORMAN, 

2008).  

Os resultados dos maiores valores encontrados foram compatíveis com aqueles 

evidenciados no estudo de Costa (2012), em que os domínios relações sociais e psicológico 

apresentaram respectivamente os alfa de 0,72 e 0,73. Destaca-se em outros estudos dessa 

natureza que utilizaram o mesmo instrumento de coleta de dados, o domínio psicológico 

como estando dentre aqueles que apresentaram maior confiabilidade na escala Cronbach 

(MAIA; COSTA NETO, 2008; REIS, 2008; SAMSON-AKPAN et al., 2013).  

Quanto às médias brutas dos escores, observa-se que as mais elevadas foram 

atribuídas aos domínios espiritualidade com (14,61) que avaliou além das crenças pessoais, a 

percepção sobre os sentimentos de perdão e culpa, as preocupações com o futuro e com a 

morte e ao domínio relações sociais com (14,52) que avaliou a percepção do entrevistado 

quanto aos relacionamentos pessoais, apoio social, atividade sexual e inclusão social. 

Enquanto que as médias mais baixas recaíram nos respectivos domínios: nível de 

independência com (13,77), que avaliou a percepção do entrevistado relativa à sua 

mobilidade, atividades da vida diárias, dependência de medicação ou tratamento, e a aptidão 

ao trabalho e domínio meio ambiente com (13,29) relacionado a percepção de segurança 
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física, moradia, finanças, acesso à qualidade dos serviços, acesso às informações, lazer, 

ambiente físico e transporte. 

A análise das médias dos domínios do WHOQOL HIV-Bref mostrou que os mais altos 

escores foram atribuídos ao domínio espiritualidade e relações sociais, o que leva a crer que 

para o grupo em questão, a soropositividade pode estar associada aos aspectos psicológicos 

mais positivos, a percepção de sentido da vida, reavaliação da opinião sobre a morte, a 

descoberta de novas relações com Deus e do apoio advindo também das relações sociais. 

Enquanto os menores escores, relacionados aos domínios nível de independência e meio 

ambiente, levam a refletir que esta relação possa ter ligação com as questões que envolvem o 

uso da TARV e suas repercussões na vida em geral, e também a influência das questões 

financeiras na QV das PVHA. 

Seguindo o mesmo padrão utilizado por Santos, França Júnior e Lopes (2007), quanto 

à distribuição das médias, adotou-se escores entre 4 e 9,9 para os considerados de posição 

inferior; entre 10 e 14,9 para a distribuição intermediária e, por fim, entre 15 e 20 como 

posição superior. Desta forma, pode-se concluir que os valores dos escores médios brutos 

encontrados nesse estudo estão compreendidos na faixa intermediária de melhor QV.  

Esses resultados assemelham-se aos estudos de Samson-Akpan et al. (2013), que 

investigaram PVHA na Nigéria, os de Costa (2012) no interior do estado do Rio de Janeiro e 

Reis (2008) no interior do município de São Paulo. Entretanto, foram encontrados em outros 

estudos, resultados diferenciados apontando médias de escores compreendidas entre a posição 

intermediária e superior, caso dos estudos de Belak Kovacevic et al. (2006), Silva e Traebert 

(2010) e Vieira (2008), com a investigação do impacto das variáveis sociodemográficas e 

clínicas sobre a QV na Croácia e, por fim, o estudo de Zimpel e Fleck (2008) em Porto Alegre 

que apresentou posição na estratificação considerada intermediária e inferior.   

Apesar de não ter sido objeto de investigação nesse estudo a inserção de outras 

variáveis clínicas no instrumento de coleta de dados sociodemográficos, como já justificado, 

constata-se em alguns estudos que existe tendência da média dos escores dos domínios ser 

mais baixa quando os declarantes se percebem sintomáticos ou doentes (ZIMPEL; FLECK, 

2007).  

A Tabela 20 evidenciou que as correlações de Spearman são estatisticamente 

diferentes de zero, de acordo com o teste. Os domínios Nível de independência e 

espiritualidade apresentaram a menor correlação (0,253), enquanto os domínios físico e 

psicológico apresentaram a maior correlação (0,559).  
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Tabela 20 – Correlação entre os domínios do WHOQOL-HIV-Bref - Rio das Ostras, RJ, 2013 

 
Físico Psicológico 

Nível de 

independência 

Relações 

Sociais 

Meio 

Ambiente 
Espiritualidade 

S
p

ea
rm

an
's

 r
h
o
 

Físico 
1      

 
     

Psicológico 
0,559 1     

  
    

Nível de 

independência 

0,497 0,484 1    

  
 

   

Relações Sociais 
0,492 0,473 0,475 1   

   
 

  

Meio Ambiente 
0,432 0,479 0,414 0,562 1 

 
      

Espiritualidade 
0,385 0,551 0,253 0,488 0,433 1 

     
 

Nota: Todas as correlações apresentam significância p < 0,05.  

 

 

Em uma avaliação geral feita pela análise das duas primeiras perguntas e tentando 

estabelecer uma relação da QV e o grau de satisfação com a saúde dos entrevistados, 

considerando-se que as estimativas propostas pelo questionário WHOQOL-HIV-Bref 

referem-se às duas últimas semanas de vida, pode-se constatar que existe uma relação 

equânime e cruzada entre essas variáveis sugeridas pela tabela de dupla entrada (Tabela 21). 

Tal relação foi identificada pelos maiores percentuais nas faixas consideradas como de 

percepção positiva, quais sejam, “bastante” e “extremamente”. Sendo assim, estabeleceu-se 

uma relação de quanto maior o grau de satisfação com a saúde, melhor a sua QV, o que 

poderia ser considerado um marcador de bem estar. 

 

 

Tabela 21 – Relação estabelecida entre Qualidade de Vida e grau de satisfação com a saúde 

segundo WHOQOL-HIV-Bref - Rio das Ostras, RJ, 2013 

 

G4. Satisfação com a saúde 

Total 
Nada 

Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 
Bastante Extremamente 

G
1

. 
Q

u
al

id
ad

e 
d

e 
v

id
a Nada 
0 1 0 1 0 2 

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Muito pouco 
3 2 1 0 0 6 

50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mais ou menos 
0 7 12 7 0 26 

0,0% 26,9% 46,2% 26,9% 0,0% 100,0% 

Bastante 
1 6 14 25 5 51 

2,0% 11,8% 27,5% 49,0% 9,8% 100,0% 

Extremamente 
1 0 2 6 6 15 

6,7% 0,0% 13,3% 40,0% 40,0% 100,0% 

Total 
5 16 29 39 11 100 

5,0% 16,0% 29,0% 39,0% 11,0% 100,0% 
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Confirmando os resultados apresentados anteriormente pela Tabela 18 (f. 139), 

constata-se por distribuição percentual que no domínio espiritualidade, a mais alta avaliação 

positiva emergiu da faceta que mensurava o sentido da vida, representada por 72,5%. No 

domínio meio ambiente, o mais alto percentual de respostas positivas foi representado por 

74,8% na faceta acesso aos serviços de saúde. No domínio relações sociais, foi de 68,8%, 

revelada pela faceta que avaliava o grau de satisfação com as relações sociais. No domínio 

nível de independência, o resultado mais alto foi identificado na avaliação da capacidade de 

locomoção com 79,5% e no domínio psicológico evidenciado pela faceta que investigava a 

capacidade em aceitar a própria aparência física com 71%. Por fim, no domínio físico foram 

encontrados 73,5% representando o maior percentual de avaliações positivas pela faceta que 

investigava a presença de dor como um fator impeditivo na realização das tarefas do dia a dia 

(Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição relativa de avaliação positiva das facetas segundo WHOQOL-HIV-

Bref - Rio das Ostras, RJ, 2013 
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 Conclui-se, após a interpretação do Gráfico 1, que em cada domínio houve uma 

pergunta que expressou a sua mais alta distribuição relativa positiva, levando a crer que tal 

questionamento foi o responsável, dentro do seu grupo, pelo estabelecimento da melhor QV.  

 Pode-se, assim, resumir que o mais alto perfil de positividade dentre as facetas foi 

estabelecido, respectivamente, pelo sentido atribuído à vida, refletido na capacidade 

individual em se adaptar à nova condição e a fazer planos para o futuro. Da mesma forma que 

contribuíram na formação desse perfil, a disponibilidade e o acesso aos serviços de saúde, 

representando uma fonte de apoio importante para o grupo. O alto grau de satisfação com as 

relações sociais reflete a boa interação social e os baixos reflexos de estigma e exclusão. O 

nível de independência apresentou na capacidade de locomoção a sua maior expressão de 

positividade da QV. A capacidade em aceitar a sua auto imagem revelou-se como a de maior 

peso no domínio psicológico. E, por fim, a ausência de dor que contribuiu na percepção de 

melhor QV no domínio físico, refletindo as condições clínicas.  

Pensar em QV e grau de satisfação com a saúde no contexto da aids se torna uma 

tarefa complexa, pois o termo pressupõe boas condições de saúde física, mental e social, bem 

como estreita ligação entre as expectativas individuais e a realidade. É instigante falar em QV 

diante da doença crônica, infectocontagiosa e permeada de questões envolvidas na esfera 

psicossocial. Conviver com a aids, para muitos, ainda representa antecipação da morte, ser 

rotulado pela sociedade, dependência e convivência com efeitos colaterais de medicamentos, 

preconceito da família e amigos, dentre outros sentimentos conflituosos. A representatividade 

dessas questões pode ser melhor compreendida na análise conjugada dos fatores quantitivos e 

qualitativos que permeiam a vida das pessoas. O capítulo 6 tratará da discussão que envolve o 

universo simbólico associado a essa problemática, por meio da análise da RS da QV para o 

grupo em questão.  

O Gráfico 2 ilustra, de uma forma condensada, a distribuição relativa de avaliação 

positiva por domínios da QV. Dessa forma, constata-se que o domínio meio ambiente 

apresentou, dentre os seis avaliados, a mais baixa distribuição relativa de facetas positivas, 

representada por 58,05%. Entretanto, o domínio espiritualidade, religiosidade e crenças 

pessoais, apresentou a maior distribuição representada por 66,32%. Observa-se que a 

dimensão da espiritualidade é atribuída de grande valor pelos sujeitos e possui uma relação 

estreita com a melhor QV. As crenças religiosas e espirituais demonstram ser um recurso 

auxiliar no enfrentamento dos eventos estressores e no tratamento e, para tal, devem ser vistas 

como importantes no mais amplo entendimento referente ao bem-estar da pessoa. 
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Gráfico 2 – Distribuição relativa de avaliação positiva dos domínios da QV segundo o 

WHOQOL-HIV-Bref - Rio das Ostras, RJ, 2013 

 

 

 

5.2.2 Análise das associações entre os domínios da QV e as variáveis sociais  

 

 

Baseado nos resultados que testaram a normalidade das distribuições estatísticas dos 

domínios, optou-se pela utilização dos testes de Kruskal-Wallis (KW) e Mann-Whitney U Test  

para a verificação das variáveis. Assim, não houve diferença estatisticamente significante 

entre as categorias das seguintes variáveis: faixa etária; nível de escolaridade; estado marital; 

nº de filhos; nº de pessoas com as quais compartilham a residência; principais fontes de 

acesso à informação; uso da TARV e tempo de uso da TARV. Sendo assim, apresenta-se a 

seguir, as variáveis que estabeleceram diferença estatisticamente significante entre os 

domínios da QV (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Teste de Hipótese (valores p) por domínios da QV (p≤0,05) - Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Domínios QV Gênero 
Situação 

Empregatícia 

Renda 

Familiar
† 

Renda 

Pessoal
† Religião 

Físico - 0,022 - - - 

Psicológico - - 0,032 - - 

Nível de Independência 0,0280
* 

- - - 0,032 

Relações Sociais - 0,005 - - - 

Meio ambiente - - 0,011 - - 

Espiritualidade 

religião/crenças pessoais 

- - - 0,012 - 

Nota: * Teste de Mann-Whitney; 
  †

 Valor de referência do Salário mínimo: R$ 724,00. 
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 Apresenta-se como primeira variável testada, a que envolve o gênero e, 

sequencialmente as outras investigadas: idade, escolaridade, situação empregatícia, estado 

marital, número de filhos, renda familiar, renda pessoal, orientação religiosa, uso de TARV e 

tempo de uso da TARV.  

Para testar a primeira variável, optou-se pela aplicação do teste de Mann-Whitney U 

Test por se tratarem apenas de dois grupos, sendo estes o gênero feminino e o masculino e 

constatou-se que, do ponto de vista estatístico, não existem diferenças na análise da QV entre 

homens e mulheres nos domínios físico, psicológico, relações pessoais, meio ambiente e 

espiritualidade, todavia, houve diferença significativa na avaliação da QV no domínio nível 

de independência (p=0,0280), significando que não há igualdade das distribuições (Tabela 

22).  

Os resultados mostraram que o domínio nível de independência, que avalia o quanto 

os entrevistados necessitam de acompanhamento médico no dia a dia, assim como, a 

satisfação para o desempenho das atividades diárias e do trabalho e a capacidade de 

locomoção, estabeleceu associação estatística a variável gênero no julgamento da QV.  

De acordo com a Tabela 23, a maior relação média/DP evidenciada no domínio nível 

de independência foi apresentada pelo sexo masculino com 14,51/2,859. Conclui-se, que os 

homens apresentam no domínio nível de independência, associação com melhor QV 

comparados ao grupo das mulheres. 

 

 

Tabela 23 – Média e desvio padrão por domínios da QV segundo Gênero - Rio das Ostras, RJ, 

2013 

Domínios         Masculino   Feminino 

Físico 
14,420 13,280 

3,363 3,769 

Psicológico 
14,736 13,226 

2,520 3,748 

Nível de Independência 
14,510 13,000 

2,859 3,401 

Relações Sociais 
15,020 13,978 

3,705 4,030 

Meio Ambiente 
13,660 12,864 

2,385 2,234 

Espiritualidade 
14,735 14,478 

3,581 4,021 
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 Pessoas do sexo feminino apresentaram piores escores nos domínios psicológico e 

espiritualidade, nos estudos de Passos (2012), Pereira e Canavarro (2011), Santos, França 

Junior e Lopes (2007), podendo ter uma relação com o impacto das alterações no 

relacionamento sexual, com a negociação do uso de preservativos, a angústia quanto ao desejo 

de construir uma família, além do que, são as mulheres que assumem os papéis de cuidadoras 

do lar e acumulam o exercício profissional.  

 O estudo de Costa (2012) identificou no grupo dos homens associação com melhor 

QV nos domínios psicológico, meio ambiente, espiritualidade, religiosidade e crenças 

pessoais, assemelhando-se aos dados obtidos pelo estudo de Reis (2008).  

 O resultado de associação da melhor QV identificado no grupo dos homens da amostra 

no domínio nível de independência vem a associar-se ao que os estudos evidenciam quanto às 

diferenças presentes e observadas entre os gêneros, sendo, em geral, o grupo das mulheres o 

menos favorecido na comparação entre domínios, explicado em grande parte pelas questões 

socioculturais relacionadas à opressão de gênero. Para Tostes (1998), a atribuição da infecção 

ao parceiro e as consequências sobre o relacionamento poderiam intensificar a associação 

mais negativa da QV à infecção no grupo de mulheres em geral. De acordo com os dados, 

todos os domínios foram bem avaliados, porém as mulheres apresentaram as médias mais 

baixas de avaliação, incluindo a percepção e o grau de satisfação com a saúde, quando 

comparadas aos homens.  

 Dando continuidade aos testes não-paramétricos, a segunda variável testada foi a da 

faixa etária. Com a utilização do teste de Kruskal-Wallis (KW), pode-se evidenciar que, do 

ponto de vista estatístico, não existem diferenças da QV entre os domínios do WHOQOL-

HIV-Bref. Indo ao encontro dos resultados obtidos por Costa (2012), conclui-se que, entre os 

mais jovens e os mais velhos da amostra, ou seja, dentro da faixa etária estratificada para a 

análise composta por pessoas entre os 17 e 62 anos, não existem diferenças na QV em 

nenhum dos 6 domínios.  

 Seria algo compatível que as PVHA com mais idade tivessem os piores escores de 

QV, como identificado nos estudos de Passos (2012) e Zimpel e Fleck (2007), pois se 

relaciona com o declínio das condições gerais de saúde dos indivíduos imposto pela idade, e a 

existência de comorbidades, mais frequentes nesta etapa da vida, porém, não foram 

identificadas diferenças entre as faixas etárias. Este dado torna-se importante na avaliação do 

grupo, pois as condições em que os mesmos se encontram, provavelmente, devem-se às 

respostas ao tratamento e adaptação à condição HIV/aids, que poderia ser representada pelo 

menor impacto na sua intimidade.  
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 Considerando que o avanço na faixa etária pode favorecer a um entendimento mais 

adaptado das condições de vida, menor nível de ansiedade quanto às questões futuras e menor 

sofrimento psíquico, os estudos de Pereira e Canavarro (2011), Reis (2008) evidenciaram 

associação estatística com melhor QV no domínio espiritualidade com o aumento da faixa 

etária.  

 Da mesma forma e de acordo com os testes realizados, pode-se verificar que a variável 

escolaridade não influenciou os domínios que compõem a QV, assim sendo, constata-se que 

nessa amostra os mais instruídos e os menos instruídos, segundo o grau de escolaridade, 

possuem QV semelhantes, de acordo com a lógica estatística aplicada aos domínios do 

WHOQOL.  

 Resultados diferenciados foram observados por Costa (2012) que identificou 

associação com melhor QV no domínio nível de independência, não obstante uma observação 

geral de um aumento nos escores médios à medida que se eleva o nível educacional dos 

participantes, ocorrendo mais especificamente entre pessoas com nível fundamental 

incompleto e nível superior. Perfis semelhantes foram encontrados nos estudos de Reis (2008) 

e Santos, França Junior e Lopes (2007). 

No estudo de Passos (2012) pessoas com menor nível de escolaridade, até 8 anos 

completos de estudo, tiveram menores escores de QV associados ao domínio nível de 

independência. Belak Kovačević et al. (2006) e Zimpel e Fleck (2007) também encontraram 

que maior escolaridade favorece uma melhor QV. Maior nível educacional proporciona, 

muitas vezes, além dos benefícios financeiros, suporte e estrutura social, facilitando o acesso 

aos serviços de saúde e melhorando a adesão à TARV, o que está também diretamente 

relacionado com vínculo empregatício e renda mensal (PINHEIRO et al., 2002). 

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis (KW) à variável situação empregatícia, pode-se 

evidenciar que do ponto de vista estatístico não existem diferenças na QV entre os domínios 

psicológico, nível de independência, meio ambiente e espiritualidade, porém, houve diferença 

significativa na avaliação dos domínios físico (p=0,022) e relações sociais (0,005) (Tabela 22, 

f. 154).   

Os resultados mostraram que o domínio físico que pretendia avaliar a presença de dor 

e desconforto, energia e fadiga, sono e descanso e sintomas de PVHAs influenciou a variável 

situação empregatícia na estima da QV. O mesmo ocorreu no domínio que investigou os 

relacionamentos, apoio social, atividade sexual e inclusão social. De acordo com a análise da 

Tabela 24, a maior média/DP evidenciada pelos domínios físico e relações sociais foi 

apresentada pelo declarante servidor público, correspondendo respectivamente a 17,25/1,50 e 
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17,50/1,291. Conclui-se, nesta análise, que os trabalhadores em situação empregatícia mais 

estável comparados aos de menor estabilidade e desempregados, apresentam no domínio 

físico e relações pessoais associação com melhor QV.  

Estar sem trabalho remunerado foi associado com pior QV na maioria dos domínios, 

com exceção de espiritualidade, resultado encontrado por Pereira e Canavarro (2011) e 

Razera, Ferreira e Bonamigo (2008). O pior resultado foi encontrado por Passos (2012) entre 

as pessoas sem trabalho remunerado, no domínio nível de independência, que avalia 

capacidade de trabalho e atividades cotidianas, entre outras coisas, e o melhor, entre as 

pessoas empregadas, em relações sociais, que avalia inclusão social. Segundo Skevington et 

al. (2010), inclusão social induz a sentimentos mais positivos, que, por sua vez, melhoram a 

QV em geral. Isto sugere que estar empregado pode significar mais do que simples benefícios 

financeiros para estas pessoas (PEREIRA; CANAVARRO, 2011). 

 

 

Tabela 24 – Média e desvio padrão por domínios da QV segundo situação empregatícia - Rio 

das Ostras, RJ, 2013 

Domínios 

Situação empregatícia 

Carteira 

assinada 

Servidor 

público 

Contrato 

temporário 
Autônomo Desempregado 

Físico 

 

15,650 

 

17,250 

 

13,533 

 

13,128 

 

12,600 

3,117 1,500 3,530 3,443 3,507 

Psicológico 

 

15,080 

 

14,600 

 

13,947 

 

13,489 

 

14,080 

2,383 2,477 2,886 3,689 3,984 

Nível de 

Independência 

15,350 12,750 13,793 13,167 13,000 

3,183 3,202 3,098 3,273 2,550 

Relações Sociais 

 

16,800 

 

17,500 

 

14,071 

 

13,405 

 

13,500 

3,722 1,291 3,506 3,840 3,109 

Meio Ambiente 
13,737 16,375 12,983 12,829 14,000 

2,417 1,797 2,534 2,065 0,612 

Espiritualidade 

 

15,500 

 

13,250 

 

14,393 

 

14,250 

 

16,000 

3,635 6,238 3,573 3,729 3,391 

     

 

 

O vínculo empregatício, segundo Gaspar et al. (2011), representa fonte de estrutura e 

apoio social, trazendo sentimento de utilidade ao indivíduo, além de ser capaz de atenuar o 
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estresse relacionado com a infecção pelo HIV e favorecer as relações sociais (RÜÜTEL et al., 

2009). 

O baixo nível socioeconômico está diretamente relacionado com os menores escores 

de QV em todos os domínios e, quanto mais deficientes as condições econômico-financeiras e 

sociais, mais baixos são esses valores (SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007; 

ZIMPEL; FLECK, 2007). Não causa surpresa que pior nível socioeconômico tenha relação 

com pior QV, uma vez que está diretamente relacionado às condições de saúde e à capacidade 

funcional do indivíduo, representando antes de tudo o acesso aos bens materiais, inclusive aos 

serviços de saúde (SILVA; SALDANHA; AZEVEDO, 2010). 

Os estudos de Costa (2012) e Reis (2008) identificaram semelhanças entre seus 

resultados, observando que estar inserido no mercado de trabalho estabelece associação com 

melhor QV em quase todos os domínios do WHOQOL.  

Nthabiseng et al. (2005) descrevem em sua pesquisa sobre a QV e o conceito de viver 

bem, realizada na África Subsaariana, com PVHA, que inadequados recursos financeiros e 

preocupações financeiras foram significativamente relacionados com a diminuição da QV. 

Wig et al. (2006) verificaram que as pessoas com melhor ocupação e melhor qualificação para 

o trabalho apresentaram melhores escores de QV no domínio meio ambiente. Os resultados do 

estudo de Worthington e Krentz (2005), no Canadá, indicaram que o estado empregatício e a 

renda são os mais importantes preditores de melhor QV. Verifica-se que as questões 

socioeconômicas, como o nível educacional, renda, estado empregatício são fatores 

determinantes para a QV das PVHA. 

Souza Júnior, Szwarcwald e Castilho (2011), em uma pesquisa sobre autoavaliação de 

saúde em PVHA, encontraram que classe econômica foi fortemente associada com status de 

saúde: quanto maior a classificação, melhor a autoavaliação. Os autores referiram que este 

indicador reflete, além de necessidades materiais, como habilidade em adquirir bens de 

consumo, também um marcador de bem estar. Dos três indicadores de status socioeconômico 

(escolaridade, renda e classe socioeconômica), o nível educacional é provavelmente o mais 

utilizado, uma vez que é usualmente um atributo estável na vida adulta, diferente dos outros 

dois, que podem variar no tempo. De fato, a escolaridade proporciona ao indivíduo acesso ao 

conhecimento, inclusão social, melhores oportunidades de trabalho e, portanto, maior renda, 

melhorando a classificação socioeconômica, todos associados a melhor QV. 

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis (KW) à variável estado marital, pode-se 

evidenciar que do ponto de vista estatístico não existem diferenças na exploração da QV entre 
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os domínios do WHOQOL-HIV-Bref, ou seja, a QV é considerada semelhante entre os 

solteiros (as), casados (as), aqueles que possuem companheiro (a) e viúvos (as).  

 Percebe-se na literatura uma tendência em considerar a existência de um 

relacionamento estável como uma provável fonte de apoio social para a pessoa soropositiva. 

Ferreira, Oliveira e Paniago (2012) referiram-se a esta questão exemplificando que mulheres 

casadas ou em união estável teriam provável melhor suporte social e apoio, afetando 

positivamente a QV. Identificou-se uma associação significativa com o fato de não se 

sentirem apoiados e piores escores de QV em cinco dos seis domínios (PASSOS, 2012). As 

pessoas soropositivas muitas vezes sofrem isolamento social, estigmatização, discriminação e 

marginalização, sugerindo um forte impacto do HIV sobre os aspectos sociais da QV 

reforçando a importância de uma rede de apoio a estas pessoas que pode ser encontrada nesses 

relacionamentos. Giovelli (2009) e Remor (2002) relacionaram apoio social com QV em 

PVHA. Silva, Saldanha e Azevedo (2010), em uma pesquisa sobre variáveis de impacto na 

QV de portadores de HIV com mais de 50 anos de idade, concluíram que o apoio social está 

relacionado com os cuidados, consolo, suporte ou ajuda que um indivíduo sente receber dos 

outros. 

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis (KW) à variável, renda familiar, pode-se 

evidenciar que do ponto de vista estatístico não existem diferenças na apreciação da QV entre 

os domínios físico, nível de independência, relações sociais e espiritualidade, porém houve 

diferença significativa na avaliação dos domínios psicológico e do meio ambiente. Os 

resultados mostram que os intervalos estratificados de ganhos financeiros por família 

influenciam a QV em parte dos entrevistados nos domínios psicológico (p=0,032) e meio 

ambiente (p=0,011) (Tabela 22, f. 154).  

Fazendo uma correlação com a análise da Tabela 25, conclui-se que a faixa salarial de 

ganhos familiares entre R$ 3.501,00 a R$ 4.200,00 foi a que mais se associou à melhor QV 

dentre os entrevistados nos domínios psicológico e meio ambiente, revelando, 

respectivamente, as médias/DP de 16,53/0,46 e 16,00/3,00. Pela análise em questão, 

comprova-se do ponto de vista estatístico, que quanto maior o ganho salarial na família, mais 

positiva a QV nos domínios psicológico e meio ambiente. 
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Tabela 25 – Média e desvio padrão para cada domínio da QV segundo renda familiar - Rio 

das Ostras, RJ, 2013 

Domínios 

Renda Familiar por Reais 

Até R$ 

700,00 

De 

 R$ 701  

a 

 R$ 1.400 

De 

 R$ 1.401 

 a 

 R$ 2.100 

De  

R$ 2.101 

 a  

R$ 2.800 

De 

 R$ 2.801 

 a  

R$ 3.500 

De  

R$ 3.501 

a  

R$ 4.200 

Acima 

 de 

 R$ 4.200 

Não 

informado 

Físico 
14,235 13,303 13,800 15,500 13,900 16,000 14,000 12,571 

3,767 3,933 3,321 2,976 3,635 3,000 2,828 4,077 

Psicológico 
14,171 13,285 15,040 16,400 13,280 16,533 13,829 12,229 

3,542 3,340 2,903 1,710 3,737 0,462 2,475 3,289 

Nível de 

Independência 

12,733 13,969 13,571 15,625 12,700 16,667 14,857 12,571 

3,390 3,248 3,458 1,923 3,401 1,528 2,545 3,207 

Relações 

Sociais 

15,000 13,710 14,933 16,750 14,375 16,333 15,429 12,000 

3,882 4,108 3,751 2,964 4,838 1,528 1,902 4,243 

Meio Ambiente 
13,200 12,371 13,833 15,313 13,611 16,000 14,333 11,571 

1,916 2,487 1,780 1,945 1,654 3,000 2,113 2,030 

Espiritualidade 
15,867 13,688 14,333 18,000 13,700 16,333 14,333 13,500 

3,335 3,277 4,117 2,507 4,668 5,508 3,983 3,728 

 

 

Estes resultados mostram que a QV em PVHA é determinada também por aspectos 

econômicos, sociais e biopsicossociais. Chama a atenção, a importância da formação de uma 

rede social capaz de apoiar estas pessoas. Evidencia-se a necessidade de aumentar a 

independência econômica das PVHA através da melhora do nível educacional e inserção no 

mercado de trabalho mais formal, gerando uma maior renda e, consequentemente, menor 

insegurança. Potencialmente estas ações favorecem o acesso à informação e aos serviços de 

saúde, e ainda possibilitam a satisfação das diversas necessidades que impactam na melhoria 

da QV.  

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis (KW) à variável renda pessoal, pode-se 

evidenciar que, do ponto de vista estatístico, não existem diferenças da QV entre os domínios 

físico, psicológico, nível de independência, relações sociais e meio ambiente, porém houve 

diferença significativa na avaliação do domínio espiritualidade (p=0,012) (Tabela 22, f. 154).  

Fazendo uma correlação com o diagnóstico da Tabela 26, conclui-se que a faixa 

salarial de ganhos pessoais acima dos R$3.501,00 foi a que mais influenciou a melhor QV na 

opinião dos entrevistados no domínio espiritualidade, revelando respectivamente uma 

média/DP de 19,00/(-). Pela decomposição em questão, comprova-se que do ponto de vista 

estatístico, os maiores ganhos individuais interferem positivamente na QV no domínio que 

trata das questões sobre o futuro, crenças pessoais, sentimentos de culpa e perdão, 
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preocupações com a morte e o morrer, o que denota haver significativa relação entre maior 

poder econômico e melhor QV no que se refere ao modo como o grupo projeta suas 

expectativas de vida. 

