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RESUMO 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS NO CUIDADO ÁS PESSOAS VIVENDO COM 

HIV/AIDS: Um olhar nas representações sociais 

O objeto deste estudo são as representações sociais dos profissionais de saúde acerca do 

cuidado à pessoa com HIV/AIDS. O cuidado integral e holístico à pessoa vivendo com 

HIV/AIDS (PVHA) é um forte aliado na luta em prol da total adesão dos pacientes ao 

tratamento com antirretrovirais, fator esse essencial para garantir não só a sobrevivência 

do individuo que contraiu o vírus, mas também uma boa qualidade de vida. Objetivo 

geral: analisar as representações sociais dos profissionais de saúde acerca do cuidado às 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. Objetivos específicos: investigar o modo de pensar dos 

profissionais de saúde acerca das pessoas vivendo com HIV/AIDS e descrever as 

experiências vividas dos profissionais de saúde no cuidado às pessoas com HIV/AIDS e 

articulações com o Programa Nacional de DST/AIDS vigentes. Optou-se pela abordagem 

qualitativa, utilizando um estudo descritivo, exploratório, no campo das Teorias das 

Representações Sociais. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada, com perguntas do tipo aberta de forma a responder os questionamentos 

e os objetivos da pesquisa. O campo de realização da pesquisa foi constituído por sete 

Serviços Ambulatoriais Especializados em HIV/AIDS, situados no Município de Niterói, 

RJ, dentre os quais, quatro Policlínicas e três hospitais. Os participantes do estudo 

totalizaram vinte e oito (28) profissionais de saúde, lotados nos ambulatórios destinados 

ao cuidado da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Para tratamento dos dados foi realizada a 

análise de conteúdo, que consiste na organização e catalogação dos dados e em seguida 

houve sua interpretação. Nesta pesquisa, foi focada a questão do cuidado integral como 

fator essencial e de grande valor para a sociedade, pois é através do cuidado realizado de 

forma próxima e atenciosa é que se tem mais adesão ao tratamento, maior número de 

indivíduos esclarecidos e acolhidos, levando a maior prevenção e menor número de casos 

novos de AIDS. Os profissionais de saúde entrevistados reconhecem a importância do 

cuidado às pessoas vivendo com HIV/AIDS e demonstram gostar do que fazem, agindo 

com proximidade e não preconceito para com o paciente. No entanto, algumas 

dificuldades são reais em seus serviços, como a falta de profissional, a falta de capacitação 

e atualização dos profissionais e falta de medicação para doenças oportunistas. Esforços 

devem ser somados para que a configuração da rede de atenção às pessoas vivendo com 

HIV/AIDS tenha uma melhora no provimento de condições básicas para adequação do 

cuidado. 

Palavras-chave- Emoções; Assistência à saúde; Pessoal de Saúde; Síndrome da 

Imunodeficiência Humana. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

PROSPECTS AND CHALLENGES IN THE CARE OF PEOPLE LIVING WITH HIV 

/ AIDS: A look at social representations 

The purpose of this study is the social representations of health professionals about care 

for people with HIV/AIDS. Comprehensive and holistic care for people living with HIV 

/AIDS (PLHA) is a strong ally in the fight for full patient adherence to antiretroviral 

treatment, this factor is essential to ensure not only the survival of the individual who 

contracted the virus but also a good quality of life. Overall objective: to analyze the social 

representations of health professionals about the care of people living with HIV / AIDS. 

Specific objectives: to investigate the health professionals' way of thinking about people 

living with HIV / AIDS and to describe the experiences of health professionals in the care 

of people with HIV/AIDS and articulations with the current National STD / AIDS 

Program. Was chose the qualitative approach, using a descriptive, exploratory study in 

the field of Social Representation Theories. For the data collection, a semi-structured 

interview script was used, with questions of the open type in order to answer the questions 

and the objectives of the research. The field of research was made up of seven Outpatient 

Specialized Services in HIV/AIDS, located in the Municipality of Niterói, RJ, four 

Polyclinics and three hospitals. The study participants totaled twenty-eight (28) health 

professionals, who were assigned to outpatient care for people living with HIV / AIDS. 

For the data treatment, the content analysis was carried out, which consists in the 

organization and cataloging of the data and then its interpretation. In this research, the 

issue of integral care was focused as an essential factor and of great value for society, 

because it is through close and attentive care, that more treatment is adhered to, more 

individuals are enlightened and welcomed, leading to Greater prevention and fewer new 

AIDS cases. The health professionals interviewed recognize the importance of care for 

people living with HIV / AIDS and demonstrate that they enjoy what they do, acting with 

proximity and not bias towards the patient. However, some difficulties are real in their 

services, such as the lack of professional, lack of training and updating of professionals 

and lack of medication for opportunistic diseases. Efforts should be made so that the 

network configuration of care for people living with HIV / AIDS improves the provision 

of basic conditions for the adequacy of care. 

Key-words- Emotions; Delivery of Health Care; Health Personnel, Acquired 

Immunodeficiency Syndrome 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) desde sua descoberta, na década de 

1980 mereceu atenção especial. Primeiro por sua alta taxa de mortalidade, depois pela 

infecção rápida e desgovernada e a seguir por sua ausência de cura. Colocando toda a 

sociedade em estado de alerta, gerando emoções contraditórias e julgamentos de valores 

frente às formas de transmissão e assistência disponíveis (ALMEIDA e LABRONICI, 

2007). 

No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi notificado em 1982 no estado de São 

Paulo, vindo em seguida no mesmo ano, as notificações no Estado do Rio de Janeiro. 

(SOUZA, 2010). A criação do Programa Nacional de AIDS se deu em 1985 e a partir da 

data em questão várias políticas públicas foram criadas e o esforço do governo foi notável 

em busca da contenção da epidemia. O interesse das políticas públicas mostrou ser a 

melhoria das condições de assistência à saúde das pessoas com HIV/AIDS, em que fosse 

assegurado o exercício amplo do direito à saúde por todos os indivíduos (VILLARINHO, 

2013). 

Nota-se um intervalo grande entre o primeiro caso notificado e a criação de um 

programa nacional, pois não houve pronta adesão das autoridades à questão do controle 

da epidemia de AIDS. Isso ocorreu devido a não credibilidade da doença ser um problema 

de saúde pública. Parker caracterizou essa fase como sendo marcada pela “negação e 

omissão generalizados por parte da maioria das autoridades governamentais, 

especialmente na esfera federal, junto com uma onda de pânico, medo, estigma e 

discriminação” (SOUZA, 2010). 

 A primeira percepção tanto da sociedade quanto dos trabalhadores da saúde com 

relação à doença foi de medo e preconceito. Pois a AIDS era noticiada pela imprensa 
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sensacionalista, publicando imagens e noticias de caráter discriminatório e 

pseudomoralista. Houve intensa mobilização da sociedade civil, como resposta a essa 

situação, em que foi realizado movimentos reivindicando os direitos dos pacientes 

(GRANGEIRO, LAURINDO, TEIXEIRA, 2009). 

 Com a mobilização social juntamente ao aumento de óbitos referentes à AIDS, 

grandes foram as mudanças epidemiológicas da doença, visto que as autoridades foram 

pressionadas a criar programas destinados à prevenção e promoção da saúde das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS e da sociedade de forma geral. 

Inicialmente, o acometimento da AIDS ocorreu em homossexuais, usuários de 

drogas injetáveis, profissionais do sexo e por transfusão sanguínea (VILLARINHO, 

PADILHA, 2014). Sendo considerada neste momento uma doença que acometia um 

grupo específico apenas. 

A sociedade brasileira sendo uma sociedade bastante tradicional e religiosa teve 

um olhar bastante excludente e preconceituoso em relação a estes indivíduos, pois o 

homossexualismo é visto como pecado, onde os mesmos estão infringindo a lei de Deus 

e ensinando uma forma anormal e diferente de relacionamento aos seus filhos. Além de 

abordar constantemente um tema que até então era considerado um “tabu”; o sexo. 

