
0 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANA PAULA DE MAGALHÃES BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE VIVEM 

COM HIV/AIDS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



1 
 

 

ANA PAULA DE MAGALHÃES BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE VIVEM 

COM HIV/AIDS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Coordenação do Curso de 
Graduação da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial para obtenção do Título de 
Enfermeiro.  

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF°. DR°. RODRIGO LEITE HIPÓLITO  

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 238       Barbosa, Ana Paula de Magalhães. 

Representação social da qualidade de vida das pessoas 
que vivem com HIV/AIDS : revisão integrativa / Ana Paula 
de Magalhães Barbosa. – Niterói: [s.n.], 2016.     

65 f.  

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2016. 

  Orientador: Prof. Rodrigo Leite Hipolito. 
         

  1. Síndrome de imunodeficiência adquirida. 2. HIV. 3. 
Qualidade de vida. I. Título.                           

                                                                                       CDD 616.9792 



3 
 

ANA PAULA DE MAGALHÃES BARBOSA 

 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE VIVEM 

COM HIV/AIDS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Coordenação do Curso de 
Graduação da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial para obtenção do Título de 
Enfermeiro. 

Aprovado em: ___ / ___ / ___ 

Banca Examinadora: 

_____________________________________________________ 

Prof.º Dr. Rodrigo Leite Hipolito - Orientador 

EEAAC/UFF 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Dr. Fátima Helena do Espírito Santo - 1a Examinadora  

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - UFF 

 

____________________________________________________ 

              Enf.ª  Ms. Wilma Pereira Medeiros - 2 0 Examinador 

HUAP/UFF 

 

Niterói 

2016 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu forças, sabedoria e recursos para trilhar esta 

jornada e chegar a este dia. 

Agradeço ao meu orientador, Rodrigo Leite Hipolito, pela disponibilidade, dedicação e apoio 

de sempre. Obrigada por aceitar esse desafio, pela confiança e parceria. 

A todos os professores da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa que de alguma 

forma contribuíram para a minha formação. Em especial à professora Fátima Helena do 

Espírito Santo, meu muito obrigada por tantos ensinamentos, pelo exemplo de profissional 

que és e pelas palavras certas na hora certa. 

Agradeço à minha mãe, que sempre acreditou no meu potencial e não mediu esforços para 

me ajudar a alcançar meus objetivos. Ficar longe de você não foi fácil, mas saber que você 

torcia por mim foi a maior motivação para seguir em frente. Amo você. 

À minha família, em especial ao meu irmão “meio pai”, minha irmã, à minha cunhada e  

meus sobrinhos, por me aturarem e incentivarem sempre.  

A todos os meus amigos, da Igreja, de Niterói, de Itaguaí e adjacências. O apoio de vocês foi 

fundamental para que eu me mantivesse neste caminho.  

Dos amigos, um agradecimento especial para “As Menininhas” e “Os Jedis”, com eles 

entendi o verdadeiro significado de amizade. Obrigada pela atenção, paciência e carinho de 

vocês. Por sempre estarem comigo, mesmo nos meus momentos de estresse, sempre me 

acalmando, enxugando minhas lágrimas e me fazendo enxergar o lado bom das coisas. 

Não posso deixar de agradecer a toda a equipe do setor de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (DIP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) que sempre nos acolheu 

e proporcionou um ambiente rico em aprendizado, motivador para a escolha da temática 

deste estudo. 

A todos que de alguma forma me apoiaram, incentivaram e torceram por mim. Mesmo as 

palavras desanimadoras, serviram de incentivo para melhorar e me superar a cada dia. 

E por fim, agradeço mais uma vez a Deus, que me proporcionou tantos momentos 

maravilhosos durante essa trajetória na UFF e colocou pessoas incríveis no meu caminho, 

pessoas que fizeram com que a caminhada parecesse mais leve e que me fizeram acreditar 

que o final valeria a pena. Sem Ele nada disso seria possível. 

 

 
 

 



5 
 

RESUMO 
 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) ou AIDS do inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome é uma doença do sistema imunitário, causada pelo retrovírus 
HIV do inglês, Human Immunodeficiency Virus. O desenvolvimento e a ampla distribuição 
dos medicamentos antirretrovirais no Brasil contribuíram para que a Aids passasse de aguda e 
fatal a uma doença crônica. Devido a isso, tem sido crescente a preocupação com a qualidade 
de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids. O presente estudo trata-se de uma revisão 
integrativa de literatura, tem como objeto de estudo as produções (dissertações/teses/artigos) 
publicadas nos portais virtuais da Capes, que utilizaram a temática da Representação Social 
da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids. Reunindo artigos e material das 
dissertações e teses no recorte temporal de 2006 a 2016, este estudo se propôs a delinearo 
perfil das produções científicas desenvolvidas e o estado atual das evidências disponíveis na 
literatura nacional sobre Representação Social da Qualidade de vida no campo HIV/Aids. O 
estudo se justifica por ser a Aids, ainda, uma doença sem cura e transmissível. É relevante 
visto que esta investigação permitirá conhecer a realidade das pessoas que vivem com 
HIV/Aids, através dos estudos publicados na última década, facilitando a compreensão do 
significado de qualidade de vida.O estudo foi apoiado na teoria das representações sociais 
associada ao constructo da qualidade de vida.A busca na literatura constatou que há uma 
quantidade limitada de publicações específicas sobre a representação social da qualidade de 
vida das pessoas que vivem com HIV/Aids. Os estudos incluídos à pesquisa evidenciaram que 
as construções acerca da qualidade de vida são feitas a partir de conteúdos associados às 
expectativas futuras, reações frente ao diagnóstico, enfrentamento, uso do antirretroviral, 
transmissão e prevenção. Percebe-se ainda a presença de fatores negativos, como preconceito 
e estigma. Porém nota-se que prevalece a avaliação positiva da qualidade de vida, uma vez 
que essas pessoas encontram formas de adaptação à situação vivenciada. 
 
Palavras-Chave: HIV/Aids; Qualidade de Vida; Representação Social. 
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ABSTRACT 
 
 

The Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids) is a disease of the immune system, caused 
by the retrovirus Human Immunodeficiency Virus. The development and widespread 
distribution of antiretroviral drugs in Brazil has contributed to AIDS becoming acute and fatal 
to a chronic disease. Because of this, the concern about the quality of life of people living 
with HIV/Aids has been growing. The present study is an integrative review of literature, 
which object is to study the productions (dissertations/ theses/articles) published in the virtual 
portals of Capes, which used the Social Representation theme of the quality of life of people 
living with HIV/Aids. By combining articles and material from theses and dissertations in the 
time cut from 2006 to 2016, this study aimed to delineate the profile of the scientific 
productions developed and the current state of evidence available in the national literature on 
Social Representation of Quality of Life in the HIV/Aids field. The study is justified because 
Aids is still a disease without cure and transmissible. It is relevant since this research will 
allow us to know the reality of people living with HIV/Aids, through the studies published in 
the last decade, facilitating the understanding of the meaning of quality of life. The study was 
supported by the theory of social representations associated with the quality of life construct. 
The literature search found that there are a limited amount of specific publications on the 
social representation of the quality of life of people living with HIV/Aids. Studies included in 
the research showed that constructs about quality of life are made based on content associated 
with future expectations, reactions to diagnosis, coping, antiretroviral use, transmission and 
prevention. Negative factors, such as prejudice and stigma, are also present. However, it is 
noted that the positive evaluation of quality of life prevails, since these people find ways to 
adapt to the situation experienced. 
 
Key Words: HIV / AIDS; Quality of life; Social Representation. 
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1           INTRODUÇÃO 

 

O HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana, causador da 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids). Este vírus ataca o sistema imunológico, 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico�
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responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos 

T CD4+. Através da alteração do DNA dessas células o vírus faz cópias de si mesmo e, 

depois de se replicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o 

HIV não é a mesma coisa que ter Aids. Há muitos soropositivos que vivem por anos sem 

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

pessoas através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas 

contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação (BRASIL, 2016a). 

A Aids é o estágio mais avançado da doença e, visto que o vírus ataca as células de 

defesa do corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, desde de um simples 

resfriado até infecções mais graves, como tuberculose, ou mesmo tumores. Há alguns anos, 

receber o diagnóstico de Aids era como receber uma sentença de morte, porém, atualmente, é 

possível ser soropositivo ao HIV e viver com qualidade de vida, basta aderir a Terapia 

Antirretroviral (TARV) e seguir corretamente o tratamento de acordo com as orientações da 

equipe de saúde (BRASIL, 2016b).  

O desenvolvimento, bem como a ampla distribuição dos medicamentos 

antirretrovirais no Brasil, gerou mudanças no curso da infecção e a Aids passou de uma 

doença aguda e fatal a uma doença crônica. Devido a isso, tem sido crescente a preocupação 

com a qualidade de vida (QV) das pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA), uma vez que o 

aumento da sobrevida trouxe consigo novos desafios para uma vida melhor mesmo com o 

agravo (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015).  

Deve-se destacar que conhecer e compreender as condições psicossociais 

relacionadas às PVHA representa uma ferramenta importante para a abordagem delas no 

âmbito da atenção à saúde. A abordagem da qualidade de vida, por sua vez, demanda, 

inicialmente, esforço conceitual, já que evolve um fenômeno complexo e multifacetado, 

próprio de cada indivíduo (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015). 

Desse modo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 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. É um conceito de 

amplo espectro, que incorpora de modo complexo a saúde física, o estado psicológico, o nível 

de independência e as relações sociais das pessoas, bem como suas interfaces com 

importantes características de seu meio(THE WHOQOL GROUP, 1995). 

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. AEnfermagem possui responsabilidades quevão além da realização de 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico�
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico�
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico�
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas�
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procedimentos técnicos, cabendo a estes profissionais 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 saúde-doença (KAWAGOE et al., 2012). 

O interesse pela temática surge a partir do terceiro período do Curso de Graduação 

em Enfermagem ao cursar a disciplina Microbiologia I, que apresenta aos discentesos 

microorganismos, seres tão pequenos e ao mesmo tempo tão complexos. Ao estudar os vírus, 

percebe-se que esses seres microscópicos, apesar de não serem considerados seres vivos, visto 

que dependem das células de um hospedeiro para se desenvolver e replicar, são capazes de 

trazer sériosdanos a raça humana, considerada tão desenvolvida e evoluída. 

A aproximação com a temática HIV/Aids se iniciou na mesma época, mas foi no 

sexto período, na disciplina de Enfermagem nas Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), que 

surgiu a vontade de buscar maior entendimento nessa área de estudos. No setor de DIP do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), os discentes podem tercontato com pacientes 

que vivem com o vírus, levando àpercepçãodo quanto alguns ficam fragilizados pela condição 

em que se encontram, percebe-se também que o preconceito e estigma ainda estão presentes 

na nossa sociedade e que o profissional de saúde, em especial o enfermeiro, através do seu 

processo de cuidados, pode ser influente para a manutenção da qualidade de vida desses 

sujeitos. 

A oportunidade de atuar como bolsista no projeto de pesquisa intitulado “Qualidade 

de Vida e Construções Simbólicas de Pessoas que Vivem com HIV/Aids No Município De 

Niterói”, impulsionou a busca por maior embasamento teórico sobre o tema e confirmou a 

vontade de atuar como instrumento de mudança no conceito de HIV/Aids da sociedade em 

que vivemos.   