 

 

Tabela 26 – Média e desvio padrão por domínios da QV segundo renda pessoal - Rio das 

Ostras, RJ, 2013 

Domínios 

Renda Pessoal por Reais 

Até R$ 

700,00 

De R$ 701 

a R$ 1.400 

De  

R$ 1.401 a 

R$ 2.100 

De 

 R$ 2.101 a 

R$ 2.800 

De 

 R$ 2.801 a  

R$ 3.500 

Acima de 

R$ 3.501 

Não 

informado 

Físico 
13,350 13,900 13,692 15,714 12,000 16,000 13,800 

4,107 3,497 3,225 3,039 4,000 1,414 3,786 

Psicológico 
13,788 13,973 14,708 16,686 9,867 15,200 13,472 

2,735 2,939 2,985 1,418 4,549 2,263 3,862 

Nível de 

Independência 

12,000 14,690 13,667 15,857 13,333 16,500 13,280 

3,162 2,779 3,172 1,864 3,055 0,707 3,588 

Relações 

Sociais 

14,353 15,000 14,385 16,429 13,000 18,000 13,391 

3,517 3,851 3,525 3,047 6,557 0,000 4,283 

Meio Ambiente 
12,333 13,138 13,000 15,714 14,333 16,500 13,370 

2,657 2,150 1,803 2,307 0,764 - 2,272 

Espiritualidade 
15,222 13,800 13,692 18,857 10,333 19,000 14,783 

3,843 3,305 4,191 1,464 4,726 - 3,503 

 

 

Perfil semelhante foi encontrado nos estudos de Costa (2012), apontando aumento dos 

valores de escores da QV nos domínios físico, nível de independência, meio ambiente e 

espiritualidade, religião e crenças pessoais à medida que era mais elevada a faixa de salários 

mínimos correspondentes. Tal resultado se assemelha ao encontrado por Reis (2008), porém, 

a diferença significante foi observada nos domínios psicológicos e relações sociais.  

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis (KW) à variável orientação religiosa, pode-se 

evidenciar que do ponto de vista estatístico não existem diferenças na QV entre os domínios 

físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade, porém houve diferença 

significativa na avaliação do domínio nível de independência (p=0,032) (Tabela 22, f. 154).   

Estabelecendo uma correlação com a análise da Tabela 27, conclui-se que a religião 

kardecista foi a que mais se associou a melhor QV na opinião dos entrevistados no domínio 

nível de independência, revelando respectivamente uma média/DP de 16,75/0,95. Pelo ensaio 

em questão, comprova-se que do ponto de vista estatístico, a religião kardecista interfere 
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positivamente na QV no domínio que trata dentre outras, das questões relacionadas à 

dependência aos ARV, assim como, do tratamento em si.  

 

 

Tabela 27 – Média e desvio padrão por domínios da QV segundo religião - Rio das Ostras, 

RJ, 2013 

Domínios 

Religião 

Católica  Evangélica Kardecista Umbanda Candomblé 
Crê em Deus, mas 

não possui religião 

Físico 
14,200 13,444 16,250 17,500 11,250 14,077 

3,476 4,252 2,986 2,121 2,630 2,855 

Psicológico 
14,567 14,011 16,600 15,200 11,800 13,344 

3,103 3,714 2,643 2,263 2,561 2,909 

Nível de Independência 
14,640 13,118 16,750 13,500 9,750 14,250 

2,691 3,715 0,957 2,121 2,217 2,625 

Relações Sociais 
15,880 14,114 16,500 15,500 11,000 13,750 

3,358 4,136 1,732 0,707 1,414 4,142 

Meio Ambiente 
14,229 12,809 15,167 14,500 11,625 13,021 

1,694 2,374 1,893 6,364 2,689 2,214 

Espiritualidade 
16,200 14,486 15,333 13,500 14,000 13,087 

3,189 3,721 4,726 7,778 4,082 3,728 

 

 

 

Dando continuidade às verificações e aplicando o Mann-Whitney U Test à variável, 

uso da TARV, pode-se constatar que, do ponto de vista estatístico não existem diferenças na 

QV entre aqueles que fazem uso e os que não fazem uso da TARV, mesmo que os efeitos 

adversos das medicações pareçam ser superados pelos efeitos positivos que a terapia exerce 

através da diminuição da CV e aumento do CD4+, conforme Gill et al. (2002). Os dados 

encontrados são semelhantes aos registrados por outros pesquisadores (GASPAR et al., 2011; 

SANTOS; FRANÇA JÚNIOR; LOPES, 2007; STARACE et al., 2002).  

Passos (2012), ao analisar as variáveis clínicas de seu estudo, encontrou associação 

com escores mais baixos de QV o uso da TARV, lipodistrofia, comorbidades, hospitalização e 

contagem de células CD4+. Ferreira, Oliveira e Paniago (2012) concluíram que a influência 

negativa sobre a QV estaria relacionada não com o uso da TARV, mas com a utilização de um 

maior número de medicamentos. Van Tam et al. (2012) encontraram relação entre co-infecção 

com hepatite B e/ou C e pior QV, neste caso, a melhora imunológica proporcionada pelo 

tratamento com ARV tornaria mais pronunciados os sintomas da hepatite, dependentes de 
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uma reação imune, afetando a QV dessas pessoas especialmente nos aspectos físicos e de 

funcionalidade diária.   

A TARV, como está disponível atualmente, é capaz de, significativamente, modificar 

a morbidade e a mortalidade relacionada com HIV/aids (OGUNTIBEJU, 2012).  

A despeito de possíveis eventos adversos da medicação e alterações que o uso 

continuado da TARV possam causar no cotidiano, a pessoa sente-se mais confortável e segura 

ao recebê-la, recuperando a sensação de bem estar e a esperança no futuro (SOUZA JUNIOR; 

SZWARCWALD; CASTILHO, 2011). Entretanto, ressalta-se que as PVHA podem recusar a 

terapia ou reduzir a adesão para evitar efeitos colaterais indesejáveis, mesmo reconhecendo a 

eficácia da medicação, o que pode, consequentemente, levar à progressão da doença 

(OGUNTIBEJU, 2012). 

A faceta que avaliou a capacidade de aceitação da sua própria aparência identificou 

que 67,67% da amostra encontravam-se nas faixas de extrema e bastante aceitação da 

autoimagem, levando a crer que as situações das modificações corporais relacionadas ao uso 

da TARV, como a lipodistrofia, não foram incidentes ou não representaram impacto na QV 

do grupo, o que poderia até ser explicado por se tratar de um grupo que representa possuir 

bons mecanismos de amoldamento à nova condição, como já constatado pela avaliação de 

algumas variáveis.   

As questões que envolvem o início do tratamento com ARV e o uso contínuo com as 

suas repercussões são alvo de interesse dos pesquisadores, pois, como apontado pelo estudo 

de Carneiro (2010), a lipodistrofia foi uma das queixas mais comuns por parte das PVHA, o 

que poderia justificar o pior escore no domínio físico encontrado na amostra. Da mesma 

forma, no estudo de Passos (2012), as pessoas que relataram modificações corporais após o 

início da TARV tiveram, na análise ajustada, significativamente piores escores nos domínios 

físico, psicológico e nível de independência. Parece que a lipodistrofia tem um efeito negativo 

sobre a QV independente da eficácia do tratamento.  

   

 

5.2.3 Análise da associação entre os domínios da QV e o tempo de diagnóstico 

 

 

O presente capítulo apresenta e discute a variável tempo de diagnóstico do HIV, 

admitindo-se a hipótese de que a mesma carreia diferenças nos indicadores de QV e no 

conteúdo das RS da QV. Para isso, a amostra foi estratificada em dois grupos com tempos de 
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diagnóstico distintos, estabelecidos por 50 sujeitos com tempo de diagnóstico inferior aos seis 

meses e 50 sujeitos com o tempo superior aos 6 meses. Os testes foram aplicados, no primeiro 

momento, com a variável categorizada em meses e, em seguida, categorizada em anos. Tal 

estratégia, justifica-se na intenção de ampliar a margem da análise estatística. Ressalta-se que 

o teste utilizado foi o de Kruskal Wallis (KW) adotando-se o nível de significância p ≤ 0,05.  

 

 

Tabela 28 – Teste de hipótese (valor p) e Média (DP) segundo os domínios da QV e o tempo 

de diagnóstico em meses - Rio das Ostras, RJ, 2013 
 

Domínios 

 

Tempo de diagnóstico em 

meses 

 

p-valor 

 

Média (DP) 

Domínio Físico 
0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,076 

 

13,2800 (3,47610)  

14,4200 (3,66500) 

Domínio Psicológico 
0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,540 

 

14,0833 (3,50752) 

13,9265 (3,00630) 

Domínio Nível de 

independência 

0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,674 

 

13,6458 (3,18567)  

13,8958 (3,26320) 

Domínio Relações Sociais 
0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,136 

 

14,0652 (3,53649)  

14,9388 (4,17037) 

Domínio Meio Ambiente 
0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,970 

 

13,2872 (2,31194)  

13,2872 (2,38825) 

Domínio Espiritualidade 
0 a 6 meses 

Acima de 6 meses 
0,365 

 

15,0217 (3,30984)  

14,2245 (4,17465) 

 

 

 

De acordo com os testes realizados pode-se verificar que quanto ao tempo de 

diagnóstico do HIV categorizado em meses, a QV entre os grupos, nos domínios físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade não 

apresentaram diferenças significativas nas associações estatísticas (Tabela 28).   
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Tabela 29 – Teste de hipótese (valor p) segundo os domínios da QV e o tempo de diagnóstico 

em anos - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Domínios Tempo de diagnóstico em anos p-valor 

Domínio Físico 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,052 

Domínio Psicológico 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,277 

Domínio Nível de independência 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,181 

Domínio Relações Sociais 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,234 

Domínio Meio Ambiente 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,322 

Domínio Espiritualidade 

Menos de 4 anos 

De 5 a 8 anos 

De 9 a 12 anos 

De 13 a 16 anos 

Acima de 17 anos 

0,277 

 

 

A análise da relação entre a variável tempo de diagnóstico do HIV, categorizada em 

anos, e a QV revelou a não existência de associação estatística nos domínios psicológico, 

nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade. No entanto, 

observou-se associação limítrofe (p=0,052) com melhor QV no domínio físico (Tabela 29).   

A análise descritiva da Tabela 30 permite mostrar que, dentre as categorias de tempo 

no domínio físico, aquela que apresentou maior média foi a acima de 17 anos de diagnóstico 

com média/DP de 15,00/2,00. Percebe-se, no entanto, que essa associação limítrofe foi 

representada por 3% da amostra total, revelando que do ponto de vista estatístico, os 

resultados são pouco representativos. 
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Tabela 30 – Média e desvio padrão por domínios da QV segundo tempo de diagnóstico em 

anos - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Tempo de diagnóstico em anos 

 
N Média 

Desvio 

Padrão 

 
Mínimo Máximo Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Físico Menos de 4 anos 68 14,4118 3,45217 13,5762 15,2474 5,00 20,00 

De 5 a 8 anos 17 11,2941 4,01193 9,2314 13,3569 5,00 20,00 

De 9 a 12 anos 8 14,1250 2,35660 12,1548 16,0952 10,00 17,00 

De 13 a 16 anos 4 13,7500 3,77492 7,7433 19,7567 11,00 19,00 

Acima de 17 anos 3 15,0000 2,00000 10,0317 19,9683 13,00 17,00 

Total 100 13,8500 3,59959 13,1358 14,5642 5,00 20,00 

Psicológico Menos de 4 anos 67 14,3164 2,96119 13,5941 15,0387 5,60 20,00 

De 5 a 8 anos 15 12,0000 4,38178 9,5735 14,4265 4,80 18,40 

De 9 a 12 anos 8 13,9000 3,22667 11,2024 16,5976 8,80 17,60 

De 13 a 16 anos 4 15,0000 1,36626 12,8260 17,1740 13,60 16,80 

Acima de 17 anos 3 16,0000 1,38564 12,5579 19,4421 14,40 16,80 

Total 97 14,0041 3,24782 13,3495 14,6587 4,80 20,00 

Nível de 

independência 

Menos de 4 anos 65 14,0308 3,26424 13,2219 14,8396 7,00 19,00 

De 5 a 8 anos 16 12,0625 3,35596 10,2742 13,8508 6,00 19,00 

De 9 a 12 anos 8 14,0000 2,77746 11,6780 16,3220 10,00 18,00 

De 13 a 16 anos 4 14,5000 1,73205 11,7439 17,2561 12,00 16,00 

Acima de 17 anos 3 15,6667 ,57735 14,2324 17,1009 15,00 16,00 

Total 96 13,7708 3,21011 13,1204 14,4213 6,00 19,00 

Relações Sociais Menos de 4 anos 64 14,8281 4,04951 13,8166 15,8397 4,00 20,00 

De 5 a 8 anos 16 12,8750 3,64920 10,9305 14,8195 6,00 19,00 

De 9 a 12 anos 8 14,2500 3,69362 11,1621 17,3379 9,00 18,00 

De 13 a 16 anos 4 14,7500 1,89297 11,7379 17,7621 12,00 16,00 

Acima de 17 anos 3 17,0000 2,00000 12,0317 21,9683 15,00 19,00 

Total 95 14,5158 3,88084 13,7252 15,3064 4,00 20,00 

Meio Ambiente Menos de 4 anos 64 13,2969 2,41805 12,6929 13,9009 6,50 18,00 

De 5 a 8 anos 16 12,5625 2,00728 11,4929 13,6321 9,50 17,00 

De 9 a 12 anos 8 13,4375 2,04306 11,7295 15,1455 10,00 16,50 

De 13 a 16 anos 4 15,5000 2,67706 11,2402 19,7598 12,50 19,00 

Acima de 17 anos 2 13,7500 ,35355 10,5734 16,9266 13,50 14,00 

Total 94 13,2872 2,33773 12,8084 13,7660 6,50 19,00 

Espiritualidade/ 

Religião/crenças 

pessoais 

Menos de 4 anos 66 14,4848 4,09594 13,4779 15,4918 5,00 20,00 

De 5 a 8 anos 15 14,1333 2,55976 12,7158 15,5509 11,00 19,00 

De 9 a 12 anos 7 14,7143 3,77334 11,2245 18,2040 9,00 19,00 

De 13 a 16 anos 4 18,5000 1,73205 15,7439 21,2561 16,00 20,00 

Acima de 17 anos 3 14,3333 1,15470 11,4649 17,2018 13,00 15,00 

Total 95 14,6105 3,78208 13,8401 15,3810 5,00 20,00 

 

 

A associação observada da QV com o domínio físico (Tabela 29) leva a crer que o 

maior tempo de vivência com a soropositividade e os reflexos do tratamento ao longo desses 

anos tenham influenciado positivamente a QV. Pode-se pensar, também, que as respostas 
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relativas às mudanças requeridas na vida e seus ajustes em todas as dimensões, mesmo que já 

presentes e percebidas após o diagnóstico, necessitem de um período maior de adaptação para 

que sejam internalizadas e promovam benefícios para a melhoria da QV.  

Alguns outros achados na análise da Tabela 30 merecem atenção, tratando-se dos altos 

valores concernentes às médias/DP observados nos domínios das relações sociais (17,00/2,00) 

e espiritualidade, religiosidade, crenças pessoais (18,5/1,73). Apesar de não ter havido 

associações estatísticas com melhor QV nesses domínios, os altos valores evidenciados são 

capazes de traduzir alguma relação imbuída de valor interpretativo, pois, os mesmos foram 

encontrados entre os sujeitos com maior tempo de diagnóstico. Indo ao encontro dos dados, 

acrescenta-se os resultados obtidos pelos escores gerais de avaliação da QV, que 

evidenciaram as maiores médias de QV, respectivamente nesses domínios. Logo, considera-se 

pertinente admitir que os aspectos da religiosidade, assim como aqueles no campo das 

relações pessoais contribuam ao longo dos anos para promover ganhos na QV.  

Apesar desses achados, em resposta à tese segundo a qual o tempo de diagnóstico do 

HIV carreia diferenças para os indicadores da QV e determina conteúdos específicos para a 

RS da QV, conclui-se não haver diferenças entre os grupos, portanto o tempo de diagnóstico 

não interfere nos escores de QV das PVHA da amostra.   

Mesmo considerada uma amostra jovem do ponto de vista do tempo de infecção, pois, 

como já apontado, a média de convivência com o diagnóstico HIV não ultrapassou os 4 anos, 

é possível afirmar que possuem uma boa capacidade de adaptação ao contexto de vida e que a 

ausência de diferenças significativas nos domínios da QV entre aqueles com menor e maior 

tempo de diagnóstico, seja um reflexo desse entendimento.  

A inferência temporal na QV das PVHA mostra-se embutida por uma complexidade 

de fenômenos, na medida em que a infecção pelo HIV/aids apresenta sua história natural com 

estágios assintomáticos e a possibilidade de evolução com doenças oportunistas e suas 

manifestações variadas ao longo dos anos. Não obstante dizer, que a obtenção de escores 

baixos ou elevados de QV, mostra-se como resultante de uma interação multidimensional, ou 

seja, a QV, em seu conceito dinâmico, deve ser interpretada a partir da percepção individual 

subjetiva e objetiva no contexto de vida (THE WHOQOL GROUP, 1995).    

O conceito ampliado da QV inclui questões econômicas, estilo de vida, condições de 

saúde, habitação, satisfação pessoal e do ambiente social, entre outras. É conceituada de 

acordo com um sistema de valores, normas ou perspectivas que variam de pessoa para pessoa, 

de grupo para grupo e de lugar para lugar, de modo que a estrutura conceitual da QV integra, 
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entre outras coisas, o sentimento de bem-estar que representa a soma de sentimentos 

individuais (TAVARES, 2011). 

Dessa forma, pensa-se que a temporalidade possa contribuir para que os domínios da 

QV sofram influências tanto positivas, quanto negativas. A avaliação multidimensional revela 

que os grupos tendem a apresentar diferenças de escores entre os domínios e a percepção 

individual é definidora, em grande parte, desses resultados.   

As PVHA que enfrentam dificuldades no tratamento, pela má qualidade ou falta de 

acesso, podem manifestar problemas relacionados à adesão, o que aumenta potencialmente o 

risco de transmissão da doença e a redução da QV (ZELAYA et al., 2012). A QV das PVHA 

tem sido mais associada às características sociodemográficas, econômicas e clínicas como: 

idade, gênero, etnia, nível educacional, renda, emprego e tipo de acesso aos cuidados de 

saúde, além da própria condição clínica (LI et al., 2009). 

Os impactos na QV com a descoberta do diagnóstico interferem em vários campos da 

vida desses indivíduos, sobretudo nos primeiros meses após a revelação. Os domínios 

psicológico e das relações sociais, nesse período, tendem a refletir piores avaliações. Pessoas 

com maior tempo de diagnóstico possuem elementos ligados à orientação e conformação que 

as beneficiam, podendo refletir escores mais elevados de QV em determinados domínios. A 

doença passa a ser encarada como situação de aprendizagem, a cura é esperada e a adaptação 

considerada possível (SALDANHA; ARAÚJO; SOUZA, 2009). Os achados de Reis (2008) 

no município do interior de São Paulo identificaram associação com melhor QV entre aqueles 

sujeitos com maior tempo de diagnóstico no domínio espiritualidade.   

Participantes de uma pesquisa no interior da Paraíba -João Pessoa, com mais de 5 anos 

de diagnóstico para o HIV/aids, na faixa dos 55 anos apresentaram boa QV nos fatores 

“Atividades presentes, passadas e futuras”, “Morte e morrer” e “Intimidade”, o que não 

ocorreu entre os participantes com tempo de diagnóstico de até 5 anos, que apresentaram 

baixa QV nas respectivas dimensões (SILVA; SALDANHA; AZEVEDO, 2010). Nessa 

direção, o estudo realizado por Paiva et al. (2002) com mulheres infectadas com o vírus 

HIV/aids indicou logo após o diagnóstico, piora da atividade sexual havendo, posteriormente, 

uma adaptação.  

A aceitação do HIV depende da percepção da condição de ser soropositivo e parece 

simbolizar uma oportunidade para reflexão da vida em relação ao outro e a si mesmo 

(TEIXEIRA; SILVA, 2008). A situação advinda pela vivência com o HIV corrobora os 

estudos conduzidos por Herzlich (1991) que concluiu que a luta do sujeito contra a doença é 
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sustentada por dois fundamentos essenciais: a aceitação do fato e o domínio que o indivíduo 

procura exercer sobre ele. 

Considerando-se a introdução da TARV, a aids transpôs a característica de infecção 

eminentemente letal, tornando-se uma doença crônica e controlável, o que contribui para a 

redução de infecções oportunistas e para uma vida mais produtiva dos indivíduos 

soropositivos para o HIV (SALDANHA, 2003). Após longo tempo de diagnóstico, ocorre “a 

chamada normalização, ou seja, a atitude de focalizar a vida dando continuidade aos projetos 

e ao desempenho de papéis sociais no âmbito da família e do trabalho” (SEIDL, 2005, p.427). 

No entanto, diferente da normalização definida por Seidl (2005), Saldanha (2003) 

verificou, em seu estudo com mulheres HIV, a ocorrência da naturalização da aids, 

destacando o caráter temporal da doença e sua relação com as interpretações que os sujeitos 

fazem no processo de adoecimento. Para Saldanha (2003), o conhecimento e o sentido são, 

continuamente, reformulados em decorrência dos processos interativos dos sujeitos, bem 

como são, frequentemente, confrontados por diferentes diagnósticos e situações construídas 

pela família, amigos, vizinhos e profissionais da saúde. Assim, entre as pessoas com maior 

tempo de conhecimento do diagnóstico, a definição dada à aids enquanto doença pode, em 

alguns casos, ser banalizada, naturalizada ou negada, refletindo na QV.  

O que parece ser consenso em pesquisas da QV entre PVHA estabelece uma relação 

muito dependente das condições de saúde em geral, assim como das condições financeiras na 

obtenção das melhores avaliações (ZIMPEL; FLECK, 2007). Acredita-se que as condições 

clínicas, uma vez afetadas, estabeleçam uma relação com a piora da QV, independentemente 

do tempo de vivência com o diagnóstico. Observa-se empiricamente que o padrão de infecção 

entre as PVHA é muito variável, dependente de diversos fatores além dos biológicos e, como 

consequência, os acometimentos a saúde podem surgir em grupos de indivíduos com menor e 

maior tempo de diagnóstico.  

Costa (2012) notou que os indivíduos assintomáticos apresentaram escores superiores 

de QV comparados aos sintomáticos nos domínios físico, psicológico, nível de independência, 

relações sociais e meio ambiente. Resultados diferenciados foram relatados por Reis (2008), 

que não evidenciou diferenças significantes entre esses dois grupos, incluindo as pessoas com 

aids, em nenhum dos domínios. Considerando que a associação com melhor QV esteja 

relacionada à condição assintomática, Zimpel e Fleck (2008) identificaram diferenças 

significativas da QV em todos os domínios no subgrupo dos sujeitos com aids.  

A constatação feita pelo estudo de Costa (2012) em relação à percepção dos sujeitos 

quanto a estarem ou não doentes reforça a incorporação da subjetividade na avaliação da QV, 
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pois, os resultados mostraram maiores escores em todos os seis domínios entre aqueles que 

não se avaliavam como doentes.  

Aspectos da saúde física entre PVHA revelam-se como essenciais na manutenção de 

uma boa QV e os reflexos dessa condição afetam os diferentes domínios. Ferreira, Oliveira, 

Piniago (2012) identificaram entre sujeitos com menor tempo de diagnóstico, associação com 

melhor QV em alguns domínios, representados pelas facetas energia e fadiga, atividade 

sexual, informação e transporte, sintomas da doença, cuidados e preocupações sobre o futuro. 

Da mesma forma, as condições financeiras mostram-se como definidoras na avaliação 

da QV em diferentes faixas etárias no grupo das PVHA. O tempo de diagnóstico com média 

de 12 anos em conjunto com a renda baixa no grupo de PVHA acima dos 50 anos, 

investigados pela Universidade Federal de São Paulo, foram apontados como as variáveis que 

mais responderam pelas mudanças da QV (OKUNO et al., 2014). Outra pesquisa demonstrou 

que os recursos financeiros insuficientes influenciaram negativamente a avaliação da QV 

entre os participantes que recebiam até um salário mínimo mensal e houve relação entre a 

baixa renda e comprometimentos no estado geral de saúde (SILVA; SALDANHA; 

AZEVEDO, 2010).  

O campo das interações sociais apresenta-se como condição relevante na avaliação da 

QV, assim como as formas pelas quais são representados na vida das PVHA. As desordens 

que ocorrem neste domínio são mais comuns de serem evidenciadas no grupo de sujeitos com 

menor tempo de diagnóstico, entretanto a temporalidade não define por completo essa 

relação. O estudo de Silva e Traebert (2010) identificou uma associação significativa entre ter 

diagnosticado a infecção nos últimos 5 anos e pior avaliação da QV no domínio relações 

sociais (p=0,029), o que poderia ser explicado pelo fato de estarem ainda se adaptando à nova 

condição, ou por estarem sendo alvos do preconceito e estigmatização da doença com reflexos 

diretos percebidos e internalizados na QV.  

Comprovando essa tendência, o estudo de Reis (2008) verificou associação com pior 

escore de QV nos domínios psicológico e relações sociais, naqueles com tempo de 

diagnóstico mais recente. Da mesma forma, um estudo realizado com idosos portadores de 

HIV/aids com tempo médio de conhecimento do diagnóstico de seis anos demonstrou piores 

escores nas dimensões satisfação com a vida, preocupação com a saúde e aceitação do HIV 

(GIL; SOUZA, 2010). 

No estudo de Santos, França Junior e Lopes (2007), as pessoas com sorologia 

conhecida em menos de dois anos apresentaram escores médios inferiores no domínio meio 

ambiente. Os autores atribuíram este achado aos mesmos fatos citados anteriormente, 
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relacionados ao processo de adaptação com influências negativas às questões tratadas neste 

domínio.  

Ferreira, Oliveira e Paniago (2012) encontraram no grupo com menor tempo de 

infecção (dois anos ou menos) os piores escores associados ao domínio espiritualidade, 

representando que as crenças do indivíduo em forças exteriores poderiam ajudá-los a 

vencerem os obstáculos. Os estudos em geral demonstram maiores escores de avaliação da 

QV no domínio espiritualidade e religiosidade, no grupo de pessoas com mais tempo de 

diagnóstico, refletindo melhor adaptação à condição e uma tendência a utilizarem as crenças 

pessoais como mecanismos de enfrentamento ao longo do processo de vivência com a 

soropositividade. 

Os estudos de Costa (2012), Passos (2012) e Rüütel et al. (2009), e na análise 

multivariada, não encontraram associações entre o tempo de diagnóstico e os escores de QV.  

Parece que o tratamento às PVHA em sua dimensão abrangente, associado ao tempo 

de maior vivência com o diagnóstico, ancorado em redes de apoio sociais e espirituais, seja 

uma combinação positiva refletida na melhor avaliação da QV.  

 Finalizando a depuração dos dados, justifica-se que as variáveis número de filhos, 

número de pessoas com as quais compartilha a residência, principais fontes de acesso à 

informação e tempo de uso da TARV foram testadas, constatando-se não existir associações 

com melhor QV entre os domínios. Conclui-se dessa forma, haver semelhança na avaliação da 

QV entre tais variáveis e os seis domínios em questão.  

 O tipo de seleção da amostra deve ser considerado na interpretação dos achados. 

Amostras de serviços de referência tendem a abordar pessoas em melhores condições de vida 

e de saúde, com a consequente superestimação dos escores de QV. É possível esperar escores 

menores em populações excluídas e em serviços com recursos mais precários (SANTOS; 

FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007).  

 Embora não possa ser possível generalizar os resultados deste estudo para outras 

populações e regiões do país, eles forneceram uma visão geral sobre a QV e a sua relação com 

os aspectos socioeconômicos e clínicos das PVHA num contexto de interiorização em um 

município do estado do Rio de Janeiro. Além disso, podem oferecer informações úteis para 

subsidiar as políticas de saúde da região na prevenção, no tratamento e nas intervenções de 

assistência social para as necessidades dos diferentes segmentos de pessoas que vivem com a 

doença. 
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6 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS 

QUE VIVEM COM HIV/AIDS 

 

 

O presente capítulo trata da análise da RS da QV realizada por meio do software 

ALCESTE 4.10. A análise envolveu quarenta entrevistas, nas quais os sujeitos puderam 

expressar as suas percepções abarcadas no processo de convivência com o diagnóstico do 

HIV/aids e as suas aproximações com a QV. Destaca-se que a distribuição das entrevistas 

obedeceu a estratificação por tempo de diagnóstico, o que resultou em vinte sujeitos com 

tempo de diagnóstico até os seis meses e o mesmo quantitativo com tempo de diagnóstico 

superior a seis meses. A intenção dessa análise foi ter acesso aos conteúdos da RS da QV na 

perspectiva do grupo estudado. 