Ao longo dos anos o nível de contágio das classes estigmatizadas diminuiu e o 

das classes “normais” começou a aumentar gradativamente, fazendo com que sua 

caracterização mudasse, levando-se a afirmar que, “a atual epidemia do HIV e da AIDS 

caracteriza-se pelo processo de heterossexualização, feminização, interioração e 

pauperização”. (BRITO, 2000).  

Superando a noção de grupo de risco, compreendeu-se que todo e qualquer 

indivíduo é passível de contrair o vírus HIV. Trazendo então o conceito de 

comportamento de risco, que evita o estigma dos grupos, universaliza a preocupação com 

o problema e estimula o envolvimento individual na prevenção, mas envolve a 

culpabilização individual.  Diante disso, hoje o conceito que se mostrou mais adequado 

foi o de vulnerabilidade, que envolve aspectos individuais, sociais e programáticos. 

(TORRES, CAMARGO, 2008). 

A criação dos programas municipais, estaduais e federais e a evolução no 

tratamento apresentaram respostas muito positivas na contenção da AIDS. A doença que 
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antes matava rapidamente, hoje é considerada crônica, apresentando maior tempo de 

sobrevida e também melhor qualidade de vida (FEITOSA, 2008). 

Apesar das grandes mudanças ocorridas desde o surgimento da AIDS até os dias 

atuais, o preconceito e a discriminação ainda são sentidos pelas pessoas vivendo com 

HIV/AIDS. E os profissionais da saúde, sendo indivíduos pertencentes também à 

sociedade, sofrem das mesmas influências culturais, políticas e religiosas, levando-os a 

resultados estereotipados e muitas vezes preconceituosos como quaisquer integrantes de 

uma comunidade. O que dá base para a seguinte afirmação, como evidencia Formozo, 

Oliveira, 2010. 

As representações construídas pelos profissionais de enfermagem influenciam 

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

soropositivos ao HIV sob forma de distanciamento físico e racional. Imerso 

em desprezo, preconceitos e julgamentos morais”. 

 

Sabe-se que, de fato, existe um medo do profissional de saúde em contrair a AIDS 

e também o preconceito, ao imaginar a conduta na qual houve esse acometimento. No 

entanto, isso não abre espaço para o enfermeiro cuidar do paciente levando em conta seus 

conceitos sociais, pois o cuidado é considerado como a essência da existência humana, 

sendo necessário ser praticado com ética, obedecendo à especificidade de cada indivíduo, 

não se preocupando com sua sorologia. (LUZ, MIRANDA, 2010). 

O estudo das representações sociais é importante, pois nos ajuda a compreender 

como se deu a mobilização social em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS e como 

isso afetou o cotidiano e o tratamento desses pacientes. Como afirma Sêga, 2000, pag. 1. 

As representações sociais se apresentam como uma maneira de interpretar e 

pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental 

desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições, eventos, 

objetos e comunicações que lhes concernem. 

Através da representação social compreendemos o comportamento inicial dos 

profissionais em relação à AIDS, comportamentos estes que se devem ao medo e ao 

preconceito gerado pela doença. Através do conhecimento dos mesmos é possível agir 

para evitar a oferta do cuidado imerso em desprezo e distanciamento. 

“Sendo a enfermagem uma das profissões que mais efetivam atividades de 

promoção, manutenção e recuperação da saúde, o cuidado é considerado fundamental 

para a sua prática” (FORMOZO, 2010). Sabendo disso, esses profissionais devem ser os 
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primeiros a zelarem pela oferta do cuidado próximo e da escuta ativa, para que esses 

pacientes se sintam acolhidos pelo programa. 

Garantir então a oferta do cuidado integral e acolhedor é importante, porque este 

promove maior adesão ao tratamento pelos pacientes com HIV/AIDS. A eficácia da 

terapia antirretroviral altamente potente para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

já está bem estabelecida na literatura científica, porém a efetividade dela depende 

especialmente da adesão dos pacientes aos medicamentos antirretrovirais. (Departamento 

DST, AIDS e hepatites virais, 2013). A não adesão ou baixa adesão ao uso da TARV 

implica na falência dos esquemas básicos de tratamento e compromete assim o 

tratamento.  

Um fator que mostra induzir um aumento na adesão ao tratamento com 

antirretrovirais é a participação da família no processo. O familiar se mostra fundamental, 

pois ameniza o sofrimento e os estresses de determinadas experiências vividas por um 

indivíduo (NEVES, 2010). Isso se deve ao fato da família representar uma instituição 

essencial para a existência e sobrevivência do ser humano no mundo, pois a mesma é 

responsável pelo acolhimento, proteção e cuidado de cada indivíduo nascido e também 

pela função biológica, psicológica, social, educacional, cultural e afetiva (SCHAURICH, 

2011). 

  Sendo assim, é importante que o profissional de saúde estenda seu cuidado à 

família da pessoa vivendo com HIV/AIDS, para que o paciente receba o cuidado e a 

atenção necessária em seu ambiente domiciliar sentindo-se encorajado a prosseguir com 

o tratamento mesmo diante das dificuldades encontradas. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

  Dentre as dificuldades enfrentadas pela pessoa vivendo com HIV/AIDS está o 

preconceito e o estigma relacionado à doença, em que estes são fatores que afetam 

diretamente o sucesso do tratamento. 

 O estigma é definido por Goffman, 1998, como um significativo descrédito 

atribuído a uma pessoa com uma diferença indesejável, em que a sociedade utiliza-o para 

desqualificá-la, uma vez que essa diferença é entendida como defeito ou fraqueza. Os 

estigmas de uma pessoa ou grupo acabam provocando comportamentos entre a população 

como repulsa, distanciamento e até reações violentas.  
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 No estudo de Jacoby, foram identificadas duas dimensões da experiência do 

estigma. O “estigma sentido” provoca o isolamento do indivíduo por alguns motivos, um 

destes é devido o medo da discriminação. O “estigma efetivado” se refere à discriminação 

já experimentada, em que a exclusão social já ocorreu. (JACOBY, 1999). 

 A estigmatização da AIDS acompanhou o surgimento da doença na sociedade pela 

sua associação a grupos populacionais inicialmente mais afetados, a saber, homens que 

fazem sexo com outros homens, usuários de drogas e profissionais do sexo; e por sua 

associação como doença fatal. (GARCIA, 2008). Desta maneira, a AIDS passou a ser 

estigmatizada, sendo associada a morte iminente e a comportamentos imorais 

merecedores de punição. (PARKER, 2001). 

 Esses estigmas inicialmente criados e disseminados na sociedade deveram-se à 

falta de conhecimento a respeito da AIDS, em que, sendo uma doença presente no 

cotidiano do ser humano, necessitava da construção do código de interpretações desta 

nova realidade. Sendo a questão imediata, a criação de símbolos que permitissem a 

comunicação entre a sociedade a respeito da mesma. (PÁDUA, 1986) 

 “Assim, diante do desconhecido, a sociedade produziu representações apoiadas na 

ideia de doença contagiosa, incurável e mortal, recrudescendo o conceito de ‘peste’, cujo 

significado representava uma ameaça extrema à sociedade”. (DANIEL, PARKER, 1991). 

 A discriminação com relação às PVHA se deu, a partir do medo de contrair a 

AIDS e também devido ao posicionamento moral da sociedade, pois esta estava ligada 

diretamente ao comportamento sexual e à sexualidade. Fato que acabou culpando e 

responsabilizando uma pessoa por ela ter contraído o vírus HIV. 

 Criou-se então a representação social negativa da AIDS, baseada na falta de 

conhecimento, preconceito e discriminação, fatores estes, que levam as PVHA a 

vivenciarem emoções diversas permeadas de sofrimento, entre os quais: o medo do 

abandono, de ser condenado e de revelar sua identidade social, a culpa pelo adoecimento, 

exclusão, entre outros. (PARKER, AGGLETON, 2001). 