O conhecimento e compreensão pelo enfermeirodas condições psicossociais que 

envolvem o paciente representam uma ferramenta importante para a abordagem das 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). 

Segundo Hipólito (2015) para que se compreendam as relações interpessoais e os 

desafios existentes no contexto da representação social (RS) da QV entre PVHA, faz-se 

necessário refletir sobre a construção da RS da Aids, que é complexa e envolve uma múltipla 
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abordagem dentro do cenário sociopolítico atual, incluindo a análise também dos aspectos 

biológicos, psicológicos, educacionais, afetivos e sociais envolvidos.  

O conceito de RS atravessa as ciências humanas e não é patrimônio de uma área em 

particular, tem fundas raízes na sociologia, e uma presença marcante na antropologia e na 

história das mentalidades.  A Teoria das Representações Sociais (TRS) reflete sobre como 

interagem sujeitos e sociedade para construir a realidade (ARRUDA, 2002). Estudar a RS da 

QV das PVHA poderá fornecer conhecimento da configuração simbólica do fenômeno e dos 

modos de ver e pensar o HIV/Aids na atualidade.  

O objeto de estudo deste trabalho refere-se às produções (dissertações/teses/artigos) 

publicadas nos portais virtuais da Capes, que utilizaram a temática da RS da QV das PVHA. 

Como questão norteadora o presente estudo traz: “quais são os conteúdos nas 

publicações científicas sobre RS da QV no campo HIV/Aids?”. 

Reunindo artigos e material das dissertações e teses no recorte temporal de 2006 a 

2016, este estudo tem como objetivos: 

• Analisar o estado atual das evidências disponíveis na literatura nacional sobre 

RS da QV no campo HIV/Aids.  

• Identificar e analisar o perfil das produções científicas desenvolvidas sobre 

RS da QV no campo HIV/Aids.  

 

O estudo se justifica por ser a Aids, ainda, uma doença sem cura, transmissível, 

principalmente, em grande parte no mundo, por relações sexuais desprotegidas, 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). Em 2014, 

36,9 milhões de pessoas viviam com HIV no mundo e, no Brasil, até junho de 2015, foram 

registrados 798.366 casos de Aids (UNAIDS, 2015; BRASIL, 2015). 

A relevância deste estudo se dá visto que esta investigação permitirá conhecer a 

realidade das PVHA dentro da perspectiva individual e grupal, através dos estudos publicados 

na última década, 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.  
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Além disso, estudar a RS da 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1          HIV/AIDS 

 

2.1.1 Contextualização Histórica 

 

Cientistas identificaram um tipo de chimpanzé na África ocidental como a fonte de 

infecção por HIV em humanos. Acredita-se que a versão do vírus da imunodeficiência, 

chamado Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV), dos chimpanzés provavelmente foi 

transmitida aos seres humanos e se transformou em HIV quando os seres humanos caçavam 
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esses chimpanzés e se alimentavam de sua carne, o que levou ao contato com o sangue 

infectado. Estudos mostram que essa transmissão de macacos para humanos pode ter 

acontecido ainda no século XIX. Durante décadas, o vírus se espalhou lentamente pela África 

e mais tarde por outras partes do mundo (UNAIDS, 2016).  

Nos anos de 1977 e 1978 foram notificados os primeiros casos da Síndrome nos 

Estados Unidos, Haiti e África Central, suscitando a preocupação das autoridades de saúde 

pública dos Estados Unidos com a nova e misteriosa doença, Em 1980 é descrito o primeiro 

caso no Brasil, em São Paulo. Porém, apenas em 1982 foi descoberta e definida como Aids, 

denominando a nova Síndrome (BRASIL, 2016c).  

Antes de ser classificada como Aids era considerada uma doença de etiologia 

desconhecida, que atingia, em sua maioria, homossexuais masculinos e/ou usuários de drogas 

injetáveis. Por esse motivo, em 1982 é adotada a denominação temporária de “Doença dos 

5H”, representando os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de 

heroína injetável) e hookers (nome em inglês dado às profissionais do sexo) (BRASIL, 

2016c). 

Ainda na década de 80, foram notificados os primeiros casos de infecção por 

transfusão sanguínea, casos de infecção em crianças, mulheres e profissionais de saúde. Em 

1984 a equipe de Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, na França, isola e caracteriza um 

retrovírus como o causador da Aids, denominando-o como HIV (Human Immunodeficiency 

Virus, em inglês), ou Vírus da Imunodeficiência Humana. Em 1985, foram realizados os 

primeiros testes de diagnóstico baseados na detecção de anticorpos do vírus. Em 1986 é 

criado o Programa Nacional de DST e Aids, pelo ministro da Saúde Roberto Santos e em 

1987 tem início a utilização do AZT, primeiro medicamento que reduz a multiplicação do 

HIV. As questões relacionadas ao modelo de Saúde no Brasil marcaram importantes 

mudanças pautadas na busca da equidade do direito à saúde, principalmente após a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 (BRASIL, 2016c).  

Já na década de 90, no ano de 1991, é iniciado o processo para aquisição e 

distribuição gratuita dos medicamentos antirretrovirais. Em 1993 o Brasil começa a produzir o 

coquetel para tratamento da Aids. Em 1995 surgem novas drogas para o tratamento da 

Síndrome e é comprovado que a combinação de drogas reduz a progressão da infecção. Em 

1996 o Programa Nacional de DST e Aids lança o primeiro consenso em terapia 

antirretroviral e regulamenta a prescrição de medicações para combater o HIV, neste mesmo 

ano, lei nacional fixa o direito ao recebimento de medicação gratuita para tratamento da Aids. 

Até o final da década de 90 já são 22.593 novos casos de Aids no Brasil (BRASIL, 2016c). 
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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. Isto posto, no Brasil pode-se dizer que 

são várias as questões que evidenciam a 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, 2013a; 2015).  

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 

limitações dos dados precisam ser avaliados para orientar sua melhoria no curto e médio 

prazo para atender as recomendações internacionais de vigilância longitudinal do HIV. 

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 (BRASIL, 2013a). 

 

2.1.2 Epidemiologia 

 

Em 2014, 36,9 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV. O número de pessoas 

vivendo com o HIV continua a aumentar, em grande parte porque mais pessoas ao redor do 

mundo tem acesso a TARV e, como resultado, estão vivendo mais tempo. Nesse mesmo ano, 

cerca de 2 milhões de pessoas foram infectadas com o HIV e 1,2 milhões de pessoas 

morreram de doenças relacionadas com a Aids. Novas infecções por HIV caíram 35% desde 

2000 (58% entre as crianças) e mortes relacionadas com a Aids caíram 42% desde o pico em 

2004 (UNAIDS, 2015).  

No Brasil, a epidemia HIV/Aids é complexa quanto à distribuição e prevalência dos 

diferentes subtipos de HIV-1, se comparada aos outros países da América do Sul. O subtipo B 

do HIV-1 tem sido descrito como o mais prevalente no Brasil, seguido pelo F1 e formas 

recombinantes únicas B/F1 nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, enquanto 
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que na região Sul observa-se uma alta prevalência do subtipo C, com valores que variam de 

um estado a outro (BRASIL, 2013c). 

Desde seu início no Brasil, até junho de 2015, foram registrados no país 798.366 

casos de Aids, sendo 615.022 (77,0%) notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), 45.306 (5,7%) e 138.038 (17,3%) no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) / Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), respectivamente (BRASIL, 2015).  

Nos primeiros quinze anos da epidemia houve 83.551 casos, com concentração mais 

acentuada nas capitais do Sul e do Sudeste e em alguns municípios do estado de São Paulo. 

No período de 1995 a 2004, foram registrados 304.631 casos, verificando-se expansão da 

concentração dos casos, principalmente, nas capitais da região Nordeste e Centro Oeste e duas 

capitais do Norte. Por sua vez, no período de 2005 a junho de 2015, foram registrados 

410.101 casos, observando-se que a distribuição dos casos se expande para todo território 

nacional (BRASIL, 2015). 

Nos últimos cinco anos, o Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 40,6 mil 

casos de Aids. Segundo as regiões, o Norte apresenta uma média de 3,8 mil casos ao ano; o 

Nordeste, 8,2 mil; o Sudeste, 17,0 mil; o Sul, 8,6 mil; e o Centro-Oeste, 2,7 mil. 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, 2015).  

A maior concentração dos casos de Aids no Brasil está nos indivíduos com idade 

entre 25 e 39 anos para ambos os sexos; entre os homens, essa faixa etária corresponde a 

53,6% e, entre as mulheres, 49,8% do total de casos de 1980 a junho de 2015. 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 2014, essa categoria correspondeu a 95,4% entre os homens e 97,1% entre as 

mulheres. Entre os homens, observa-se um predomínio da categoria de exposição 

heterossexual, porém uma tendência de aumento na proporção de casos em Homens que 

fazem sexo com Homens (HSH) nos últimos dez anos, a qual passou de 34,9% em 2005 para 

44,9% em 2014. A proporção de usuários de drogas injetáveis (UDI) vem diminuindo ao 

longo dos anos em todo o Brasil (BRASIL, 2015).  
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Quanto a mortalidade, desde o início da epidemia de Aids até dezembro de 2014 

foram identificados 290.929 óbitos tendo como causa básica Aids (CID10: B20 a B24), sendo 

a maioria na região Sudeste (61,0%), seguida do Sul (17,4%), Nordeste (12,3%), Centro-

Oeste (5,0%) e Norte (4,2%). Em 2014, a distribuição proporcional dos 12.449 óbitos foi de 

44,9% no Sudeste, 20,3% no Sul, 19,5% no Nordeste, 9,3% no Norte e 5,9% no Centro-Oeste 

(BRASIL, 2015).  

No que se refere ao número total de PVHA em uso da TARV, também se observa 

aumento em todos os Estados brasileiros. Esse crescimento variou de 10% a 20% entre o ano 

de 2014 e o de 2015, na maioria dos estados (BRASIL, 2015). 

 

2.1.3 Aspectos Clínicos  

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) ou Aids - do inglês, 

Acquired Immunodeficiency Syndrome - é uma doença do sistema imunitário, causada pelo 

retrovírus HIV - do inglês, Human Immunodeficiency Virus. O vírus HIV é classificado como 

pertencente à família retroviridae (composto de RNA)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 imunitário e o 

sistema nervoso central (BRASIL, 2006).  

A classificação do HIV é feita por meio da análise filogenética de sequências 

nucleotídicas dos vírus. A classificação atual é hierárquica e consiste em tipos, grupos, 

subtipos, sub-subtipos e formas recombinantes. O HIV-1 e o HIV-2 são tipos distintos do 

vírus, mais distantes filogeneticamente (BRASIL, 2013c).  