 O software ALCESTE permitiu, a partir de uma análise lexical e estatística textual, o 

tratamento do corpus com sua divisão em unidades de contexto elementares (UCE), bem 

como em classes compreendendo as mesmas, de acordo com as formas lexicais que as 

compuseram (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES, 2005). Assim, foram submetidas à análise 

40 Unidades de Contexto Iniciais (UCI) correspondentes ao número de entrevistas realizadas. 

Do quantitativo de 49061 ocorrências de palavras, 4270 corresponderam a formas 

distintas e 767 a formas reduzidas, tendo delimitado como 4 o número mínimo das mesmas 

para fins de análise. Após a clivagem do corpus, 741 UCE, representando 64% do 

aproveitamento, foram inseridas nas classes em que foi dividido por sucessivas partições 

binárias na classificação descendente hierárquica (CDH), o conjunto das entrevistas dos 

sujeitos. De acordo com Camargo (2005) não há uma correspondência, na maior parte das 

vezes, entre o número de classes e o de RS tratadas, sendo esse aspecto definido em função de 

seu conteúdo e com o desenho geral da pesquisa.  

 No presente estudo, portanto, emergiram cinco classes, as quais se referem aos 

conteúdos das RS da QV do grupo que vive nessa condição. Ressalta-se que o software 

realiza, também, a aferição da associação das classes com variáveis de identificação dos 

sujeitos (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES, 2005). Desta maneira, foram consideradas 

associadas às categorias das variáveis com valor de x
2
 igual ou superior a 10, quais sejam: não 

uso do ARV e tempo de HIV (≤ 6 meses) na classe 5; sexo feminino e renda pessoal (3,1 a 5 

sm) na classe 4; tempo de HIV (2 a 5 anos), tempo de uso da TARV (2 a 5 anos) e pessoas em 

uso da TARV na classe 2; sexo masculino, na classe 3 e tempo de uso da TARV (7 meses a 

1a. e 11m) na classe 1.  
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 Na sequência é apresentado o dendograma a partir das CDH, com as respectivas 

classes e temáticas abarcadas (Figura 3).  

 

Figura 3 - Dendograma de distribuição das classes geradas pelo software ALCESTE - Rio 

das Ostras, RJ, 2013                   

 
 

 

De acordo com o dendograma de distribuição, as 741 UCE envolvidas na CDH foram, 

no primeiro momento de clivagem, divididas em dois agrupamentos: o primeiro à esquerda 

com 574 UCE representando 78%, que corresponde ao grande bloco das classes 1,3,2 e 4 

denominado “Relações estabelecidas entre os domínios da QV” no qual a percepção da QV 

foi representada pelos aspectos que compõem os domínios desse constructo, sendo esses, os 

aspectos físicos, as relações sociais, o nível de independência, o meio ambiente, o psicológico 

e o da religiosidade; e o segundo bloco à direita com 167 UCE que correspondem a 22%, 

definindo a própria classe 5, intitulada “Transmissão e prevenção do HIV/aids e a QV”.  

A segunda clivagem originou o bloco temático “Relações interdependentes do uso da 

TARV com os domínios da QV”, apresentando à esquerda o bloco das classes 1,3 e 2 com 

44% das UCE e à direita deu origem à classe 4 intitulada “O uso da TARV e seus efeitos na 

percepção da QV” com 239 UCE (34%), considerada a maior da análise. A terceira clivagem 

originou o bloco temático “Relações interdependentes entre o meio ambiente, nível de 

independência e religiosidade nos domínios da QV”, apresentando à esquerda o bloco das 

classes 1 e 3 com 29% das UCE e à direita deu origem à classe 2 denominada “As relações de 
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apoio utilizadas no enfrentamento do HIV/aids e a QV” com 114 UCE (15%). E a quarta 

clivagem originou o bloco temático “Relações interdependentes entre tempo de diagnóstico e 

os domínios físico, psicológico e das relações sociais” com 221 UCE (29%) que resultou em 2 

classes, quais sejam: a classe 1 intitulada “Expectativas de futuro e a QV” com 115 UCE 

(15%) UCE e a classe 3 intitulada “A qualidade de vida frente ao diagnóstico do HIV/aids” 

com 106 UCE (14%).  

O detalhamento das classes será feito pela ordem sucessiva de constituição temática, 

ou seja, da direita para a esquerda. A visualização dos códigos das variáveis socioeconômicas 

e clínicas presentes na produção discursiva pode ser feita utilizando-se o dicionário 

(APÊNDICE E).  

 

 

6.1 Classe 5: Transmissão e prevenção do HIV/Aids e a QV 

 

A classe 5 possui 167 UCE (22%) sendo considerada a primeira que surgiu após a 

divisão binária realizada pelo software ALCESTE. A referida classe é a segunda de maior 

peso dentro da CDH e apresentou como categorias de variáveis de maior associação 

estatística, o tempo de uso da TARV (não uso ARV), pessoas que não usam ARV e o tempo 

de diagnóstico com variação menor ou igual a 6 meses (Quadro 1).   

 

 

Quadro 1 – Categorias de variáveis mais associadas à Classe 5 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Categorias de variáveis mais 

associadas 
x

2
 

Tempo de uso da TARV (não uso ARV) 22 

Pessoas que não usam o ARV 20 

Tempo de HIV ≤ 6 meses 16 

 

  

A presente classe trata das questões relacionadas à transmissão e prevenção e os 

impactos na QV. As formas reduzidas associadas foram relação sexual, preservativo, sangue, 

transmit, transmissão, transfus, origem, contamin, relacionamento, sem, proteção, infect, oral, 

beij, err, espos, sexo e gravid (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Formas reduzidas mais associadas à Classe 5 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Formas reduzidas x
2 

Formas reduzidas x
2 

relação_sexual 203 err 23 

preservativo 184 acontec 21 

sangue 90 desconfi 21 

transmit 71 espos 21 

transmissão 67 internet 21 

transfus 53 sexo 20 

origem 46 transmitido 20 

contamin 39 peg 18 

inform 38 hiv/aids 17 

relacionamento 36 sei 16 

sem 36 antiga 14 

protecao 35 boca 14 

infect 33 ocorr 14 

oral 28 usava 14 

usar 27 ter 14 

beij 26 gravid 13 

seringa 24 inclusive 13 

 

 

Os protagonistas do estudo apresentaram quase todas as formas cientificamente 

comprovadas sobre os meios da transmissão do HIV, tais como: a transfusão de sangue, 

contato com ferimentos e/ou secreções orgânicas, relações sexuais, materiais perfurocortantes 

e transmissão vertical, caracterizando o universo reificado das representações, como descrito a 

seguir. 

 

O hiv/aids é transmitido através do esperma porque a contaminação parte do 

homem, contato de sangue diretamente com sangue, por exemplo, eu arranquei um 

dente e a minha esposa também arrancou um dente, eu e ela estamos com a boca 

sangrando. (ind_22; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental completo 

ou médio incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo 

de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

O hiv/aids se transmite pela relação sexual sem preservativo. Hoje em dia acho que 

a transfusão de sangue está mais segura, acho que nem tanto. Acho que é a relação 

sexual sem preservativo que tem um risco maior de transmissão do hiv/aids e 

compartilhar seringas, usar seringas. (ind_34; sexo feminino; 30 a 39 anos; 

escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; sem renda; tempo de HIV 

≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

A transmissão do hiv/aids acontece por relação sexual sem preservativo, uso de 

seringa não descartável, beijo eu sei que não transmite hiv/aids, sexo oral. (ind_23; 

sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; 

≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; 

tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

As formas de transmissão do hiv/aids são relação sexual sem preservativo e o que a 

moça passou para mim foi com relação ao sangue, se usar drogas, essas coisas, usar 
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droga pela veia, injetável também transmite. (ind_29; sexo feminino; 30 a 39 anos; 

escolaridade médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de 

renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

As formas de transmissão do hiv/aids são sexualmente, pela seringa, transfusão de 

sangue, mãe para filho na gravidez e através de cortes. (ind_14; sexo feminino; 30 a 

39 anos; escolaridade superior completo; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; 

tempo de HIV de 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 

meses a 1a. e 11m.) 

 

Os sujeitos declararam que, algumas vezes, adotaram comportamento sexual de 

exposição, que culminou na soropositividade, demonstrando sentimento de culpa. Em relação 

ao uso do preservativo, o problema torna-se mais visível no que tange às pessoas com 

relacionamentos estáveis. Foi observado em outro estudo que, nas relações estáveis onde 

existe confiança entre os parceiros, o uso do preservativo passa a ser julgado desnecessário, 

por se sentirem seguros em relação ao risco de infecção pelo HIV (GIACOMOZZI; 

CAMARGO, 2004). Alguns dos relatos indicaram a perpetuação da concepção de grupo de 

risco, fazendo-os acreditar, consequentemente, que estavam imunes à contaminação. 

Ao acompanhar a epidemia verifica-se que, no decorrer dos 30 anos de sua descoberta, 

o número de casos em mulheres vem aumentando de forma significativa (BRASIL, 2013a).  

Diante disso, percebe-se a importância do aconselhamento para a clientela feminina, 

especialmente para aquelas envolvidas em relações estáveis, pois em meio às orientações e 

questionamentos emerge o despertar para a reflexão quanto ao risco de contaminação através 

de relações sexuais desprotegidas com companheiros fixos. 

Alguns depoimentos constatam que a confiança que as mulheres depositam em seus 

companheiros compromete significativamente a adoção de práticas sexuais com preservativo. 

Elas acreditam que as relações estabelecidas pelos seus companheiros, no mundo público, 

estão pautadas num senso de responsabilidade, capaz de protegê-las do risco de infecção pelo 

HIV. 

 

Com ele eu não usava preservativo na relação sexual, eu realmente me expus, na 

primeira relação sexual ele retirou o preservativo e até hoje não usou mais, eu não 

tenho certeza se eu peguei com meu esposo ou se eu passei para ele. (ind_26; sexo 

feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; sem 

renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Um dia o meu esposo falou que era para eu confiar nele e não usar mais o 

preservativo, eu confiei nele e fiquei com ele sem me prevenir. (ind_4; sexo 

feminino; 40 a 49 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 

sem renda; tempo de HIV de 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso 

do ARV 7 meses a 1a. e 11m) 
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A falta de informações suficientes e adequadas sobre as formas de prevenção também 

foi declarada por um dos integrantes do estudo, quando coloca em discussão o 

desconhecimento, por parte de seus amigos, no que concerne à prática do sexo seguro, 

levando em consideração a responsabilidade do sistema público no contexto. Acreditando-se 

que a disseminação das DSTs e da aids continue sendo um marco desafiante para educação 

em saúde na atualidade, destaca-se que as ações produtoras de informação sobre HIV/aids 

desenvolvidas nos núcleos de saúde da região da baixada litorânea, mesmo estando 

embasadas em materiais educativos formulados sob uma perspectiva centralizadora, possam 

estar desconsiderando em parte, as realidades locais. Os profissionais da saúde e educadores, 

de uma forma geral, necessitam inovar a sua postura constantemente, dando espaço para a 

participação e o diálogo franco, com o auxílio de instrumentos didáticos favoráveis ao 

processo de ensino-aprendizagem para a população geral (MARQUES et al., 2006). 

Os conteúdos representacionais abordados nessa classe foram variados, considerando 

as suas múltiplas facetas e desafios colocados à prevenção, bem como as suas consequências 

individuais e sociais, dentre a falta de informação e conhecimento, e a falta de preocupação.   

 
Porque as vezes meus amigos chegam a usar o preservativo na penetração, mas 

fazem sexo oral sem proteção, e de repente pegam o hiv/aids e não sabem aonde 

pegaram, isso deveria ser mais bem explicado para nós aqui. (ind_2; sexo 

masculino; 30 a 39 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 

1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m) 

 

Eu me sinto uma pessoa normal, não me sinto inferior a ninguém. Me infectei sem a 

prevenção, tive relação sexual sem preservativo e pronto. (ind_2; sexo masculino; 

30 a 39 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 1,1 a 3 

salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; 

tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m) 

 

Eu não tenho ressentimentos porque talvez a pessoa que me transmitiu o hiv/aids 

não tenha culpa porque não sabe da sua condição, eu deveria ter culpa apenas por ter 

tido relação sexual sem preservativo. (ind_3; sexo feminino; ≤ 30 anos; escolaridade 

médio completo ou superior incompleto; sem renda; tempo de HIV de 7 meses a 1a. 

e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m) 

 

Um dos problemas existentes quando se discute o conceito de comportamento de risco 

como colocado pelo estudo de Gomes, Silva e Oliveira (2011) é que o trabalho de prevenção 

passa a ter uma ótica individualista e culpabilizante. Se uma pessoa se infecta pelo HIV é 

porque ela adotou um comportamento de risco, consequentemente, a "culpa" é dela. Não se 

leva em conta que os modos de transmissão de uma doença por vezes têm razões mais sociais 

do que individuais. Portanto, não se resolvem essas questões buscando culpar pessoas por 

atitudes tomadas ou rotulando indivíduos como modelos de comportamento, mas sim, 
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compreendendo os motivos que condicionam pessoas e grupos a estarem em situação mais 

vulnerável à infecção pelo HIV (SEFFNER, 1998). 

 

Eu tenho esse trauma. Eu confiei no meu esposo e não se deve confiar em ninguém. 

Tem que utilizar o preservativo. (ind_5; sexo feminino; ≥ 50; escolaridade 

fundamental completo ou médio incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; 

tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Tendo em vista que a maioria das mulheres, nesse estudo, relatou ter sido infectada 

mediante situação de relação estável com seus parceiros e mediante discussões feitas ao longo 

dos últimos anos, algo a ser objeto de permanente reflexão trata-se das amarras culturais e 

sociais vividas por elas, que interferem em seu poder de decisão quanto à prática do sexo 

seguro. Muitas vezes, mesmo havendo uma desconfiança quanto à fidelidade do companheiro, 

existem fatores socioculturais que as impedem de expor essa situação de dúvida. Entre tais 

fatores imersos na trajetória do HIV com as mulheres estão os hábitos, crenças e 

comportamentos culturais presentes no processo saúde-doença (REIS; GIR, 2005). Desse 

modo percebe-se que as práticas sexuais desprotegidas estão envolvidas com as diferenças de 

gênero (HENRIQUES; LIMA, 2009). 

Mesmo entendendo que atualmente já exista espaço para discussão ao uso do condom 

nas relações, nas entrelinhas dos discursos desse estudo ainda permanecem as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres frente à negociação do uso do preservativo. Isso demonstra a 

opressão de gênero, a qual já vem sendo discutida há muito tempo por pesquisadores 

mundiais, portanto, a feminização exige importantes esforços que reduzam a vulnerabilidade 

das mulheres (LIMA; SCHRAIBER, 2013; SARDENBERG, 2006; VILLELA, 2005). É 

importante compreender que as decisões dos indivíduos quanto ao uso sistemático de 

preservativo estão fortemente ligadas às dificuldades que emergirão de seus conteúdos 

psicossociais (REIS; GIR, 2005).  

As orientações referentes às práticas sexuais seguras devem ser amplamente 

discutidas. Em meio a isso, se faz importante valorizar os sentimentos, as dúvidas e a 

percepção do usuário quanto ao uso de preservativos masculinos e femininos, discutindo-se 

maneiras efetivas para trabalhar com mulheres e homens. É necessário que o homem seja 

conscientizado de sua corresponsabilidade pela saúde sexual e reprodutiva de suas parceiras 

(ALVES et al., 2002). 

Considerando que o nível de conhecimento proveniente do universo reificado pode 

contribuir para repensar estigmas, remover mitos e melhorar a aderência ao tratamento, 
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destaca-se que o grupo com menor tempo de vivência com o vírus, apresentou-se dentre as 

categorias de variáveis de maior associação estatística à classe e destacou conteúdos 

concernentes à transmissão que podem influenciar a forma de pensar a QV no contexto do 

HIV/aids. 

Por meio das representações apreendidas nessa classe pode-se compreender que é 

fundamental desmistificar preconceitos e medos. Além de manter o foco nas questões de 

gênero que se associam à cultura, pois se entende que a comunicação com enfoque preventivo 

seja uma ferramenta para o alcance no entendimento dos usuários e favoreça mudança de 

práticas. Considera-se também, que estes sujeitos não utilizam a TARV e possuem menor 

experiência com a doença, logo se encontram com menor componente funcional das RS e 

estão ainda em momento de reavaliação do componente normativo que até então 

compartilhavam com as RS hegemônicas da aids. Estão, assim, também, em momento de 

elaboração de estratégias de negociação para a aceitação do diagnóstico, por isso, ainda 

presente a ideia de culpa. Esta última, por sua vez, deve ser considerada um tipo de 

ancoragem da aids, na polarização crime (vítima – culpado – autoculpa). 

Mesmo sendo identificada uma associação positiva da QV entre os usuários e o 

Programa em que são atendidos, é necessário manter o foco permanente da assistência em 

espaços que sejam favoráveis à promoção da educação em saúde, para que possam ser 

ouvidos, em primeiro momento. E a partir da escuta do que lhes é básico, poder-se-á 

encontrar indicadores que possibilitem o desenvolvimento de ações que auxiliem na obtenção 

de conceitos e conhecimentos renovados. Acredita-se que este seja o caminho para 

proporcionar estratégias pautadas na prevenção não só do HIV/aids, mas também de outros 

problemas de saúde que comprometem a coletividade (HENRIQUES; LIMA, 2009). 

 

 

6.2 Classe 4: O uso da TARV e seus efeitos na percepção da QV 

 

 

A classe 4 possui 239 UCE (34%) e está inserida no bloco temático “Relações 

interdependentes ao uso da TARV nos domínios da QV”, sendo considerada a de maior peso 

na CHD. As categorias de variáveis com maior associação estatística foram sexo feminino e 

renda pessoal entre 3,1 a 5 salários mínimos (Quadro 3).   
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Quadro 3 – Categorias de variáveis mais associadas à Classe 4 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Categorias de variáveis mais associadas x
2
 

Sexo feminino 53 

Renda pessoal entre 3,1 a 5 salários mínimos 47 

 

 

As formas reduzidas que apresentaram maior associação estatística à classe 4 são 

apresentadas a seguir (Quadro 4). A presente classe trata das questões relacionadas ao uso dos 

ARV, seus efeitos colaterais e suas relações com a QV. As formas reduzidas associadas 

foram, respectivamente, antirretrovir, comec, descobri, tratamento, hospit, alimente, dor, 

consult, remédio, hora, comprimido, baix e med. 

 

Quadro 4 – Formas reduzidas mais associadas à Classe 4 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Formas reduzidas x
2 

Formas reduzidas x
2 

antirretrovir 106 fic 16 

tom 73 alt 15 

comec 52 comprimido 15 

fiquei 49 question 15 

estava 34 logo 15 

descobri 27 sete 15 

tratamento 24 baix 14 

hospit 20 rio 14 

oito 20 rio_de_jáneiro 14 

aliment 19 beb 13 

dor 19 cabelo 13 

intern 19 jáneiro 13 

consult 18 marc 13 

muita 18 med 13 

remedio 18 ostras 13 

hora 17 semana 13 

quando 17 tuberculose 13 

 

 

Estudos demonstram que a TARV reduz a viremia plasmática e, assim, melhora a 

sobrevida e a QV das PVHA, fato importante se for levada em consideração a premissa de 

que o estudo da QV não pode se prender apenas a uma provável vida mais longa (NACHEGA 

et al., 2011). 

A baixa adesão à TARV tem sido demonstrada como um dos principais fatores da 

falha virológica, propiciando emergência de cepas virais resistentes às drogas, progressão da 
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doença, hospitalizações, mortalidade e aumento dos custos com a saúde das PVHA (GEOCZE 

et al., 2010). 

Existem estudos demonstrando que, em geral, os pacientes rejeitam um tratamento 

específico que aumente o tempo de vida, mas diminua a sua qualidade. Isto é, as pessoas preferem 

viver menos, mas sentindo-se melhor (SOUZA JUNIOR; SZWARCWALD; CASTILHO, 

2011).  

A TARV, que preconiza o emprego de dois ou mais ARV, costuma estar associada a 

melhor QV, muito embora esta possa ser afetada não só pelos sintomas da infecção como também 

pelos efeitos colaterais da medicação. Parece que o uso da TARV provoca consequências 

positivas nestas pessoas, uma vez que está associada a melhores perspectivas de vida, em 

detrimento da ideia de morte advinda do diagnóstico da doença (RAZERA; FERREIRA; 

BONAMIGO, 2008).  

Observou-se que um dos grandes motivadores da adesão ao tratamento no grupo de 

PVHA consiste no fato dos usuários acreditarem no resultado positivo da terapêutica, 

estabelecido na própria percepção de que durante o uso sentiram-se mais saudáveis e alguns 

sintomas desapareceram, como descritos pelos depoimentos a seguir. No entanto, para esses 

sujeitos, existe uma dualidade em torno da terapêutica. Depois do diagnóstico, a vida e a 

saúde dependem do uso das medicações e do tratamento, e portanto, o seu abandono tem 

como consequência a progressão da doença e, consequentemente, a morte. O autocuidado 

também está relacionado a viver muito e estar bem, e a falta dele, de igual forma, resulta em 

doença e morte. A percepção sobre os objetivos do tratamento torna-se fator favorável à 

adesão aos ARV (ESPÍRITO SANTO et al., 2014; GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). 

 

A minha melhora física tem alguma relação com o ARV sim. Isso porque eu tive 

que ficar dois dias sem tomar o ARV e o meu corpo já sentiu os efeitos, eu não 

sentia vontade de jogar bola, porque eu malho e corro. (ind_22; sexo masculino; ≤ 

30 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; sem renda; 

tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

O ARV é chato e meio enjoado, são muitos comprimidos, mas é preciso.  (ind_3; 

sexo feminino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; sem 

renda; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 

7 meses a 1a. e 11m) 

 

Estaria bem pior sem o antirretroviral. Antes de tomar o antirretroviral, eu fiquei 

com trinta e nove quilos, eu fiquei muito magra, eu só chorava, a minha vida era 

chorar o dia todo. (ind_4; sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade fundamental 

completo ou médio incompleto; sem renda; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em 

uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m) 
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Assim sendo, algumas investigações sobre as RS da aids para as PVHA descrevem a 

doença como algo que traz dificuldades, mas com a qual seria possível viver com auxílio das 

medicações. A presença deste conteúdo representacional tenderia a favorecer a adesão 

terapêutica, encontrando elementos de apoio, não apenas no campo do senso comum, mas, 

também, no saber científico (CARDOSO; ARRUDA, 2005; GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 

2011; TORRES; CAMARGO, 2008). Por outro lado, conteúdos e RS da aids caracterizando-a 

como algo ameaçador e enfrentada com estratégias de negação estariam mais associados ao 

perfil de não aderência à TARV (COSTA et al., 2013). 

. 

No dia em que eu recebi o meu diagnóstico hiv/aids eu quis me matar, mas, tive 

ânimo porque existia um tratamento, um coquetel de ARV que eu poderia tomar e 

ficar boa. (ind_5; sexo feminino; ≥ 50; escolaridade fundamental completo ou médio 

incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso 

de ARV; tempo de uso do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Salienta-se que a operacionalização do tratamento foi mencionada de forma 

semelhante à difundida pelo conhecimento científico. Os termos científicos foram utilizados 

pelos entrevistados indicando uma assimilação e apropriação do conhecimento reificado pelo 

conhecimento do senso comum. Isso demonstra a importância dos processos de ancoragem e 

objetivação na composição mais funcional da RS, uma vez que quanto maior a aproximação 

do grupo ao objeto representado, mais funcional será a sua RS (ABRIC, 2000). 

 
A minha carga viral estava alta. Como falamos que está ruim, quando está alta, mas, 

ai eu comecei a tomar o antirretroviral e agora está boa, mais baixa. (ind_31; sexo 

feminino; 30 a 39 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 

3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; 

tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

O meu hematócrito baixou. Eu comecei a ficar anêmica, cheguei a vinte e oito, foi 

quando o médico trocou meu antirretroviral e o meu hematócrito subiu para quarenta 

e dois. (ind_23; sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; 

em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Os sujeitos desse estudo demonstraram que compreendem a importância do uso 

correto dos ARV, porém existem diversos fatores que influenciam o uso adequado. 

Identificou-se que o principal motivo que pode influenciar o correto uso dos mesmos, 

relaciona-se à existência dos efeitos colaterais, especialmente aqueles que ocasionam os 

distúrbios de autoimagem, pois, podem estigmatizar ainda mais essas pessoas perante a 

sociedade. Enfatiza-se que os efeitos colaterais consistem em fator relevante na dinâmica de 

uso e adesão à TARV, especialmente, no início do emprego destes fármacos (GOMES; 
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CABRAL, 2009). Assim, como demonstrado em outras pesquisas, seria importante a ativação 

de outros aspectos, como atenção e apoio do setor saúde, suporte social e percepção de 

melhora da saúde, para favorecer o enfrentamento das adversidades e continuidade do 

tratamento (SANTOS et al., 2011; TORRES; CAMARGO, 2008). 

 
Desde quando eu descobri o hiv/aids faço uso do antirretroviral. Desde quando 

fiquei doente em que começaram a aparecer os sintomas, cinco, seis anos atrás 

comecei com antirretroviral. Sentia-me bem no início do hiv/aids porque eu comecei 

a tomar o antirretroviral, recuperei o meu peso normal, o meu corpo normal, depois 

foi passando um tempo e eu fui perdendo peso de novo, tive queda de cabelo (ind_6; 

sexo feminino; 30 a 39 anos; analfabeto ou com fundamental incompleto; sem 

renda; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 5,1 a 8 

anos) 

 

No início eu tive efeito colateral. Mas, já melhorou, era realmente por conta do 

antirretroviral que eu tomava. (ind_23; sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade 

médio completo ou superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo 

de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Eu já cheguei a tomar seis por dia, é muito enjoativo, dá muita diarréia, muita dor no 

estomago, muita vontade de vomitar. (ind_3; sexo feminino; ≤ 30 anos; escolaridade 

médio completo ou superior incompleto; sem renda; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 

11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Os entrevistados indicaram as medicações e os comportamentos necessários na forma 

de utilizá-las como aspectos importantes do tratamento. Embora tenham apresentado algumas 

incertezas quanto à definição do funcionamento do tratamento, para uma parte dos sujeitos o 

início do tratamento é um momento difícil porque os efeitos colaterais são mais frequentes e o 

organismo do portador ainda está se adaptando à medicação. Destaca-se também, a associação 

feita por um dos participantes entre a baixa autoestima e os efeitos do referido tratamento.  

A questão das repercussões da TARV no cotidiano das PVHA quanto às restrições e 

tensão advindas da observação permanente dos horários de ingestão dos medicamentos foi 

constatada, igualmente, em investigações anteriores (COSTA et al., 2013; SANTOS et al., 

2011; TORRES; CAMARGO, 2008). Assim, o uso contínuo da medicação e a necessidade de 

utilizá-los durante toda a vida caracterizam a situação crônica da doença (TORRES; 

CAMARGO, 2008). E as mudanças no cotidiano devido à rotina de emprego dos fármacos 

podem repercutir, também, no trabalho dos sujeitos, abarcando, adicionalmente, a frequência 

às consultas médicas e exames periódicos (SANTOS et al., 2011). Todos esses fatores uma 

vez associados podem afetar a QV, uma vez que demonstram ser as principais causas do 

abandono dos tratamentos. 

 

Não me sinto incapaz, não me sinto doente. O antirretroviral é minha vida, porque 

sem ele eu não estaria aqui. A única interferência que o antirretroviral possui na 
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minha QV é que existe um comprimido que me faz mal, o último do dia, porque eu 

tomo três comprimidos por dia. (ind_2; sexo masculino; 30 a 39 anos; escolaridade 

fundamental completo ou médio incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de renda 

mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 

1a. e 11m) 

 

Foi de um tempo para cá que comecei a ter problemas com minha autoestima, só de 

uns três meses para cá que andei depressiva, deprimida, mas não foi autoestima, 

acho que foi mais o efeito colateral do antirretroviral. (ind_11; sexo feminino; 30 a 

39 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; 3,1 a 5 salários 

mínimos de renda mensal; tempo de HIV >8 anos; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV >8 anos) 

 

Entre as abordagens psicossociais, a TRS consiste em instrumento relevante para a 

compreensão desta problemática, trazendo aporte teórico-metodológico para proposição de 

intervenções em saúde e enfermagem voltadas à promoção da melhor adesão das PVHA à 

terapêutica antirretroviral. Desse modo, ao se almejar as transformações nas práticas de saúde 

é necessário pensá-las em sua expressão objetiva e subjetiva, haja vista serem as mesmas 

operacionalizadas por pessoas, que agem segundo suas representações do real e do possível 

(OLIVEIRA, 2013).  

Percebeu-se nessa classe que a RS da QV foi associada não apenas ao uso da TARV, 

mas, ao tratamento em uma concepção ampliada, envolvendo várias dimensões do HIV/aids e 

da vida. As associações mais positivas da QV foram caracterizadas pelo entendimento da 

necessidade de uma readaptação aos novos hábitos cotidianos com a inserção do uso contínuo 

dos medicamentos antirretrovirais, controles laboratoriais envolvendo carga viral e células 

CD4, comparecimento às consultas, ou seja, a manutenção de comportamentos saudáveis para 

a vida. De forma complementar, mas antagônica às necessidades percebidas, as maiores 

dificuldades relatadas pelos participantes foram associadas a pior QV, sendo representadas 

pelos efeitos colaterais farmacológicos, a rotina dos remédios (horários e quantidade) e 

problemas com a autoestima. Em comum acordo com os resultados demonstrados pelo estudo 

de Costa et al. (2013) destaca-se que esse é um resultado permeado de complexidade na sua 

interpretação, considerando-se como um conteúdo representacional predominantemente 

funcional pela provável aproximação dos sujeitos com o objeto em tela, e por isso, constitui-

se em subsídio para que os profissionais da saúde e enfermeiros possam intervir na promoção 

da adesão terapêutica contribuindo para uma melhor QV das PVHA.  
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6.3 Classe 2:  As relações de apoio utilizadas no enfrentamento do HIV/Aids e a QV 

 

 

A classe 2 possui 114 UCE (15%) e está inserida no bloco temático “Relações 

interdependentes entre o meio ambiente, nível de independência e a religiosidade nos 

domínios da QV”. A categoria de variável com maior associação estatística foi o tempo de 

diagnóstico entre 2 e 5 anos e as pessoas em uso da TARV (Quadro 5).   