 O processo de estigmatização pode iniciar-se com a necessidade de tratamento 

antirretroviral, que exige muitas consultas, faltas ou atrasos no trabalho, ou seja, requer 

mudanças na rotina diária do indivíduo. Esses fatores muitas vezes levam a revelação do 

diagnóstico seguida de discriminação. (JACOBY, 1999). 
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 A eficácia da TARV já está bem estabelecida na comunidade científica, no entanto 

a mesma depende da adesão ao tratamento para que seja eficaz. (DEPARTAMENTO DE 

DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS). A não adesão à terapêutica antirretroviral 

altamente eficaz (HAART) é considerada o fator mais perigoso para a efetividade do 

tratamento TARV e de disseminação do vírus no plano coletivo. (COLOMBRINI, 

LOPES, FIGUEIREDO, 2005). 

 No estudo feito por Silva, et al, 2015, são apontados alguns dos fatores 

predisponentes para a não adesão à TARV, aos quais são: “o tempo entre o diagnóstico 

de HIV e a manifestação da AIDS, a manifestação de reações adversas aos medicamentos, 

idade, escolaridade e o uso de drogas ilícitas”.  

 O tempo aumentado entre o diagnostico e a manifestação da AIDS sugerem um 

inicio tardio da terapia; a baixa escolaridade aponta para provável falta de compreensão 

da importância do tratamento na estabilização da doença; o uso principalmente de bebida 

alcóolica faz com que as pessoas deixem de tomar a medicação regularmente e assim 

abandonem o tratamento. (SILVA, et al, 2015). 

 Com esta variedade de fatores, é de grande importância que os profissionais de 

saúde estejam preparados para identificá-los, pois repercutem em não continuidade do 

tratamento por parte de cada indivíduo, para então terem condições de proporem 

intervenções que busquem amenizar as dificuldades encontradas pelas PVHA e assim 

promover a adesão ao tratamento proposto (COLOMBRINI, LOPES, FIGUEIREDO, 

2005).  

O profissional de saúde tem a função de intervenção e elaboração de planos de 

cuidado ao indivíduo, amenizando seus sofrimentos e proporcionando bem estar, no 

entanto, deve também ser capacitado para atuar de forma mais próxima, com afeto, 

deixando para trás quaisquer sentimentos negativos, como medo e preconceito às pessoas 

vivendo com HIV/AIDS. 

 A ocorrência desses sentimentos entre os profissionais decorrem de pensamentos 

e julgamentos compartilhados ao longo de suas vidas com outros indivíduos pertencentes 

à sociedade. O cuidado imerso em preconceito ou medo pode gerar um cuidado distante 

e frio, não atendendo as necessidades do paciente e repercutindo em falha terapêutica. 
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 É considerado cuidado hoje quando este é realizado com interesse e dedicação, 

sentimento de zelo e responsabilidade. (SILVA, MELLO, 2005). 

 Sabendo da importância da oferta do cuidado em seu significado mais fidedigno 

da palavra e às necessidades das PVHA, as políticas públicas vigentes no país têm como 

foco ofertar serviços de qualidade que desempenhem assistência de qualidade aos seus 

pacientes. (NOGUEIRA, et al, 2015).  

Dentro da qualidade da assistência ofertada está a educação em saúde, que tem 

como objetivo promover a saúde das PVHA e prevenir o acometimento da doença por 

parte dos indivíduos soronegativos. Tendo como intuito gerar mais consciência acerca da 

responsabilidade pela saúde, sabendo existir tratamento acessível a todos e uma 

convivência possível com o HIV. (SILVA, MELLO, 2005). 

 Uma política, muito importante criada, não só para as PVHA, mas estendida 

também a toda população, foi A Politica Nacional de Humanização (PNH) lançada pelo 

Ministério da Saúde, que visa o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos, 

dignificando a saúde em todas as suas práticas, ações e serviços. (BRASIL, 2004, p.20). 

A humanização busca tornar o cuidado uma prática verdadeiramente humana, 

enxergando o indivíduo além do seu corpo, ampliando seu olhar também para a mente, 

descartando então a visão biologicista, reducionista e curativa, que era valorizada 

anteriormente. (ROCHA, et al, 2015). 

Sendo assim, “a PNH propõe a realização de uma assistência humanizada aos 

indivíduos soropositivos que contemple, o acolhimento e a escuta qualificada, visando a 

um atendimento resolutivo às suas necessidades, tornando o acesso ao serviço eficaz” 

(ROCHA, et al, 2015). 

 Sabendo então das dificuldades no cuidado às PVHA, verificou-se a necessidade 

de mudanças na atenção destinada a esses indivíduos, sendo propostas então políticas que 

direcionassem profissionais aos assistirem de forma qualificada, atuando de forma 

humana e próxima, avaliando as necessidades de cada um. 

 Sendo assim, é importante a capacitação desse profissional para que o mesmo 

ofereça o cuidado integral imerso em afeto; que seja capaz de identificar as dificuldades 

e necessidades das PVHA; e promova ações que visem amenizar tais circunstâncias, 
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intencionando a sobrevida do paciente, sua qualidade de vida e a redução de novos casos 

entre a população.  

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 As representações sociais dos profissionais de saúde acerca do cuidado à pessoa 

com HIV/AIDS. 

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 Quais as representações sociais dos profissionais da saúde acerca do cuidado à 

pessoa vivendo com HIV/AIDS? 

 Como a pessoa com HIV/AIDS é descrita no campo representacional dos 

profissionais de saúde? 

 Quais as experiências vividas pelos profissionais no cuidado às pessoas com 

HIV/AIDS no contexto da Política de DST/AIDS? 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 Analisar as representações sociais dos profissionais de saúde acerca do cuidado 

às pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever o modo de pensar dos profissionais de saúde acerca das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS.  

 Investigar as experiências vividas dos profissionais de saúde no cuidado às 

pessoas com HIV/AIDS e articulações com o Programa Nacional de DST/AIDS 

vigentes. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO. 

 O estudo do cuidado à PVHA é de fundamental importância para verificar as 

necessidades vividas por esses pacientes, as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

de saúde em sua atuação diária e as falhas encontradas nos programas, propondo ações 

que superem todas as limitações e que visem a melhor qualidade de vida dos pacientes. 
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 A qualidade de vida é uma noção humana que se refere ao grau de satisfação 

vivido por cada indivíduo, que se pronuncia em cada âmbito, a saber, o familiar, amoroso, 

social, ambiental e até mesmo à estética existencial. (MINAYO, 2000) 

 A AIDS, no entanto, é uma doença que atinge as diversas esferas da vida, trazendo 

desde prejuízos físicos até emocionais, sociais e econômicos, reduzindo desta forma a 

qualidade de vida. Dito isso, fica evidente a importância do olhar mais atento e do cuidado 

integral, com a oferta de projetos individuais que tenham como intenção suplantar as 

necessidades de cada paciente atendido. 

Como afirma os seguintes autores, através de suas falas (San Martin, 1986; Illich, 

1981; Field, 1992; Cohn et al., 1991 apud Kahhale et al, 2010, pag 23). 

A doença em si pode ocorrer por mal- estar, insegurança social, estresse, 

tensões no ambiente social, déficits orgânicos, problemas ambientais e 

ecológicos. Disso decorre que saúde demanda um projeto social com 

dimensões econômica, política, social, médica e psicológica.   

 O cuidado é uma atitude de zelo, bom trato, atenção, responsabilidade e provoca 

em seu cuidador o envolvimento afetivo para com o outro. (BOFF, 2005). “O cuidado 

também é visto como a realização de ações de saúde, a interação entre dois ou mais 

sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem estar”. (AYRES, 

2004). 

  Refletir sobre o cuidado nos faz perceber que cuidar das coisas implica ter 

intimidade com elas, acolhe-las e respeita-las. Cuidar é entrar em sintonia com o outro, 

auscultar lhes o ritmo e afinar-se com ele. (SILVA, et al, 2005). 

 Nas ações de cuidado, alguns sentimentos são essenciais, como a ternura, 

sentimento que faz o indivíduo sair de si para encontrar-se no outro, senti-lo, participar 

da sua existência e deixar-se tocar por sua história de vida; e o afeto que oferecemos às 

pessoas. (SCHELER, 1980 apud SILVA et al, 2005). 