O HIV-1 é subdividido em 4 grupos: grupo M, N, O e P. A maioria das infecções 

ocorre com HIV-1 do grupo M, o qual é diferenciado em subtipos (A, B, C, D, F, G, H, J e 

K). Os subtipos A e F, por sua vez, são subdivididos em A1, A2, A3, A4 e A5, e em F1 e F2, 

respectivamente. Quando um indivíduo é portador de uma infecção mista, composta por dois 

ou mais vírus de subtipos diferentes, pode ocorrer transferência de material genético entre 

eles, dando origem às formas recombinantes, RF (do inglês Recombinant Forms). Caso a 

transmissão de uma forma recombinante seja documentada em mais de três indivíduos, passa 

a ser denominada como CRF (forma recombinante circulante, do inglêsCirculating 

Recombinant Form). Formas recombinantes que foram identificadas, mas as transmissões são 
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desconhecidas ou não relatadas, são definidas como URF (forma recombinante única ou, do 

inglês, Unique Recombinant Form). A variação genética do HIV tem implicações tanto na 

biologia do vírus e sua transmissão, quanto na reatividade e reação cruzada em testes 

diagnósticos que detectem a presença de anticorpos específicos para os antígenos virais. 

(BRASIL, 2013c) 

A infecção pelo HIV-1 cursa com um amplo espectro de apresentações clinicas, 

desde a fase aguda até a fase avançada da doença. Estima-se que o tempo médio entre o 

contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de dez anos. Pode ser classificada em 

três fases: a fase aguda da infecção; fase de latência clínica e a própria Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Brasil, 2013b). 

 

• Infecção Aguda 

 

É definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento dos 

anticorpos anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer por volta da quarta semana após a 

infecção. Nessa fase, bilhões de partículas virais são produzidas diariamente, a viremia 

plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo torna-se altamente infectante. 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, 

50% a 90% dos indivíduos infectados apresentam a Síndrome (Brasil, 2013b). 

Os sinais e sintomas que caracterizam a SRA, por serem muito semelhantes aos de 

outras infecções virais, são habitualmente atribuídos à outra etiologia e a infecção pelo HIV 

comumente deixa de ser diagnosticada. Entre eles estão febre, adenopatia, faringite, 

exantema, mialgia e cefaleia. Podem ocorrer, ainda, esplenomegalia, letargia, astenia, 

anorexia e depressão. Alguns pacientes desenvolvem exantema de curta duração após o início 

da febre (frequentemente inferior a três dias), afetando geralmente a face, pescoço e/ou tórax 

superior, mas podendo se disseminar para braços, pernas, regiões palmares e plantares. 

Sintomas digestivos, como náuseas, vômitos, diarreia, perda de peso e úlceras orais podem 

estar presentes. Entretanto, o comprometimento do fígado e do pâncreas é raro nessa fase. 

Cefaleia e dor ocular são as manifestações neurológicas mais comuns, mas pode ocorrer 

também quadro de meningite asséptica, neurite periférica sensitiva ou motora, paralisia do 

nervo facial ou síndrome de Guillan-Barré (Brasil, 2013b). 

A SRA é autolimitada e a maior parte dos sinais e sintomas desaparece em três a 

quatro semanas. Linfadenopatia, letargia e astenia podem persistir por vários meses. A 
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presença de manifestações clínicas mais intensas e prolongadas (superior a 14 dias) pode estar 

associada a progressão mais rápida da doença. É muito importante que o médico, diante de 

um quadro viral agudo, considere a infecção pelo HIV entre os possíveis diagnósticos. A 

sorologia para a infecção pelo HIV é 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).  

 

• Latência Clínica 

 

Na fase de latência clínica, o exame físico costuma ser normal, exceto pela 

linfadenopatia, que pode persistir após a infecção aguda. Podem ocorrer alterações nos 

exames laboratoriais, sendo comum a plaquetopenia, embora sem repercussão clínica na 

maioria dos casos. Além disso, anemia (normocrômica e normocítica) e leucopenia leves 

podem estar presentes (Brasil, 2013b). 

Enquanto a contagem de linfócitos T-CD4+ (LT-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, além de Herpes zoster. Nesse período, já é possível 

encontrar diminuição na contagem de LT-CD4+, situada entre 200 e 300 células/mm3 (Brasil, 

2013b). 

A candidíase oral e um marcador clínico precoce de imunodepressão grave, e 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). 

 

• Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) 
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O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor da Síndrome. 

Entre as infecções oportunistas destacam-se: pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose 

pulmonar atípica ou disseminada, meningite criptocócica e retinite por citomegalovírus. As 

neoplasias mais comuns são sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin e câncer de colo 

uterino, em mulheres jovens. Nessas situações, a contagem de LT-CD4+ está abaixo de 200 

células/mm3, na maioria das vezes. 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). 

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). 

 

2.1.4 Diagnóstico da Infecção pelo HIV 

 

As estratégias de testagem em laboratório tem o objetivo de melhorar a qualidade do 

diagnóstico da infecção recente pelo HIV e, ao mesmo tempo, fornecer uma base racional 

para assegurar que o diagnóstico seja seguro e concluído em tempo hábil. Os testes para 

detecção da infecção pelo HIV são principalmente empregados em três situações: para 

triagem sorológica do sangue doado e garantia da segurança do sangue, hemoderivados e 

órgãos para transplante; para os estudos de vigilância epidemiológica; e para realizar o 

diagnóstico da infecção pelo HIV (BRASIL, 2013).  

Logo após a descoberta do HIV, foram desenvolvidos imunoensaios(IE) para o 

diagnóstico da infecção. Nas últimas décadas, quatro gerações de IE foram desenvolvidas. 

Essas gerações foram definidas de acordo com a evolução das metodologias empregadas, a 

partir do primeiro ensaio disponível comercialmente, no ano de 1985, a especificidade e 

sensibilidade dos testes aumentam a cada geração (BRASIL, 2013c). 

Os IE também são encontrados na forma de Testes Rápidos (TR), que podem ser 

realizados em até 30 minutos. Como consequência do desenvolvimento e da disponibilidade 

de testes rápidos, o diagnóstico do HIV atualmente pode ser realizado em ambientes 

laboratoriais e não laboratoriais, com amostras de fluido oral, soro, plasma ou sangue total e, 

por serem simples de executar, ampliaram o acesso ao diagnóstico (BRASIL, 2013c). 
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Embora os TR e os IE sejam sensíveis e específicos, resultados falso-positivos 

podem ocorrer; por essa razão, os testes complementaresforam desenvolvidos. Estão incluídos 

nessacategoria o Western Blot (WB), Imunoblot (IB) ou imunoensaios em linha (LIA, do 

inglês Line Immuno Assay), incluindo o ImunoblotRápido (IBR) e imunofluorescência 

indireta (IFI). O WB e o IB envolvem o uso de tiras de membrana com proteínas nativas do 

HIV que são separadas por eletroforese (WB), ou por proteínas recombinantes ou peptídeos 

sintéticos impregnados diretamente nessas membranas (IB). Esses testes são de custo elevado 

e requerem interpretação subjetiva para estabelecer um diagnóstico com base em um padrão 

de reatividade definido pelo fabricante do conjunto diagnóstico. O IBR é semelhante ao IB, 

porém utiliza a metodologia DPP (Plataforma de Migração Dupla) e, ao contrário do WB e 

IB, o IBR permite a detecção de anticorpos em menos de 30 minutos (BRASIL, 2013c).  

A infecção pelo HIV também pode ser diagnosticada por meio da detecção direta de 

componentes do vírus (antígeno p24, RNA ou DNA próviral). A detecção do antígeno p24 do 

HIV-1 ou de RNA ou DNA desempenha um papel importante quando a detecção de 

anticorpos não é possível. São especialmente úteis para o diagnóstico em crianças com idade 

inferior a 18 meses e na infecção aguda em adultos. A detecção molecular de ácido nucleico é 

mais sensível do que a detecção de p24 (BRASIL, 2013c). 

 

2.1.5 Tratamento Antirretroviral 

 

A infecção pelo HIV é uma condição crônica e, até então, incurável, portanto o 

objetivo básico da TARV é diminuir a mortalidade e a morbidade consequentes à infecção 

pelo HIV. A supressão da replicação viral leva à recuperação ou preservação da função imune 

e, com isso, à diminuição da frequência de infecções e neoplasias oportunistas. Além disso, há 

condições que não são definidoras de Aids, porém são mais frequentes nos indivíduos 

infectados pelo HIV, e têm sua evolução piorada pela infecção ativa e/ou são consequências 

diretas da replicação viral. Tais condições clínicas são beneficiadas pela TARV (BRASIL, 

2010). 

Desde o surgimento dos primeiros esquemas antirretrovirais, buscou-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 estão associadas ao desenvolvimento de doenças não tradicionalmente 
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relacionadas à infecção pelo HIV, como, por exemplo, eventos cardiovasculares (BRASIL, 

2013b). 

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 a da população geral. Ressalta-se que, quando o 

tratamento é iniciado precocemente, aumentam-se as chances de alcançar níveis elevados de 

LT-CD4+. Além desse impacto clínico favorável, o início precoce da TARV vem sendo 

demonstrado como ferramenta importante na redução da transmissão do HIV. Todavia, deve-

se considerar a importância da adesão e o risco de efeitos adversos a longo prazo (BRASIL, 

2013b). 

Segundo Brasil (2010) recomenda-se iniciar TARV para:  

• Pacientes sintomáticos, independente da contagem de CD4. Nessa categoria 

incluem-se todos que apresentaram qualquer condição definidora de Aids. Também é 

importante iniciar o tratamento em algumas situações clínicas não definidoras de Aids, tais 

como sintomas potencialmente relacionados à infecção do HIV, candidíse oral, púrpura 

trombocitopênica idiopática, alterações cognitivas (mesmo menores), tuberculose ativa, e 

outras. 

• Pacientes assintomáticos com contagem de CD4 menor ou igual a 350 

células/mm3. 

• Gestantes independente da presença de sintomas e da contagem de LT-CD4+. 

Indicada profilaxia da transmissão vertical. 

• A TARV também deve ser considerada para pacientes com contagem de CD4 entre 

350 e 500 células/mm³, na presença de coinfecção pelo vírus da Hepatite B ou C. 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA  

 

A busca pelo significado da expressão Qualidade de Vida (QV) 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 (VIDO; 

FERNADES, 2007). 
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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). Nota-se que, desde as épocas mais remotas, a QV já era compreendida como resultado 

de percepções individuais, podendo variar de acordo com a experiência da pessoa em um 

dado momento (VIDO; FERNADES, 2007). 

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, 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. Desde então, vem sendo 

comumente utilizada, mas 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 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 (GARRATT; SCHMIDT; MACKINTOSH; 

FITZPATRICK., 2002SEILD; ZANNON, 2004). 

A partir do início da década de 90, parece consolidar-se um consenso entre os 

estudiosos da área quanto a dois aspectos relevantes do conceito de qualidade de vida: 

subjetividade e multidimensionalidade. No que concerne à subjetividade, trata-se de 

considerar a percepção da pessoa sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos 

do seu contexto de vida. Em outras palavras, como o indivíduo avalia a sua situação pessoal 

em cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de vida. Estudiosos enfatizam, então, 

que QV só pode ser avaliada pela própria pessoa. O consenso quanto à multidimensionalidade 

refere-se ao reconhecimento de que o construto é composto por diferentes dimensões (SEILD; 

ZANNON, 2004). 
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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). 

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). 

A Organização Mundial da Saúde (1994) definiu então qualidade de vida 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. É um 

conceito de amplo espectro, que incorpora de modo complexo a saúde física, o estado 

psicológico, o nível de independência e as relações sociais das pessoas, bem como suas 

interfaces com importantes características de seu meio. 