 

 

Quadro 5 – Categorias de variáveis mais associadas à Classe 2 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Categorias de variáveis mais associadas x
2
 

Tempo de diagnóstico entre  2 e 5 anos 16 

 

 

As formas reduzidas, por sua vez, que apresentaram maior associação estatística à 

classe 2 são apresentadas no Quadro 6, a seguir. A presente classe trata das redes de apoio 

utilizadas pelas PVHA para o enfrentamento das situações que envolvem a condição de 

soropositividade. Como já evidenciado pela classe 1, o contexto familiar representa um fator 

preditor de melhor QV e a classe 2 vem ao seu encontro ratificando conteúdos 

representacionais positivos e de apoio ancorados no Programa DST/Aids e nos profissionais 

da saúde, assim como, no conjunto representativo que envolve a espiritualidade/religiosidade. 

As formas reduzidas associadas foram representadas por: programa dst aids, profissionais da 

sa, relig, importancia, evangel, fe, relac, maravilh, ótimo, carinh, catol, igreja, suport, espirit, 

importância, acolhid, crista e esperança. 
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         Quadro 6 – Formas reduzidas mais associadas à Classe 2 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Formas reduzidas x
2 

Formas reduzidas x
2 

programa dst aids 81 espirit 17 

profissionais_da_sa 65 fis 17 

religi 61 importancia 17 

import 51 pe 17 

evangel 44 acolhid 16 

fe 43 afast 16 

deu 41 caminh 16 

relac 36 crista 16 

maravilh 34 ped 16 

otimo 32 pra 15 

carinh 28 sao 14 

catol 27 daqui 13 

sou 25 sempre 13 

dao 22 cidad 12 

igrejá 22 esperanca 12 

logic 22 tiv 12 

suport 22 aténcao 11 

 

 

O perfil de convívio estabelecido entre os profissionais da saúde e os entrevistados 

configura-se como uma importante fonte de relação terapêutica, revelando-se um conteúdo 

representacional. Pela análise das exposições orais em questão esse convívio mostrou-se em 

conformidade aos preceitos estabelecidos pelo SUS e pode-se dizer que influencia 

positivamente a melhora da QV do grupo.  

 
A minha relação com os profissionais da saúde no programa dst aids é ótima e isso é 

importante na QV. Eles são ótimos, atenciosos e eu realmente não tenho do que 

reclamar da qualidade do atendimento, pelo menos aqui comigo não. (ind_23; sexo 

feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; ≤1 

salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo 

de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

A exposição de informações é muito importante para orientar, esclarecer dúvidas e 

estimular a prevenção. E nesta perspectiva verificou-se a compreensão de que as conversas 

remetidas ao aconselhamento desenvolvidas pelos profissionais do Programa significam uma 

contribuição positiva no cotidiano das PVHA, uma vez que possibilitam momentos de 

proximidade e de esclarecimento acerca da temática. De modo geral, no aconselhamento são 

compartilhadas informações sobre a aids, sua transmissão, prevenção e tratamento, buscando-

se esclarecer, de maneira personalizada, as dúvidas e apreensões do cliente. Além do mais, 

potencializa a quebra da cadeia de transmissão da aids e das outras doenças sexualmente 

transmissíveis, pois permite que o usuário reflita sobre as suas práticas sexuais, de modo a 
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torná-lo consciente e, sobretudo, um sujeito ativo no processo que envolve a prevenção e o 

autocuidado (FILGUEIRAS; DESLANDES, 1999). A valorização dos profissionais de 

educação em saúde é um dos elementos referidos pelos entrevistados.  

 

Eu venho aqui às terças-feiras, se eu tiver alguma dúvida eu pergunto para as 

meninas, elas me respondem. Qualquer pergunta elas me respondem, me ajudam a 

me prevenir. No início quando eu vim para o programa dst aids eu era tratado como 

se eu fosse um filho. (ind_22; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental 

completo ou médio incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

O programa dst aids é muito importante na minha vida. Minha relação com o 

programa dst aids é muito boa, os profissionais da saúde aqui são ótimos. Eles estão 

trabalhando, mas estão vendo o seu esforço também. Existe esse carinho, porque se 

eu estiver mentindo para eles, eles vão saber que eu estou mentindo (ind_10; sexo 

masculino; 40 a 49 anos; analfabeto ou com fundamental incompleto; ≤1 salário 

mínimo de renda mensal; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso 

do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Eu estou me sentindo muito acolhido no programa dst aids de Rio das Ostras. Os 

profissionais da saúde são muito atenciosos, está correndo tudo certinho. O médico 

só falou que a minha evolução não está correndo tão bem quanto ele esperava, mas o 

tempo voa devagarzinho, vai seguindo, vai conquistando. (ind_35; sexo masculino; 

≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; sem renda; tempo 

de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Seidl, Zannon e Tróccoli (2005) destacam que os aspectos relacionados a hábitos e 

estilos de vida, estresse e estratégias de coping e/ou enfrentamento e apoio social estão 

implicados no processo saúde-doença. Dessa maneira, as PVHA encontram na crença 

religiosa um auxílio para suportar as privações e as angústias impostas pela situação do 

HIV/aids. Destacam-se sentimentos como amor, esperança, força de vontade de viver, alegria e 

felicidade, como sendo representações da espiritualidade entre PVHA. 

 

Sou católica e a religião é importante pra mim. Depois que eu me casei me afastei da 

igreja eu sempre trabalhei e fui muito ativa, mas depois-que eu casei e me afastei um 

pouco porque você tem outras prioridades, não que você deixe de acreditar na 

religião. (ind_14; sexo feminino; 30 a 39 anos; escolaridade superior completo; 1,1 a 

3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

E isso que ainda me dá esperança porque eu confio em deus, tenho fé em deus, eu 

acho muito importante. (ind_6; sexo feminino; 30 a 39 anos; analfabeto ou com 

fundamental incompleto; sem renda; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; 

tempo de uso do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Acredito em deus, eu não sou evangélico, eu não sou católico, não sou cristão, não 

sou budista, não sou espirita, mas eu acredito em deus. Usei deus para me ajudar, eu 

já percebi isso, mas muitas pessoas procuram um outro para poder culpar, quando 

estão sentindo dor ou quando estão perdendo alguma coisa, eu procurei não culpar. 

(ind_22; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental completo ou médio 
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incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV ≤ 6 meses) 

 

A religião e importante pra mim. Me apoiei nela, antes do hiv/aids eu não tinha fé, 

quando eu passei a ter fé eu me apoiei, eu acreditei que tinha algo me protegendo. 

(ind_18; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior 

incompleto; sem renda; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV 2 a 5 anos) 

 

Dando continuidade à análise da classe e complementando com os dados já 

encontrados na análise quantitativa, em que se estabeleceu uma relação de melhor QV e grau 

de satisfação com a saúde, além de constatar que o domínio espiritualidade/religiosidade 

apresentou o maior escore de avaliação da QV, identificam-se diversas pesquisas sobre tais 

modalidades de enfretamento entre PVHA.  Esses preditores de avaliação da QV representam 

uma parte importante no processo saúde-doença, uma vez que funcionam como um suporte e 

auxiliam as pessoas a encararem uma nova verdade (REIS, 2008; SIEGEL; SCHRIMSHAW, 

2002; SEIDL; ZANNON; TRÓCCOLI, 2005; TANGENBERG, 2001). O estudo de Calvetti, 

Muller e Nunes (2008) confirmou que a QV das PVHA estava diretamente relacionada à fé 

religiosa, afiliação religiosa e ao estado de saúde que juntamente com as condições 

socioeconômicas contribuía positivamente para elevar os índices de melhor QV. 

Em revisão da literatura, Guimarães e Avezum (2007) tinham como tema a ligação da 

religiosidade/espiritualidade com a saúde, e descrevem resultados positivos na redução de 

mortalidade em geral, assim como nas áreas de imunologia, saúde mental, doenças 

cardiovasculares e neoplasias.  

No contexto de saúde, têm sido realizadas pesquisas e intervenções em relação ao 

tema da QV entendida como a harmonização de diferentes modos de viver e dos domínios 

(níveis/aspectos) físico, mental, social, cultural, ambiental e espiritual (FLECK et al., 2003).  

Em termos de definição, a espiritualidade parece não gozar de um conceito único, 

claro ou mesmo esclarecedor, que seja aceito por todos os pesquisadores. Cabe ressaltar que a 

espiritualidade é tema de pesquisas da antropologia, teologia, psicologia, sociologia e 

filosofia, contribuindo, assim, para a multiplicidade de conceitos (ESPÍRITO SANTO; 

GOMES; OLIVEIRA, 2013). Torna-se fundamental diferenciar e esclarecer o entendimento 

acerca de religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais.  

A espiritualidade se refere às questões de significado da vida e da razão de viver, 

independentemente de crenças e práticas religiosas (CALVETTI; MULLER; NUNES, 2008). 

Por religiosidade entende-se a medida que um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião 

e crenças pessoais, são valores que a pessoa sustenta e que formam a base de seu estilo de 
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vida e de seu comportamento (FLECK et al., 2003). A religiosidade é, neste contexto, um dos 

caminhos para se cultivar a espiritualidade, sendo composta por um sistema organizado de 

crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com 

o sagrado e/ou transcendente.  

Independentemente de seu efeito na evolução das doenças, a religiosidade dos 

pacientes tem sido identificada como relevante e como um importante aspecto a ser 

considerado na avaliação da QV (FLECK et al., 2003). Ter QV e saúde é mais do que estar 

biopsicossocialmente com bem estar. A dimensão espiritual/existencial, embora não 

interdependente da psicofísica, deve formar parte do entendimento integral do ser humano e 

da avaliação dos processos de saúde e QV (SARRIERA, 2004). Desta forma, a religião pode 

surgir como apoio, representando uma importante rede de suporte emocional, mas pode 

também atuar de forma negativa na vida de soropositivos. Saldanha (2003) observou em 

mulheres soropositivas um aumento, após a contaminação, da procura pela religião, através da 

qual alegaram receber grande conforto e esperança de cura. A autora afirma ainda que desde 

que as crenças não se tornem exacerbadas, prejudicando ou interrompendo o tratamento, a fé 

e a esperança de cura adquiridas contribuem para uma melhora no quadro geral da pessoa 

soropositiva.  

Alguns estudos abordaram as diferentes estratégias pelas quais as religiões 

reinterpretaram a experiência da doença e modificaram a maneira pela qual o doente e o meio 

social definem o problema. Segundo Gir (1997), as religiões são criadas como uma estrutura 

para um sistema de crenças, valores, códigos de condutas e rituais e apresentam os 

componentes de fé, ou crença, esperança e amor. O indivíduo com crenças religiosas sente em 

si mais força, seja para suportar as dificuldades da existência, seja para vencê-las.  

Na construção do enfrentamento do adoecimento pelo HIV, doença ainda hoje 

orbitada por questões morais, como preconceitos, estigmas em relação ao gênero e à infecção, 

assim como sociais, como dificuldades de inserção no trabalho ou em grupos específicos, 

como, também, dificuldades econômicas e pessoais, se faz necessário um olhar cada vez mais 

amplo. Neste contexto, a religiosidade se faz presente, por se tratar de uma estrutura moral 

(subjetivamente construída) e social (culturalmente construída) (FERREIRA; FAVORETO; 

GUIMARÃES, 2012). 

O diagnóstico contribuiu para reflexões e questionamentos, que se tornam um caminho 

para o encontro de um sentido para a vida e, consequentemente, o cultivo da espiritualidade, 

demonstrando que a dificuldade de encontrá-lo é momentânea. Desse modo, sentimentos 
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como a fé na cura são expressões da espiritualidade em PVHA, como destacado nos 

depoimentos a seguir.  

 
É claro que eu acredito em deus. Sempre foi importante a religião, minha família 

toda é evangélica, só eu que estou afastada, mas acredito em deus e acredito que em 

algum dia exista a cura. (ind_23; sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio 

completo ou superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de 

HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Sou evangélica, as pessoas da igreja me dão todo suporte, todos estão perto, ligam 

pra mim perguntando o que está acontecendo, se estou precisando de alguma coisa. 

(ind_7; sexo feminino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental completo ou médio 

incompleto; sem renda; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV ≤ 6 meses) 

 

A espiritualidade configura-se como uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, 

significado, ideal e força. Quando um indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado 

para os eventos da vida, como a doença, ele sofre pelo sentimento de vazio e desespero. 

Então, a espiritualidade oferece um referencial positivo para o enfrentamento da doença, e 

ajuda a suportar os sentimentos de culpa, raiva e ansiedade (SAAD; MEDEIROS, 2008). O 

caminho da espiritualidade parece despontar como uma das trajetórias principais para lidar 

com problemas de saúde, incluindo-se o HIV (MENEGHEL et al., 2008). 

 

Religião para mim é tudo, desde quando você acredita em deus, em um só deus, ele 

é tudo na minha vida. Eu acho que sem a religião, hoje eu estaria morto, porque 

quando eu descobri que eu estava com o hiv/aids, se deus não tivesse enviado essa 

mulher da igreja para me ajudar, não sei como eu estaria hoje. (ind_2; sexo 

masculino; 30 a 39 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 

1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

A PVHA apresenta-se com uma vivência de sofrimento, na qual, num primeiro 

momento, a vida parece ter chegado ao fim, podendo ser ressignificada, de modo que haja 

uma transformação interior. Quando se percebe que a morte não é iminente, mas que se terá 

de conviver com uma doença incurável, a vida é ressignificada, de modo a ser-lhe atribuída 

algum sentido que pode modificar os sentimentos e ações da pessoa com HIV em relação a si 

própria e ao outro (ESPÍRITO SANTO; GOMES; OLIVEIRA, 2013). 

 
Eu sou católica e foi muito importante a religião, porque eu rezava para ter forças e 

suportar, eu falava sempre “...meu deus isso não vai passar”. (ind_28; sexo 

feminino; ≥ 50; escolaridade médio completo ou superior incompleto; 3,1 a 5 

salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo 

de uso do ARV ≤ 6 meses) 
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Sodergren et al. (2004) destacam que pessoas com crença espiritual tendem a 

demonstrar positividade na adversidade, como o enfrentamento da doença e o tratamento da 

saúde. Hill e Pargament (2003) apontam para o avanço na construção de instrumentos de 

medida sobre religiosidade e espiritualidade. As correlações positivas entre saúde e 

espiritualidade estão significativamente ligadas às doenças crônicas (BUSSING et al., 2009; 

PERES et al., 2007), posto que constituem subsídios que as pessoas buscam para se 

fortalecerem diante das adversidades impostas pela condição patológica (FREITAS; 

MENDES, 2007). Dentro desse universo, o adoecimento pelo HIV é colocado em destaque, 

devido a sua característica peculiar por ser uma doença infectocontagiosa que, no momento 

atual, se configura como doença crônica (OLIVEIRA, 2013; SCHAURICK; COELHO; 

MOTTA, 2006), além de carregar um histórico de agregação de valores sociais e morais que 

abarcam, inclusive, questões religiosas (DANIEL; PARKER, 1991). 

As situações relacionadas à espiritualidade podem ser destacadas como uma das 

variáveis presentes na capacidade de resiliência e proteção da saúde. As crenças individuais 

podem auxiliar as pessoas que participaram desse estudo na manutenção e diminuição dos 

agravos no processo saúde-doença. Pode-se observar que parte das pessoas soropositivas 

nesse grupo consideram-se com uma boa saúde. A capacidade de resistir à pressão de 

situações externas adversas pode ser desenvolvida também conforme a vivência com o 

HIV/aids levando ao seu fortalecimento o que impacta positivamente na QV.   

Desta forma, percebe-se que a dimensão espiritual identificada nessa classe esteve 

presente nas construções de significados da QV para o grupo em questão, integrados nos 

modelos explicativos do adoecimento e às formas de enfrentamento da doença. Esta dimensão 

perpassa as construções de significados e vivências que se mostraram relevantes nos 

depoimentos avaliados.  

De maneira geral, o que se pode notar é que, apesar da desordem e desestruturação que 

o diagnóstico de HIV causa na vida das pessoas que são suas portadoras, elas são capazes de 

criar mecanismos de fortalecimento da personalidade às adversidades causadas pela doença 

(FAVORETO; FERREIRA, 2009). Assim considera-se que as respostas são dependentes de 

fatores individuais e poderão sofrer influências ao longo do processo de vivência da 

soropositividade cabendo destacar a categoria de variável que apresentou maior associação 

estatística, a referida classe, sendo o tempo de diagnóstico entre dois a cinco anos. E nesta 

perspectiva, os bons resultados provenientes do uso da TARV em conjunto com a 

religiosidade/espiritualidade demonstram ser um caminho que favorece o processo de 
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enfrentamento ao longo dos anos, por ajudar a ressignificar a vida e colocar ordem à 

desordem trazida pela doença. 

 

 

6.4 Classe 3: A qualidade de vida frente ao diagnóstico do HIV/Aids 

 

 

A classe 3 possui 106 UCE (14%) e representou o grupo que mais concentrou a 

temática da QV na análise ALCESTE.  Esta classe está inserida no bloco temático “Relações 

interdependentes entre tempo de diagnóstico, domínios físico, psicológico e relações sociais” 

em conjunto com a classe 1. A categoria de variável com maior associação estatística foi 

respectivamente a do sexo masculino, conforme demonstrado a seguir (Quadro 7). Salienta-se 

que outros subgrupos estão também representados, porém em menor grau de associação 

estatística.  

 

 

Quadro 7 – Categoria de variável mais associada à Classe 3 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Categorias de variáveis mais associadas 

 
x

2
 

sexo masculino 22 

 

 

As formas reduzidas, por sua vez, que apresentaram maior associação estatística à 

classe 3 são mostradas no Quadro 8, a seguir. A presente classe trata das questões 

relacionadas ao contexto geral da QV frente ao diagnóstico da soropositividade, desvelando a 

percepção geral da vida no contexto de mudanças, pontuado pelos lados positivo e negativo, 

assim como, aspectos relacionados ao cuidado em saúde e às relações com o campo da 

sexualidade. Percebe-se, no conjunto, a presença das seguintes formas reduzidas associadas: 

qualidade de vida, diagnóstico, normal, preocup, negativo, hiv/aids, tranquila, vida, 

sexualidade, diminu, dst, autoestima e depend. 
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Quadro 8 – Formas reduzidas mais associadas à Classe 3 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Formas reduzidas x
2 

Formas reduzidas x
2 

qualidade de vida 91 completamente 18 

afet 45 diminu 18 

diagnóstico 42 reag 18 

normal 37 sua 17 

preocup 35 impact 15 

negativo 30 atual 12 

minha 28 dst 12 

hiv/aids 24 val 12 

revel 24 facil 11 

tranquila 24 monte 11 

vivendo 24 situac 11 

campo 22 toc 11 

vida 22 autoestima 10 

ponto 21 pesso 10 

mud 20   

sexualidade 20   

soub 19   

 

 

Os participantes dessa classe expressaram a relação da QV com o diagnóstico do 

HIV/aids. Tal relação foi revelada pela percepção do cuidado consigo mediante o diagnóstico 

e com a saúde, assim como foram expostos sentimentos relacionados às mudanças impostas 

pelo contexto das relações e também os reflexos no campo da sexualidade. O autocuidado 

evidenciou-se, principalmente, na mudança de hábitos e de atividades diárias após o 

diagnóstico, na intenção de proporcionarem a si mesmos bem estar físico, embora o aspecto 

emocional também não tenha sido descartado. Percebe-se que esse processo de mudança está 

condicionado, sobretudo, à disciplina nos cuidados específicos incorporados à rotina, 

reavaliando hábitos de vida na tentativa de incorporar saúde à QV. Tal posicionamento sugere 

uma característica resultante da ressignificação do processo de adoecimento, manifestando-se 

em sentir-se bem, mesmo perante a doença, podendo ser traduzida numa sensação de 

crescimento pessoal e aprimoramento emocional.  

 Perceber-se saudável torna-se importante para a manutenção da vida diária das PVHA. 

Importante ressaltar que o perceber-se saudável envolve questões físicas e psíquicas, isto 

inclui transpor as barreiras da doença e do tratamento e, ainda, conseguir manter-se ativo na 

sociedade. Parte das informações advindas da presente classe incorporam os resultados 

obtidos na análise WHOQOL quando 66% dos depoentes perceberam-se com boa e muito boa 

saúde e 50% como estando satisfeitos e muito satisfeitos com sua saúde. Torna-se necessário 
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dizer que na avaliação estatística estabeleceu-se uma relação associativa entre essas questões, 

ou seja, quanto maior o grau de satisfação com a saúde, maior seria a QV para o grupo.  

Viver com uma doença crônica, debilitante, condicionada a um tratamento permeado 

de efeitos colaterais e, principalmente, estigmatizante, interfere negativamente no bem-estar 

destas pessoas e vencer estes desafios tem relação intrínseca com a QV. Desta forma, 

perceber-se com saúde e estar desprovido de condições debilitantes e estressoras são 

essenciais para que os sujeitos tenham uma vida mais digna e com qualidade (VIEIRA, 2008). 

 

O ponto positivo na minha QV foi de eu me tornar uma pessoa extremamente 

comedida a partir do diagnóstico hiv/aids. (ind_36; sexo masculino; ≤ 30 anos; 

escolaridade médio completo ou superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda 

mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 

meses) 

 

Não acho que o diagnóstico hiv/aids terá impacto na minha QV, pelo contrário, isso 

vai poder melhorar mais ainda a minha QV ao longo dos anos porque eu irei me 

cuidar mais. (ind_25; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Um aspecto positivo na QV é que passei a me preocupar mais com a minha saúde 

depois do hiv aids. Nunca fui ao médico a não ser que a minha mãe me levasse 

obrigado para fazer um exame de urina ou fezes. Só passei a me tratar depois que eu 

conheci o hiv/aids. (ind_18; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio 

completo ou superior incompleto; sem renda; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV 2 a 5 anos) 

 

As falas objetivam na realidade diária cuidados necessários para viver bem, o que, 

consequentemente, impacta a diminuição da vulnerabilidade ao adoecimento. Tal pressuposto 

sugere, assim como nos resultados encontrados pelo estudo de Gomes, Silva e Oliveira 

(2011), que os entrevistados estão conscientes do tratamento, considerando-o para o resto da 

vida, semelhante a uma doença crônica, tal como a diabetes.  

 
Não acho que o hiv/aids possa afetar a minha QV a partir do momento em que eu 

cuidar da minha saúde, eu acho que isso vale tanto para mim quanto para qualquer 

outra pessoa. (ind_36; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; 

em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Eu não tenho como ficar triste por causa do hiv/aids, eu agradeço e quero ficar cada 

vez mais alegre, porque eu sei que posso levar a minha vida tranquilamente daqui 

pra frente e ter uma boa QV com o hiv/aids. (ind_10; sexo masculino; 40 a 49 anos; 

analfabeto ou com fundamental incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; 

tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

A QV também foi percebida como sendo composta de fatores subjetivos. Essas 

características foram encontradas em estudos sobre a subjetividade do bem estar, 
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demonstrando que não são apenas as condições sociodemográficas que a definem, mas uma 

combinação de processos. As estruturas internas de cada indivíduo determinam a forma como 

são percebidos e internalizados os eventos externos, o que reflete na auto avaliação do seu 

estado de bem estar (GOUVEIA et al., 2003).  

Sendo assim, pode-se dizer que a QV, no contexto da soropositividade, perpassa por 

uma combinação de fatores individuais e sociais, que podem advir da família, dos amigos e da 

própria religião, resultando em uma interpretação que poderá ser mais positiva ou menos 

positiva da QV, o que dependerá também de atributos individuais, como destacados pelos 

exemplos a seguir.   

 
Olha rapaz, eu sou muito dedicado, sou muito tranquilo, eu confio muito em Deus e 

nada me deixa muito aflito. Eu já vivi o que tinha de viver e sou um cara feliz, 

graças à Deus não tenho motivo de achar que estou passando por um problema por 

causa do hiv/aids e que isso é mais uma coisa que vai me deixar preocupado. 

(ind_37; sexo masculino; ≥ 50; escolaridade médio completo ou superior 

incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Foi muito difícil receber a notícia do hiv/aids, eu chorei o dia inteiro, perdi o chão, o 

mundo mudou de cor, as pessoas mudaram de figura, o meu teto caiu, a minha casa 

caiu, eu não sabia o que fazer. (ind_38; sexo feminino; 30 a 39 anos; analfabeto ou 

com fundamental incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de 

ARV) 

 

Mudou bastante coisa na minha vida em geral desde que recebi o diagnóstico 

hiv/aids, primeiro de tudo a minha percepção de QV mudou, o que eu acho da vida. 

(ind_36; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior 

incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso 

de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

A minha autoestima ficou abalada, só mesmo no momento da descoberta do 

hiv/aids, no início do diagnóstico, mas depois foi trabalhada. (ind_14; sexo 

feminino; 30 a 39 anos; escolaridade superior completo; 1,1 a 3 salários mínimos de 

renda mensal; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso 

do ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

Na declaração a seguir, identifica-se uma manifestação de cunho positivo e remete a 

pensar na maneira pela qual cada um incorpora inconscientemente as suas formas de luta 

adotando uma postura de vida na defesa pela ideia de que, vivendo feliz, se vive melhor. 

Existindo a vontade de viver, há uma busca por uma melhor QV. Percepções semelhantes 

foram encontradas nos estudos de Coelho (2006) e Espírito Santo, Gomes e Oliveira (2013).  

 
A minha QV após o hiv aids é boa porque valorizo a paz, apesar dessas coisas 

negativas, eu procuro pensar coisas nas coisas boas. Viver! Eu penso assim. Estou 

vivendo da mesma forma que eu vivia antes de saber do meu hiv/aids, não deixei me 

afetar. (ind_40; sexo feminino; 30 a 39 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo 

de uso do ARV ≤ 6 meses) 
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A construção de uma nova identidade após o adoecimento e o retorno à normalidade - 

que não é saúde - constitui-se um processo dinâmico e complexo, que consiste em assimilar e 

produzir, de forma ativa, conhecimentos e formas de ação. Com o passar do tempo a doença é 

integrada às esferas da vida como um aspecto a mais, sem que isso implique sua banalização. 

“Trata-se de um tipo de gestão racional da doença, em que as angústias despertadas pelo 

diagnóstico são canalizadas para as questões do cotidiano” (SALDANHA, 2003, p.45).  

 

Para mim foi bom o hiv/aids porque passei a dar mais valor para a minha vida. Com 

o hiv/aids mudou tudo. A minha QV mudou completamente depois do hiv/aids. A 

minha QV depois do hiv/aids mudou para melhor como ser humano. (ind_22; sexo 

masculino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 

sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 

meses) 

 

Agregado ao contexto, os suportes social e familiar também são citados como 

determinantes de melhor ou pior QV em diferentes aspectos da vivência (ADEWUYA et al., 

2008; BELAK KOVAČEVIĆ et al., 2006; CASTANHA et al., 2007). Dentro desta classe, as 

preocupações com a reação dos outros e o medo em encarar a nova situação fizeram parte das 

falas analisadas. Observou-se em um estudo realizado na França por Préau et al. (2008), um 

fator crucial determinante da QV relacionada à saúde dizia respeito à percepção do estigma e 

da rejeição, devido à condição de portador do vírus. Os achados demonstraram que mais de 

um terço da população soropositiva relatou percepção de estigma relacionado à doença, o que 

representou pior QV para o grupo envolvido no estudo. 

A preocupação com a revelação do diagnóstico presente nos depoimentos dos 

pesquisados afeta negativamente a QV, em função do medo de tornar público uma condição 

que pode predispor ao preconceito e estigmatização. Entretanto, quando o apoio dos 

familiares e amigos está presente, essa adaptação à nova existência torna-se mais fácil de ser 

encarada e os reflexos na melhoria da QV ficam mais evidentes. Como já observado, alguns 

sujeitos apresentaram tendência a naturalizar o viver com o HIV e tais construções cognitivas 

não foram percebidas como uma fuga da situação, mas como adaptação e aceitação da 

soropositividade.  

 

Para mim foi tranquilo receber a notícia de que eu era hiv/aids, não foi impactante. 

O lado negativo na QV é a preocupação com as pessoas, o impacto nas pessoas, 

como elas irão reagir contigo quando souberem da minha condição hiv/aids. 

(ind_18; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior 

incompleto; sem renda; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV 2 a 5 anos) 
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O hiv/aids não mudou a minha QV, nem mesmo minha vida íntima. Minha vida 

continua a mesma coisa após o diagnóstico hiv/aids. A situação do medo de saber 

como lidar daqui para frente foi algo importante para mim. (ind_14; sexo feminino; 

30 a 39 anos; escolaridade superior completo; 1,1 a 3 salários mínimos de renda 

mensal; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

Eu acho que tudo depende do momento de como o apoio das pessoas acontece, se 

você tem apoio das pessoas isso facilita. (ind_14; sexo feminino; 30 a 39 anos; 

escolaridade superior completo; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de 

HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 

11m.) 