Diante do exposto vemos que cada vez mais o cuidado mecanizado e tecnicista 

tem sido substituído pelo cuidado humano baseado em proximidade, afeto e 

responsabilidade, pois este consegue atuar com o outro em todas as suas dimensões. 
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“A saúde não é meramente a ausência de doença; a saúde é qualidade de vida” 

(MINAYO, 2000). Essa frase expressa bem todo o avanço no cuidado nos últimos anos e 

o que estudo em questão se preocupa em abordar.  

A preocupação é abordar a necessidade do cuidado sob o olhar do indivíduo como 

um todo, não só pela cura do órgão afetado, mas pelo seu bem estar geral. 

 Compartimentalizar o ser humano é negar a ele a assistência devida, é negar o 

cuidado, é o não cuidado; pois todos os sistemas do corpo humano estão interligados, 

integralizando o indivíduo como um ser, sendo impossível uma doença afetar apenas um 

órgão e não afetar algum sistema ou todos eles. 

Isso fica ainda mais evidente quando falamos da PVHA, pois a AIDS tem como 

característica afetar o indivíduo em todo seu âmbito, pois é uma doença ainda incurável, 

imersa em preconceito e medo. Atingindo fortemente o biológico, pois sem o tratamento 

provoca rápida deterioração física; o psicológico, emocional e social devido ao medo da 

morte e medo da exclusão social; o econômico, pois alguns indivíduos precisam se afastar 

da sua rotina diária quando ocorre piora do quadro. 

Desta forma, é importante trazer ao conhecimento dos profissionais de saúde a 

essencialidade do olhar integral e valorativo do outro, a importância do cuidado baseado 

em ternura e afeto para a devida adesão ao tratamento antirretroviral, visando à qualidade 

de vida, reinserção do individuo afetado à sociedade e prevenção de novos casos de AIDS. 

O estudo em questão traz a importância do cuidado integral à PVHA e também 

tem a intenção de compreender o modo de pensar dos profissionais de saúde acerca da 

sua atuação diária, suas emoções, perspectivas e dificuldades. 

Conhecer as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde em sua atuação 

diária com as PVHA é uma importante ferramenta para melhoria da prática de saúde, pois 

vislumbra-se transpor essas barreiras. Isso se torna possível a partir da implementação de 

novas práticas e diretrizes que tem como objetivo reduzir esses fatores que provocam a 

não efetividade do cuidado pleno. 

Para a academia este estudo contribui muito, de forma a subsidiar novas pesquisas 

a fim de melhorar o sistema de saúde em prol do melhor atendimento das pessoas vivendo 
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com HIV/AIDS, além de promover melhor compreensão a respeito do cuidado integral 

do outro. 

Para as pessoas vivendo com HIV/AIDS o estudo é importante, pois visa o melhor 

atendimento desses pacientes e consequentemente a oferta de melhor qualidade de vida 

para aqueles que vivem com uma doença crônica e de difícil enfrentamento. 

O estudo então é relevante tendo em vista o contexto atual da AIDS através da 

temática pesquisada, oferecendo contribuições que poderá subsidiar novas investigações 

além de oferecer sugestões de programas que aumentem o envolvimento do profissional 

com a pessoa vivendo com HIV/AIDS, melhoria do atendimento e do cuidado nos 

ambulatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZANDO A AIDS 

 

2. 1. O INÍCIO DO HIV/AIDS NA SOCIEDADE 

 A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Humana) foi conhecida em meados de 

1981 nos EUA. A doença foi reconhecida após a existência de um número elevado de 

indivíduos, principalmente do sexo masculino, adultos, homossexuais e moradores de São 

Francisco, que chegaram aos hospitais apresentando “sarcoma de kaposi”, pneumonia por 

Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune. (PINTO, 2007). 

 Uma grande discussão na área científica é a origem da AIDS, ou melhor, onde a 

mesma se originou. A teoria mais forte e aceita pelos cientistas e estudiosos é que a 

doença teve seu inicio na África Central, a partir do contato do homem africano com os 

macacos. Algumas experiências comprovam que a transmissão parece estar relacionada 

com a manipulação de carnes de chipanzés infectados na região Central e sua 

disseminação pelo mundo ocorreu devido ao processo de globalização. (SAÚDE, 2006 

apud PINTO 2007). 

 Outra questão levantada por diversos autores, além do local de origem da AIDS, 

seria em que ano de fato a doença se originou. Dois autores comentam que apesar de seu 

conhecimento ter se dado na década de 80, é possível reconhecer a presença da AIDS na 

década de 60 na África Equatorial, em símios, e posteriormente, em 1965 em nativos 

africanos. (GALVÃO, 2000). 

No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi notificado em 1982 no estado de São 

Paulo, vindo em seguida no mesmo ano, as notificações no Estado do Rio de Janeiro. Do 

total de casos, mais de 80% concentrou- se inicialmente nas regiões Sudeste e Sul. 

(SOUZA, 2010). Além disso, a epidemia acometeu principalmente, homens com maior 

escolaridade, moradores dos grandes centros urbanos e que pertenciam a grupos de risco, 

a saber, usuários de drogas e homossexuais. (CONNOR, 1994). 
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 A AIDS apresentou- se desde o seu inicio como uma doença emergente, grave, 

que vem se disseminando rapidamente desde 1981. Sua associação com o comportamento 

sexual da população torna-a responsável pelas mudanças significativas em vários campos 

além do campo da saúde, trazendo, consequentemente, novos atores para os movimentos 

sociais. A doença então traz grandes desafios para a área científica, devido ás suas 

peculiaridades e por atingir as pessoas em proporção geométrica, sem distinção política, 

social, econômica, racial ou cultural. (JULIÃO, 1999, GALVÃO, 2000). 

 Esses fatores citados acima, associados à alta taxa de mortalidade, ausência de 

cura e rápida e desgovernada infecção pelo HIV, trouxe a tona um estado de alerta entre 

a sociedade, gerando diversas emoções, principalmente as contraditórias e julgamentos 

de valores frente às formas de transmissão. (ALMEIDA, LAMBRONICI, 2007). 

 As principais repercussões dentre a sociedade foram o medo e o preconceito em 

relação àquele mal que estava dizimando dezenas de vidas, devido à ausência de 

conhecimento mais aprimorado a respeito da fisiopatologia da doença e sua cura. Além 

disso, a doença trouxe a tona os hábitos de vida muitas vezes escondidos pelos indivíduos. 

Desta forma, a sociedade brasileira sendo uma sociedade bastante tradicional e 

religiosa, teve um olhar bastante excludente em relação a estes indivíduos, pois o 

homossexualismo é visto como pecado, onde os mesmos estão infringindo a lei de Deus 

e ensinando uma forma anormal e diferente de relacionamento aos seus filhos. Além de 

abordar constantemente um tema que até então era um considerado um “tabu”; o sexo. 

O preconceito se torna então a característica mais forte ao se falar de aids, como 

afirma Kahhale, et al, 2010 

E como aquela que ocupou o lugar estigmatizante na sociedade, veio o 

preconceito. Além da mortalidade rápida, a forma de infecção principal- o 

sexo-, todos os tabus da sociedade foram colocados à prova. Primeiro por se 

caracterizar como a doença dos homossexuais, depois das profissionais do 

sexo. 

Para Lacerda e outros, o preconceito é algo bastante prejudicial ao individuo e ele 

vai ocorrer devido algumas características psicológicas, sociais e culturais de cada um. 

Com relação às psicológicas, ela vai ocorrer quando àquele que exprime o preconceito 

apresenta, por exemplo, uma “frustração reprimida e deslocada para grupos mais fracos; 

ou o desenvolvimento de um tipo de personalidade autoritária; ou a pouca disposição à 

abertura mental”. 



27 
 

O preconceito com relação às práticas sexuais se mostra ainda pior e mais grave, 

por isso vemos uma busca dos direitos humanos em acabar com esse tipo de preconceito, 

já que em muitos países ainda ocorrem punições em relação às praticas homossexuais. 