Como afirmam Minayo, Hartz e Buss (2000, p.10), QV 

 
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. 

 

Na área da saúde, o interesse pelo conceito QV é relativamente recente e decorre, em 

parte, dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as práticas do setor nas 

últimas décadas. Os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença são 

multifatoriais e complexos. Assim, saúde e doença configuram um processo contínuo, 

relacionado aos aspectos econômicos, socioculturais, à experiência pessoal e estilos de vida. 

Consoante essa mudança de paradigma, a melhoria da QV passou a ser um dos resultados 

esperados, tanto das práticas assistenciais quanto das políticas públicas para o setor nos 

campos da promoção da saúde e da prevenção de doenças (SEILD; ZANNON, 2004). 
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A OMS desenvolveu um instrumento para avaliação da QV que aborda a perspectiva 

transcultural e subjetiva do indivíduo, o WHOQOL-100. Esse instrumento parte da premissa 

de que QV é uma construção subjetiva, multidimensional e composta por elementos positivos 

(mobilidade) e negativos (dor), além de ser um conceito dinâmico que se altera com o 

processo de vivência das pessoas, incluindo ampla variedade de condições intrínsecas e 

extrínsecas ao indivíduo. (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). 

Desenvolveu também um módulo específico para avaliação da QV em doentes 

infectados pelo vírus da Aids, o WHOQOL-HIV que 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 especialistas internacionais. De forma 

semelhante à medida genérica, este instrumento encontra-se organizado nos mesmos seis 

domínios  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 (WHO, 

2003).  

Logo em seguida, o grupo desenvolveu igualmente uma medida abreviada 

representando cada uma das facetas específicas, o chamado WHOQOL-HIV-Bref (WHO, 

2002). 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 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). 

Trata-se de um módulo desenvolvido a partir da metodologia transcultural utilizada 

no WHOQOL-100, incluindo facetas direcionadas às pessoas com HIV/aids e que possibilitou 

o aumento da validade de conteúdo, bem como da sensibilidade do mesmo (THE WHOQOL 

HIV GROUP, 2003). As questões incluídas no referido instrumento são estruturadas em 

forma de escala tipo Likert, com cinco gradações, conforme os domínios e facetas entre: 

“muito ruim, ruim, nem ruim nem boa, boa e muito boa”; “muito insatisfeito, insatisfeito, nem 
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insatisfeito nem satisfeito, satisfeito e muito satisfeito”; “nada, muito pouco, mais ou menos, 

bastante e extremamente”; e “nunca, às vezes, frequentemente, muito frequentemente e 

sempre” (OMS, 2002). 

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). 

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 presença de doenças 

oportunistas.Porém, apenas esses parâmetros 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). 

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). 
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2.3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A obra de Moscovici, La Psychanalyse, son image, son public, contém a matriz da 

teoria e 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). 

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). 

O conceito de RS atravessa as ciências humanas e não é patrimônio de uma área em 

particular, nos últimos anos, tem aparecido com grande frequência em trabalhos de diversas 

áreas. Ele tem fundas raízes na sociologia, e uma presença marcante na antropologia e na 

história das mentalidades.  A psicologia social aborda as representações sociais no âmbito do 

seu campo, do seu objeto de estudo, que é a relação do indivíduo com a sociedade. Ela reflete 

sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais, constroem seu conhecimento a partir 

da sua inscrição social e cultural, por um lado, ecomo a sociedade constrói esse conhecimento 

com os indivíduos. Ou seja, como interagem sujeitos e sociedade para construir a realidade 

(ARRUDA, 2002). 
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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 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 (ALVES-MAZZOTTI, 2009). 

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 . 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 (FERREIRA; BRUM, 2000; 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 

diversos 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 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. 
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De acordo com Arruda (2002), a TRS operacionalizava um conceito para trabalhar 

com o pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade. Partia da premissa de que 

existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por objetivos diferentes, 

formas que são móveis, e define duas delas, presentes na nossa sociedade: a consensual e a 

científica. A diferença, no caso, não significa hierarquia nem isolamento entre elas, apenas 

propósitos diversos. O 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. Ambas, portanto, apesar 

de terem propósitos diferentes, são eficazes e indispensáveis para a vida humana. As 

representações sociais constroem-se com maior frequência na esfera consensual, embora as 

duas esferas não estejam totalmente divididas. 

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). 
Existem dois processos 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. 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 (MOSCOVICI, 1984;JODELET, 1989, 2001). 

Na ancoragem, a representação vai buscar 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. Já a objetivaçãoconcretizaria 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; MADEIRA, 1998). 
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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 

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, 

permitindo 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, 1994). 

  

Abric (2001, 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. 

 

O campo da abordagem estrutural funciona como sistema de interpretação da 

realidade determinando comportamentos. Esta concepção define quatro funções para as RS: 

de saber; identitária; de orientação e justificadora. A função de saber permite aos indivíduos 

adquirirem conhecimentos, compreendê-los dentro de um sistema de valores sociais e 

estabelecerem a comunicação social e as relações sociais. A função identitária define a 

identidade social e pessoal dos atores sociais e, ainda, permite a especificidade dos grupos No 

que diz respeito à função de orientação, esta norteia os comportamentos e as práticas sociais; 
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tem um caráter prescritivo dos comportamentos, definindo o que é lícito, aceitável ou não 

dentro de um contexto social. Já a função justificatória permite aos atores sociais explicar e 

justificar as suas tomadas de posição e as suas condutas em dada situação (ABRIC, 2001). 

Na abordagem estrutural 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, 2001). 

O núcleo central é composto por elementos que desempenham 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 cotidianas 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. A diferença entre os dois é que, enquanto o núcleo central, estável e 

resistente às mudanças, está relacionado à memória coletiva dando significação, consistência 

e permanência a representação, os elementos periféricos permitem a adaptação à realidade e 

proteção ao núcleo central (ABRIC, 2001). 

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. 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 contémA 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, 2002). 

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 
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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 

benefícios a essa população. As mudanças representacionais estão acontecendo de forma 

lenta, mas, já são uma realidade na temática do HIV/Aids (OLTRAMARI, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que consiste em um método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de 

estudos significativos na prática. Constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada 

em Evidências (PBE). A PBE caracteriza-se por uma abordagem voltada ao cuidado clínico e 

ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidência. Envolve, pois, a 

definição do problema clínico, a identificação das informações necessárias, a condução da 

busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, a identificação da aplicabilidade dos 

dados oriundos das publicações e a determinação de sua utilização para o paciente (SOUZA; 

SILVA; CRAVALHO, 2010).  
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O presente trabalho consiste em um estudo com coleta de dados realizado através do 

levantamento bibliográfico nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

especificamente Lilacs, Bdenf e Medline. Considerando a relevância do tema e buscando 

conhecê-lo através do olhar de diversos autores. 

Foi utilizada a Revisão Integrativa de Literatura (RIL), já que esta possibilita a 

tomada de decisões e a qualidade para a prática clínica, considerando a síntese de resultados 

de pesquisas sobre determinada temática, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo 

para um maior aprofundamento do conhecimento do tema investigado e ainda tendo como 

característica a exaustão da busca dos estudos com a inclusão de material publicado e material 

não publicado (SANTOS; SILVA, 2013). 

Segundo Gil (2008) ela é desenvolvida com base em um material já elaborado, 

constituído de artigos científicos, publicados e, periódicos em intervalos de tempo regulares 

ou irregulares, com colaboração de diversos autores, sendo as revistas, atualmente, a fonte 

bibliográfica mais importante, por suas pesquisas serem mais profundas e melhor elaboradas. 

A principal vantagem da revisão integrativa está no fato de possibilitar ao 

pesquisador cobrir diversos fenômenos, tornando-se uma vantagem maior, quando se trata de 

uma pesquisa com dados muito dispersos como, por exemplo, quando se quer pesquisar algo 

envolvendo todas as regiões brasileiras, pois seria impossível o pesquisador percorrer todo o 

território (GIL, 2008). 

Conforme proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010) foram seguidas seis etapas 

para condução da presente revisão de literatura: 1ª fase – Elaboração da pergunta norteadora; 

2ª fase – Busca ou amostragem na literatura; 3ª fase – Coleta de dados; 4ª fase – Análise 

crítica dos estudos incluídos; 5ª fase – Discussão dos resultados; 6ª fase – Apresentação da 

revisão integrativa. 

• A primeira etapa deste estudo compreendeu a escolha da questão norteadora: 

“quais são os conteúdos nas publicações científicas sobre Representação Social da qualidade 

de vida no campo HIV/aids?” 

•  A segunda etapa compreendeu a coleta de dados. Os dados foram coletados 

durante os meses de agosto de 2016 a novembro de 2016 nos portais virtuais da Coordenação 

de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (Capes), na Base de dados da enfermagem 

(Bdenf), naLiteratura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e no 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), em obras publicadas no 

recorte temporal de 2006 e 2016.  
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Empregou-se como critério de inclusão: a apresentação simultânea das palavras Aids 

e representação social/representações sociais e qualidade de vida no conteúdo de seus 

resumos, haja vista a inexistência de todos os termos padronizados, no vocabulário 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que refletisse os de interesse nesta revisão; artigos 

disponíveis na íntegra e gratuitos nas bases de dados descritas anteriormente e artigos 

publicados entre 2006 e 2016. Neste processo, e tendo em vista o objetivo do estudo, foram 

em pregados como critérios de exclusão: publicações que não possuíam texto completo ou 

resumo disponíveis em português; publicações que não discutiam a temática proposta nesta 

revisão integrativa; artigos de revisão integrativa; e aqueles que se encontraram repetidos nas 

bases de dados. 

• Na terceira etapa, definiram-se as informações a serem extraídas dos trabalhos 

selecionados. Os dados foram coletados, mediante um formulário produzido pelos autores, 

com o objetivo de garantir o desenvolvimento da revisão com rigor metodológico. As 

informações extraídas dos estudos incluíram conteúdos relacionados à: identificação da 

publicação (título, ano, local onde foi realizada); identificação dos pesquisadores e 

identificação da pesquisa (técnicas de pesquisa para produção de dados e objetivos).  

• A quarta etapa compreendeu a avaliação dos estudos incluídos na RIL. Essa 

etapa equivale à análise de dados realizada em uma pesquisa convencional. Tratando-se de 

RIL, aplicou-se inicialmente a leitura analítica ordenando as informações das fontes, 

permitindo a obtenção de respostas ao problema, seguida da leitura interpretativa 

relacionando o que o autor afirma como possíveis soluções. O material foi organizado pela 

similaridade de conteúdo.  

• Na quinta etapa realizou-se a interpretação dos resultados. Para a etapa de 

discussão dos resultados obtidos nas pesquisas foi realizada comparação com conhecimento 

teórico sobre a temática. Para melhor compreensão, a discussão foi subdivida em três tópicos, 

de acordo com os estudos selecionados, são eles: Fatores determinantes da qualidade de vida; 

Representações Sociais do HIV/Aids; Percepções acerca da qualidade de vida de pessoas que 

vivem com HIV/Aids.  Os resultados apresentados foram discutidos à luz de autores, cuja 

produção mostrou-se pertinente para a análise do objeto de estudo em tela.  