 

Minha QV é influenciada negativamente pelo medo do que o hiv/aids possa trazer 

no futuro. (ind_40; sexo feminino; 30 a 39 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo 

de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

É tranquilo viver com o hiv/aids, fisicamente não me influenciou em nada, 

psicologicamente de vez em quando ainda acontece alguma coisa. As pessoas sabem 

da minha condição. O momento do diagnóstico hiv/aids alterou muito a minha vida. 

A minha crise foi somente até eu pegar o resultado. (ind_17; sexo masculino; 40 a 

49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 3 salários 

mínimos de renda mensal; tempo de HIV >8 anos; não faz uso de ARV) 

 

Deve-se, ainda considerar a abordagem da concepção de risco e dos comportamentos 

correlacionando-os à QV. Importante mudança no modo de pensar sobre o HIV/aids ocorreu 

ainda na década de 90, quando se buscou superar a contradição entre “grupo de risco” e o 

“público em geral”, deslocando-se da noção do risco individual para uma nova percepção de 

vulnerabilidade social, crucial não apenas para a percepção da dinâmica da epidemia, mas 

para qualquer estratégia capaz de diminuir seu avanço (AYRES et al., 2006). O 

reconhecimento da vulnerabilidade individual frente ao HIV influencia, sobretudo, as práticas 

e os comportamentos humanos (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). Portanto, obter 

informações concretas sobre o HIV/aids, quanto aos meios de transmissão e de prevenção 

favorece, de forma positiva, o enfrentamento da epidemia (MANN; TARANTOLA; 

NETTER, 1993). 

Percebe-se a representação da vulnerabilidade individual ao considerar que todas as 

pessoas estão suscetíveis a adquirir o HIV. Nota-se que a representação de grupo de risco não 

foi evidenciada, algo presente em outros estudos quando são citados os homossexuais, 

usuários de drogas e profissionais do sexo como sendo os de maior risco para adquirir o vírus.  

 
Um ponto negativo na QV é que elas acham que só pode acontecer com você e que 

não vai acontecer com elas. Todo mundo acha isso, só que estamos em um mundo 

onde isso acontece com qualquer um. (ind_8; sexo masculino; 30 a 39 anos; 

escolaridade médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de 

renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 2 a 

5 anos) 
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 Foi estabelecida uma relação negativa da QV com a inexistência de cura e as possíveis 

consequências à saúde em decorrência dos problemas que podem afetar o sistema 

imunológico, acarretando doenças oportunistas. Salienta-se que já existem evidências sobre a 

relação do sistema imunológico e do sistema nervoso com os fatores psicossociais na infecção 

pelo HIV/aids (SEIDL; ZANNON; TRÓCCOLI, 2005).  

Tais respostas podem surgir desde o diagnóstico inicial e se intensificar em paralelo 

com as dificuldades encontradas no percurso da aids. Pode-se assim dizer que na relação 

estabelecida entre a pior QV com as doenças oportunistas e a identificação de um vírus que 

ataca o sistema imunológico, traduz-se a própria objetivação indesejável da doença no 

cotidiano. 

 

Estar aberto a ter todas as doenças oportunistas possíveis, claro que isso e um ponto 

negativo na QV. (ind_36; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo 

ou superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 

meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

 

Um ponto negativo na minha QV é saber que é portador de um vírus hiv/aids que 

não tem cura, aliás é um vírus que não vai fazer nada além de afetar seu sistema 

imunológico. (ind_36; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; 

em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Ressalta-se, que nesta classe, a sexualidade foi tratada como um preditor em 

investigação (percepção da sexualidade) e sua relação com melhores ou piores escores de QV. 

Observa-se que na maioria das pesquisas, o domínio que contém o item sexualidade está 

associado a piores escores de QV. Por exemplo, o grupo WHOQOL (2003) identificou que a 

atividade sexual estava relacionada a piores escores de QV em um estudo multicêntrico, no 

qual a sexualidade representou um item incluído no domínio relações sociais. Seidl, Zannon e 

Tróccoli (2005) também encontraram resultados semelhantes, utilizando o instrumento 

WHOQOL. Os autores relatam que a atividade sexual esteve entre as cinco áreas que 

apresentaram escores mais baixos, indicativos de maiores dificuldades e insatisfação nesta 

área. Entretanto, tais estudos não foram particularmente desenhados para avaliar o impacto da 

sexualidade na QV das PVHA, o que acaba por diminuir o poder conclusivo destes.  

Mais especificamente, Galvão, Cerqueira e Marcondes-Machado (2004), ao avaliarem 

a QV de mulheres com infecção pelo HIV através do instrumento Hat–Qol, identificaram 

baixos índices no domínio atividades sexuais que investiga o interesse e a motivação para a 

relação sexual. Também, neste sentido, Kemmler et al. (2003), ao validarem a versão alemã 

do instrumento MQOL-HIV, observaram baixos escores de QV no domínio função sexual em 
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um estudo com 109 pacientes. Cerca de 40% da amostra apresentou pontuação igual ou menor 

a 50, relativo a uma escala de 0-100. Os outros domínios demonstraram pontuações médias de 

75 sobre a referida escala. 

O Grupo WHOQOL (2003), ao desenvolver o seu instrumento específico de avaliação 

de QV das PVHA identificou a sexualidade como sendo uma importante faceta para ser 

avaliada. Nesta pesquisa, esta temática foi destacada pelos sujeitos. Para alguns, o fato de já 

ter tido filhos serviu de consolo, e muitos expressaram que gostariam de certificar-se que seus 

filhos permanecem sem o HIV; algumas mulheres soropositivas demonstraram ter 

desenvolvido “aversão ao sexo” após o diagnóstico. Para muitos, uma boa QV nesta área foi 

associada ao êxito com o uso do preservativo, mas para a maioria o HIV representou efeitos 

negativos sobre a sexualidade pelo fato do medo de infectar os outros. 

Como pode ser observado, a sexualidade é um importante elemento com o qual as 

PVHA se confrontam. As RS da aids foram construídas relacionando como causa da 

transmissão ou aquisição do agravo, os comportamentos sexuais julgados na época como 

desviantes. Sendo assim, conforme Jodelet (2001), esta dimensão humana esteve, desde os 

primórdios da epidemia, no centro do processo dos embates entre diferentes grupos sociais. 

Pode-se, assim refletir, que tais fatos contribuíram para alimentar estereótipos (JODELET, 

2001).  

 
Sobre a sexualidade eu não sei se é por causa do antirretroviral, porque eu era muito 

ativo e hoje em dia diminuiu muito mesmo. Eu acredito que seja por causa do 

antirretroviral, depois que fiquei sabendo que era soropositivo para o hiv/aids passei 

a tomar o antirretroviral, mas até eu saber da situação eu tive a minha vida sexual 

normal. (ind_13; sexo masculino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou 

superior incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 7 

meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m). 

 

Minha QV sofreu impacto na questão física, hoje fico cansado, perdi um pouco da 

disposição que eu tinha antes do hiv/aids. Isso, aquela disposição de você ir mais 

além durante o sexo, você vai mas tem que voltar. O hiv/aids muda nosso campo da 

sexualidade, muda muito. (ind_13; sexo masculino; 40 a 49 anos; escolaridade 

médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; 

tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 

meses a 1a. e 11m) 

 

No começo do hiv/aids eu não queria saber de nada sobre sexualidade, mas depois 

voltei ao normal como se nada estivesse acontecendo. O tempo foi importante para 

melhorar esse campo da sexualidade. A minha QV começou a voltar ao normal uns 

quatro meses depois do diagnóstico hiv/aids. (ind_8; sexo masculino; 30 a 39 anos; 

escolaridade médio completo ou superior incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de 

renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 2 a 

5 anos) 
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Percebe-se mais uma vez, pela análise das sentenças, que a sexualidade representa um 

papel importante na vida dessas pessoas e possui uma relação com a QV, pois afeta diversas 

dimensões, desde questões relacionadas à disfunção sexual pelo uso dos antirretrovirais, 

interferência na autoestima e até a perda de libido, dentre outros. Webb e Norton (2004) 

referem que a disfunção sexual é comum nestas pessoas e pode afetar a QV física e 

emocional.  

Em uma pesquisa qualitativa realizada por Testa e Lenderking (1999), que avaliou o 

impacto das perdas associadas à aids sobre a QV, identificaram no item funcionamento sexual 

que a maioria dos participantes expressaram uma total perda de libido, sentimentos de 

vergonha e culpa, constrangimento e diminuição da disposição para atividade sexual. 

Conforme observado no estudo de Vieira (2008), ter uma percepção muito boa da 

sexualidade teve relação com melhor QV em vários domínios, (Psicológico, Relações sociais, 

Nível de independência e Meio Ambiente), ou seja, a sexualidade demonstrou ser um preditor 

para que os sujeitos tenham QV em todas estas dimensões. 

A categoria de variável com maior associação estatística foi do sexo masculino e 

segundo Tostes (1998), as implicações negativas sobre a QV das PVHA parecem se 

intensificar na população feminina em decorrência da renda inferior à dos homens, baixo nível 

de escolaridade, dependência econômica dos seus parceiros, sobrecarga determinada pela 

incumbência das tarefas do lar, cuidado dos filhos e de outros parentes, deterioração do status 

econômico com a progressão da doença, assim como a atribuição da infecção na grande 

maioria das vezes ao parceiro (atual ou anterior), o que poderia ser um fator de grande mágoa, 

raiva e decepção. Estudos evidenciam que a qualidade de vida de mulheres com HIV/aids é 

prejudicada quando comparada a dos homens; contudo, poucos estudos acerca desta temática 

foram realizados em países em desenvolvimento, e também poucas pesquisas analisam 

mulheres (CHANDRA et al., 2009).  Assim, com a feminização da aids e elevação 

significativa do número de óbitos, como evidenciado pelos dados dos últimos 10 anos no 

Brasil, torna-se imprescindível atentar-se à QV das mulheres que vivem com HIV/aids 

(BRASIL, 2014a).  
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6.5 Classe 1: Expectativas de futuro e a QV 

 

 

A classe 1 possui 115 UCE (15%) do corpus analisado, representando a terceira classe 

em número de UCE na análise ALCESTE. A categoria de variável com maior associação 

estatística ao x
2
 foi tempo de uso da TARV (7 meses a 1ano e 11meses), conforme 

demonstrado a seguir (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Categorias de variáveis mais associadas à Classe 1 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Categorias de variáveis mais associadas  x
2
 

Tempo de uso da TARV entre 7m a 1a. 11m 23 

 

As formas reduzidas, por sua vez, que apresentaram maior associação estatística à 

classe 1, são mostradas no Quadro 10. Percebe-se que a presente classe 1 trata das questões 

relacionadas às perspectivas de futuro incluindo as questões do trabalho, os planos da vida, 

assim como, os anseios e as relações com os familiares, estabelecendo uma aproximação da 

expectativa de vida com a QV. Nota-se, no conjunto, a presença das seguintes formas 

reduzidas que se associam: quer, pior, futuro, consegu, filhos, vou, estud, mort, preconceito, 

família, sozinh, trabalh, alegr, coleg e pais. 

 

Quadro 10 – Formas reduzidas mais associadas à Classe 1 - Rio das Ostras, RJ, 2013 

Formas reduzidas x
2 

Formas reduzidas x
2 

quer 40 enfermagem 16 

pior 33 pag 16 

futuro 26 pens 16 

consegu 24 quase 15 

dos 24 ver 13 

diz 22 familia 12 

filhos 22 sozinh 12 

bot 21 trabalh 12 

sair 21 volt 12 

meus 21 alegr 11 

vou 19 coleg 11 

estud 17 compr 11 

mat 17 dev 11 

mort 17 inss 11 

pec 17 pais 11 

preconceito 17 roupa 11 

unic 17 ser 11 
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Como já afirmado durante o transcorrer do estudo, existe no contexto da aids uma 

preocupação crescente com a QV das pessoas que vivem nessa situação, perante o aumento do 

tempo de vida proporcionado pela utilização da TARV e a busca pelos sistemas de saúde, 

além de métodos de prevenção e controle, de estratégias para facilitar o ajustamento e 

aumentar o bem-estar dos portadores do vírus (CRUZ; BRITO, 2005). 

Os participantes do estudo puderam expressar suas expectativas quanto ao futuro 

dentro do atual contexto vivenciado, relacionando tanto as circunstâncias que envolvem a 

família, como aquelas que dizem respeito às relações com o trabalho e a outras situações de 

vida em um cenário social mais ampliado. Identificou-se um discurso positivo e de esperança 

depositado na vida futura. A possibilidade de conceber boas expectativas e desfrutar de uma 

boa saúde, semelhante aos não portadores do vírus, se traduz em melhor aceitação da 

condição de soropositividade e maior adaptação, o que acaba por refletir na QV.  

 

Ainda quero estudar, ainda quero fazer a minha casa, eu não sei se eu vou continuar 

aqui ou se eu vou voltar para o Rio de Janeiro porque eu estou sentindo falta da 

minha família, dos meus filhos, aqui eu moro sozinha. (ind_23; sexo feminino; 40 a 

49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; ≤1 salário mínimo de 

renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 

meses) 

 

Quanto ao meu futuro eu não quero desistir, eu vou fazer o curso técnico de 

enfermagem, que é de um ano só, eu achei legal a faculdade, mas, não vou ficar no 

caso cinco, seis anos estudando direto e eu vou conseguir um trabalho legal. 

(ind_35; sexo masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior 

incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do 

ARV ≤ 6 meses) 

 

Por conseguinte, a importância da vida no contexto do HIV/aids é encontrada, por 

muitos participantes, por meio dos filhos. O cuidado que deve ser dispensado aos filhos 

soropositivos ou não e a preocupação em morrer e deixá-los sozinhos, fazem com que a 

pessoa sinta vontade de viver, muito mais pelas crianças do que por si mesmo. Mesmo diante 

do impacto de um diagnóstico positivo, com consequente vontade de morrer, esta é suprimida 

ao se pensar na vida das crianças. A pessoa com HIV também vê nos filhos um motivo para 

continuar a viver, à medida que sente a necessidade de cuidar deles e acompanhá-los no seu 

crescimento, constituindo-se, portanto, uma fonte de força para viver (ESPÍRITO SANTO; 

GOMES; OLIVEIRA, 2013). 

 
Eu creio no futuro, eu quero continuar trabalhando e ver meus filhos e meus netos, 

mas eles na casa deles e eu na minha. Para mim todos os pontos são positivos na 

QV, tem pessoas que acham que só porque estão doentes vão morrer, mas não vão 

morrer assim não. (ind_7; sexo feminino; ≤ 30 anos; escolaridade fundamental 



204 

 

completo ou médio incompleto; sem renda; tempo de HIV 2 a 5 anos; em uso de 

ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

A única coisa que eu espero é ver os meus filhos criados, porque eu não posso mais 

fazer o que eu queria. (ind_38; sexo feminino; 30 a 39 anos; analfabeto ou com 

fundamental incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Para o futuro, eu peço que Deus me dê saúde para ver os meus netinhos, a felicidade 

dos meus três filhos e dos meus dois netinhos. (ind_5; sexo feminino; ≥ 50; 

escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; ≤1 salário mínimo de 

renda mensal; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso do ARV 

5,1 a 8 anos) 

 

Na verdade não existem pontos negativos na QV neste momento. (ind_35; sexo 

masculino; ≤ 30 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; sem 

renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

 

Todavia, dentre os entrevistados observam-se UCE que expressam sentimentos 

antagônicos, de insatisfação com a condição atual e dificuldades em projetar sonhos a longo 

prazo. Observa-se que a QV para o grupo não está relacionada apenas a possibilidade de vida 

mais longa, pois viver nessa condição ainda representa se deparar com situações de 

discriminação, abandono, segregação, estigmatização e ruptura das relações afetivas. Diante 

desse panorama, enfrentar a doença torna-se complexo e, como consequência, a QV pode ser 

afetada (GALVÃO; CERQUEIRA; MARCONDES-MACHADO, 2004). 

Apesar de a terapêutica atual ter prolongado a vida das PVHA e melhorado a sua QV, 

viver nessa condição impõe várias limitações: profissionais, de relações afetivas, dificuldades 

em manter relacionamentos, decisão de ter ou não filhos (MALBERGIER, 2000). A 

incapacidade trazida pelo adoecimento significa não corresponder às expectativas da família e 

da sociedade, concorrendo para frustração e interrupção de um projeto de vida pessoal, 

familiar e profissional. Ainda nesse sentido, pode-se descrever uma série de alterações 

relacionadas às perdas físicas, psicológicas e sociais que as PVHA sofrem, modificando os 

aspectos relacionados à QV. A autoestima diminui e o indivíduo fica sem crenças ou planos 

futuros, tomado pela tristeza e depressão (CASTANHA et al., 2007). 

 

Enfim, eu não sei se o meu sentimento de agora é um estado de permanência, mas 

nesse momento eu não espero nada do futuro. (ind_38; sexo feminino; 30 a 39 anos; 

analfabeto ou com fundamental incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; 

não faz uso de ARV) 

 

Um sentimento que indica dificuldade de encontrar o sentido da vida perante o 

sofrimento de ser soropositivo é a falta de esperança, relacionada principalmente com a forte 

RS do HIV ligada à morte. A angústia e a tristeza também foram sentimentos negativos 

referidos, quando da descoberta diagnóstica. Tais sentimentos, possivelmente estão 
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associados às situações já vividas, como a rejeição, preconceito e a discriminação que 

acompanham o estigma social da aids.  

 

Por mim mesma, eu não teria nem levantado da cama hoje. Muito difícil pra mim. É 

como se as coisas mudassem de uma tal maneira que você não consegue mais 

raciocinar. (ind_38; sexo feminino; 30 a 39 anos; analfabeto ou com fundamental 

incompleto; sem renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

Eu era uma pessoa sempre alegre, onde quer que eu chegasse eu só queria fazer 

alegria. Hoje em dia não mais, na minha fisionomia podemos perceber um olhar de 

tristeza, eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha, que eu levantava rindo já 

fazendo todo mundo rir. (ind_21; sexo masculino; ≥ 50; escolaridade fundamental 

completo ou médio incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de 

HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Uma característica encontrada em parte do grupo, e comum a tantos outros em 

situações semelhantes, é o afastamento da casa e dos familiares. Wig et al. (2006) em seus 

estudos identificaram que as PVHA que obtiveram suporte e apoio dos familiares associaram 

melhores escores de QV no domínio meio-ambiente. De acordo com estes autores, a família 

tem um significado importante no conjunto, pois representa um grande suporte, não só em 

termos de apoio financeiro, mas também de segurança e proteção. Esse apoio também deve 

ser primado no momento da revelação do diagnóstico.  

À vista disso, questões relacionadas ao preconceito familiar emergiram nas entrevistas, 

como algo já vivido ou temido e em algumas situações nos faz pensar que a opção feita por 

alguns em realizar o tratamento longe de suas residências de origem possui uma estreita 

relação com a preocupação em serem discriminados ou sofrerem rejeição por parte dos 

familiares e amigos. O fortalecimento da rede social de apoio é uma das novas questões de 

natureza psicossocial vivenciadas por pessoas soropositivas (SEIDL; ZANNON; 

TRÓCCOLI, 2005).  

 

Acabar com o preconceito melhoraria a QV de quem vive com hiv aids para eu 

poder voltar para perto da minha família, porque eu penso muito em voltar, mas eu 

penso muito no ser apontado, por isso que eu continuo aqui em Rio das Ostras. 

(ind_2; sexo masculino; 30 a 39 anos; escolaridade fundamental completo ou médio 

incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos de renda mensal; tempo de HIV 2 a 5 anos; em 

uso de ARV; tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

 No que diz respeito ao preconceito, Sousa (2001) afirmou que além da aids ser uma 

doença com graves consequências físicas e psicológicas, constitui-se também como um 

fenômeno de natureza social, acompanhado de processos de segregação social baseados em 

estigmas socialmente construídos e intimamente ligados às RS da doença. Apesar da 
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comprovação científica sobre os meios de transmissão da doença, ainda existe medo, 

preconceito e discriminação em relação as PVHA, perpetuando aspectos levantados por 

Saldanha, Figueiredo e Coutinho (2004), tais como: o medo irracional, aspectos psicossociais 

desfavoráveis evidenciados por desinformação, discriminação e atitudes negativas.  

 De modo consensual, a família se coloca como um importante fator na QV das PVHA. 

A percepção do preconceito por parte de familiares e amigos repercute diretamente na forma 

como o indivíduo interage com a sociedade, uma vez que, estas pessoas constituem a base 

para a formação de laços afetivos (VIEIRA, 2008).  

 Dessa maneira, contrair o vírus HIV implica uma transgressão que favorece uma 

estereotipia de acusações e culpa de caráter subjetivo e revestida de alteridade, cujos 

comportamentos são representados como ameaças à sociedade por serem portadores de uma 

doença tão temida. Esses comportamentos seriam a consequência de uma conduta sancionada 

negativamente por certos grupos da sociedade, como forma de punição moral pelo pecado 

(CAMARGO, 2003).  

 
Hoje a única coisa que eu tenho por meu marido é ódio, por ele ter feito a minha 

família me abandonar. Com o hiv/aids eu perdi tudo, eu perdi amigos, eu perdi o 

emprego em que eu trabalhava, porque eu me desesperei e eu falei para algumas 

pessoas o que eu tinha, eu falei para a minha patroa e ela me dispensou na mesma 

hora. (ind_4; sexo feminino; 40 a 49 anos; escolaridade fundamental completo ou 

médio incompleto; sem renda; tempo de HIV 7 meses a 1a. e 11m.; em uso de ARV; 

tempo de uso do ARV 7 meses a 1a. e 11m.) 

 

Eu não tenho mais família, eu tenho duas irmãs, mas eu não procuro mais elas, elas 

me procurando eu não quero mais ver elas, existe preconceito comigo. (ind_5; sexo 

feminino; ≥ 50; escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; ≤1 salário 

mínimo de renda mensal; tempo de HIV 5,1 a 8 anos; em uso de ARV; tempo de uso 

do ARV 5,1 a 8 anos) 

 

Apesar dos avanços de pesquisas no contexto da soropositividade, as dificuldades 

oriundas do contexto sociocultural e familiar ainda persistem, haja vista as situações 

existentes em torno da doença que fazem com que os portadores se sintam culpados diante do 

que não podem reverter, culpa que a família, os amigos e a sociedade reforçam com 

cobranças, discriminação, isolamento e omissão (TEIXEIRA, 2000). 

Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/aids, o estigma e a 

discriminação são os maiores obstáculos para efetivar medidas de cuidado e prevenção. O 

medo da discriminação pode impedir que as pessoas busquem o tratamento, como também há 

o temor de que as suas situações sorológicas em relação ao HIV sejam publicamente 

conhecidas. As pessoas infectadas ou supostamente infectadas podem ser rejeitadas pelos 

serviços de saúde, privadas de moradia e emprego, evitadas por amigos e colegas, descobertas 
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por seguros de saúde ou recusadas para ter entrada em países estrangeiros. Em alguns casos, 

podem ser expulsas de casa por seus parentes, ter seu relacionamento afetivo desfeito e serem 

vítimas de violência física ou mesmo de homicídio. O estigma relacionado com o HIV/aids 

pode estender-se para as futuras gerações, com a consequente carga psicológica para as 

crianças que estejam também tratando de superar a morte de seus pais em decorrência da aids 

(CASTILHO, 2002). 

Para Ouedraogo et al. (2005), a infecção pelo HIV cria diversas representações entre 

as pessoas portadoras, seus familiares, a comunidade e trabalhadores da saúde e estas 

representações modificam as relações sociais.  

Como descreve investigação na área, o preconceito leva as PVHA a sentirem-se 

diferentes, associando sentimentos negativos e a experiência da perda de um lugar social 

conhecido e que se acreditava ocupar, antes do diagnóstico (CUNHA, 2010). O processo de 

ocultamento do agravo, assim como, das medicações no cotidiano, inclusive, no âmbito 

domiciliar, tende a não favorecer a evolução da adaptação à vida com o agravo, bem como a 

adesão efetiva aos cuidados medicamentosos e outros eventualmente necessários, já que não 

se consegue o estabelecimento de dialogicidade de maneira efetiva. Traz, portanto, 

implicações para a prática profissional na atenção à saúde deste grupo na promoção de uma 

relação mais positiva com a doença e com as tecnologias envolvidas nesta convivência 

(GOMES; CABRAL, 2009). 

Dando encadeamento à análise, a atitude preconceituosa da sociedade está associada 

para alguns entrevistados com pior QV, uma vez que prejudicam substancialmente o campo 

psicológico, causando-lhes sérios transtornos, como o isolamento social, a perda da vontade 

de viver e de encontrarem estímulos para o tratamento. Os atos preconceituosos originam, 

ainda, processos relacionados à diminuição da autoestima e à dificuldade de desenvolvimento 

de relacionamentos afetivos.  

 

Eu acho que as pessoas já te olham com um olhar de preconceito, aquele olhar assim 

“[...] não chega perto dessa pessoa porque ela vai passar para você o hiv/aids [...]”, e 

isso é ridículo, é como se você estivesse morto. (ind_21; sexo masculino; ≥ 50; 

escolaridade fundamental completo ou médio incompleto; 1,1 a 3 salários mínimos 

de renda mensal; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Em cotejamento ao que foi revelado, as PVHA optam pelo ocultamento da sorologia, 

considerando que o HIV se associa a um julgamento moral e reprovável que interfere na vida 

privada. Isso revelaria um lado obscuro, ilícito, e expõe os prazeres do corpo que excederam, 

na maioria das vezes, o controle social (ALMEIDA; LABRONICI, 2007).  



208 

 

As preocupações relacionadas ao cenário do trabalho também estiveram presentes e 

expressas pela apreensão em se manterem empregados após a descoberta da infecção, pelas 

novas necessidades de adaptação em virtude de uma eventual condição sintomática e, 

sobretudo, pelos problemas relacionados ao preconceito no ambiente de trabalho.  

Sato (1997) aponta que as questões relacionadas à vida profissional estão entre as que 

mais preocupam as PVHA. Na sociedade o trabalho ocupa espaço central na vida das pessoas, 

e perder a capacidade laborativa para cuidar de si, traz repercussões financeiras, sociais e 

emocionais. As PVHA advêm de uma realidade em que a sua trajetória individual e coletiva 

pode ser marcada por um processo de fragilização nas consecutivas perdas de patrimônio. 

Essa fragilização não pode ser formatada simplesmente numa ótica materialista em que 

poderia pensar que a mesma ocorre exclusivamente vinculada à questão econômica. A perda 

do patrimônio no processo de descapitalização fragiliza as PVHA, numa desvinculação de 

suas relações sociais, passando a sofrer os impactos da perda e da necessidade de reconstituir-

se socialmente no estabelecimento de suas novas redes sociais (KERN, 2003). 

No estudo feito por Souza et al. (2006) em que buscaram identificar o conjunto de 

perdas e lutos vivenciados por PVHA nos principais eventos estressantes vividos por eles, 

foram encontrados: a perda da imortalidade (resultado positivo do teste/impacto do 

diagnóstico), perda da identidade (comunicação da soropositividade a parceiros, amigos e 

familiares), perda da saúde (diagnóstico de aids, início do tratamento, desenvolvimento dos 

primeiros sintomas, mudança de medicação, alteração do estado clínico, desenvolvimento de 

infecções oportunistas, variações da carga viral e CD4) e a perda da esperança (primeira 

internação hospitalar ou agravamento da saúde geral) foram questões abordadas. Ainda foram 

identificadas ‘perdas secundárias’ que ocorreram como consequência daquelas principais: 

sexuais, sociais, profissionais, imagem corporal, autoestima, independência e autonomia. 

 

E sinceramente eu estou no maior pavor, porque eu estando aqui, a casa é alugada, é 

a casa dos meus filhos, quer dizer, eu dependo de renda para me sustentar, como é 

que eu vou trabalhar assim. (ind_28; sexo feminino; ≥ 50; escolaridade médio 

completo ou superior incompleto; 3,1 a 5 salários mínimos de renda mensal; tempo 

de HIV ≤ 6 meses; em uso de ARV; tempo de uso do ARV ≤ 6 meses) 

  

Eu não vou poder trabalhar. O governo vai ter que me encostar por alguma coisa, 

porque eu não aguento peso, eu não aguento nem correr, eu tenho problema de falta 

de ar agora. (ind_32; sexo masculino; 40 a 49 anos; escolaridade fundamental 

completo ou médio incompleto; ≤1 salário mínimo de renda mensal; tempo de HIV 

≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

Sei que me tratar e trabalhar vai ser difícil com relação ao hiv/aids e com relação ao 

braço que ainda não está bom. A empresa me mandou embora. (ind_26; sexo 



209 

 

feminino; 40 a 49 anos; escolaridade médio completo ou superior incompleto; sem 

renda; tempo de HIV ≤ 6 meses; não faz uso de ARV) 

 

 O estudo de Castanha et al. (2007) demonstrou que o elemento trabalho pode se 

propagar em dois eixos: um de caráter mais positivo, que favorece uma melhor QV ao 

propiciar melhores condições financeiras e oferecer estabilidade e credibilidade, e ocupação 

psicossocial, atribuindo ao indivíduo perante a sociedade o status de produtivo; e um outro 

eixo de caráter mais negativo, no qual o trabalho é associado à diminuição e ou perda da 

capacidade. Essas premissas corroboram as investigações passadas, desenvolvidas por Laurell 

e Noriega (1989), nas quais o trabalho encontrava-se vinculado a vários atributos e funções 

morais. É por meio dele, que o indivíduo atribui significado e sentido à própria existência e, 

em alguns contextos, representa fonte de sofrimento psíquico e somático (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 1994). 