(LACERDA, 2002). 

 Após a eclosão da AIDS observa-se ao longo do tempo redução do preconceito 

em relação às práticas homoafetivas. Isso foi possível não só pela busca dos direitos 

humanos, onde todos os indivíduos são iguais e possuem os mesmos direitos, mas 

também porque ao longo dos anos é possível notar uma mudança no perfil epidemiológico 

da doença. “Nos últimos anos notamos uma epidemia marcada pelo processo de 

heterossexualização, feminização, pauperização e interiorização”. (BRITO, 2001). 

 A mudança no perfil epidemiológico mostrou que não existia grupo de risco ao se 

tratar de HIV/AIDS, pois todo indivíduo que apresentasse práticas ditas de risco era 

susceptível a doença. Sendo assim, não podia mais ser considerada uma doença 

homossexual e sim uma doença associada ao comportamento de risco, praticado pelos 

indivíduos. 

 Ao longo dos anos, ocorreram diversos avanços com relação ao cuidado da pessoa 

vivendo com HIV/AIDS e isso foi possível devido às pesquisas realizadas no campo, 

criação de políticas públicas destinadas especificamente à AIDS, mobilização social e os 

avanços em tratamentos. 

 Um dos primeiros feitos e melhorias que intencionaram reduzir o número de 

indivíduos acometidos pela doença, realizados pelo governo, foi disponibilizar os testes 

laboratoriais para detecção de anticorpos anti- HIV em 1986. Esse se mostrou uma grande 

evolução, já que inicialmente um número elevado de indivíduos hemofílicos foram 

acometidos através de transfusão sanguínea. Observou-se desde então substancial 

decréscimo do número de casos pertencentes a essa categoria. (SZWARCWALD, 2000). 

 Outro avanço é observado em outro grupo social bastante afetado no inicio da 

epidemia. Os casos de AIDS entre os homens que praticam sexo com outros homens 

apresentou estabilização dos números de novos casos ao longo dos anos. Isto foi possível 

devido à intensa mobilização social, além da mudança do comportamento sexual, no 

sentido de práticas sexuais mais seguras. (PARKER, 1994). 
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 Entre todos os avanços ocorridos no campo de saúde da AIDS está a descoberta 

da terapia antirretroviral, como tratamento da doença; apesar de não promover sua cura, 

a medicação possibilita a estabilização do vírus no corpo, tornando-a crônica se o 

tratamento for seguido corretamente. 

 Em 1986 surgiu o primeiro AZT (medicamento contra a AIDS) e em 1992 o 

governo brasileiro liberou sua distribuição gratuita para toda a população acometida pelo 

HIV ou com AIDS. Essa distribuição ocasionou a queda de 50% da mortalidade por AIDS 

no Brasil e aumentou em 80% o tratamento para doenças oportunistas. (PINTO, 2007). 

 O surgimento do tratamento trouxe maior sobrevida dos infectados, além da 

melhoria da qualidade de sua saúde. Além disso, o seu caráter crônico trouxe uma 

expectativa de vida que antes não existia, pois permeava entre os infectados a certeza de 

morte. 

 Com o aumento de sobrevida dos indivíduos afetados, surgiram algumas 

necessidades dos mesmos devido ao impacto do HIV na vida das pessoas. Conhecendo 

as peculiaridades da AIDS, observou-se a necessidade de melhoria do atendimento em 

saúde, onde a atenção somente ao corpo, ao biológico mostrou-se ineficiente. A atenção 

deve voltar-se também ao social, espiritual, cultural, econômico e psicológico. 

 Dentre as necessidades psicossociais atentamos para as mudanças na expectativa 

de vida, revisão das perspectivas de futuro; necessidade de redefinição dos objetivos 

pessoais, da situação profissional e dos relacionamentos; necessidade de normalizar os 

vínculos afetivos e as relações sexuais. (CASTRO e REMOR, 2004 apud Kahhale 2010). 

 Desta forma, percebemos a necessidade de mudanças na área da saúde para o 

atendimento da pessoa vivendo com HIV/AIDS, com intuito de promover qualidade de 

vida aos mesmos, sabendo que a doença afeta o indivíduo por inteiro, em todas as suas 

dimensões. 

 Para isso, é importante ter não somente investimento por parte do governo, mas 

também profissionais dedicados, preparados e atualizados que atuem com esses pacientes 

e ajude-os a passar pelas inúmeras dificuldades passadas pelos mesmos. 

 Além disso, não se pode esquecer a necessidade de investimento em educação em 

saúde, com o intuito de promover a informação e a prevenção da infecção. 
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 Ao compreender a evolução da epidemia e o atual contexto em que a mesma se 

insere na atualidade, é possível perceber a atual necessidade que a doença traz a tona, 

podendo agir diante dela e melhorar assim a assistência em saúde promovida pelos 

profissionais. 

2.2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana foi identificada em 1981, nos Estados 

Unidos, em que a publicação apresentava a AIDS como uma doença que se caracterizava 

pela disfunção do sistema imunológico do corpo e por ser uma patologia adquirida 

através do contato sexual (SANTOS, 2002). 

A AIDS desde o seu início trouxe grande repercussão entre a sociedade, devido 

às suas peculiaridades, por depender, principalmente, do comportamento individual e 

coletivo dos indivíduos, por representar um fenômeno global, dinâmico e instável e 

também pela grande extensão dos danos causados à população (BRITO, 2001). 

 A AIDS tem se apresentado como uma epidemia de dimensões diversas, sendo 

este fator causado pelas desigualdades presentes na sociedade brasileira. Desta forma, a 

doença apresenta transformações significativas em seu perfil epidemiológico desde o seu 

surgimento. (BRITO, 2001).  

 “Inicialmente, No Brasil, a epidemia teve início nos homens com maior 

escolaridade, que moravam nas grandes cidades e pertenciam a grupos de riscos, tais 

como, usuários de drogas e homossexuais” (CONNOR, 1994). 

 No decorrer dos anos, o vírus foi tomando espaço na população geral, passando a 

acometer diversos indivíduos, extinguindo desta forma a ideia de grupo de risco. Neste 

momento qualquer pessoa pertencente a sociedade que apresentasse algum 

comportamento de risco estaria então vulnerável à infecção pelo HIV. 

Sendo assim, verificamos uma mudança no perfil epidemiológico, deparando-

nos com o “quadro marcado pelo processo de heterossexualização, feminização, 

interiorização e pauperização” (BRITO, 2001). Ou seja, os homens heterossexuais, as 

mulheres, a população de classe mais baixa e os que moravam nos estados e municípios 

de menor proporção, apresentaram-se como um conjunto de pessoas em que houve um 

aumento na taxa de incidência e prevalência da AIDS. 
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A descoberta do vírus causador da AIDS se dá em 1983, através do isolamento 

do HIV. A partir desse momento algumas descobertas foram surgindo, propiciando uma 

melhor compreensão a respeito da nova enfermidade que estava atingindo a população. 

A partir desse conhecimento, o governo implementou alguns projetos que atingiram as 

pessoas, que acreditava-se estar expostas à doença, como o uso de técnicas de 

investigação do sangue a ser doado e os programas de educação em saúde que visava a 

prevenção, através da mudança dos hábitos individuais e coletivos desses indivíduos.  

Através disso, houve uma mobilização social entre os homossexuais e prostitutas, 

que passaram a ter relações sexuais mais seguras, com o uso de preservativos masculino. 