• E, por fim, a sexta etapa corresponde à apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento, consistindo no agrupamento dos principais resultados evidenciados na análise 

dos estudos envolvidos. 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Após a busca de artigos indexados nas bases do portal da Capes e dos resumos 

disponíveis online, foram selecionadas todas as publicações nacionais cujo título ou resumo 

fizessem referência à “Representação Social da Qualidade de Vida das PVHA”.  

Visando minimizar os vieses da pesquisa, a busca nas bases de dados foi realizada 

em um único dia, e a análise dos resultados feita por um único pesquisador, mantendo assim a 

equidade das informações coletadas. 

A busca foi feita a partir da combinação entre os descritores HIV/Aids, Qualidade de 

Vida e Representação Social. A primeira combinação foi “HIV/Aids” AND “Qualidade de 

Vida”, sendo encontrado um total de 89 artigos. Após análise dos resumos, 78 foram 
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excluídos por não se adequarem à temática desta pesquisa, por estarem repetidos ou por não 

terem o texto completo disponível, conforme mostra o fluxograma abaixo (Figura 1). 

 

 

Figura 1- Fluxograma da seleção dos artigos encontrados na BVS. 

 

A segunda combinação foi entre os descritores “Hiv/Aids” AND “Representação 

Social”, essa busca totalizou 19 publicações, sendo 16 excluídas pelos mesmos motivos 

citados anteriormente (Figura 2). Já a terceira e última combinação foi entre os três descritores 

mencionados, “HIV/Aids” AND “Qualidade de Vida” AND “Representação Social”, essa 

busca encontrou apenas 3 artigos, que não puderam ser incluídos nesta revisão, pois dois eram 

repetidos e um não se enquadrava à temática da pesquisa (Figura 3). 

 

Base de Dados: LILAC, 
BDENF, MEDLINE

Descritores: Hiv/Aids 
AND Qualidade de Vida

Incluídos: 
11

Excluídos:
78

Não relacionados à 
temática:

56

Texto completo Não 
Disponível:

2

Repetidos:
20

Resultados:
89
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Figura 2- Fluxograma da seleção dos artigos encontrados na BVS. 

 

Figura 3- Fluxograma da seleção dos artigos encontrados na BVS. 

 

Base de Dados: LILAC, 
BDENF, MEDLINE

Descritores: Hiv/Aids AND 
Representação Social

Incluídos: 
3

Excluídos:
16

Não relacionados à 
temática:

6

Texto Completo Não 
Disponível:

3

Repetidos:
7

Resultados:
19

Base de Dados: LILAC, BDENF, 
MEDLINE

Descritores: Hiv/Aids AND 
Qualidade de Vida AND 
Representação Social

Incluídos: 
0

Excluídos:
3

Não relacionados à 
temática:

1

Repetidos:
2

Resultados:
3
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A partir dos critérios de busca, o resultado foi considerado pouco quantitativo, com 

total de 14 estudos, incluindo teses, dissertações e artigos. Após leitura interpretativa das 

obras selecionadas, os estudos tiveram suas principais informações dispostas em uma tabela, 

contendo dados sobre a procedência do estudo, o ano de publicação, título, autores, periódico 

em que foi publicado, métodos de coleta dos dados e objetivos da pesquisa (Tabela 1). 

 

Procedência Ano 
Título da 

publicação 
Autores Periódico 

Instrumento de 
coleta de dados 

Objetivos 

1- LILACS 2015 

O setor saúde nas 
representações 
sociais do 
HIV/Aids e 
qualidade de vida 
de pessoas 
soropositivas 

1-Tadeu 
Lessa da 
Costa 

 2-Denize 
Cristina de 
Oliveira 

 3-Gláucia 
Alexandre 
Formozo 

Esc Anna 
Nery, RJ. 

Entrevistas 
semiestruturadas, 
submetidas à 
análise lexical 
informatizada 

Identificar e 
analisar os 
conteúdos 
relacionados ao 
setor saúde no 
contexto das 
representações 
sociais das 
pessoas que 
vivem com 
HIV/Aids 
acerca do 
HIV/Aids e da 
qualidade de 
vida. 

2- LILACS 

 
2015 

Qualidade de 
Vida das pessoas 
que vivem com 
HIV/Aids no 
município de Rio 
das Ostras 

1-Rodrigo 
Leite 
Hipólito 

TESE 

Faculdade 
de 
Enfermag
em - 
UERJ 

Rio de 
Janeiro; 
s.n. 2015. 
283 p 

Questionário de 
caracterização 
socioeconômica e 
clínica, 
instrumento 
WHOQOL-HIV-
Bref e entrevistas 
semiestruturadas. 

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. 



41 
 

3- BDENF 2014 

Representações 
sociais da 
qualidade de vida 
no HIV/AIDS: o 
papel do tempo 
de diagnóstico 

1-Rodrigo 
Leite 
Hipolito 

 2-Denize 
Cristina de 
Oliveira 

 3-Antonio 
Marcos 
Tosoli 
Gomes 

 4-Tadeu 
Lessa da 
Costa 

Rev 
enferm 
UERJ, 
RJ. 

Entrevista 
semiestruturada, 
submetida à 
análise lexical. 

Analisar a 
qualidade de 
vida e suas 
representações 
em momentos 
distintos do 
diagnóstico. 

4- LILACS 2013 

Determinantes 
biopsicossociais 
que predizem 
qualidade de vida 
em pessoas que 
vivem com 
HIV/AIDS 

1-Bruno 
Medeiros 

 2-Josevânia 
da Silva 

 3-Ana 
Alayde 
Werba 
Saldanha  

Estud 
Psicol, 
Natal. 

Questionário sócio-
demográfico e 
clínico e o 
WHOQOL-BREF. 

Investigar os 
determinantes 
psicossociais e 
clínicos 
envolvidos na 
avaliação de 
qualidade de 
vida das 
pessoas que 
vivem com 
HIV/Aids. 

5- BDENF 2013 

O Passado no 
presente: estudo 
das memórias e 
representações 
sociais de 
profissionais de 
saúde no 
contexto da 
epidemia do 
HIV/Aids 

1-Camila 
Perroni 
Marouço da 
Costa 

DISSERT
AÇÃO 

Faculdade 
de 
Enfermag
em - 
UERJ  

Rio de 
Janeiro; 
s.n. 2013. 
154p.  

 

Entrevista 
semiestruturada e 
questionário de 
caracterização 
sócio profissional. 

Analisar os 
conteúdos das 
memórias 
sociais, 
construídas por 
profissionais de 
saúde, acerca 
da epidemia do 
HIV/Aids no 
Brasil, desde 
seu surgimento 
até os dias 
atuais. 

6- 
MEDLINE 

2012 

Qualidade de 
vida de 
portadores de 
HIV/AIDS e sua 
relação com 
linfócitos CD4+, 
carga viral e 
tempo de 
diagnóstico 

1-Brunno 
Elias 
Ferreira 

2-Isabele 
Mendes 
Oliveira 

3-Anamaria 
Mello 
Miranda 
Paniago 

Rev Bras 
Epidemiol
. 15(1): 75-
84. 

 

Questionário 
WHOQOL-120-
HIV e coleta dos 
dados 
sociodemográficos, 
clínicos e 
laboratoriais. 

Verificar a QV 
de soropositivos 
e correlacionar 
com dados 
clínicos e 
laboratoriais. 
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7- LILACS 2011 

Expressões da 
espiritualidade 
em pessoas que 
vivem com 
HIV/Aids a 
partir das 
representações 
sociais acerca da 
síndrome: 
implicações para 
o cuidado de 
enfermagem 

1-Caren 
Camargo do 
Espírito 
Santo 

DISSERT
AÇÃO 

Escola de 
Enfermag
em – 
UERJ 

Rio de 
Janeiro; 
s.n; 2011. 
204 p 

Entrevista 
semiestruturada, 
submetida à 
análise de 
conteúdo de 
Bardin. 

Analisar as 
expressões da 
espiritualidade 
de pessoas que 
vivem com 
HIV/Aids no 
contexto das 
construções 
representaciona
is acerca da 
própria 
síndrome, com 
vistas à 
proposição de 
uma reflexão 
acerca do 
cuidado de 
enfermagem.  

8- BDENF 2010 

Percepções da 
qualidade de vida 
de pessoas com 
hiv/aids 

1-Betina 
Horner 
Schlindwein 
Meirelles  

2-Denise 
Maria 
Guerreiro 
Vieira da 
Silva 

3-Fernanda 
Meneghello 
Arzuaga 
Vieira 

4-Sabrina 
da Silva de 
Souza  

5-Isabela 
Zeni Coelho 

6- Rafaela 
Batista 

Rev. 
Rene. 
Fortaleza, 
v. 11, n. 3, 
p. 68-76, 
jul./set.20
10 

Entrevistas semi-
estruturadas 

Identificar os 
elementos que 
influenciam a 
percepção de 
qualidade de 
vida (QV) de 
pessoas que 
vivem com 
HIV/Aids. 

9- BDENF 2010 

Representações 
sociais do 
cuidado prestado 
aos pacientes 
soropositivos ao 
HIV 

1-Gláucia 
Alexandre 
Formozo 

2- Denize 
Cristina de 
Oliveira 

Rev Bras 
Enferm; 
63(2): 230-
237, mar.-
abr. 2010. 

Entrevista 
semiestruturada  

Identificar e 
comparar as 
representações 
sociais do 
cuidado de 
enfermagem ao 
paciente 
soropositivo ao 
HIV para 
profissionais de 
enfermagem. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm�
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm�


43 
 

10- BDENF 2010 

As diferentes 
facetas no 
tratamento do 
HIV/AIDS: uma 
análise de 
representações 
sociais de 
enfermeiros 
 

1-Letícia de 
Araújo 
Campos 

TESE 
Escola de 
Eneferma
gem - 
UERJ 
Rio de 
Janeiro; 
s.n; 2010. 
161 p 

Entrevista 
semiestruturada.  

Apreender e 
analisar as 
representações 
sociais do 
tratamento do 
HIV/AIDS 
para 
enfermeiros 
atuantes em um 
hospital de 
referência, 
localizado do 
município do 
Rio de Janeiro. 

11- LILACS 2010 

Avaliação da 
qualidade de vida 
dos pacientes 
com sorologia 
positiva para hiv, 
acompanhados 
ambulatorialmen
te no Instituto 
De Infectologia 
Emílio Ribas 

1- Aretusa 
Koutsohrist
os Jannuzzi 
Carneiro 

TESE 
Secretaria 
da Saúde - 
SP.  
São Paulo; 
s.n; 2010. 
[101] p 

Questionário de 
avaliação da QV, 
denominado 
WHOQOL-HIV 
Bref. 

Descrever a QV 
de pessoas 
vivendo com 
HIV/aids de 
acordo com a 
faixa etária, 
quadro clínico, 
escolaridade, 
estado civil, 
sexo e 
contagem de 
linfócitos T 
CD4+ . 

12- LILACS 2008 

Qualidade de 
vida e bem-estar 
espiritual em 
pessoas vivendo 
com hiv/aids 

1-Prisla 
Ücker 
Calvetti 

2-Marisa 
Campio 
Muller 

3-Maria 
Lúcia 
Tiellet 
Nunes 

Psicol. 
estud; 
13(3): 523-
530, jul.-
set. 2008 

WHOQOL-HIV 
bref 

Avaliar a 
qualidade de 
vida e bem-
estar espiritual 
em pessoas 
vivendo com 
HIV/Aids. 