Estes resultados deixam evidentes as repercussões e as marcas profundas da doença na 

vida das pessoas. De acordo com Oliveira (2000, p. 147) “muitos dos sentimentos e as 

dificuldades identificadas são relacionados ao luto, mas não são necessariamente associados à 

morte. Essas respostas surgem desde o diagnóstico inicial e se intensificam, em paralelo com 

as dificuldades encontradas no percurso da aids”.  

 Por sua vez, como afirmam Sá (2002) e Abric (2003), as RS são orientadoras e 

justificadoras das ações dos atores sociais em relação a determinado objeto, assim como, para 

Jodelet (2001), enquanto fenômenos cognitivos associam o pertencimento social dos 

indivíduos às interiorizações das experiências e das práticas e modelos de conduta. Logo, 

pode-se dizer que o desvelamento das representações em questão permite o entendimento de 

alguns dos aspectos condicionantes da significação da QV no contexto da convivência com a 

aids, fornecendo elementos para subsidiar as práticas profissionais de cuidado às mesmas, 

bem como o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas (COSTA, 2012). 

 Pela análise da classe em questão, nota-se uma tendência já evidenciada por outras 

pesquisas de apresentar os aspectos representacionais da aids, ligados mais à vida e às 

perspectivas futuras, superando, ao menos parcialmente, a presença da representação na 

morte.  

Confrontando os resultados da presente análise aos encontrados pelo WHOQOL, 

percebe-se a importância das redes de apoio na vida dessas pessoas, do mesmo modo que o 

estabelecimento de um tratamento bem conduzido, desde o início da descoberta diagnóstica e 

ao longo dos anos, sendo essa, uma combinação que se revela representativa como preditora 

de melhor QV. Essa compreensão torna-se evidente a partir das inferências estatísticas que se 



210 

 

mostraram relevantes na avaliação do maior tempo de diagnóstico e a partir da categoria de 

variável que estabeleceu maior associação estatística nessa classe, constatando a importância 

do uso da TARV.  

De fato, a representação mais negativa da classe esteve presente no momento do 

diagnóstico, considerando ser este o instante de confrontação com a situação fronteiriça entre 

o presente e o futuro, o que aponta para a real necessidade de uma estrutura de apoio bem 

sedimentada nessa fase. Justifica-se tal configuração pela confirmação da fragilidade da vida, 

quando a questão do diagnóstico torna-se o centro de tudo e não se sabe como agir a partir de 

então, e essa confrontação com uma realidade não concreta pode gerar sofrimento psíquico. 

Esse padecimento torna-se real quando o sujeito se depara com uma realidade irreversível, 

pois não existe cura, o que determina sentimentos negativos centralizados no medo da 

rejeição, do preconceito, do futuro, de encarar o trabalho, assim como, outros relacionados à 

doença.  

Diante desse quadro, ressalta-se a importância das PVHA encararem a sua própria 

existência depois do diagnóstico, assim como as expectativas futuras, sendo importante para 

isso que estabeleçam uma compreensão sobre seu estado atual. Esses são elementos 

facilitadores para o desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, de forma consciente, 

principalmente no processo de adesão à TARV, que como já dito, uma vez associado as redes 

de apoio podem contribuir para a melhoria da QV.   
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7 ENSAIO DE INTERPRETAÇÃO E ARTICULAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O presente capítulo abordará, a partir dos pressupostos teóricos envolvidos, uma 

síntese das interpretações e das evidências articuladas, com base na teoria das representações 

sociais tal qual descrita por Moscovici (2003), na perspectiva processual abordada por Jodelet 

(2001, 2007) e do constructo qualidade de vida (FLECK, 2000, 2008b; GONÇALVES; 

VILARTA, 2004; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; NAHAS; BARROS; FRANCALACCI, 

2001; SEIDL; ZANNON, 2004; THE WHOQOL GROUP, 1994, 1995, 2003). Em torno dos 

fenômenos constituem-se domínios de pesquisa dotados de instrumentos conceituais e 

metodologias próprias com relevância para muitas disciplinas, como visto no decorrer desse 

estudo.  

Pode-se dizer que o principal desafio desta seção é o exercício da 

interdisciplinaridade, uma vez que a pesquisa sobre a QV ultrapassou sua origem na área de 

saúde e constitui hoje um dos campos mais importantes para o diálogo entre as diferentes 

disciplinas e escolas de pensamento, no sentido da busca de avanços reais para as pessoas das 

mais diferentes culturas. Esta vocação original para a interdisciplinaridade permite trazer para 

o mesmo espaço de discussão, pessoas e áreas que, de outra forma, dificilmente encontrariam 

um denominador comum para o diálogo e o crescimento intelectual conjunto (FLECK, 

2008a). 

Para Jodelet (2001), é importante explorar as RS relacionadas à doença e ao corpo, 

valorizando a percepção do senso comum, tendo em vista a pluralidade e diversidade, 

resultante da construção social e simbólica do homem enquanto sujeito. Logo, em busca dos 

significados atribuídos à QV das PVHA, enquanto objeto de estudo, e a partir das proposições 

de Moscovici (2003), buscou-se compreender as RS como produto e processo social, 

organizadas de diferentes maneiras pelos grupos de pertenças sociais, numa abordagem 

dimensional e processual, com ênfase na atitude, informação e no campo de representação.  

Desta forma, a informação relaciona-se com a organização dos conhecimentos dos 

grupos a respeito de um objeto social, o campo da representação remete a ideia de imagem, 

enquanto modelo social, aos conteúdos concretos e limitados das proposições acerca da QV 

de quem vive com HIV/aids, e a atitude salienta a orientação global dos sujeitos frente ao 

referido objeto de estudo, como defende Moscovici (2003). 

As dimensões da RS possibilitam obter uma visão panorâmica do seu conteúdo e 

sentido com relação à QV das PVHA, uma vez que, para Moscovici (1978), uma pessoa só 
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informa e representa alguma coisa depois de ter adotado uma posição, e em função da posição 

adotada com relação ao objeto de representação. Assim, esperou-se que ao eleger essa teoria 

para a compreensão do referido fenômeno, tenha favorecido o conhecimento da forma de 

pensar o conteúdo das RS da QV das PVHA, num contexto de interiorização, no caso, um 

município da baixada litorânea do estado do Rio de janeiro, bem como, os posicionamentos 

frente a essa questão. 

O conhecimento científico, produto de especialistas, gera informações capazes de 

identificar, categorizar, combater e evidenciar as repercussões da aids na QV, a partir de uma 

proposta de neutralidade de valores e sua apropriação pelos leigos proporciona a construção 

de um conhecimento de senso comum – as representações sociais (NATIVIDADE; 

CAMARGO, 2011). Essas representações fornecem elementos de caracterização de como 

grupos de pessoas pensam e se posicionam diante do objeto de estudo. Nesse processo, 

destaca-se o papel da ciência como fornecedora de conhecimento; e das RS como denotativas 

do conhecimento que as pessoas compartilham sobre a QV no contexto da aids.  

 Tendo em vista o exposto e entendendo-se que as RS são construídas e ligadas à 

dispersão das informações, focalização e pressão à inferência (SÁ, 2002), pode-se dizer que o 

grupo investigado elaborou suas representações sobre a QV a partir dos valores simbólicos 

atribuídos ao objeto e as compartilhou mediante todos esses processos, utilizando-se para tal, 

o contato com os universos do saber ingênuo, natural e o reificado.  

 Trata-se de um grupo composto por homens e mulheres em sua maioria solteiros, com 

tempo de diagnóstico e tempo de uso de TARV menor que 4 anos, com média de idade dos 

37,6 anos, portadores de dois ou três filhos, residentes no próprio município de tratamento, 

compartilhando a moradia com até quatro pessoas da família, possuindo baixo nível de 

escolaridade, em situação de instabilidade empregatícia e resultante baixa renda familiar, 

quase na sua totalidade são religiosos e apresentam como principal fonte de informações a 

respeito do HIV/aids o próprio local de tratamento.  

Abarcando as questões de gênero em pesquisas da QV entre PVHA, existem dados 

que comprovam diferenças dentre as percepções masculinas e femininas, levando-se em 

consideração que avaliação da QV resulta de um julgamento individualizado, subjetivo e 

influenciado por contextos socioculturais e econômicos. Em geral o grupo das mulheres 

apresenta piores escores, explicado em parte pelas situações de opressão que vivenciam nas 

relações e pelos aspectos culturais. Indo ao encontro desses achados, destaca-se que todos os 

seis domínios do instrumento WHOQOL-HIV-Bref foram melhores avaliados pelos homens, 
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além dos resultados obtidos pelo teste de hipótese que revelou significância estatística entre o 

domínio nível de independência e o sexo masculino.  

Considera-se que o grupo possua um tempo relativamente curto de convivência com o 

diagnóstico, contudo, a média de idade encontrada leva a pensar que tenham desde a 

adolescência vivenciado o processo evolutivo referente às informações que acompanharam as 

transformações ocorridas no campo HIV/aids, principalmente, aquelas provenientes da mídia 

e das conversas com amigos. Talvez, essa configuração acrescida da carga cultural tenha 

exercido alguma influência na forma como interpretam o fenômeno da QV. Para Moscovici 

(1976, p. 39), a “noção de RS implica que ela seja relacionada com os processos que se 

erguem de uma dinâmica social e de uma dinâmica psíquica, e que seja elaborado um sistema 

teórico, ele mesmo complexo”. Deve-se considerar, de um lado, o funcionamento cognitivo e 

o do aparelho psíquico, de outro, o funcionamento do sistema social, dos grupos e das 

interações, na medida em que estes afetam a gênese, a estrutura e a evolução das 

representações e são afetados por sua intervenção. 

Para Jodelet (2001), as RS devem ser estudadas articulando elementos afetivos, 

mentais e sociais, e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, a 

consideração das relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social e 

ideal sobre a qual elas intervêm.  

As RS construídas pelos depoentes sobre a transmissão do vírus HIV reforçam que 

aconteça por meio dos fluidos corporais, acrescentando nessa categoria, a existência de 

contaminação pelo sangue presente em objetos perfurocortantes, hábitos de compartilhamento 

de materiais e transmissão vertical. Nesse sentido, pode-se identificar um bom nível de 

informação sobre as formas de transmissão, reforçado pela inexistência de atitudes negativas, 

a exemplo de comportamentos que ainda se fazem presentes em determinados grupos, 

admitindo a necessidade de isolamento social da pessoa como forma de prevenção e 

disseminação da doença. Entretanto, alguns discursos revelaram conteúdo insuficiente no que 

tange às formas de transmissão do HIV/aids, o que pode resultar em práticas de prevenção 

menos seguras.  

Mediante o exposto, observou-se quanto às formas de prevenção, associação aos 

aspectos psicobiológicos quando indicavam o preservativo para falarem do HIV/aids, 

atestando-o como uma das principais formas para evitar a transmissão, o que lhes 

proporcionaria uma prática sexual segura. Além disso, em algumas construções simbólicas a 

heterossexualidade associada ao sentido de confiabilidade depositada no parceiro, torná-los-

iam imunes à aquisição do vírus. Conclui-se, que os conteúdos representacionais situados na 
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lógica da prevenção apresentaram-se como insuficientes para uma parte do grupo 

considerando as suas consequências individuais e coletivas. As mulheres perceberam-se como 

as mais afetadas, existindo fatores socioculturais que interfeririam nas relações de poder 

quanto à decisão da prática do sexo seguro, considerando também os limitantes funcionais, 

pois o preservativo masculino é adaptado no corpo do homem. Como consequência dessas 

decisões, algumas dificuldades, como o sentimento de culpa, emergiram de seus conteúdos 

psicossociais. Os entraves colocados para a negociação do sexo protegido, independentemente 

do grau de instrução, poder aquisitivo ou independência financeira da mulher, revelam a 

dificuldade de negociação por parte das mesmas, assim como o estatuto atribuído ao(s) seu(s) 

parceiro(s) (SOUSA; ESPÍRITO SANTO; MOTTA, 2008). O preservativo feminino seria 

uma opção para as mulheres praticarem a prevenção, já que teriam controle sobre o seu uso. 

Porém, o preço elevado faz com que seja um método de prevenção inacessível àquelas com 

menor poder aquisitivo. O Ministério da Saúde ainda não contempla a distribuição gratuita do 

preservativo feminino em toda a rede pública (GARCIA; SOUZA, 2010).  

Esses dados, associados ao fato dos homens julgarem-se com maior experiência sexual 

quando comparados às mulheres, apontam para a hipótese, segundo Natividade e Camargo 

(2011), que o elemento preservativo teria maior valor simbólico apoiado em noções abstratas 

(desconectadas da realidade experimentada) que em situações concretas. Dessa forma, 

corrobora-se com Tura (2005, p. 21), ao afirmar que as RS “são saberes utilizados pelas 

pessoas em sua vida cotidiana e comportam visões compartilhadas pelos grupos, que 

determinam condutas desejáveis ou admitidas num campo de comunicação povoado de idéias 

e valores”.  

Considerando que os conteúdos representacionais de transmissão e prevenção 

estabeleceram na sua maioria relação positiva com a QV, salientam-se os resultados obtidos 

por Costa (2012), Gomes, Silva e Oliveira (2011) e Torres e Camargo (2008), que ratificam a 

existência de transformações nas formas de pensar o HIV/aids a partir do referencial da 

vulnerabilidade. Dessa forma, é possível considerar que as consequências desse processo 

interfiram diretamente na QV das PVHA. Assim, reitera-se que a epidemia não está restrita a 

grupos específicos da sociedade, mas, presente em todos os seguimentos sociais, caracterizada 

pelos processos de feminização, heterossexualização, interiorização, pauperização, acrescidas 

da juvenilização e envelhecimento (BRASIL, 2014a, 2014b). 

 Considerando que 16% e 17,5% compõem o grupo dos jovens da amostra, avaliados 

pelo WHOQOL e entrevistados, merece especial atenção o processo que vem ocorrendo com 

base nos últimos dados registrados, tratando-se do aumento de casos HIV/aids entre a 
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população de 15 a 24 anos (BRASIL, 2013a, 2014a). O advento dos ARV e a possibilidade de 

convívio com melhor QV podem estar influenciando o modo pelo qual os jovens vêm 

encarando os riscos de contraírem a doença. A falta da vivência no início da epidemia, com o 

estigma de doença terminal, parece influenciar nessas questões, traduzido pela dificuldade de 

adoção de comportamentos mais seguros e preventivos. Somando-se ao fato, o pouco 

incentivo político mediante às propagandas de prevenção veiculadas pela mídia, corrobora 

para que os últimos anos tenham apontado as maiores taxas de detecção nessa faixa etária 

com 19,3 novos casos por cem mil habitantes em 2012, ou seja, 34% maior do que em 2001, 

quando era de 14,4 por cem mil habitantes. Isso, apesar de a taxa geral de novos diagnósticos, 

para todas as faixas etárias, ter se mantido estável no Brasil nos últimos anos e estar em queda 

no estado do Rio de Janeiro desde 2009 (BRASIL, 2013a). 

 Em comum acordo ao fenômeno que vem ocorrendo com os jovens, a cronificação da 

doença aliada à distribuição gratuita de medicamentos e seu tratamento tem potencial de 

favorecer uma banalização da condição, podendo interferir diretamente nas questões que 

envolvem a proteção e prevenção (REIS; GIR, 2009). Destaca-se que a maioria dos sujeitos 

declarou possuir como principal fonte de informações a respeito do HIV/aids, atualmente, o 

próprio serviço no qual estavam cadastrados. Assim, considera-se que o nível de 

conhecimentos científicos, as vivências individuais e coletivas, assim como o estabelecimento 

de relações terapêuticas e afetivas com os profissionais da saúde, influenciem as RS da QV.  

Cabe ressaltar, que as RS têm a comunicação de massa como condição de 

possibilidade e determinação (JODELET, 2001), pois é por meio da comunicação em larga 

escala, que ideias podem difundir-se extensivamente e chegar a membros de grupos sociais, 

gerando debate na esfera pública. Cada uma das fontes de informação sobre a QV das PVHA 

realça singulares símbolos linguísticos ao comunicar o assunto. Sendo assim, o modo como 

são comunicadas as representações também é importante. As representações são difundidas, 

segundo sistemas de comunicação distintos, quanto a objetivos, destinatários, recursos 

argumentativos e os contextos de relações intergrupais em que se situam, implicam diferenças 

nos conteúdos e estruturas representacionais (MOSCOVICI, 1976). 

A RS da QV das PVHA pode ser definida como uma visão funcional do mundo, 

permitindo ao indivíduo ou ao grupo, dar sentido as suas condutas e compreender a realidade 

através do seu próprio sistema de referências. Uma representação é constituída de um 

conjunto de informações, crenças, opiniões e atitudes a propósito de um dado objeto social. 

São o fundamento dos modos de vida, garantindo a identidade e a permanência de um grupo 

social (ABRIC, 1998).  
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Notou-se, que para o grupo investigado a influência da prática sobre as cognições 

constitui uma determinação objetiva, porque o redirecionamento da representação acontece 

após experenciar a realidade. Tal pressuposto possui importância, na medida em que a 

sobrevivência na condição HIV/aids é considerada uma prática. Para Rouquette (2000), existe 

reciprocidade nas influências entre práticas e RS. As práticas, são na verdade, agentes de 

transformação das representações e essas funcionam como condição para as práticas. 

A QV no contexto geral foi avaliada de forma positiva, levando-se em consideração a 

complexidade e dinamicidade que envolve o fenômeno. A multidimensionalidade pode ser 

observada pela caracterização dos domínios, revelando que para as PVHA existem aspectos 

que se sobrepõem a outros, em grau de importância, quando interpretados no conjunto ou 

quando cotejados com populações que vivenciam processos diferenciados de doenças 

crônicas. Os estudos apontam que o processo saúde-doença no contexto do HIV/aids é 

vivenciado de forma diferenciada pelos sujeitos em função das construções simbólicas 

estigmatizantes. Sendo assim, é esperado que os conteúdos das RS da QV das PVHA estejam 

permeados de sentidos e interpretações que reflitam diretamente a imagem da sociedade, de 

suas imposições, tais como os indivíduos as vivem.  

A problemática da RS na utilidade do campo da doença foi analisada por Herzlich 

(1991), distante dos posicionamentos ambíguos, desejando mostrar que qualquer que fosse a 

importância da medicina moderna, a doença é um fenômeno que a ultrapassa, e que a 

representação não é apenas esforço de formulação mais ou menos coerente de um saber, mas 

também interpretação e questão de sentido.  

As melhores avaliações da QV foram identificadas por meio dos escores obtidos em 

cada domínio, traduzidos pela distribuição das médias. Os resultados observados estão 

compatíveis com estudos realizados entre populações de perfil social e econômico cultural 

semelhantes ao constatado. Todavia, destacam-se características que conferem valor adicional 

ao grupo, reveladas pelas melhores avaliações da QV respectivamente nos domínios da 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais, relações sociais e psicológico. É importante 

destacar que trata-se de um grupo que atribui valores a QV a partir das crenças pessoais e do 

contexto social. Nota-se pela presença do domínio psicológico dentre os melhores pontuados, 

características de cognição compatível com uma boa saúde mental.  

Pode-se assim dizer que a irreversibilidade da situação reduz consideravelmente a 

autonomia dos sujeitos e suas possibilidades de manter seu sistema anterior de representações 

(ABRIC, 1994a). Ibáñez Gracia (1989, p. 39), ao analisar as relações entre práticas e 

ideologia, afirma: “não é surpreendente que um indivíduo que é levado a desenvolver uma 
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prática em longo prazo seja lentamente modelado em nível de crenças. Neste sentido, está 

claro que a esfera ideológica pode alinhar pouco a pouco, a ideologia sobre a prática”. 

Em analogia ao exposto no parágrafo anterior e mediante os maiores escores 

encontrados pelo WHOQOL, leva a crer que a percepção de sentido pela vida, assim como a 

reavaliação da opinião sobre a morte e o morrer, além da rede de apoio encontrada nas 

relações sociais, tenham contribuído para o surgimento de simbologias mais positivas do 

objeto em questão.  

Evidenciou-se em menor proporção a existência de permanências simbólicas, 

objetivando a QV na morte e no medo, os quais consistiriam em possíveis elementos da zona 

muda das RS da aids, mediante outros estudos no campo da TRS. Ressalta-se que na análise 

de conteúdo lexical, a forma reduzida “mort” foi associada à apenas uma das classes e 

apresentou-se na décima quarta posição de x
2
. Na análise quantitativa, para 59,59% dos 

entrevistados, as questões referentes à morte eram pouco significativas, enquanto 29,29% 

refletiram avaliação negativa nesse campo. Da mesma forma que os pensamentos de 

projeções futuras na vida foram classificados por 52% como sendo positivos, enquanto 39% 

refletiram avaliação negativa, objetivada pelo medo. 

Destaca-se, portanto, que a pessoa pode ter uma doença crônica incurável, como é o 

caso do HIV/aids, mas continuar viva e realizada, pois não perde o foco que dá sentido à sua 

existência. Dessa forma, o sofrimento ganha sentido a partir do maior valor dado a esta 

existência (MARTINS, 2009).  

O domínio espiritualidade apresentou associação significativa na análise quantitativa 

com uma das categorias estabelecidas para a variável renda pessoal, revelando que a faixa 

salarial de ganhos pessoais acima dos R$3.501,00 influenciou a melhor QV (Tabela 26, f. 

162). Do ponto de vista estatístico, os maiores ganhos individuais contribuiriam 

positivamente na QV, favorecendo a expectativa de vida e a relação do grupo com 

sentimentos de culpa, perdão, preocupações com a morte e o morrer.  

Sendo assim, observou-se a ancoragem no divino a partir da convivência com a 

doença. A possibilidade de ressignificação do agravo não se daria de forma punitiva ou por 

julgamentos morais, como no processo de ancoragem da aids na sífilis (JODELET, 2001), 

mas como uma nova atribuição de valor à própria vida. As questões que envolvem a 

religiosidade e crenças pessoais estabeleceram associações com a QV interpretadas como uma 

relação de apoio frente ao diagnóstico. As formas reduzidas “religi” e “fé” apresentaram 

associações estatísticas
 
altas dentro da classe referida. Desta forma, reitera-se que a dimensão 

que traduz as relações com a espiritualidade foi representada como uma construção de novos 
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significados da QV, integrados nos modelos explicativos do adoecimento e nas formas de 

apoio psicossocial. 

Para Jodelet (1989), a ancoragem distingue a devida atribuição de sentido em torno do 

objeto, assim como a instrumentalização do saber, tornando-o útil para a sua compreensão 

considerando que o sistema de interpretação permite classificar indivíduos e acontecimentos, 

integrando a novidade, que se faz sempre sobre o algo já pensado, sob a ótica que podem 

prevalecer esquemas resistentes que impediriam a sua assimilação. Segundo Moscovici 

(2003), a formalização do conhecimento e familiarização do sujeito ao objeto ocorre após 

esses processos. O novo objeto deve ser entendido e explicado a partir de sistemas familiares 

ao sujeito, o que garantiria a relação entre as funções cognitivas básicas, a RS e sua função 

social (JODELET, 1989). 

As bases moral e cultural, construídas subjetivamente e socialmente, estão presentes 

no contexto ampliado da religiosidade/espiritualidade, tornando-se um caminho para o 

encontro de um sentido para a vida. Resultados semelhantes foram identificados em estudos 

recentes (CALVETTI; MULLER; NUNES, 2008; COSTA, 2102; ESPÍRITO SANTO, 2011; 

ESPÍRITO SANTO; GOMES; OLIVEIRA, 2013; PANZINI, 2008).  

Em geral, o domínio relações sociais possui maiores chances de obter baixas 

avaliações da QV porque relaciona-se com as questões de inclusão e exclusão social, além de 

avaliar as relações no campo da sexualidade. Ressalta-se que o domínio em questão 

estabeleceu associação estatística significativa com a variável situação empregatícia, 

evidenciando que a estabilidade no campo do trabalho, representada pelo servidor público, 

influencia a percepção de melhor QV (Tabela 24, f.158).  

Dentre as características abordadas pelo domínio, o nível de satisfação com as relações 

pessoais (68,8%) e de aceitação pelas pessoas que conhecem (66%) foram os melhores 

avaliados (Gráfico 1). Entende-se que o suporte social é importante na diminuição do risco de 

adoecer e melhora o prognóstico das PVHA, assim como a QV (TEIXEIRA, 2000). 

Quando os membros da família apresentam um relacionamento satisfatório, 

demonstrando receptividade e compreensão, trazem ao membro que se encontra fragilizado 

diante da doença um fortalecimento por meio das relações de ajuda e afeto (SALDANHA, 

2003). O distanciamento nestas relações favorece sentimentos de desesperança, insegurança, 

rejeição, o que muitas vezes reflete no tratamento e consequentemente na evolução da doença 

(VIEIRA, 2008).  

Em uma pesquisa realizada pelo grupo WHOQOL (2003), o apoio familiar e de 

amigos próximos no momento da revelação do diagnóstico representou impacto positivo na 
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QV das PVHA. Neste mesmo estudo, ter boas relações pessoais especialmente com a família 

e amigos próximos se mostrou crucial para a QV. 

A análise das entrevistas, assim como no estudo de Costa (2012), revelou 

permanências no conteúdo representacional da QV como ancoradas nas RS da aids, 

objetivadas nas relações entre os casais, a partir dos discursos de vítimas e culpados expostos 

pelas mulheres, sobretudo nas situações que envolvem decisões quanto à adoção de práticas 

sexuais seguras, e também nas manifestações percebidas e temidas do preconceito. A classe 1 

apresentou a forma reduzida “preconceito” dentre aquelas com significância estatística. Essas 

situações foram expressas no contexto familiar e nas relações sociais de trabalho.  

A concepção prejulgada, relacionada ao preconceito, encontra-se no imaginário 

coletivo e permitiu aos sujeitos ao falarem da QV também se reportarem à necessidade de 

ocultamento do diagnóstico, como uma forma de preservarem a identidade e, por 

consequência, afetarem menos a dimensão psíquica. Este aspecto reflete a percepção das 

dificuldades enfrentadas pela estigmatização entre PVHA nos diversos espaços sociais 

(JODELET, 1998b; 2001; PARKER; AGGLETON, 2001). O fato caracteriza a existência de 

representações hegemônicas ou coletivas (MOSCOVICI, 1978), que continuam cristalizadas 

no imaginário social. 

À vista dessas questões, considera-se a possibilidade de que alguns dos entrevistados 

tenham optado por realizar seus tratamentos mais distantes geograficamente de seus 

ambientes de convívio social, como forma de proteção às suas novas identidades. Ao 

distanciamento imposto, adere-se o processo cognitivo de classificação e julgamento, típico 

de um processo de gestão de impressões e desiderabilidade social, que pode ser definido como 

um dicionário acessível, no qual os grupos podem se apoiar quando se torna socialmente 

necessário, o que se aplica, particularmente, às situações de expressão do preconceito na 

sociedade (APOSTOLIDIS; DANY, 2012).  

Em geral, a representação negativa elaborada socialmente, referente às PVHA, é 

reforçada pela linguagem e pelas metáforas utilizadas para falar e pensar a temática. Esse 

processo aumenta o medo e, sobretudo, o isolamento das pessoas afetadas o que, em parte, 

poderia justificar a decisão de alguns sujeitos de permanecerem distantes do seu contexto 

social íntimo. Não obstante, o estigma é estendido à família e aos amigos (MOSCOVICI, 

2009; PARKER; AGGLETON, 2006). 

Sendo assim, o medo da possibilidade de vivência do preconceito gerado pela família 

ou pelos grupos sociais e ambiente de trabalho e, os sentimentos de culpa experenciados pelas 

mulheres sugerem uma característica, mesmo que não predominante ao grupo. A 
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possibilidade de coerência interpretativa dar-se-ia no contexto de uma RS afetiva relacionada 

ao medo e à possibilidade de sofrimento na objetivação do preconceito, e também na 

responsabilidade da transmissão, como de característica prescritiva de comportamento diante 

do objeto em estudo, agrupando elementos associados a orientações de práticas, corroborando 

a proposta de Jodelet (2001) para as RS. 

Na avaliação do domínio psicológico, houve predomínio dos aspectos que refletiam 

cognição positiva na avaliação da QV, constatando-se que 63,63% apresentavam bom padrão 

de aproveitamento de suas vidas, 67,67% sendo capazes de aceitarem a sua aparência física e 

50,50% apontando bom nível de satisfação com suas vidas. Associado aos resultados de 

satisfação com a saúde (50%) e avaliação geral positiva da QV (66%), pode-se dizer que os 

investigados possuem boa autoestima, o que contribuiria para incrementar o processo vigente 

de mudanças e transformações que vêm ocorrendo gradativamente na forma de pensar a vida 

das PVHA e consequentemente a RS da QV. O teste de hipótese evidenciou uma relação de 

significância entre o domínio e a categoria da renda familiar compreendida entre R$ 3.500,00 

a R$ 4.200,00, comprovando que a QV em PVHA é determinada também por aspectos 

econômicos além dos biopsicossociais. 

Considerando que os domínios físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade, excetuando o domínio nível de independência, estabeleceram associação 

estatística significante com categorias de variáveis relacionadas a emprego e renda, chamam 

atenção para a importância do contexto econômico na interpretação da QV. Esses resultados 

vão ao encontro dos estudos que avaliam a QV, comprovando existir uma relação direta de 

melhores escores e maior poder econômico. Torna-se evidente a necessidade de aumentar a 

independência financeira das PVHA, contribuindo para isso a diminuição dos estigmas que 

tanto interferem na empregabilidade, assim como a melhoria do nível educacional que geraria 

maior potencial individual para inserção no mercado de trabalho formal.  