Dessa forma, houve uma redução na taxa de incidência entre a maior parte dos indivíduos 

pertencentes a esse grupo de risco. (SHAURICH, 2011) 

Portanto, 30 anos após o primeiro caso ser notificado, podemos observar a 

diminuição da incidência em alguns indivíduos, como os homossexuais citados 

anteriormente. No caso dos hemofílicos e de pessoas que necessitaram receber 

transfusões sanguíneas, apresentaram um notável declínio, devido ao rigoroso controle 

do sangue doado. “Em 1984, essas subcategorias representaram 62% dos casos da 

categoria de exposição sanguínea e, em 1999-2000, representam apenas 0,9%”. (BRITO, 

2001). Contudo, verificamos que não houve redução entre os usuários de drogas 

injetáveis, pelo contrário, notamos um aumento. “Em 1984, 37% dos casos por 

transmissão sanguínea eram atribuídos ao compartilhamento de agulhas e seringas, entre 

UDI. Essa categoria já representa 99% dos casos por transmissão sanguínea” (BRITO, 

2000). 

Desde sua incidência, a AIDS mostrou-se como um problema de saúde pública, 

trazendo dessa forma a necessidade de um cuidado mais intensificado e de novos 

paradigmas do cuidado, os quais têm sido colocados em prática pelos profissionais de 

saúde, em sua maioria. Os aspectos relacionados às formas de transmissão, a 

disseminação da epidemia e seu perfil epidemiológico exigiram respostas rápidas pelo 

governo e pela sociedade (MALISKA, 2011). 

Apesar de hoje vermos as respostas do governo em relação a AIDS, vendo os 

programas por eles criados a nível municipal, estadual e federal nem sempre foram assim. 
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No inicio houve uma considerável demora na resposta do governo frente à expansão da 

epidemia. 

O primeiro caso de AIDS no Brasil ocorreu em 1982 no estado de São Paulo. O 

primeiro programa governamental de AIDS também acontece em São Paulo em 1983. 

Vemos através do estudo da história que apenas no dia 2 de maio de 1985, quando 

diversos casos de AIDS já haviam sido detectados, é que o ministro da saúde criou 

Programa Nacional de AIDS, assumindo enfim a gravidade da doença e que a mesma 

apresentava-se como um problema emergente de saúde pública (SOUZA, 2010). 

Essa demora se deu decorrente à descrença por parte dos políticos em relação à 

periculosidade e disseminação da AIDS e também devido ao preconceito em relação à 

mesma. Ficando famosa algumas das declarações do Ministério da Saúde, onde 

declararam que “esta era uma doença de uma minoria rica, não havendo relevância a 

construção de qualquer estratégia por parte do setor governamental para intervir nesta 

doença” (SOUZA, 2010) 

Apesar da demora da resposta por parte do governo, várias foram as políticas de 

saúde estruturadas na década de 80. Até mesmo, o Programa Nacional de DST/AIDS foi 

considerado referencia mundial por diversas agencias internacionais. Este sucesso deveu-

se a oferta gratuita de antirretrovirais para toda população e também à comunicação entre 

o programa, os movimentos sociais e à comunidade científica. (SZWARCWALD, 2011). 

A criação das políticas  ocorreu principalmente devido a resposta do governo aos 

questionamentos e pressões de grupos sociais, profissionais de saúde, de organismos 

internacionais e indiretamente da imprensa (SOUZA, 2010). 

A partir da criação das políticas, houve avanços significativos no campo da AIDS, 

foram criadas estratégias para contenção da doença, além do tratamento destinado à 

população. Houve também uma melhoria do cuidado em saúde no geral, trazendo desta 

forma, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e um 

maior tempo de sobrevida dos mesmos, tornando a doença de caráter crônico. 

No mesmo momento que ocorria os avanços por parte do governo em relação a 

AIDS, houve também com mencionado anteriormente, a mudança do perfil 

epidemiológico. 
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O aumento de mulheres infectadas pelo HIV deveu-se a crescente quantidade de 

homens heterossexuais acometidos, pois os mesmos tinham relações sexuais 

extraconjugais, onde adquiriam a doença e a transmitiam para suas esposas. Esse fator 

trouxe uma grave consequência para a epidemiologia, pois notou- se o surgimento de 

crianças com essa enfermidade. Como mostra os dados fornecidos pelo Ministério da 

Saúde, “Com relação ao número de casos em crianças menores de cinco anos, observa-

se no período de 1980 a junho de 2011 um total de 14.127 casos” (BRASIL, 2012). Para 

evitar que os mesmos adquirissem a AIDS através de suas mães, o governo colocou em 

prática projetos em que no pré-natal as grávidas deveriam fazer o teste para o HIV, a 

partir dos casos positivos, as mesmas deveriam receber imediatamente o tratamento e os 

aconselhamentos adequados, prevenindo assim a contração do vírus pelo feto e recém- 

nascido. O programa obteve resultados positivos e satisfatórios, pois verificou- se a 

redução da transmissão vertical. 

Com relação ao número de casos em menos de 5 anos, evidencia-se em Brasil, 

2012, que: 

No ano de 2010, foram registrados 482 casos que correspondem a taxa de 

incidência de 3,5- 100.000 habitantes. No ano de 1998, o numero de casos 

nessa faixa etária, foi de 947 com taxa de incidência de 5,9-100.000 

habitantes, ou seja, houve no período uma redução de 49,1% do numero 

absoluto de casos e 40,7% em taxa de incidência. 

O número de casos entre o sexo feminino apresentou ascensão do ano de 1980 até 

2008, não só pela contração através de seus maridos, mas também -e principalmente- pela 

liberdade sexual conquistada pelas mulheres nesses últimos anos. Isso demonstra que 

houve redução entre a razão dos sexos (dada pela razão entre os sexos masculinos e os 

casos do sexo feminino). Como podemos ver nos dados demonstrados pelo Ministério da 

Saúde, “Em 1985, para cada 26 casos entre homens havia um caso entre mulheres. Em 

2010 essa relação é de 1,7 homens para cada caso em mulheres.” (BRASIL, 2012). Apesar 

dessa redução da diferença de casos entre homens e mulheres desde o início do 

surgimento da epidemia, no ano de 2009 percebemos novamente um aumento dos casos 

entre os homens e uma redução dos casos entre as mulheres, “refletindo- se na razão de 

sexo, que passou a ser de 18 casos de aids em homens para cada 10 casos em mulheres 

em 2013. (BRASIL, 2014). 

“A maior concentração de casos de AIDS no Brasil em relação a idade, está entre 

os indivíduos entre 25 e 39 anos em ambos os sexos”. No entanto, com o ingresso de 
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pessoas cada vez mais jovens no mundo das drogas nas práticas de relações sexuais, 

observa-se o aumento entre as faixas de 15 a 24 anos. (BRASIL, 2014). Essas atitudes 

tornam os jovens mais vulneráveis, pois o número e a grande rotatividade de parceiros 

durante a vida torna-se maior . Apesar dos mesmos serem bem instruídos quanto ao uso 

do preservativo e serem o grupo que mais fazem uso desse método de prevenção, 

podemos verificar a redução desse hábito entre eles. “O uso do preservativo com 

parceiras casuais nos últimos 12 meses diminuiu de 58,4% (2004) para 49,6% (2008) e 

o seu uso com qualquer parceiro caiu de 39% para 32,6%.” (BRASIL, 2012). 

Desta forma verifica-se um aumento de 120% na faixa etária de 15 a 19 e 75,9% 

na faixa etária de 20 a 24 anos entre os homens no período de 2004 a 2013. Já nas 

mulheres, houve um aumento de 10,5% na faixa etária de 15 a 19 anos. (BRASIL, 2014). 

Comprovando assim, o aumento do número de casos entre os jovens. 

O fenômeno de pauperização tem sido característico da epidemia atual da AIDS, 

onde observa- se um aumento progressivo de pessoas infectadas com baixo nível de 

escolaridade. Isso significa que ocorreu uma diminuição da classe econômica atingida 

pela AIDS, notando-se então o empobrecimento das pessoas acometidas, como já 

comentado anteriormente e podendo ser verificado nos números gerados pelo Ministério 

da Saúde. 

Para Brasil, 2012, 

Quanto à escolaridade, em 2010, 14,2% do total de indivíduos notificados no 

Sinan tinham até a quarta-série do ensino fundamental, completa ou 

incompleta (5,9% com a quarta série completa); 27,4% entre a quinta e a oitava 

série do ensino fundamental completa ou incompleta           (9,8% com ensino 

fundamental completo); 20,1% com ensino médio completo ou incompleto 

(13,3% completo); e 8,2%, ensino superior completo ou incompleto (5,3% 

completo); 2,4 analfabetos; e em 26,6% dos casos o dado foi ignorado. 