13- LILACS 2007 

Qualidade de 
vida de pessoas 
vivendo com 
HIV/Aids em São 
Paulo 

1-Elisabete 
Cristina 
Morandi dos 
Santos 

2-Ivan 
França 
Junior 

 3-Fernanda 
Lopes 

Rev. 
Saúde 
Pública vo
l.41  suppl.
2 São 
Paulo Dec.
 2007 

 

As variáveis 
sociodemográficas, 
de consumo recente 
de drogas e as 
condições clínicas 
foram obtidas por 
meio de 
questionários e a 
qualidade de vida 
por meio do 
WHOQOL-bref. 

Analisar a 
qualidade de 
vida de pessoas 
vivendo com 
HIV/Aids. 

14- LILACS 2012 

Representações 
sociais sobre 
pessoas com 
HIV/AIDS entre 
enfermeiros: uma 
análise estrutural 

1-Tadeu 
Lessa Costa 

2- Denize 
Cristina de 
Oliveira 

Estud. 
pesqui. 
psicol. 
12(1): 242-
259, abr. 
2012. 

Questionário de 
Caracterização e 
pela técnica de 
Mise en Cause. 

Descrever e 
analisar o 
conteúdo e a 
estrutura das 
representações 
sociais em torno 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Psicol.%20estud�
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Psicol.%20estud�
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e de zona muda  
 

3-Gláucia 
Alexandre 
Formozo. 

da pessoa com 
HIV/AIDS 
entre 
enfermeiros.  

Tabela 1-Características metodológicas dos estudos incluídos à pesquisa. 

 

No que se refere ao recorte temporal, na última década, houve publicação nos anos 

de 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Dentre as instituições envolvidas com a 

pesquisa nessa temática, destaca-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com 

5 dos 14 estudos selecionados, distribuídos entre artigos, dissertações e teses. 

Os estudos foram classificados como pesquisas exploratórias e descritivas, tendo 

como sujeitos de pesquisa profissionais de saúde ou pessoas que vivem com HIV/Aids, com 

idade igual ou superior a 18 anos. Os campos de coleta de dados variam entre centros 

especializados, ambulatórios e hospitais e, o principal instrumento utilizado para obtenção dos 

dados, foi a entrevista semiestruturada, posteriormente submetida à análise lexical ou análise 

de conteúdo de Bardin. Também foi utilizado o WHOQOL-HIV-Bref, 

questionário,desenvolvido pela OMS, para avaliação da qualidade de vida de pessoas que 

vivem com o vírus. 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. 

A partir da leitura das 14 publicações incluídas ao estudo, foram elaborados resumos, 

destacando as principais informações, emergindo três temáticas para discussão, são elas: 

“Fatores Determinantes da Qualidade de Vida”; “Representações Sociais do HIV/Aids”; 

“Percepções Acerca da Qualidade de Vida de Pessoas que Vivem com HIV/Aids”.O 

tratamento e a apresentação dos dados foram decodificados textualmente e discutidos de 

maneira crítico-reflexiva, articulando-se o pensamento com o de autores de expressão nas 

áreas do conhecimento, cuja produção demonstrou pertinência e relevância para a 

interpretação das temáticas em evidência. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DE VIDA DAS PVHA 

 

A qualidade de vida é construída de forma multifatorial, podendo sofrer influências 

tanto positivas quanto negativas. Estas influências podem ser intrínsecas ao indivíduo, como 

fatores clínicos e subjetivos. Ou extrínsecas relacionadas às questões sociais e econômicas. 

Dentre os fatores intrínsecos, os estudos destacam a carga viral e a contagem de linfócitos T 

CD4+, bem como o tempo de diagnóstico e as relações interpessoais. Já nos fatores 

extrínsecos, destacam-se as questões de saúde pública e acesso aos serviços de saúde, pobreza 

econômica e desigualdades sociais (HIPOLITO et. al, 2014; COSTA, 2013; MEDEIROS; 

SALDANHA, 2013). 

Nota-se também 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” 

(HIPOLITO, 2015). 

No estudo de Ferreira, Oliveira e Paniago (2012), sobre a relação entre a QV, 

linfócitos CD4+ e a CV, ficou evidente que, dentre os participantes, os pacientes em melhor 

condição do sistema imunológico, representada pela contagem de células ≥ 500/mm 3, 
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apresentaram melhor escore no domínio nível de independência que o grupo com contagem 

de células CD4+ abaixo de 500/mm3. É consenso que pacientes com baixa contagem de 

CD4+ e elevada carga viral são mais propensos a sintomas da doença, a infecções 

oportunistas e ao uso de maior número de medicamentos o que pode afetar a QV 

negativamente. O diagnóstico e tratamento precoces são fatores que, ao permitir melhora 

imunológica e esquemas terapêuticos com menor número de medicamentos, podem influir 

positivamente na QV desses pacientes. 

O mesmo estudo mostrou que o grupo com menor tempo de infecção esteve entre os 

piores escores em todos os domínios do WHOQOL-120 HIV.O paciente que ingressa no 

tratamento da infecção pelo HIV sofre alteração em sua rotina diária, com visitas ao médico e 

testes laboratoriais, medicamentos e seus efeitos adversos. A infecção representa novos 

aspectos psicológicos sobre a aceitação da doença e as novas dinâmicas dos relacionamentos 

sociais a que está habituado, representando período com baixo nível de QV que tende a 

melhorar e se estabilizar ao longo do curso da infecção (FERREIRA; OLIVEIRA; 

PANIAGO, 2012). 

Aspectos estruturais como pobreza econômica e desigualdades sociais também têm 

se constituído fatores importantes no enfrentamento e QV das PVHA. A baixa renda 

apresenta-se como variável que pode dificultar a vivência cotidiana no lidar com a infecção. O 

domínio ambiental, que inclui satisfação com acesso a serviços de saúde, recursos financeiros, 

acesso à informação, qualidade de moradia, e outros, constitui importante fator para a 

avaliação satisfatória de saúde. Ou seja, a presença de maiores recursos financeiros, qualidade 

na assistência à saúde e melhores informações sobre a infecção também são considerados 

relevantes para uma avaliação satisfatória de QV, apesar de não determinarem a avaliação 

geral da mesma (MEDEIROS; SALDANHA, 2013). 

O grau de escolaridade também apresentou associação com a QV, os pacientes sem 

nenhuma escolaridade representam as piores médias nos domínios físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais e meio ambiente. No estudo de Carneiro (2010) os 

participantes com o terceiro grau completo tiveram o escore mais favorável da percepção de 

QV geral, seguida pela população com o segundo grau completo. As médias menos favoráveis 

encontram-se na população com o primeiro grau completo, seguida pela população com o 

segundo grau completo. Isso deixa claro que os investimentos na educação também podem 

influenciar positivamente a QV, principalmente quando se trata de PVHA.  
As relações de gênero podem ser evidenciadas no que diz respeito à QV das PVHA. 

Estudos brasileiros apontam que os homens apresentam melhor QV que as mulheres, nos 
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domínios físico, psicológico e espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. Podemos dizer 

que a infecção pelo HIV pode representar maior ameaça às mulheres, uma vez que estão mais 

susceptíveis à infecção, podem transmitir o vírus aos filhos, durante a gestação ou pela 

amamentação, além de geralmente serem as responsáveis por cuidar do restante da família, o 

que pode fazer com que a mulher deixe a atenção à própria saúde em segundo plano. 

Historicamente, no Brasil, os direitos entre os sexos não podem ser considerados igualitários. 

Sendo assim, percebemos que a QV também é impactada pela desigualdade nas relações de 

gênero na sociedade. (FERREIRA; OLIVEIRA; PANIAGO, 2012; HIPOLITO, 2015).  

Identificou-se que a sexualidade representa um papel importante na vida das PVHA, 

estando relacionada com a QV, uma vez que afeta diversas dimensões, desde questões 

relacionadas à disfunção sexual pelo uso dos antirretrovirais, interferência na autoestima e até 

a perda de libido. De acordo com os dados, a sexualidade é um importante elemento com o 

qual as PVHA se confrontam. Ligado a isso se encontra também a dificuldade para contar ao 

parceiro sobre o diagnóstico e a necessidade do uso da camisinha (HIPOLITO et al. 2014). 

O advento e ampla distribuição da TARV contribuíram para melhorar a QV, porém 

seu uso requer certa mudança no cotidiano, uma vez que é necessário adaptar a vida aos 

horários das medicações, além de lidar com seus efeitos adversos. Apesar disso, a adesão ao 

tratamento está fortemente relacionada à melhoriae manutenção da QV, uma vez que está 

associada a melhores perspectivas de vida, em detrimento da ideia de morte advinda do 

diagnóstico da doença. Entretanto, enfatiza-se que os efeitos colaterais consistem em fator 

relevante na dinâmica de uso e adesão à TARV, especialmente, no início do tratamento 

(HIPOLITO et.al. 2014).  

No instrumento WHOQOL-120 HIV, o uso de medicamentos ou dependência de 

tratamentos está relacionado ao domínio nível de independência. No estudo de Ferreira, 

Oliveira e Paniago (2012), os pacientes que estavam em tratamento com a TARV apre-

sentaram média inferior ao grupo que não estava usando os medicamentos, e a variável 

apresentou associação com o domínio. Foi identificado impacto no componente físico para 

aqueles em terapia antirretrovirale observados efeitos negativos dos medicamentos nos seis 

primeiros meses de uso, mas após esse tempo a QV atingiu níveis anteriores à terapia 

antirretroviral. Dessa forma, percebe-se que, em longo prazo, o tratamento não apresenta 

efeitos negativos na QV. 

O bem-estar espiritual também pode ser destacado como uma das variáveis presentes 

na capacidade de resiliência. Esta pode auxiliar as PVHA na manutenção do equilíbrio 

emocional e diminuição de agravos do processo saúde-doença, contribuindo para o 
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desenvolvimento da QV. As emoções positivas, entre estas a fé e a espiritualidade, podem 

auxiliar na manutenção e desenvolvimento saudável mesmo em processo de saúde-doença, 

especialmente em enfermidades crônicas, como o HIV/Aids (CALVETTI; MULLER; 

NUNES, 2008). 

Em estudo realizado por Calvetti; Muller; Nunes (2008), pacientes sintomáticos 

pontuaram mais correlações significativas entre qualidade de vida (domínios físico; relações 

sociais; espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais) com o bem-estar religioso em 

comparação ao grupo assintomático. Pode-se inferir que este fato esteja relacionado ao de os 

participantes do grupo sintomático indicarem maior frequência de crenças religiosas em 

comparação com os pacientes assintomáticos, uma vez que os aspectos de religiosidade e 

espiritualidade são considerados possíveis fontes de apoio social no enfrentamento da doença. 

Um dos aspectos fundamentais na avaliação da QV relaciona-se com a importância 

da valorização da percepção subjetiva das pessoas e não apenas da objetiva. Nesse sentido, a 

constatação da presença das dimensões psicossociais, além da dimensão imunológica e 

biológica, para uma percepção de QV satisfatória revela a importância das redes de apoio 

psicossocial no cuidado de PVHA. E, frente a isso, pesquisar QV em pessoas com uma 

doença incurável revela-se uma estratégia de aproximação de uma realidade, muitas vezes, 

não demonstrada, apenas vivenciada (MEDEIROS; SALDANHA, 2013; MEIRELLES et.al. 