Apesar da boa avaliação geral encontrada no domínio psicológico, algumas entrevistas 

apresentaram conteúdos relacionados à estigmatização e preconceitos no ambiente de 

trabalho, situações que as PVHA estão sujeitas a enfrentar afetando a empregabilidade e a 

capacidade de manterem condições dignas materiais e de sobrevivência, assim como, a saúde 

psicológica.  

Para Souza et al. (2006), as perdas profissionais aparecem como um dos aspectos 

graves vividos pela pessoa, principalmente se a discriminação e o preconceito forem motivos 

da falta de trabalho. A perda da independência econômica altera a dinâmica social e familiar, 

provoca inversão de papéis e redução de gastos com lazer, alimentação, educação entre 
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outros, o que determina queda na QV da pessoa e de sua família. Tendo o trabalho um sentido 

tão amplo e estruturante, qualquer limitação que impeça o exercício de uma atividade 

produtiva provoca alterações profundas na vida, tornando o indivíduo doente mais sujeitado e 

sem direitos, afetando diretamente a QV em função de sua condição de soropositivo 

(CASTANHA et al., 2007). 

 A autoestima é um aspecto essencial na criação e manutenção da saúde, esperança e 

QV. As PVHA podem ter sua autoestima prejudicada devido ao impacto associado ao estigma 

da doença, potencialmente fatal na dimensão psicológica. As limitações físicas e sociais, 

como a perda de um projeto de vida, necessidade de reestruturação de seus hábitos, 

enfrentamento de suas novas limitações nas relações de trabalho e com os familiares são 

exemplos de situações muito experenciadas para as PVHA. A baixa autoestima foi 

identificada como forma reduzida na classe 3 e não apresentou associação estatística elevada, 

estando relacionada ao momento da revelação diagnóstica e possíveis consequências 

negativas na convivência social com o agravo, porém não apresentou-se como característica 

predominante no grupo. 

 Alguns estudos demonstram que grupos de indivíduos solteiros tendem a apresentar 

um número maior de características relacionadas à baixa autoestima. Entretanto, o fato não foi 

evidenciado com o grupo da amostra e como resposta, interpreta-se que o compartilhamento 

da residência com familiares pode ter contribuído para alicerçar o enfrentamento da doença, 

refletindo na autoestima. Estudo realizado no Brasil evidenciou que o suporte familiar é 

importante no enfrentamento da doença (BRITO et al., 2009) e na QV (SEIDL; ZANNON; 

TRÓCCOLI, 2005). Da mesma forma, uma pesquisa realizada com crianças vivendo com 

HIV/aids em Ruanda, na África, mostrou que tanto a autoestima como o suporte familiar são 

importantes para sua resiliência diante da doença (BETANCOURT et al., 2011).  

Face ao exposto, destacam-se os resultados comparativos do estudo de Castro 

Castrighini et al. (2013), que identificaram piores escores de autoestima no grupo de PVHA 

quando cotejadas a outros indivíduos com doenças crônicas. Pensa-se que no caso específico 

da aids, por agregar uma alta carga estigmatizante, a manutenção de uma rede de apoio 

estruturada desde o início do diagnóstico interfira na forma pela qual os mesmos são capazes 

de dar sentido à própria vida, o que não ocorreria necessariamente com outras doenças 

crônicas que não carregam um apelo discriminatório em sua essência. A ocorrência de 

doenças estigmatizantes pode diminuir a QV, afetando os aspectos físicos, social e mental 

dessas pessoas (DERIBEW et al., 2009; DE SOUZA NEVES; REIS; GIR, 2010).  
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 Refletindo sobre o pressuposto que envolve a ancoragem da RS da QV na RS da aids, 

a partir dos pensamentos de Costa (2102) e da dimensão processual proposta por Jodelet 

(2001), um objeto necessita ser traduzido em sentido e significado, para enraizá-lo na 

estrutura cognitiva. E, referindo-se ao exposto, constatou-se que para uma parte desses 

sujeitos, o diagnóstico estaria associado à ressignificação da vida, ou seja, as PVHA 

encontraram no tratamento, na religiosidade e na família, um auxílio para enfrentar o 

adoecimento. Enquanto que o processo de objetivação (JODELET, 1989, 2001) vem se 

dando, no contexto da vivência ressignificada demonstrada pela descontextualização do 

objeto em função dos critérios culturais, normativos e pela formação de um núcleo figurativo 

capaz de tornar o abstrato em uma referência representada dita natural e exequível.  

Para Saldanha, Araújo e Souza (2009), o conhecimento e o sentido dados à aids são 

continuamente reformulados em decorrência dos processos interativos em consonância com o 

próprio processo de construção da RS. Este fato pareceu estar ligado aos diferentes momentos 

de diagnóstico do HIV, para os autores, pois para o grupo com diagnóstico mais recente, as 

RS da aids estavam relacionadas à promiscuidade, tanto para a prevenção quanto para o risco, 

carreando o preconceito e o sentimento de culpa. Enquanto que, para o grupo com maior 

tempo de soropositividade, embora vissem a doença como um problema, trazia elementos 

também ligados às orientações em saúde e a conformação com o status sorológico, remetendo 

a análise feita por Cardoso e Arruda (2005) acerca da ancoragem em elementos do 

conhecimento reificado entre as pessoas usuárias da TARV. 

Diante do exposto, nesta análise levou-se em consideração a interpretação da 

dimensão temporal na vivência com o HIV/aids e as possibilidades de repercussões nos 

conteúdos representacionais da QV. Isto por entender que a compreensão desses aspectos leva 

em consideração todo um conjunto de situações vivenciadas e confrontadas no decorrer do 

processo de adoecimento junto ao meio social em que os sujeitos estão inseridos. 

Os resultados das análises quantitativa e qualitativa permite apontar conteúdos de RS 

da QV não divergentes entre o grupo com menor tempo de diagnóstico, ou seja, aquele que se 

apresentava abaixo dos seis meses e o com diagnóstico acima dos seis meses. Porém, destaca-

se que a variável tempo de diagnóstico menor que seis meses apresentou-se entre as de maior 

associação estatística na classe 5 e a variável tempo de diagnóstico de dois a cinco anos, na 

classe 2. O grupo com menos tempo de diagnóstico, na classe 5, revelou quase todas as 

representações sobre os meios de transmissão do HIV, oriundas do universo reificado. E, o 

grupo com tempo de diagnóstico de dois a cinco anos evidenciou na referida classe 2, 

conteúdos representacionais de apoio, ancorados na religiosidade. Pode-se dizer que, tanto o 
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conhecimento das formas cientificamente comprovadas de transmissão do HIV, quanto a 

utilização da religiosidade como elemento de apoio e enfrentamento, contribuem para 

associações positivas nas RS da QV nesse grupo. 

A dimensão física, nas análises do WHOQOL-HIV-Bref, foi associada de forma 

limítrofe àqueles com tempo de diagnóstico acima dos dezesseis anos, levando a crer que o 

bom estado de saúde dos entrevistados, ensejado pelo uso da TARV, o movimento de 

ressignificação da doença perante a espiritualidade, o apoio recebido dos profissionais 

integrantes da equipe multidisciplinar e, por fim, melhores condições financeiras tenham sido 

determinantes na reorientação de expectativas e projetos de vida futuros. Tais reflexos 

partiriam, também, das implicações temporais desenvolvidas no cotidiano de convivência 

com o devido agravo (SOUTO, 2008).  

A QV na relação com o diagnóstico HIV/aids foi evidenciada por elementos 

constituintes dos aspectos que giravam em torno do cuidado em saúde, pela percepção da 

necessidade de uma mudança positiva em seus estilos de vida e no apoio recebido pelas 

pessoas de seu convívio social. Estabeleceu-se associação significativa de melhor QV e maior 

grau de satisfação com a saúde. Tal perfil foi encontrado de maneira semelhante nas pesquisas 

de Costa (2012) e Castanha (2005). Assim, o fato de serem portadores do vírus HIV não 

implicaria que o grupo pudesse considerar, a partir de sua forma de conhecimento elaborado, 

valores pessoais e crenças compartilhados, uma boa QV e alto grau de satisfação com a saúde.  

Analisando os conteúdos das RS da QV, percebe-se que o grupo está consciente de sua 

condição atual, considerando que será para o resto de suas vidas e que o processo de mudança 

dos hábitos se faz necessário visando alcançar um melhor bem estar físico, algo que torna-se 

concreto para ser alcançado com o tratamento pautado nas diretrizes do uso da TARV 

(BRASIL, 2010). Em suma, grande parte dos resultados analisados caracterizou-se pela 

transição de significados negativos para positivos associados ao HIV/aids, com a introdução 

da possibilidade de convivência com a doença. Acrescenta-se ao exposto, a inexistência de 

contradição explícita entre práticas e representações e percebe-se adicionalmente, que ao 

discorrer processos de mudanças representacionais, opera-se, provavelmente, um modo 

progressivo (FLAMENT, 2001).  

Ensejando a discussão de uma mudança representacional em curso, mediante a 

constatação de um processo de distanciamento simbólico nas formas contemporâneas de 

pensar o HIV/aids quando comparado àqueles existentes no início da epidemia, observou-se 

forte influência implicada no tratamento farmacológico e nas políticas existentes. Isto 

refletiria a tendência de positividade e alusão à melhor QV encontrada nesse estudo, como 
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possíveis elementos reforçadores dessa hipótese de mudança. Pode-se sugerir um processo de 

naturalização da síndrome como resultado de sua ancoragem recente em doenças crônicas 

(GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011; OLIVEIRA, 2013).  

Nesse aspecto, merece evidência na análise do conteúdo representacional o uso da 

TARV e seus efeitos na percepção da QV. A respectiva classe gerada pela análise lexical, 

apresentou o maior peso quantitativo, objetivado nos ARV, corroborando o processo de 

mudança representacional da aids e seus efeitos na percepção da QV. Notou-se que a 

objetivação da RS da QV nos ARV estava relacionada a melhora da QV e na maior sobrevida. 

Tal informação, aliada aos dados quantitativos conferem sentido ao marcador bem estar. 

O uso da TARV parece provocar efeitos positivos nos sujeitos, uma vez que associa 

ou enseja perspectivas de melhora clínica e, consequentemente, melhora da QV. Essa 

percepção pode estar atrelada às novas perspectivas de vida em detrimento da ideia de morte 

advinda do diagnóstico. Para o grupo em análise, as percepções sobre os objetivos do 

tratamento tornaram-se fatores favoráveis à sua adesão. E, mostrando-se de comum acordo, 

parte dos sujeitos descrevem esse conteúdo representacional como algo que, apesar de trazer 

uma certa complexidade em suas vidas, pela adaptação de mecanismos fisiológicos e do 

próprio cotidiano, envolve, sobretudo, a aceitação desse novo modelo de viver, encontrando 

elementos de apoio no saber reificado e também no conhecimento popular (GOMES; SILVA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Uma das formas de apreensão da TRS está nos significados que os sujeitos atribuem 

aos ARV, considerando a necessidade da adoção de novas práticas de vida, em situação de 

confronto com o não querer fazer uso, ensejado pelas inúmeras repercussões que poderiam 

advir. Essa apreensão não se dá de forma automática nem mecânica, mas se embasa no 

sentido que o sujeito, no caso o usuário da TARV, atribui à experiência nova com a aids, no 

espaço das vivências e interações ao longo do tempo, refletindo-se na RS da QV.  

Em cotejamento e concordância aos estudos de Costa (2102), houve destaque aos 

conteúdos representacionais da QV no âmbito do setor saúde de uma forma abrangente, 

incluindo os relatos de boas relações existentes entre os clientes e profissionais, assim como, 

as estabelecidas entre o sistema público e os usuários do serviço. A RS positiva elaborada 

pela maioria dos entrevistados foi evidenciada por meio de avaliações positivas do 

atendimento, acolhimento e das interações com a equipe de saúde. O perfil de convívio 

estabelecido entre os sujeitos e o Programa DST, AIDS e Hepatites Virais do município, 

acrescido de uma resposta satisfatória das políticas locais existentes, revelou um conteúdo 

representacional da QV positivo nesse particular.  
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O nível expressivo de interação profissional e os sujeitos estimula os aspectos 

relacionados à prevenção, pois favorece a compreensão dos fundamentos que envolvem 

práticas e atitudes, além de funcionar como mecanismo terapêutico para o estabelecimento de 

confiança e cumplicidade, fortalecendo as redes de apoio. As terminologias científicas 

estiveram presentes, indicando uma assimilação e apropriação desse conhecimento por parte 

dos entrevistados, o que denotaria a importância dos processos de ancoragem da RS da QV no 

saber reificado.  

As RS da QV apresentadas pelas PVHA, embora referenciadas no senso comum, 

apresentam muitos aspectos do conhecimento científico ou reificado, justamente pela 

funcionalidade que esse conhecimento tem para o grupo. A composição mais funcional da RS 

é traduzida na maior aproximação do grupo ao objeto representado (ABRIC, 2000).  

  O que define mudança numa RS é a alteração de seu sistema central, que faz com que 

a representação perca sua identidade original (FLAMENT, 2001). Nesse contexto, quando as 

práticas são irreversíveis, o restabelecimento do equilíbrio cognitivo e afetivo do indivíduo 

gera uma transformação da representação. Esta transformação ocorrerá de forma diferente, de 

acordo com a natureza das práticas novas e suas relações com a representação (ABRIC, 

1994a).  

A transformação das representações pode ocorrer por mudanças ocasionadas na 

relação do grupo com o objeto, nas relações intergrupais ou em outras mudanças do contexto 

social (MOLINER, 2001a). Um estudo de RS que leve em conta uma dimensão cronológica é 

capaz de identificar fases distintas de estágios evolutivos representacionais: emergência, 

estabilidade e transformação (MOLINER, 2001b). 

Neste estudo, pode-se observar elementos indicativos de um tipo de transformação da 

representação, caso em que as novas práticas não contradizem totalmente o núcleo central, e 

novos elementos são gradativamente acrescentados a ele, constituindo uma nova 

representação. Baseado em outros estudos da TRS e HIV/aids, alguns conteúdos cognitivos 

centrais na RS da aids foram identificados, a exemplo do preconceito, família, profissionais 

da saúde e os ARV. Trata-se da transformação progressiva (ABRIC, 2000). Os esquemas 

ativados pelas novas práticas, progressivamente, integram-se àqueles do núcleo central e 

entram em fusão com eles para construir um novo núcleo, portanto uma nova representação. 

Muitos avanços foram alcançados por pesquisas destinadas a investigar as maneiras 

como as RS se organizam, operam e se modificam. Oliveira (2013) em seu artigo de revisão, 

analisou o processo de constituição e evolução das representações e das práticas sociais 

relativas à aids, a partir de estudos desenvolvidos nos últimos onze anos, entre profissionais 
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de saúde, comparando estruturas representacionais da aids em diferentes décadas, 

acompanhadas de um estudo de zona muda envolvendo profissionais de saúde. A autora 

observou a existência de um processo de mudança nas RS da aids, com a introdução da 

possibilidade de convivência com a doença e a diminuição da importância da morte. A autora 

concluiu que esse resultado apresenta-se como fruto de uma complexidade das construções 

simbólicas, oriundas das interações humanas, o que contribui para o conhecimento dos modos 

de pensar associados à síndrome e para as práticas profissionais em saúde. 

Tratando-se de uma perspectiva, segundo a qual as representações não são meros 

elementos mediadores entre características ambientais e ações comportamentais, cabe 

esclarecer, que a TRS visa explicar uma forma específica de pensamento social, ainda que 

muitas das estruturas de conhecimento do grupo de PVHA recriem formas de pensar a QV 

com base em representações já existentes (MOSCOVICI, 2003). 

Em alguns casos, as representações parecem veicular crenças arcaicas, ligadas a 

sistemas de pensamento mais amplos, mantidos por grupos sociais por séculos (JODELET, 

2001). Moscovici e Vignaux (2003) apresentam a hipótese de que as RS originam-se de 

ideias-chave que permeiam o pensamento social, que possuem longa duração e estabilidade. 

Assim, ancoram-se a esses temas antigos, os themata. Os autores comparam essas ideias-fonte 

a axiomas de teorias do senso comum, sendo as RS neles ancoradas o equivalente a teoremas 

derivados. As RS, assim, poderiam ser tomadas como temas metodológicos passíveis de 

aplicação a campos da realidade, funcionando como chaves interpretativas. 

No que concerne aos conteúdos representacionais identificados na tese, cabe destacar 

algumas reflexões que implicam no entendimento dos themata (MOSCOVICI, 2009). Dentre 

as três situações, ideias-fonte desvelaram-se como presentes nas relações dos sujeitos e suas 

realidades sociais, aquelas referentes ao estigma e ao preconceito. A preocupação em serem 

apontados pelos familiares e a opção por realizar o tratamento distante de seus domicílios, ou 

até mesmo em município vizinho, apresenta relação com a ancoragem da aids na “corrupção 

moral” (JODELET, 2001). A associação feita pelos entrevistados, referindo que a sua QV 

poderia ser melhor se não existisse o preconceito, remete à ideia das minorias que se sentem 

desvalorizadas perante uma maioria dentro de uma sociedade, o que a distinguiria e a 

marcaria em sua assimetria (MOSCOVICI, 2009). 

Considerando as hipóteses anteriores, e refletindo sobre as possibilidades da existência 

de formas discriminatórias não explícitas ou percebidas como justas, faz-se jus aos relatos de 

alguns participantes quando verbalizam que preferem manter-se em segredo quanto aos seus 
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diagnósticos, partindo do argumento de que poderiam ser julgados moralmente e sofrerem, do 

ponto de vista psíquico e social, com as diversas formas de preconceito.  

Segundo Pereira e Vala (2010, p.1), “um dos grandes paradoxos nas sociedades que 

tem definido o valor da igualdade como um dos seus princípios organizadores é a 

permanência de discriminação objetiva contra grupos minoritários mesmo tendo estas 

sociedades instituído normas sociais, orientações constitucionais e procedimentos jurídicos 

que condenam firmemente a expressão de preconceito e atitudes racistas”. 

Uma das formas em que as pessoas e, também, as instituições democráticas 

discriminam as outras pessoas pertencentes a grupos diferentes e não são acusadas de 

preconceito, está na possibilidade de utilizarem estratégias que lhes permitam não serem 

condenadas socialmente (PEREIRA; VALA, 2010). 

A discriminação contra grupos minoritários nas sociedades igualitárias “pode ser 

facilitada por justificações ou argumentos aparentemente não preconceituosos, que são usados 

para fazer com que os comportamentos discriminatórios sejam percebidos como justos e 

socialmente necessários” (PEREIRA, VALA, 2010, p.09) A literatura também tem mostrado 

que mesmo pessoas não preconceituosas também discriminam quando conseguem justificar a 

sua ação (GAERTNER; DOVIDIO, 1986). 

Em uma analogia aos pensamentos de Pereira, Vala e Leyens (2009), no caso 

específico da aids, associa-se a ideia de que a manutenção desse themata esteja enraizada 

também pela percepção de ameaça à vida humana como legitimação para a discriminação, 

sendo essa uma função do preconceito, principalmente em contextos igualitários. Como 

consequência, as percepções de ameaça funcionariam como fatores mediadores do efeito de 

avaliação negativa sobre a natureza de uma pessoa ou pelo simples fato de esta, ser percebida 

como membro de um grupo (PEREIRA; VALA, 2010).  

Neste sentido, não existe paradoxo na persistência ou mesmo no aumento da 

discriminação em sociedades igualitárias, uma vez que as ações discriminatórias continuam a 

ser motivadas pelo preconceito, mesmo que o papel deste na discriminação ocorra de forma 

indireta, isto é, o efeito do preconceito é legitimado pelo uso de justificações percebidas como 

não preconceituosas (PEREIRA; VALA, 2010). 

Concebe-se, portanto, segundo Jodelet (2001), que a representação preenche algumas 

funções de manutenção da identidade social e do equilíbrio sócio cognitivo, os quais se 

encontram ligados. Isto se relaciona às defesas mobilizadas pela irrupção da novidade. 

Quando, entretanto, a novidade é incontornável, faz-se um trabalho de ancoragem visando 

familiarizá-la, transformá-la para a integrar no universo do pensamento pré-existente, trabalho 
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que corresponde a uma função cognitiva essencial da representação e pode, assim, incluir todo 

elemento estranho ou desconhecido no ambiente social e ideacional.  

Para Jodelet (2001), a função identitária estabelecida pelos aspectos cognitivos, 

interativos e sociais de um grupo, apresenta-se nesse estudo em sua expressão específica, 

evidenciada pela RS da QV ancorada na RS da aids, com a perspectiva da mudança normativa 

para funcional no campo da vulnerabilidade e do enfrentamento da doença. Nesta perspectiva, 

assume-se que os conteúdos representacionais analisados corroboram a hipótese descrita 

anteriormente, propiciando a contemplação das diversas modulações das RS da QV com 

aquela do HIV/aids no grupo estudado.  

Esse processo se associa, por um lado, às características tecnológicas imputadas pelo 

tratamento medicamentoso e à dependência constante dos serviços e profissionais de saúde, e, 

por outro, ao trabalho da mídia ao dar visibilidade à sobrevida dos sujeitos no presente 

momento (OLIVEIRA, 2013). 

Dessa maneira, tendo em vista os resultados encontrados na análise de conteúdo da 

QV das PVHA pensa-se possível sustentar a hipótese, de que a RS da QV vem sendo 

construída enquanto RS não autônoma associada com a RS da aids. 

Considerando que os pressupostos apontados fazem refletir sobre um possível 

processo de transitoriedade na elaboração de uma nova RS, Pianelli, Abric e Saad (2010) 

apontam para o fato de que as RS pré-existentes exercem papel de ancoragem para as novas 

representações. 

Fechando-se um percurso considerado ainda incompleto e que justifica novos 

investimentos em pesquisas com essa linha de raciocínio, concorda-se com Jodelet (2001, p. 

20), ao refletir que “pensar a cognição como algo social, abre de fato caminho para as novas 

pesquisas e, é em tal perspectiva que a teoria das representações sociais contribui com uma 

pedra para a edificação de uma ciência psicológica e social do conhecimento”.  

Nesse sentido, do ponto de vista de associação da TRS com a abordagem ou interseção 

aos conceitos ampliados da QV utilizados nessa tese, conclui-se que existe congruência em 

diversos aspectos dessa relação, sobretudo, na análise das entrevistas. Pensa-se, que para uma 

compreensão mais profícua e consequentemente maior número de inferências que serviriam 

para balizar a tese de que o tempo de diagnóstico do HIV carreia diferenças para os 

indicadores da QV e determina conteúdos específicos para a representação social da qualidade 

de vida, considera-se a permanência de investimentos nos estudos do constructo QV 

ensejados pela TRS, especialmente na sua dimensão processual e também estrutural, o que 

favoreceria ao entendimento mais abrangente dos posicionamentos cognitivos.  
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CONCLUSÕES 

 

 

A epidemia HIV/aids é inédita por razões diferentes. Como pesquisadores deste 

campo, cabe-nos refletir sobre os progressos alcançados até os dias de hoje e especular sobre 

o desenvolvimento da epidemia, nas suas dimensões moral e social, e sua construção 

simbólica nessa próxima década. O forte impacto do seu surgimento na década de 80, aliado 

ao número de mortes provocadas pela inexistência de tratamentos eficazes na época, 

contribuíram para enraizar no senso comum e nas representações técnico profissional uma 

série de contradições ligadas à aids e que até hoje mostram-se resistentes à transformação.  

O estabelecimento da condição de doença crônica gerenciável para a aids vem 

acarretando impactos positivos nas configurações objetivas e subjetivas da epidemia. O uso da 

TARV tem sido bem sucedido, tanto em países ricos quanto naqueles de contextos e recursos 

limitados, com impacto significativo na morbidade e mortalidade. Além disso, os ARV não só 

prolongam a vida, mas também reduzem a transmissão do HIV, estando agora disponíveis 

para milhões de pessoas vivendo com HIV em países de baixa e média renda. Tais conquistas 

são resultado de uma ciência transformadora e com compromisso político e de parcerias 

eficazes com as comunidades afetadas.  

Além dos ganhos citados no campo clínico e biológico impactando a QV das PVHA, 

discute-se a possibilidade de que o benefício mais importante tenha sido a mudança de um 

paradigma existencial, com a inclusão da possibilidade de convivência com a doença por 

longo período, haja vista os resultados de pesquisas de cunho psicossocial dos últimos anos 

considerando a existência de uma possível transição de significados atribuídos ao objeto aids.    

No entanto, vários problemas persistem, e estes incluem uma variedade de questões 

que permanecem afetando a dimensão psicossocial relacionada à infecção, como a 

estigmatização das PVHA, a criminalização da transmissão e a manutenção de 

comportamentos de alto risco. O problema torna-se mais grave quando se identifica em 

estudos recentes no campo das pesquisas sociais, a permanência de associaçoes simbólicas e 

julgamentos morais voltados a grupos específicos, como aqueles com atividade homossexual, 

usuários de drogas injetáveis e profissioanais do sexo, entre pessoas comuns, profisisonais de 

saúde e, inclusive, entre líderes políticos. O esforço na tentativa de entender, suprimir e 

transformar esses velhos conceitos tem sido um dos grandes marcos contributivos dos estudos 

nessa área, como o realizado pela presente tese. 
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A revelação de que os ARV foram os responsáveis pela caracterização da aids como 

doença crônica encontra o seu desafio objetificado na manutenção do acesso aos 

medicamentos e dos seus financiamentos para os milhões de pessoas que vivem com HIV no 

mundo. Por esta e outras razões, existe um amplo consenso de que uma cura para a doença e o 

vírus pode ser a única e eficaz solução para tratar a longo prazo a epidemia. Embora os 

programas globais desenvolvidos para fornecer ARV às pessoas de baixa e média renda 

tenham sido amplamente bem sucedidos, provavelmente serão insustentáveis nas décadas 

futuras, devido aos elevados custos dos medicamentos.  

Deve-se reconhecer, também, as dificuldades colocadas para as PVHA com o uso 

diário dos medicamentos, para o resto de suas vidas, fato muitas vezes constatado pelos 

diversos estudos que interpretaram a dimensão simbólica atribuída ao uso da TARV. Além 

dessas considerações e apesar dos esforços das comunidades de pesquisa, as tentativas de 

desenvolvimento de vacinas eficazes contra o HIV nos últimos anos têm falhado. 

Em conjunto com a busca de cura, os investimentos na prevenção da transmissão do 

HIV são igualmente necessários. A transmissão de mãe para filho foi reduzida, embora os 

programas de prevenção ainda não estejam atingindo todas as mulheres grávidas no território 

nacional. No contexto da transmissão sexual, as estratégias de prevenção necessitam de 

revitalização e manutenção do encorajamento social. Tal como descrito, a disposição de 

agulhas estéreis e seringas é a forma mais bem sucedida de redução da transmissão entre 

pessoas que compartilham drogas injetáveis. Os países que não oferecem tais programas 

devem ser instados a fazê-los. Considera-se que na ausência de cura, a melhor resposta 

política e pública é o investimento mais apurado na prevenção. 

Essas reflexões se fazem necessárias, pois o financiamento para a prevenção e sua 

manutenção está em declínio em diversos países. Embora a prevenção do HIV tenha se 

mostrado bem sucedida nos primeiros 20 anos da epidemia, as taxas de infecção estão 

aumentando novamente em alguns países, tanto nos de alta renda, como naqueles ditos de 

baixa e média renda.  

Diversas iniciativas de desenvolvimento de tecnologias de prevenção vêm sendo 

realizadas. Esforços estão em andamento para o teste de medicamentos que permitam 

proteção contra novas infecções, através do uso de ARV administrados em regime profilático, 

referidos como profilaxia pré-exposição. Vários estudos sugerem que essa terapia possa ser 

capaz de proteger em até 50% os indivíduos com risco de aquisição do HIV, desde que 

estejam realizando o tratamento de forma aderente.  
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Associado ao exposto, resultados encorajadores, porém não concluintes, estão em 

andamento para avaliar a eficácia dos microbicidas vaginais que contenham os ARV. A 

circuncisão médica masculina está se provando eficaz para reduzir a transmissão na 

população masculina, num contexto de epidemia generalizada.  

A profilaxia pré-exposição também estimulou uma área de pesquisa aderente ao 

conceito de “tratamento como prevenção”, defendendo que o uso maciço e com êxito da 

TARV, levará a uma diminuição da carga viral dentro das populações, contribuindo para que 

a transmissão do HIV seja diminuída, ou até eliminada. No entanto, surgiram preocupações 

quanto ao desenvolvimento de uma resistência ao HIV, com a possibilidade de transmissão de 

vírus resistentes aos medicamentos, o que frustraria tais esforços. Não obstante, novos rumos 

foram estabelecidos pelo desenvolvimento recente de novos ARV que podem não ser tão 

propensos à resistência.  

O sucesso no uso dos ARV para o atual tratamento do HIV tem o potencial de fornecer 

benefícios tanto para a sociedade como um todo, quanto para os indivíduos que recebem o 

tratamento. As pessoas tratadas têm potencialmente diminuída a carga viral em seus corpos e, 

como consequência, são muito menos capazes de transmitir o HIV do que as pessoas não 

tratadas. Embora a eficiência e eficácia no uso racional da TARV tenham sido relatadas pelos 

últimos estudos, considera-se a hipótese de que mesmo diante de tal contexto, ainda não seja 

suficiente para diminuir a incidência dos novos casos de HIV, independente do nível de 

cobertura já alcançado.  De fato, tem havido aumento na incidência e prevalência do HIV 

contrariando as expectativas de redução previstas, principalmente entre HSH de muitos países 

com alta renda, considerando que nestas comunidades o teste para diagnóstico do HIV possui 

altas taxas de captação. O aumento do risco associado à diminuição do uso dos preservativos 

entre HSH parece ser uma parte do problema e que merece enfoque por parte das novas 

pesquisas. 