Em relação à prevalência da AIDS nas regiões brasileiras do ano de 1980 até junho 

de 2014, notamos uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 

54,4% e 20,0% do total de casos, respectivamente. Já as regiões Nordeste, Centro-oeste 

e Norte correspondem a 14,3%, 5,8% e 5,4%, respectivamente. 

Nos últimos cinco anos, percebe-se, no entanto, uma mudança nesses valores, 

onde existe a estabilização de novos casos de AIDS na região Sul, com uma média de 

31,1% casos para cada 100 mil habitantes. As regiões Norte, Nordeste e Centro- oeste 

apresentam um perfil linear de aumento, com os respectivos percentuais de aumento  
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74,0%, 45,5% e 8,6%. A região Sudeste é a única que apresenta uma queda significativa 

nos últimos dez anos, correspondendo a uma queda de 28,1%.  (BRASIL, 2014). 

Essa mudança do acometimento da AIDS por região, com a consecutiva queda da 

região sudeste, estabilização da região sul e aumento as taxas das demais regiões deve- 

se à difusão e disseminação da doença a partir dos centros urbanos das grandes metrópoles 

para os pequenos e médios municípios do interior do país. 

Nos últimos anos, devido ao aumento na sobrevida e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, houve uma significativa redução das taxas de 

mortalidade. Isso ocorre principalmente pelo caráter crônico atingido pela AIDS nos 

últimos anos, após a descoberta do tratamento que estabiliza o vírus HIV dentro do corpo 

humano, evitando o adoecimento. 

Segundo Brasil, 2014. 

Avaliando o coeficiente de mortalidade padronizado, observa-se uma 

tendência significativa de queda nos últimos dez anos para o Brasil como um 

todo, o qual passou de 6,1 óbitos para cada 100 mil habitantes em 2004 para 

5,7 em 2013, representando uma queda de 6,6%. 

 

  Enfim, podemos traçar o percurso da AIDS no Brasil através da epidemiologia, 

sendo esses dados de grande valia para o profissional de saúde compreender a evolução 

da doença levando- o à criação e implementação de métodos efetivos -principalmente- 

para o diagnóstico e profilaxia da população seguindo ás informações geradas por 

pesquisas, onde avalia-se os grupos e comportamentos de risco e também para avaliar se 

os projetos gerados têm sido eficazes, contribuindo para a redução de pessoas infectadas 

e de óbitos. 

2. 3. CUIDADO EM SAÚDE À PESSOA VIVENDO COM HIV/AIDS 

O estudo histórico do cuidado em saúde demonstra que inicialmente a palavra 

‘cuidado’ era usada em relações de amor e amizade e que o seu sentido era similar ao de 

cura, em que era proporcionada à pessoa cuidada atenção, interesse, preocupação e 

desvelo (SILVA, MELLO, 2005). 

Nesse sentido o cuidado acontece quando um indivíduo apresenta disponibilidade 

para tal prática, demonstra interesse e dedicação, sentimento de zelo e responsabilidade 

(SILVA, MELLO, 2005). 
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Para Heidegger, o cuidado é o modo de ser essencial da humanidade. Está presente 

em tudo, portanto é o fenômeno ontológico existencial básico, ou melhor, fundamental 

para a interpretação do sujeito (BARRETO, MOREIRA, 2000). 

O cuidado é pensado então como a ocupação e preocupação externada por aquele 

que cuida, em que o principal objetivo é a preservação do outro através da ação de cuidar. 

Nessa perspectiva, cuidar é uma ação de todos. 

Á frente dessa ação estão os profissionais de saúde, que atuam diretamente com 

os indivíduos detentores de alguma doença, sendo importante compreender a ação de 

cuidar destes profissionais. 

A enfermagem dentro da área de saúde é a que mais se mostra próxima do paciente 

e também a que mais realiza as práticas do cuidado, por isso vou a me ater a essa profissão 

no presente capítulo. 

A enfermagem inicialmente desvalorizou o cuidado e valorizou a ideologia da 

cura, sendo as ações curativas e tecnicistas as mais utilizadas por esses profissionais 

(WALDOW, 1999). 

Com isso houve o distanciamento dos enfermeiros com os pacientes, pois devido 

à sua formação universitária, passaram a valorizar a liderança, o planejamento, a gerencia, 

visando a eficiência. (WALDOW, 1999). 

No entanto, há uma tendência atual em promover uma assistência que supere a 

imagem tradicional, baseada na doença e em sua cura através das medicações e técnicas, 

para uma visão mais ampla do cuidado, em que seja verificado as necessidades do 

indivíduo como um todo, integrando corpo/mente, objetividade/subjetividade 

(MACEDO, SENA, MIRANDA, 2013). 

A AIDS surge em meio a esse processo como uma doença contagiosa e debilitante, 

reforçando a necessidade de reformular a estrutura do cuidado em saúde. Já que colocou 

os profissionais da saúde perante questões antes pouco faladas, como a sexualidade, a 

morte e as perdas. (SOUSA, SILVA, 2013). 

 Desta forma, nos deparamos com as peculiaridades que a AIDS carrega, como o 

preconceito e a discriminação que fazem parte da representação social da doença. Além 

disso, é importante lembrar as particularidades que cercam os profissionais que atuam 
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com os indivíduos vivendo com HIV/AIDS. Dentre estas particularidades está o medo de 

contágio, convívio com as consequências da doença, como a degeneração física, a morte 

e isolamento social (BRASILEIRO, FREITAS, 2006) 

 A AIDS colocou toda a equipe de saúde diante de sua impotência no cuidado de 

uma doença desconhecida, tornando mais frequente a situação de enfrentamento da 

morte, sem ter a certeza de estar preparado para tal tarefa. Além disso, os profissionais se 

confrontam com seus próprios modos de pensar, seus preconceitos e dificuldades em 

relação à sexualidade, drogadição e traição. Estas dificuldades devem ser abordadas, pois 

podem trazer prejuízo ao atendimento dos pacientes, gerando desconfiança, hostilidades, 

angústia e até o abandono do tratamento (MALBERGIER, 2000). 

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

de saúde interferem no cuidado, podendo apresentar sob forma de distanciamento físico 

e relacional (COSTA, 2006). No entanto, esta forma de tratar o paciente se mostra como 

contrário ao cuidado, como o descuidado, como uma forma fria de tratar outro individuo 

que precisa e depende do seu cuidado. 

 A pessoa vivendo com HIV/AIDS necessita de um cuidado em que o profissional 

de saúde o perceba como um ser humano, com suas particularidades e fragilidades, 

merecendo atenção e respeito (LUZ, MIRANDA, 2010). 

 Não basta então o conhecimento técnico por parte dos profissionais. É de extrema 

importância que este promova o cuidado ético, baseado na defesa pela vida, considerando 

as necessidades de cada indivíduo a ser atendido, sem julga-lo ou discrimina-lo (LUZ, 

MIRANDA, 2010). 

 Uma das ações primordiais do profissional de saúde, principalmente do 

enfermeiro, no cuidado à pessoa vivendo com HIV/AIDS é de educador, propiciando 

meios, conhecimentos para provocar mudanças de comportamento. Assim torna-se 

possível não só educar a população para a prevenção da AIDS, como também ensinar a 

pessoa vivendo com HIV/AIDS a lidar com a doença, suas formas de transmissão para 

compreender como podem se relacionar socialmente, tomar as medicações de forma 

correta, entre outros. 

 Para compreender exatamente a necessidade de cada paciente a equipe de saúde 

deve oferecer uma escuta ativa, criar um vínculo de confiança para facilitar a interação 
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profissional/paciente, obtendo maiores dados sobre hábitos de vida, dificuldades 

enfrentadas e sobre os cuidadores que dão o suporte a estes indivíduos em casa. 