2010). 

 

5.2       REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO HIV/AIDS 

 

As RS emergem da vida cotidiana, das normas e valores, uma vez que dependem das 

relações em sociedade, dos meios de comunicação e da cultura, modificando as práticas 

habituais. Por esse motivo, as RS mudam ao longo do tempo, à proporção em que o contexto 

social, as construções de conhecimento e as práticas também são modificadas 

(MOSCOVICCI, 2003). 

Os conceitos atrelados ao HIV/Aids foram construídos a partir do descobrimento do 

vírus. Inicialmente, o vírus e a doença, então desconhecidos, constituíram os elementos 

essenciais para a formação de representações, de forma a tornar o desconhecido (vírus e 

doença) em algo conhecido (HIV/Aids) Alguns aspectos acompanharam a epidemia em seu 

início, como medo, incertezas, preconceito, impotência profissional, medo de contaminação, 

dúvidas sobre as forma de transmissão e incertezas frente ao futuro, o que pode ser 
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considerado normal quando se trata do nascimento de uma nova doença infecciosa no mundo. 

(FORMOZO; OLIVEIRA, 2010; COSTA, 2013). 

A década de 90 foi vista como revolucionária para os rumos da epidemia, a partir do 

aparecimento de casos em heterossexuais, mulheres e crianças. Além disso, a inserção dos 

ARV, na mesma época, aumentou a expectativa de vida e trouxe esperança. Porém as 

representações da Aids permaneceram ligadas a aspectos negativos, provavelmente devido a 

falta de conhecimentos disponíveis na época e, essas memórias e representações podem 

influenciar a atuação de profissionais ainda hoje, mesmo com melhor prognóstico dos 

pacientes (COSTA, 2013). 

No decorrer de três décadas da epidemia do HIV/AIDS, emergiram diversas 

representações acerca do vírus e de seus portadores, abrangendo, dentre outras coisas, o 

preconceito e a discriminação. Essas representações sofreram alterações no decorrer dos anos, 

influenciadas, muitas vezes, pelas mudanças epidemiológicas, pela organização social e pelo 

desenvolvimento científico no campo. Além disso, após a implementação da TARV, o 

HIV/Aids deixa de ter um caráter agudo e fatal e assume características de cronicidade. 

(FORMOZO; OLIVEIRA, 2010; CAMPOS, 2010). 

Acompanhando todas as fases da epidemia de 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. Pensando nisso, Formozo e 

Oliveira (2010), realizaram um estudo com profissionais de enfermagem, incluindo auxiliares 

de enfermagem e enfermeiros. Nesse estudo é possível identificar os diferentes conceitos 

construídos a partir da vivência e experiências de cada profissional.  

Atualmente, após longo processo de mudança nas representações e construção de 

novas imagens, observa-se a inserção de uma nova dinâmica relacionada aos tratamentos e a 

possibilidade de QV garantida por eles, além da diminuição do caráter fatal associado à 

infecção e da associação dos homossexuais como único grupo exposto (COSTA, 2013). 

Os auxiliares de enfermagem possuem uma representação social do cuidado de 

enfermagem prestado ao paciente soropositivo ao HIV composta por elementos do dia a dia 

no lidar com esses pacientes no contexto hospitalar. Eles expressam conteúdos a respeito da 

violência sofrida pela equipe de enfermagem, da cautela necessária para cuidar dos pacientes 

com HIV/AIDS, do diálogo existente na relação entre cliente e auxiliares de enfermagem e 

dos sentimentos do cliente frente ao diagnóstico da soropositividade ao HIV. Isso pode ser 

justificado pelo amplo contato entre estes profissionais e os pacientes (FORMOZO; 

OLIVEIRA, 2010).  
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Já os enfermeiros compõem a representação social acerca deste objeto, 

principalmente, por conteúdos sobre os cuidados voltados à utilização de antirretrovirais e à 

cronicidade da Aids no contexto hospitalar, a inserção do HIV no âmbito dos serviços de 

saúde, os cuidados destinados à prevenção das infecções oportunistas nos pacientes com 

HIV/AIDS e as necessidades destes pacientes que são identificadas pelos membros da equipe 

de enfermagem (FORMOZO; OLIVEIRA, 2010).  

Em outro estudo, também com enfermeiros, Costa, Oliveira, Formozo (2012) 

evidenciaram que as representações sociais de enfermeiros em torno das pessoas com 

HIV/Aids apresentaram aspectos valorizados positivamente, tendo como elemento principal o 

tratamento, seguido de atividades de educação em saúde e da necessidade de prevenção. 

Apenas na periferia da representação foram identificados pelos sujeitos aspectos mais 

negativos, como o medo, o preconceito, a discriminação, os efeitos da imunodeficiência, o 

sofrimento, a morte e a tristeza.  

As PVHA também trazem consigo representações prévias, anteriores ao diagnóstico, 

acerca do viver com HIV, porém essas representações são modificadas e reconstruídas a partir 

da vivência pessoal. Inicialmente, se deparam com o desconhecido e temem o futuro e a 

morte, enfrentam o medo de revelar o diagnóstico e o preconceito presente na sociedade. Mas 

ao longo do processo saúde-doença, percebem que é possível viver bem apesar do diagnóstico 

e tendem a naturalizar o viver com a infecção, não como uma tentativa de fuga, mas como 

aceitação e adaptação a soropositividade, caracterizando um processo de ressignificação do 

HIV/Aids (CALVETTI et al. 2008) . 

A partir dos estudos supracitados podemos inferir que a um mesmo objeto podem ser 

atribuídas representações distintas, a depender da vivência de cada indivíduo. Nota-se que os 

auxiliares de enfermagem constroem suas representações acerca do objeto em questão a partir 

das ações cotidianas, já os enfermeiros, a partir de conteúdos reificados sobre a prática 

profissional, a partir do olhar crítico e do conhecimento especializado. Esse fato pode ser 

associado ao maior acesso dos profissionais enfermeiros a conteúdos científicos e ao menor 

tempo destes profissionais em cuidados diretos ao paciente, quando comparado aos auxiliares 

de enfermagem. 

Poucos estudos relacionam as RS do HIV/Aids na perspectiva das PVHA, sendo esta 

uma possível temática para outros estudos. Porém, considerando os achados dos estudos 

citados neste tópico, assim como de estudos anteriores, podemos perceber um processo de 

mudança na representação do HIV/Aids e das PVHA, a partir da construção de novas 

imagens, conhecimentos e atitude que são difundidos entre os diversos grupos sociais, 
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contribuindo para a diminuição do destaque à morte e valorização da possibilidade de 

convivência com o vírus e da promoção da qualidade de vida. 

 

5.3      PERCEPÇÕES ACERCA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS QUE VIVEM 

COM HIV/AIDS 

 

É observado que a infecção pelo HIV afeta vários aspectos da QV das PVHA, 

influenciando os domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio 

ambiente, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. Contudo, percebe-se que os indi-

víduos estão encontrando meios para se adaptar e aprender a conviver com a mesma, 

contribuindo para que exista um vigente processo de mudança na forma de interpretá-la. Além 

disso, a QV é multifatorial e subjetiva, contribuindo ainda mais para múltiplas percepções. 

Por ser um campo complexo, a QV pode sofrer interferência de diversos fatores. 

Idade jovem, sexo masculino, escolaridade, estado civil casado, boa renda mensal, ter um 

trabalho, alto nível de linfócitos CD4+ e ausência de medicamentos antirretrovirais são 

fatores que apresentaram relação positiva com a QV. Portanto, é ineficiente tentar avaliá-la a 

partir de variáveis isoladas, é preciso ter uma visão global, que considere os aspectos 

biopsicossociais (FERREIRA; OLIVEIRA; PANIAGO, 2012).  

Estar bem e ter saúde são abordados como condições para ter qualidade de vida, e 

mesmo vivendo com uma doença crônica, PVHA pontuam que ter saúde é importante, 

evidenciando que há uma relação intrínseca entre saúde e doença e não uma oposição. As 

condições de vida são colocadas como um primeiro nível de necessidade, como aquilo que dá 

condições para aspirar um viver melhor. Alimentação, lazer, trabalho e moradia incluem este 

conjunto de condições elementares para ter qualidade de vida (MEIRELLES et al. 2010). 

O estudo de Carneiro (2010) para avaliação da QV de PVHA, realizado em um 

serviço especializado do estado de São Paulo identificou que a grande maioria dos 

entrevistados considerou sua saúde como boa, não informando nenhuma queixa sobre algo 

que não estivesse bem consigo próprio. Observou-se também a predominância da QV 

considerada “boa” na avaliação geral, porém, os diferentes domínios apresentaram resultados 

heterogêneos, demonstrando que os diferentes aspectos da vida exercem influência na QV, 

mas que, no geral, os aspectos positivos se sobrepõem aos negativos. 

Corroborando com Carneiro (2010), Santos; Junior e Lopes (2007) observam que 

portadores do HIV têm melhor qualidade de vida, quanto aos aspectos físicos e psicológicos, 

que pacientes com outros diagnósticos, mas pior nos domínios de relações sociais. O que pode 
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estar refletindo o processo de estigmatização e discriminação, associados às dificuldades na 

revelação do diagnóstico em espaços sociais como trabalho, família e amigos e para uma vida 

sexual estável.  

Além do preconceito percebido como um fator que altera a QV há fatores 

relacionados às necessidades de acompanhamento da doença, como as idas frequentes aos 

serviços de saúde para controles, que trazem repercussões negativas na qualidade de vida 

destas pessoas. O uso contínuo dos antirretrovirais, apesar de manter e melhorar as condições 

de vida, também interfere diretamente no dia a dia das pessoas, exigindo disciplina e alteração 

na rotina, o que por algumas pessoas é visto como um fator negativo (MEIRELLES, 2010).  

No estudo de Hipolito e colaboradores (2014) a representação da QV foi associada 

não apenas ao uso da TARV, mas, também 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 e a manutenção de comportamentos saudáveis para a vida. De forma 

complementar, mas antagônica às necessidades percebidas, as maiores dificuldades relatadas 

pelos participantes foram associadas à QV pior, sendo representadas pelos efeitos colaterais 

farmacológicos, a rotina imposta por horários dos medicamentos e problemas com a 

autoestima.  

Observa-se que as representações de QV para o grupo não está relacionada apenas à 

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 (HIPOLITO et al. 2014). 

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 geram impacto na QV 

é o recebimento do diagnóstico de HIV/Aids. A preocupação com a revelação do diagnóstico 

afeta negativamente a QV em função do medo de tornar público uma condição que pode 

predispor ao preconceito e estigma. Porém, o apoio dos familiares e amigos facilita a 

adaptação e a nova fase torna-se mais fácil de ser encarada, ficando evidente a melhoria da 

QV (CALVETTI et al. 2008; MEIRELLES et al. 2010). 