Refletindo-se a essas questões, entende-se que tal processo encontra-se em dinamismo 

constante, com seus avanços e, por vezes retrocessos, muitas vezes na interpretação do modo 

de viver e pensar o HIV/aids, haja vista a dificuldade em se ressignificar os themata 

associados à aids. As mudanças que vêm ocorrendo atribuindo à aids simbologias mais 

positivas já é uma realidade constatada em estudos no campo da TRS, entretanto é necessário 

levar em consideração que as cognições relacionadas ao preconceito ainda estão presentes 

revelando-se como de difícil transformação.  

O fenômeno do aumento dos casos de incidência HIV/aids entre HSH constatado por 

dados recentes epidemiológicos merece uma atenção especial dos pesquisadores que utilizam 
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a TRS no entendimento das cognições associadas ao objeto aids, isso porque os fatos remetem 

em parte às questões relacionadas aos estigmas sociais, o que poderia contribuir para a 

manutenção de velhos mitos e questões que marcaram e esteriotiparam o soropositivo para o 

HIV/aids desde o início da epidemia, julgando a condição como associada aos chamados 

grupos de risco.  

Ponderando os resultados obtidos com a interseção da TRS em sua dimensão 

processual e o constructo da QV como conceito ampliado, conclui-se que o grupo estudado no 

contexto de interiorização da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro apresentou nível 

intermediário de QV geral compatível com o referido pela OMS, assim como um perfil de RS 

da QV tendencioso para aspectos positivos e de ressignificação da doença, apoiados ou 

ancorados nas novas simbologias atribuídas ao objeto aids. Parte significativa dos conteúdos 

representacionais revelados ratificaram processos de transformação na forma de pensar e 

vivenciar a soropositividade objetivados na percepção sobre os objetivos do tratamento, 

tornando-se um fator favorável à adesão terapêutica medicamentosa, na mudança dos hábitos 

de vida na tentativa de uma adaptação em prol da saúde, na possibilidade de conceber boas 

expectativas futuras, assim como, nas relações com a família e expressão da espiritualidade 

configurando-se como uma das fontes de apoio mais importantes para o grupo.  

Uma das limitações do presente estudo é o fato do desenho transversal não permitir 

tirar conclusões a respeito da causalidade entre QV e variáveis sociodemográficas e clínicas. 

Isto é inerente ao delineamento. Relações causais entre estes fatores e as médias necessitam 

ser confirmadas por estudos prospectivos e de intervenção, que, por suas características, 

demandam mais tempo e maiores custos financeiros. Todavia, a amostragem não-

probabilística por conveniência, mesmo destituída de um rigor estatístico, admite que possa 

representar um universo nos estudos qualitativos.  

Estudos de natureza longitudinal podem contribuir para trazer à baila essas novas 

questões, considerando que as relações existentes no processo de transformação de uma RS 

que se mostra ancorada em uma mais antiga, não se faz exclusivamente em uma única 

direção, ou seja, os resultados desse processo são reflexo de um “ir e vir” constante, 

comprovando que essa dinâmica faz-se por interações carreadas de complexidades.  

Considera-se ter chegado a tais conclusões mediante os resultados obtidos pelos 

estudos das RS da aids feitos no Brasil ao longo dos últimos anos a partir da aproximação aos 

seus elementos teóricos mais recentes e, em especial ao cotejamento realizado com os 

resultados obtidos nos estudos de QV. Distingue-se, portanto, a utilização do instrumento 
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específico de avaliação da QV entre PVHA como uma iniciativa que se mantém inovadora 

num contexto de interiorização.  

Isto implica em considerar que as RS da QV apreendidas pelos sujeitos expressam-se 

como um conhecimento social que favorece a comunicação entre os indivíduos a partir dos 

seus valores individuais e no modo pelo qual essas pessoas estão inseridas dentro de um 

contexto sociocultural específico.  

Sendo assim, o perfil da amostra revelou um grupo na faixa economicamente ativa e 

reprodutiva, com tempo de diagnóstico e uso da TARV menor do que 4 anos, e com 

características compatíveis ao perfil socioeconômico e cultural que se apresenta hoje no 

cenário de países em desenvolvimento. Em sinergia com as características da amostra, sugere-

se que tal configuração tenha influenciado o modo pelo qual as RS da QV foram apreendidas. 

Sendo assim, as características predominantes e que se sobrepuseram às demais, apresentaram 

correlação com aspectos peculiares encontrados na análise de conteúdo lexical, ou seja, pode-

se inferir que existiu uma complementariedade entre os resultados objetivos constatados por 

meio de escalas e aqueles subjetivos, resultantes de entrevistas.  

As concordâncias e interseções entre as concepções teóricas utilizadas foram 

desenhadas em quase todos os domínios do WHOQOL-HIV-Bref, compreendendo a sua 

característica de multidimensionalidade. Na dimensão física, constatou-se que se tratava de 

um grupo com condições gerais de saúde compatíveis com poucos reflexos do tratamento na 

QV, externado pelo nível de energia para realizar as atividades do dia a dia e do trabalho. O 

cruzamento dessas informações apresentou-se igualmente disposto na análise qualitativa, com 

a relação estabelecida pelas mesmas na modulação das expectativas futuras, expressas pela 

possibilidade de convivência com o agravo, de forma a sentirem-se saudáveis, assim como, na 

interpretação dada a cognição antirretroviral, que apresentou expressão significativa na 

análise. Mediante a constatação em estudos recentes de que está ocorrendo um processo de 

transformação na maneira de pensar o HIV/aids, pode-se dizer que alguns dos conteúdos 

representacionais identificados, em especial aqueles relacionados ao cuidado com a saúde, 

podem constituir elementos que agregam valor ao fenômeno que vem sendo constatado.  

 No domínio psicológico também houve avaliação positiva em todos os quesitos, 

reiterando tratar-se de um grupo com alta autoestima, com pensamentos positivos em sua 

maioria, e que conseguiam ter uma avaliação de si próprios não tão crítica a ponto de 

prejudicarem o cotidiano ou se autodepreciarem, estando tais resultados refletidos na própria 

questão das ressignificações da doença em prol da melhor QV. Enseja-se que tais resultados 

poderiam contribuir igualmente e de forma adicional à manutenção da hipótese que vislumbra 
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a possibilidade de mudança representacional no contexto do HIV/aids como já mencionada, 

baseado em evidências de pesquisas recentes que conferem elevados valores de escores de 

QV nesse domínio, contribuindo para que o mesmo esteja em geral dentre os melhores 

avaliados. Importante destacar que esse dado reveste-se de valor interpretativo, pois, em se 

tratando de grupos estigmatizados, mesmo que se verifique a permanência de cognições 

negativas, as mesmas não estariam desorganizando por completo a dimensão psicológica.  

No domínio nível de independência houve avaliação de perfil mais negativo apenas na 

percepção relacionada à dependência do tratamento médico, concorrendo para isso as 

dualidades existentes na vida da maioria das PVHA, existindo o entendimento das 

necessidades pela aderência ao tratamento, porém trata-se de algo que interfere em todos os 

seguimentos da vida. Contudo, a tendência de avaliação positiva neste domínio mostrou-se 

preponderante. Destaca-se nesse sentido, que os significados abarcados apresentam 

cruzamento com outros estudos de avaliação da QV, identificando tal dimensão como uma 

das mais afetadas na percepção das PVHA. Apesar da considerável evolução no tratamento 

com ARV, a adaptação ao novo estilo de viver em conjunto com as reações indesejáveis e 

respostas individuais ao uso dos medicamentos destacam-se como respostas desafiadoras aos 

sujeitos, impondo assumirem um posicionamento perante a situação, que poderá contribuir ou 

não para impactar a QV. 

 O uso da TARV, como evidenciado em diversos estudos, apresenta em geral 

associação com a melhor QV, dessa forma, ressalta-se que os sujeitos em sua maioria 

apresentaram cognições relacionadas ao comportamento e aos medicamentos condizentes com 

melhor QV e associaram a pior QV aos efeitos colaterais e às mudanças na rotina 

O domínio relações sociais apresentou informações relevantes à interseção com a 

TRS, em primeiro lugar por ter apresentado a segunda maior média bruta na avaliação da QV 

e, também, por demonstrar uma variabilidade de interpretações simbólicas dentro da análise 

lexical de conteúdo. Nesse sentido, os aspectos relacionados às relações com a família, 

amigos e profissionais da saúde, foram desvelados de maneira a constatar perfil positivo para 

a QV, porém as situações de preconceito já experenciadas, ou o medo por vivenciá-las, 

apresentaram-se como pontos chave na análise inferencial.  

O contexto da sexualidade também foi analisado e mostrou-se em concordância 

quanto aos dados quantitativos e qualitativos, referindo moderado nível de satisfação nessa 

variável da QV, apresentando como justificativas os comportamentos relacionados ao uso da 

TARV e a própria situação da soropositividade. Tal variável destaca-se corroborando que as 

consequências biopsicossociais deixam evidentes a influência da aids na QV dos 
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soropositivos e mediante o exposto considera-se a permanência de determinados elementos 

simbólicos na RS da QV ancorados na RS da aids.  

 O domínio meio ambiente apresentou média bruta mais baixa na avaliação 

quantitativa, em conjunto com o nível de independência, revelando que parte importante das 

dificuldades práticas que interferem na QV desse grupo provém da disponibilidade de 

recursos percebidos como insuficientes pela maioria dos entrevistados. Tal faceta revestida de 

valor financeiro atribuído, mostra-se de fundamental importância na manutenção de todos os 

outros quesitos avaliados pelo domínio em questão, e em especial para o grupo estudado, 

porém representou a menor distribuição relativa de avaliação positiva dentre todas as 29 

facetas avaliadas.  

Em contradição aos resultados encontra-se a grande capacidade do grupo em manter-

se na tendência positiva de avaliação da QV geral, considerando a existência de dificuldades 

que se mostram presentes no campo objetivo da disponibilidade de recursos financeiros 

pessoais. Diante disso, conclui-se ser um grupo com estratégias próprias de enfrentamento e 

que, de certa forma, não se deixa abater pelas consequências de insuficiência de renda pessoal 

e familiar, que interfeririam a priori na avaliação da QV.  

E, por fim, o domínio espiritualidade, que se mostrou como um dos mais importantes e 

de maior peso para o grupo dentre as médias brutas obtidas, configurando-se como uma fonte 

de conforto, segurança, ideal e força. O caminho da espiritualidade pareceu despontar, em 

conjunto com as outras redes de apoio, numa representação complementar que se soma ao 

processo de mudança de significados para lidar com os novos desafios impostos pela condição 

de soropositividade.  

Os resultados evidenciam uma complexa RS da QV das PVHA e a influência da RS da 

aids no cotidiano das PVHA, notadamente no processo de inserção e integração social ao 

grupo de amigos, família e outros grupos sociais, assim como, nos processos relacionados à 

estigmatização, adesão à terapêutica, no viver com o HIV/aids e no ressignificar a condição 

atual. Essa representação, longe de ser apenas uma reconstrução de um objeto novo, 

apresenta-se como um modulador da realidade vivenciada e um operador das situações de 

enfrentamento.   

Observa-se, ainda, como o referencial da vulnerabilidade que definiu a atual condição 

de vida da maioria dos participantes, relaciona-se com as questões objetivas, como o acesso à 

informação e às políticas públicas locais, e com as subjetivas, expressas pelas relações 

pessoais frente aos aspectos socioculturais e psicossociais. Essa configuração apresenta-se 

como importante para o enfrentamento da epidemia, tanto no que tange à elaboração de 
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políticas que valorizem essa subjetividade, produzindo impacto em decisões individuais e 

íntimas, bem como no compartilhamento de informações que sejam não apenas verdadeiras 

para a ciência, mas que, também, façam sentido para os sujeitos e apresentem aderência ao 

seu cotidiano e realidade individual. 

Quanto à consideração de interferência temporal do tempo de diagnóstico na RS da 

QV, identificou-se que a condição da vivência com a soropositividade por si só implica uma 

reelaboração de vários processos de vida, em especial aqueles condicionantes à manutenção 

de uma boa saúde mental e que, em conjunto com uma rede de apoio psicossocial e espiritual, 

desde o momento da descoberta do diagnóstico, contribuiria marcadamente para a melhoria da 

QV e, consequentemente, para a sua RS.  

A análise quantitativa identificou associação estatística com melhor QV, os indivíduos 

do sexo masculino no domínio nível de independência; a situação de estabilidade 

empregatícia nos domínios físico e de relações sociais; a maior renda familiar nos domínios 

psicológico e meio ambiente; a maior renda pessoal no domínio espiritualidade e o tempo de 

diagnóstico acima dos 16 anos de vivência da soropositividade no domínio físico. Do mesmo 

modo, a análise de conteúdo revelou maiores associações estatísticas dentro das classes entre 

os grupos estratificados pelo tempo de diagnóstico HIV.  

Conclui-se que os sujeitos com menor e maior tempo de diagnóstico HIV apresentam 

conteúdos de representação não divergentes, ou seja, pode-se dizer que em ambos os grupos 

emergiram cognições alusivas a melhor QV. Considerando que o nível de conhecimento 

proveniente do universo reificado pode contribuir para repensar estigmas, remover mitos e 

melhorar a aderência ao tratamento, destaca-se que o grupo com menor tempo de vivência 

revelou conteúdos concernentes à transmissão que podem influenciar a forma de pensar a QV 

no contexto do HIV/aids. Do mesmo modo que os sujeitos com maior tempo de diagnóstico 

apresentaram conteúdos representacionais ancorados na religiosidade, o que contribuiria para 

a ressignificação da doença e reorientação de expectativas e projetos de vida futuros.  

Considera-se que os elementos primordiais e definidores da RS da QV estiveram 

destacados, mas, em sua maioria, foram ancorados na RS da aids. Esse resultado pode ser 

explicado considerando que as RS encontram-se ligadas tanto a sistemas de pensamento mais 

amplos, quanto à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva dos indivíduos, 

por conseguinte, tais considerações reforçam a ideia de que as RS da QV sejam não 

autônomas em relação à RS da aids.  

Com relação ao exposto percebe-se que, apesar de todos os avanços conquistados 

durante as últimas décadas relativos ao tratamento, à QV, ao melhor prognóstico e início de 
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um processo de transformação da RS da aids, considera-se ainda uma doença sem cura. O 

HIV/aids e seus significados vêm trazendo profundas repercussões para os serviços e as 

práticas dos profissionais de saúde. Neste sentido, estes devem estar preparados sob dois 

aspectos: proteção profissional e condutas éticas que permitam a exclusão do preconceito das 

práticas profissionais.  

Tendo em vista essas considerações, a compreensão por parte dos enfermeiros dos 

conteúdos das representações, assim como de sua dinamicidade, poderá melhor qualificar as 

ações profissionais, especialmente aquelas de caráter educativo, com maior pertinência à vida 

e ao cotidiano dos indivíduos soropositivos. Acredita-se que o ser humano não vive 

exclusivamente de sua capacidade racional, conforme os resultados deste estudo apontaram, 

mas principalmente, influenciado por determinada visão de mundo, individual e grupal, e 

compreensão simbólica dos fatos cotidianos. 

Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento de estudos que permitam o 

aprofundamento do fenômeno das representações sociais em torno da QV das PVHA, 

especialmente na perspectiva estrutural e processual, entremeado pelas teorias de 

enfermagem, formando uma tríade que facilitaria o entendimento das implicações sociais no 

processo saúde-doença e na reconfiguração das simbologias no campo da aids.  
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados sociodemográficos e clínicos  

(preenchido pelo entrevistador)  

 

 

1.  Código de identificação:_____________________  

2.  Pseudônimo:_______________________________  

3.  Sexo:   (   ) Masculino (   ) Feminino  

4.  Idade: ______anos  

5.  Localidade (bairro):_________________________  

 

6.  Escolaridade:  (   ) Não estudou (   ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental completo  

(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo (   ) Ensino superior incompleto  

(   ) Ensino superior completo (   ) Pós-graduação incompleta (   ) Pós-graduação completa  

 

7.  Profissão:__________________________________  

8.  Ocupação:_________________________________  

 

9.  Situação empregatícia:  (   ) Carteira assinada   (   ) Servidor público/regime estatutário  

(   ) Servidor público/CLT  (   ) Contrato temporário    (   ) Autônomo    (   ) Desempregado  

(   ) Aposentado  

Outros:________________________________________________________________ 

 

10.  Estado marital: 

(  ) solteiro(a)/não possui namorado ou companheiro fixo  

(  ) casado(a)/vive com companheiro/união estável  

(  ) possui companheiro fixo, mas não vive com o mesmo  

(  ) viúvo(a) 

 

 11.  Filhos:   (  ) nenhum    (  ) 1    (  ) 2-3    (  ) 4-5    (  ) >5 

 

 12.  Residência:  

12.1. Número de pessoas com as quais compartilha moradia:______________  

12.2. (  ) família    (  ) amigos    (  ) outros: _________________________________________ 

 

13.  Renda familiar aproximada (R$):_____________________________________________  

14.  Renda pessoal aproximada R$):______________________________________________  

 

15.  Orientação religiosa: (  ) Católica   (  ) Evangélica, especificar:___________________  

(  ) Kardecista   (  ) Umbanda   (  ) Candomblé   (  ) Crê em Deus, mas não possui religião 

(  ) Não crê em Deus  

Outros:_______________________________________________________________ 

 

16.  Principais fontes de acesso à informação sobre HIV/AIDS (numeração de 1 a 3, conforme 

a frequência de utilização):  

(  ) televisão (  ) rádio (  ) revistas em geral (  ) internet em geral (  ) jornal impresso (  ) livros 

em geral (  ) livros científicos (  ) Conversas com amigos, colegas ou conhecidos 

 (  ) Serviço/profissionais de saúde (  ) 

Outros:_______________________________________________________________ 
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17.  Tempo de diagnóstico pelo HIV: ______anos _______ meses  

 

18.  Tempo de diagnóstico da aids: ______anos ________meses 

 

19. Em uso de TARV: (   )  sim      (   ) não 

 

20. Tempo de uso da TARV: ______anos ________meses 

 

 

 

 

Nome do entrevistador: ___________________________________________________  

Data: _________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Qualidade de vida das 

pessoas que vivem com o HIV/Aids no município de Rio das Ostras”, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), sob a responsabilidade do doutorando Rodrigo Leite Hipolito*, sob a orientação da 

professora Titular Dra. Denize Cristina de Oliveira. O objetivo geral deste estudo é analisar a 

qualidade de vida e suas representações em momentos distintos de diagnóstico entre pessoas 

que vivem com o HIV/Aids no município de Rio das Ostras. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá na resposta a 2 questionários e poderá receber um convite para participar de uma 

entrevista individual. Você receberá uma cópia deste termo de consentimento, informando 

que em nenhum momento será exposto (a) a riscos, devido à sua participação na pesquisa, e 

que poderá, a qualquer momento, recusar a continuar, sem nenhum prejuízo junto ao 

pesquisador ou qualquer instituição ligada à pesquisa. Além disso, o sigilo de sua identidade e 

o seu anonimato é garantido durante toda a pesquisa e, também, após a sua conclusão. As 

respostas obtidas na aplicação do questionário e, se for o caso, da entrevista, poderão ser 

utilizadas apenas para fins científicos e empregados em trabalhos e eventos acadêmico-

científicos, sem qualquer identificação que possa comprometê-lo. Você não terá nenhum tipo 

de despesa ou gratificação pela participação nesta pesquisa. Li e concordo em participar na 

pesquisa.  

 

NOME (por extenso e legível):____________________________________________.  

 

 

Rio das Ostras, _______ de _________________________ de 2012.  

 

 

 

_____________________________                 _________________________________  

                       Pesquisador                                                     Sujeito da Pesquisa  
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

 

1) Compreensão da QUALIDADE DE VIDA: identificar conceitos e diferentes 

concepções sobre qualidade de vida de quem vive com o diagnóstico.  

 

2) Compreensão do HIV/AIDS: explorar conceitos, informações, sentimentos, 

metáforas, imagens e valores ligados ao HIV/AIDS. 

 

3) RELAÇÃO ENTRE HIV/AIDS E QUALIDADE DE VIDA: Abordar o modo 

como os próprios sujeitos concebem, de um modo geral os impactos da 

soropositividade sobre sua qualidade de vida, desde o momento do diagnóstico até 

a atual fase da doença. Explorar presença de desconfortos, dores, qualidade de 

sono, o que possui relação com sua qualidade de vida. Explorar sentimentos 

positivos e ou negativos, sua autoestima, como lida com seu corpo, sua imagem 

corporal e aparência. Investigar o seu nível de independência nas atividades diárias 

e aptidão para o trabalho. Explorar a sua relação com o local de moradia, 

segurança no meio ambiente, lazer, transporte. Explorar a sua relação com a 

espiritualidade, preocupações com o futuro, sentimentos de culpa e perdão, da 

morte e do morrer. 

 

4) SEXUALIDADE: explorar sua relação com a qualidade de vida e os sentimentos 

que envolvem esse domínio desde o recebimento do diagnóstico. Explorar as 

possíveis mudanças nos aspectos afetivos e como isso é vivenciado. 

 

5) RELAÇÕES SOCIAIS: explorar informações, metáforas, imagens e valores 

relacionados à família, relacionamentos interpessoais, amigos, religião, trabalho, 

comunidade, espaços coletivos e de lazer e o modo como se configuram na fase 

vivenciada da doença. Considerar as influências na qualidade de vida. 

 

6) RELAÇÕES COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE E COM OS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE: explorar a dimensão dos significados atribuídos ao contato com os 

serviços de saúde e com os profissionais da saúde, o acesso e a qualidade à saúde e 

assistência social, acesso as novas informações e repercussões na qualidade de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

*Contato com o pesquisador: (22) 88252567; e-mail: professorrlh@uol.com.br  

 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique 

o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3020, 

bloco E, 3º andar, - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ, e-mail: etica@uerj.br – Telefone: (21) 

2334-2180.  
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APÊNDICE D -  Dicionário de termos padronizados para o corpus ALCESTE 

 

 

Dicionário de Padronizações dos termos de interesse para o corpus ALCESTE 

PADRONIZAÇÃO NO 

CORPUS 
TERMOS PRESENTES NAS FALAS DOS SUJEITOS 

antirretroviral anti-retroviral, remédio, medicação, medicamento (quando específico 

ARV) 

auto_estima auto-estima 

auto_imagem auto-imagem 

carga_viral carga viral 

cd_quatro cd quatro, CD4 

doenças_oportunistas doenças oportunistas, doenças que se instalam quando a pessoa está com 

o sistema imunológico enfraquecido (todas as referências as doenças 

associadas a soropositividade) 

dst dst, doença sexualmente transmissível 

efeitos_colaterais efeito colateral, efeitos colaterais 

esposa esposa, mulher, companheira (no sentido de esposa) 

esposo esposo, marido, companheiro (no sentido de esposo) 

festas festas, baladas, noitadas 

grupo_de_risco grupo de risco 

hiv_aids HIV/AIDS, HIV, AIDS, vírus, a doença, aquela doença (referindo-se a 

aids ou ao virus) 

homossexual homossexual, gay e outras 

nós nós, a gente 

pessoa_com_aids pessoa com AIDS, aidético (referência ao doente) 

preconceito preconceito, discriminação 

preservativo preservativo, camisinha 

programa_dst_aids Programa DST/AIDS, aqui (referindo-se ao serviço) 

qualidade_de_vida qualidade de vida 

relação_sexual relação sexual, sexo, transa 

remédio remédio, medicação, medicamento (genérico, não referido a TARV) 

ser_humano ser humano 

sistema_imunológico sistema imunológico, sistema de defesa 
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APÊNDICE E - Dicionário de codificação das variáveis socioeconômicas e clínicas para o 

corpus ALCESTE 

 

 

VARIÁVEL PADRONIZAÇÃO ALCESTE 

Sexo 
feminino sex_f 

masculino sex_m 

Faixa etária 

≤ 30 anos fet_1 

30 a 39 anos fet_2 

40 a 49 anos fet_3 

≥ 50  fet_4 

  

Escolaridade 

Analfabeto ou com 

fundamental incompleto 
esc_1 

Fundamental completo ou 

Médio incompleto  
esc_2 

Médio completo ou Superior 

incompleto 
esc_3 

Superior completo esc_4 

  

  

  

Renda pessoal (em salários 

mínimos) 

Sem renda renp_1 

≤1 renp_2 

1,1 a 3 renp_3 

3,1 a 5 renp_4 

>5 renp_5 

 ≤ 6 meses thiv_0 

Tempo de infecção pelo hiv  

7 meses a 1a. e 11m. thiv_1 

2 a 5 anos thiv_2 

5,1 a 8 anos thiv_3 

>8 anos thiv_4 

Uso de TARV 
Sim usoarv_1 

Não usoarv_2 

 ≤ 6 meses temparv_0 

Tempo de uso de TARV 

7 meses a 1a. e 11m. temparv_1 

2 a 5 temparv_2 

5,1 a 8 temparv_3 

>8 anos temparv_4 

 Não uso ARV temparv_5 
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ANEXO A - WHOQOL-HIV- Bref  

(Avaliação da qualidade de vida \ Genebra \ Versão em português \ OMS \ 2002) 

 

 

 

Instruções   

 

 Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem  

certeza sobre que  resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que 

lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser a sua primeira escolha. Por favor, 

tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando 

o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas.  

 

 

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 

  nada Muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

 
11 (F5.3) 

O quanto você 

consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

 

 Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você conseguiu se 

concentrar nas últimas duas semanas. Portanto, circule o número 4 se você conseguiu se 

concentrar bastante. Circule o número 1 se você não conseguiu se concentrar nada nas últimas 

duas semanas. 

 

 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule o número que lhe parece a 

melhor resposta. 

 

  Muito 

ruim 

Ruim Nem ruim nem 

boa 

Boa  Muito boa 

1 (G1) Como você avaliaria 

sua qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

 

  Muito 

insatisfeito 

insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

satisfeito Muito 

satisfeito 
2 (G4) Quão satisfeito(a) você 

está 

com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 

semanas. 

  Nada 
Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 
Bastante Extremamente 

3 (F1.4) Em que medida você acha que sua 

dor (física) impede você de fazer o 

que você precisa? 
1 2 3 4 5 

4 (F50.1) O quanto você fica incomodado por 

ter (ou ter tido) algum  problema 

físico desagradável relacionado à sua 

infecção por HIV? 

1 2 3 4 5 

5 (F11.3) Quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 
1 2 3 4 5 

6 (F4.1) O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 
7(F24.2) Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 1 2 3 4 5 

8 (F52.2) Você se incomoda com o fato das 

pessoas lhe responsabilizarem pela 

sua condição de HIV? 
1 2 3 4 5 

9 (F53.4) O quanto você tem medo do futuro? 1 2 3 4 5 
10 (F54.1) O quanto você se preocupa com a 

morte? 1 2 3 4 5 

 

  Nada Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 
Bastante Extremamente 

11 (F5.3) O quanto você consegue se 

concentrar? 1 2 3 4 5 

12 (F16.1) Quão seguro(a) você se sente em sua 

vida diária? 1 2 3 4 5 

13 (F22.1) Quão saudável é o seu ambiente 

físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

  Nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

14 

(F2.1) 
Você tem energia suficiente para seu 

dia-a-dia? 1 2 3 4 5 

15 

(F7.1) 
Você é capaz de aceitar a sua aparência 

física? 1 2 3 4 5 

16 

(F18.1) 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 1 2 3 4 5 

17 

(F51.1) 
Em que medida você se sente aceito 

pelas pessoas que você conhece? 1 2 3 4 5 

18 

(F20.1) 
Quão disponível para você estão as 

informações que precisa no seu dia-a-

dia? 
1 2 3 4 5 

19 

(F21.1) 
Em que medida você tem oportunidades 

de atividades de lazer? 1 2 3 4 5 

 

  Muito 

ruim 
Ruim 

Nem ruim 

nem bom 
Bom Muito bom 

20 (F9.1) Quão bem você é capaz de se 

locomover? 1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 

de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas. 

 

  Nunca 
Algumas 

vezes 
frequentemente 

Muito 

frequentemente 
sempre 

31 (F8.1) Com que frequência você tem 

sentimentos negativos, tais 

como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Quanto tempo levou para preencher este questionário? 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  Muito 

insatisfeito 

insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

satisfeito Muito 

satisfeito 
21 (F3.3) Quão satisfeito(a) você está com 

o seu sono ? 1 2 3 4 5 

22 

(F10.3) 
Quão satisfeito(a) você está com 

sua capacidade de desempenhar 

as atividades do seu dia a dia? 
1 2 3 4 5 

23 

(F12.4) 
Quão satisfeito(a) você está com a 

sua capacidade para o trabalho ? 1 2 3 4 5 

24 (F6.3) Quão satisfeito(a) você está 

consigo mesmo? 1 2 3 4 5 

25 

(F13.3) 
Quão satisfeito você está com 

suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, (colegas)? 
1 2 3 4 5 

26 

(F15.3) 
Quão satisfeito(a) você está com 

sua vida sexual? 1 2 3 4 5 

27 

(F14(4)) 
Quão satisfeito(a) você está com 

o apoio que você recebe de seus 

amigos? 
1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
2 (G4) Quão satisfeito(a) você está 

com a sua saúde? 1 2 3 4 5 

28 

(F17.3) 
Quão satisfeito(a) você está com 

as condições do local onde mora? 1 2 3 4 5 

29 

(F19.3) 
Quão satisfeito(a) você está com 

o seu acesso aos serviços de 

saúde? 
1 2 3 4 5 

30 

(F23.3) 
Quão satisfeito(a) você está com 

o seu meio de transporte? 1 2 3 4 5 
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