Quando questionadas sobre o processo de diagnóstico, PVHA demonstram atitudes 

negativas frente à Aids. O impacto do diagnóstico positivo é tão grande que é como se 

vivenciassem a própria morte. Referem sentimentos negativos relacionados às representações 

acerca da síndrome, que são caracterizadas pela morte. Ao mesmo tempo, diagnóstico 
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estimula reflexões e questionamentos que acabam por se tornar um caminho para o encontro 

de um sentido para a vida. Os posicionamentos relacionados à espiritualidade podem ser 

destacados como uma das variáveis presentes na capacidade de resiliência e proteção da 

saúde, fazendo com que a dimensão espiritual esteja presente nas construções de significados 

da QV para o grupo em questão (CALVETTI et. al, 2008; ESPÍRITO SANTO, 2011; 

HIPOLITO et al. 2014).  

Além disso, os participantes do estudo de Calvetti e colaboradores (2014) 

expressaram a relação entre QV e o diagnóstico do HIV/AIDS a partir da percepção do 

cuidado consigo mesmo e com a saúde. O autocuidado evidenciou-se, principalmente, na 

mudança de hábitos e atividades diárias após o diagnóstico, na intenção de proporcionarem a 

si mesmo bem estar físico, embora o aspecto emocional também não tenha sido descartado. 

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.  

O setor saúde representa um conjunto relevante de dispositivos potenciais para 

promoção da QV das PVHA, uma vez que os serviços de saúde diante da atenção a essas 

pessoas devem possibilitar a avaliação clínica e psicossocial para identificação de modos de 

enfrentamento, dificuldades de aceitação e de viver com o diagnóstico de soropositividade. 

No Brasil, foi constituída uma rede especializada no âmbito do SUS, como resposta a 

epidemia de HIV/Aids, tornando-se referência e modelo para diversas outras nações do 

mundo (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015; HIPOLITO, 2015).  

As recomendações para atenção às PVHA propõem que as atividades dos serviços 

sejam organizadas de forma a facilitar a adesão dos usuários não só ao tratamento, mas ao 

próprio serviço, oferecendo alternativas de atendimento diversificadas e estabelecendo fluxo 

diferenciado para pessoas com maiores dificuldades. Entre os desafios ao setor saúde estão a 

ampliação do acesso e qualidade dos serviços de saúde e apoio social e a melhoria da QV. 

Ressalta-se a importância da dimensão da subjetividade na avaliação da QV, dada pela 

incorporação da percepção dos sujeitos quanto à sua posição na vida, haja vista sua cultura, 

sistema de valores e expectativas pessoais e sociais (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 

2015). 

Diante desse contexto deve ser considerada 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 das PVHA. Nenhuma nova tecnologia dura será capaz de imunizar as 
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pessoas da agressividade imposta pela sociedade quando discrimina o soropositivo 

(HIPOLITO, 2015). 

Levando em consideração os aspectos abordados nos estudos analisados, percebemos 

o caráter coletivo das RS acerca da QV de PVHA. O contexto histórico-social relacionado a 

epidemia de HIV/Aids, também contribui para a construção das representações sobre esse 

objeto. Mas além de todos os fatores clínicos e objetivos, a QV deve ser avaliada como um 

todo, em seu contexto global, incluindo os fatores subjetivos. Dessa forma, a QV das PVHA 

poderia ser melhor compreendida, a partir da real percepção das necessidades que permeiam 

tal condição. 

6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo nos leva a refletir sobre os progressos alcançados até os dias de 

hoje frente à epidemia HIV/Aids e especular sobre o desenvolvimento da mesma, nas 

dimensões moral e social, bem como sua construção simbólica nas 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.  

Inicialmente, receber o diagnóstico de infecção por HIV, era como receber uma 

sentença de morte. No Brasil, a declaração pública do cantor Cazuza de que havia sido 

diagnosticado com Aids, consolidou a imagem de uma doença degenerativa, que levava 

rapidamente à morte e estava associada ao homossexualismo. Porém o advento da TARV, 

bem como sua ampla e gratuita distribuição, contribui para que, gradativamente, o HIV/Aids 

perdesse seu caráter de doença aguda e fatal e assumisse características de uma doença 

crônica e passível de controle.  

As novas descobertas científicas sobre o assunto, juntamente com a detecção de 

casos em heterossexuais, mulheres e crianças, possibilitaram um novo olhar acerca da 

infecção por HIV, um olhar em que os homossexuais não eram o único grupo exposto, 

impulsionando uma série de novos estudos sobre as possíveis formas de transmissão. Através 

do avanço técnico científico e das vivências relacionadas ao HIV/Aids, desde o início da 

epidemia até os dias atuais, a infecção e o viver com HIV/Aids vem assumindo diferentes 

representações na sociedade. Podemos perceber que os aspectos positivos estão em ascensão, 

mas ainda há muitos valores negativos, como o preconceito e estigma atrelados ao HIV/Aids. 
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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. Os ARV são considerados, portanto, os principais aliados à manutenção da QV. Tais 

conquistas são resultado de uma ciência transformadora e com compromisso político e de 

parcerias eficazes com as comunidades afetadas.  

Como uma espécie de paradoxo, o uso contínuo da TARV, apessar de possibilitar 

uma vida mais longa e sem sintomas relacionados à síndrome, também está fortemente 

relacionado a avaliações negativas da QV das PVHA, uma vez que exige mudança nos 

hábitos de vida, adaptação dos horários para tomar os medicamentos, além dos efeitos 

adversos provocados. Porém, os estudos confirmam que passado o período de adaptação, que 

não costuma passar de seis meses, a QV tende a voltar aos padrões observados antes do início 

da TARV. 

Torna-se, porém, inevitável pensar na manutenção deste acesso as milhões de 

pessoas contempladas pela TARV gratuita, uma vez que se reflete em um custo elevado às 

contas públicas. Até quando isso será possível, uma vez que os novos casos não deixam de 

existisr? Surge então a necessidade de investimentos em pesquisas científicas que visem 

encontrar a cura para a doença, visto que esta pode ser a única e eficaz solução para tratar a 

epidemia em longo prazo. Associados à busca pela cura devem estar os investimentos na área 

da educação em saúde e prevenção da transmissão. Na ausência da cura, a melhor resposta é a 

prevenção.  

A partir do estabelecimento da condição de doença crônica gerenciável, surge a 

preocupação com a QV das PVHA. Além dos ganhos no campo clínico e biológico 

impactando a QV dessas pessoas, 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. 

Entrentanto, vários problemaspersistem, incluindo diversas 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 
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grupos específicos, como aqueles com atividade homossexual, usuários de drogas injetáveis e 

profissioanais do sexo, entre pessoas comuns e até mesmo profisisonais de saúde. O esforço 

na tentativa de entender, suprimir e transformar esses velhos conceitos tem sido uma das 

contribuições e responsabilidades dos estudos nessa área. 

A QV apresenta-se como uma construção pessoal e multifatorial. Nota-se que fatores 

como a idade, sexo, estado civil, CV e tempo de diagnóstico podem afetar os domínios da 

QV, porém avaliação de apenas alguns aspectos não é relevante, a avaliação precisa ser global 

e integral, levando em consideração não apenas os aspectos biológicos, mas todo o histórico 

sócioeconômico e cultural, bem como as questões psicológicas e emocionais. Ficou claro que 

fatores estruturais como as desiguldades econômicas e de genêro presentes na nossa 

sociedade, também impactam na QV. Faz-se necessário o estabelecimento de redes de 

atendimento clínico e de apoio psicossocial, mas não podemos esquecer da necessidade de 

investimentos na área social e na educação. 

Utilizar a TRS no estudo das cognições associadas ao objeto Aids, permite o 

entendimento das 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. Assim como compreender a RS da QV 

Percebe-se ao logo deste estudo que as atuais RS da QV tendem 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.  

O setor saúderepresenta um conjunto de dispositivos importantes para a manutenção 

da QV das PVHA, uma vez que possibilitam a avaliação clínica e psicossocial para 

identificação dos modos de enfrentamento, das dificuldades de aceitação e do viver com o 

diagnóstico de soropositividade, sendo os Serviços de Atendimento Especializado 

mecanismos importantes que integram a rede de referência na atenção ao HIV/Aids no Brasil. 

Os serviços devem se organizar de forma a facilitar a adesão ao tratamento, bem como o 

acesso a serviços de qualidade, não apenas no âmbito da saúde, mas também do apoio social.  
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A inclusão da avaliação da QV no seguimento clínico das pessoas com HIV/ Aids, 

com instrumentos padronizados, pode identificar domínios mais críticos de suas vidas, vindo 

a oferecer parâmetros para um cuidado melhor e mais específico, que inclui informação e 

educação em saúde de acordo com as necessidades individuais, aspectos relevantes na 

avaliação da qualidade de vida das pessoas.O acompanhamento psicológico também deve 

integrar o conjunto da assistência em saúde, em função do impacto do diagnóstico, os efeitos 

dos antirretrovirais, o preconceito na sociedade, entre outros. Uma equipe multiprofissional se 

faz necessária para o suporte terapêutico ideal desta população. Dessa forma, a assistência 

deixa de ser focada apenas na doença biológica em si, mas voltada aos conflitos que estas 

pessoas estejam vivenciando.  

O bom relacionamento com os profissionais de saúde também é capaz de influenciar 

positivamente a QV, além de motivar a continuidade nas condutas terapêuticas. A relação 

profissional paciente efetiva envolve os aspectos afetivos e expressivos, mas também abarca a 

dimensão técnica e prática. Simples atos como identificar o paciente pelo nome, escuta ativa e 

esclarecimento de dúvidas são capazes de influenciar a QV. Mas, além disso, um bom exame 

clínico, compreensão das queixas e intervenções pertinentes, demonstram domínio e 

transmitem segurança ao paciente. 

Percebe-se que, apesar de todos os avanços conquistados durante as últimas décadas 

relativos ao tratamento, à QV, ao melhor prognóstico e início de 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.  

Os enfermeiros compõem a RS acerca deste objeto, principalmente, a partir de 

conteúdos reificados sobre a prática profissionaltanto em relação ao relacionamento 

profissional-paciente quanto na preocupação com medidas educativas de prevenção, 

percepção das necessidades do paciente e preocupação com as infecções oportunistas, 

evidenciando, mais uma vez, o processo de mudança de conceitos com relação ao HIV/Aids. 

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 
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exclusivamente de sua capacidade racional, mas influenciado pela visão de mundo, individual 

e grupal, bem como pela compreensão simbólica dos fatos cotidianos. 

Refletindo-se a essas questões, entende-se que o processo de ressignificação do 

HIV/Aids encontra-se em dinamismo constante, com seus avanços e, por vezes retrocessos, na 

interpretação do modo de viver e pensar o HIV/Aids, haja vista a dificuldade em se 

ressignificar os conceitos associados à Aids. As mudanças que vêm ocorrendo atribuindo à 

Aids simbologias mais positivas já são 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.  

Apesar do pequeno quantitativo de estudos que tratem das RS da QV das PVHA, os 

resultados evidenciaram a forte influência da RS da Aids no cotidiano das PVHA, seja no 

processo de inserção social, na adesão à terapêutica ou no preconceito enfrentado no viver 

com HIV/Aids. Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento de novos estudos que permitam o 

aprofundamento do fenômeno das representações sociais em torno da QV das PVHA, 

promovendo o entendimento das implicações sociais no processo saúde-doença e na 

reconfiguração das construções simbólicas no campo da Aids.  
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