 Para isso se faz necessário que a equipe de saúde se mostre integrada, 

apresentando os conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e cuidado ético. 

(LUZ, MIRANDA, 2010). 

 O acometimento da AIDS nas diversas áreas, se não todas, da vida de um 

indivíduo, como no âmbito biomédico, social, cultural e psicológica, torna essencial o 

cuidado multiprofissional, em que há a articulação entre as diversas práticas de trabalho. 

A multiprofissionalidade foi então apontada muito claramente como estratégia 

privilegiada para atender às demandas da assistência (SILVA, et al). 

 Devido as particularidades da AIDS e das necessidades apresentadas pelos 

pacientes, os profissionais de saúde devem estar qualificados e, principalmente, 

preparados e capacitados, para atuar com as pessoas vivendo com HIV/AIDS, para que o 

cuidado seja realizado de forma a suplantar as necessidades do paciente. 

2.4. CUIDADO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE À FAMÍLIA DA PESSOA 

VIVENDO COM HIV/AIDS 

 O tema família tem sido abordado amplamente nos últimos anos em várias áreas 

de atuação, destacando no presente estudo, a área da saúde. Muitas estratégias associando 

esses indivíduos têm sido abordadas e discutidas no meio universitário e pelos 

profissionais de saúde. 

 A importância cada vez maior dada à família dos pacientes se deve ao fato de que 

são essas pessoas que tem o elo mais forte com aquele que se encontra doente. Como 

afirma Elsen, 2004 apud Lopes 2009. “A família, além de um espaço que se proporciona 

proteção e no qual seus membros se sentem pertencentes a um grupo unido por laço de 

amor e afeto, também tem sido definida como um sistema de saúde para seus integrantes”. 

 A família representa uma instituição de vital importância para a existência e 

sobrevivência do ser humano no mundo, pois a mesma é responsável pelo acolhimento, 

proteção e cuidado de cada indivíduo nascido e também pela função biológica, 

psicológica, social, educacional, cultural e afetiva (SCHAURICH, 2011). 
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 Além disso, é no meio familiar que se compartilha projetos, sonhos, expetativas, 

alegrias, tristezas, frustações, responsabilidades, conquistas, ou seja, todas as 

experiências vividas pelos indivíduos no seu dia-a-dia (DELGADO, 2005). 

Apesar de toda essa interação entre os indivíduos pertencentes à mesma família e 

que compartilham, muitas vezes, a mesma residência, serem regidos culturalmente pelos 

mesmos conceitos e crenças, cada um tem sua perspectiva de mundo e apresenta 

diferenças em seus pensamentos e formas de agir. Isso se deve ao fato das experiências 

familiares anteriores (pelo casal), da relação com outras pessoas (amigos, namorados, 

professores), da educação que recebem, além de outros fatores que influenciam na 

constituição da personalidade de cada pessoa. Portanto, podemos identificar membros de 

uma mesma família com religiões, hábitos, atitudes e o modo como enxergar a vida e 

lidar com os desafios impostos pela mesma, de formas diferentes, como afirmara Paul 

Tillich, 1986 “cada individuo é composto de autonomia, permitindo-o ver as mesmas 

coisas de aspectos diferentes e trazendo aquilo para sua vida segundo a sua visão, como 

no empirismo, deixando indivíduos de um mesmo habitat com suas peculiaridades”. 

Para compreender melhor a interação entre esses indivíduos, é necessário entender 

como a sociedade familiar está disposta nos dias atuais. 

 Inicialmente podemos observar que as relações familiares se davam através do 

grau de parentesco entre os entes, pois o modelo predominante era o de família nuclear 

burguesa, constituída por mãe, pai e filhos gerados pelos dois juntos. Contudo, com a 

liberdade sexual, entrada da mulher no mercado de trabalho, aumento do número de 

divórcios e recasamentos, esse modelo foi se modificando, apresentando uma família 

composta agora por padrastos, madrastas e os filhos destes, formando assim um novo 

quadro, sem apresentar os laços co- sanguíneos comuns. 

Além disso, vemos também se formando um modelo familiar que compõe dois 

adultos do mesmo sexo e crianças adotadas ou geridas com auxilio de um doador 

anônimo. Sendo assim, o modelo familiar passa a ser entendido e visualizado além da 

relação de co- sanguínea.  

Penna 1992, diz que a família é constituída por pessoas que convivem em um 

espaço de tempo, unidos devido aos laços consanguíneos, afetividade, interesse e/ou 
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doação. É estruturada e organizada de forma que cada individuo possui suas 

reponsabilidades, deveres e também seus direitos. 

Devido a diferentes constituições hoje da família não podemos defini-la então como algo 

singular e único, tendo de ser observada em sua pluraridade, levando-se em conta os 

diferentes problemas enfrentados por cada grupo. Como afirma Schaurich (v. 45 n. 4, 

Aug. 2011.). 

É preciso considerar que existe uma multiplicidade de manifestações 

assumidas pelas famílias para, então, conhecer e compreender estes muitos 

modos com que elas se apresentam. Isto é, deve-se pensar famílias no plural (e 

não mais como entidades fixas) e que apresentam uma variedade de formas e 

uma dinamicidade social. Não se pode falar de família, mas de famílias, para 

que se possa tentar contemplar a diversidade de relações que convivem na 

sociedade. 

Apesar de, a estrutura familiar apresentar hoje características e modelos diversos, 

ainda assim são esses indivíduos que se tornam essenciais no tratamento do ente adoecido, 

por assumirem o papel de principais cuidadores. Este cuidado é realizado, no entanto, 

conforme o conhecimento que cada família possui. 

À vista disso, a família quando é acometida por alguma doença, se dispõe a apoiar, 

cuidar, compartilhar do sofrimento e dificuldade. Desta forma, “quando se sente 

fragilizada por uma situação de doença, ela utiliza conhecimentos culturais e de valores, 

crenças e práticas para guiar suas ações, tendo em vista a manutenção do bem estar e seus 

componentes” (LOPES, 2009).  

Compreender a formação das novas estruturas familiares mostra-se de grande 

valia para os profissionais de saúde, para que os mesmos possam considera-la quanto à 

estrutura e composição da mesma forma que seus membros a percebem, eximindo-se de 

qualquer preconceito ou crença, para proporcionar uma melhor assistência ao paciente e 

sua família. (LACERDA, 2004). 

 O enfrentamento da doença pela família vai depender do momento de vida que 

esses indivíduos passam, do grau de dependência que a doença impõe ao doente, ao papel 

desempenhado pelo membro afetado, ao impacto que a doença exerce sobre cada 

membro. (LOPES, 2009). Por isso é muito importante a oferta de boa qualidade 

assistencial, pois existem muitos desafios no cuidado de um ente adoecido, ainda mais 

quando se trata de uma doença de caráter crônico. 
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 O cuidado à doença crônica torna-se muitas vezes pesado e estressante para a 

família e, principalmente, para o integrante que se disponibiliza a fazê-lo diretamente, 

pois afeta o andamento das tarefas diárias e cumprimento de outras responsabilidades do 

mesmo, levando, em momentos, à desordem da estrutura familiar, a perda da liberdade e 

ao estresse físico, mental e emocional. Como afirma Pinto, (v. 17, n. 2,  Feb., 2012). 

O cuidado torna-se, então, desafiador, porém necessário no contexto da 

enfermidade crônica, gerando, infelizmente, uma carga familiar traduzida 

pelas dificuldades e desafios experienciados com a cronicidade, distanciando- 

se cada vez mais de suas significações básicas. 

Com relação à doença crônica, observa-se que dependendo do grau de gravidade 

atribuída pela condição pelos membros pertencentes à família, pode haver ou não 

adaptações por parte dos mesmos. (LOPES, 2009) 

A cronicidade adquirida hoje pela AIDS faz com que a mesma se encaixe nessa 

categoria de doença crônica, trazendo de certa forma as mesmas necessidades e 

dificuldades que são exigidas e geradas pelas demais. No entanto, tanto os portadores 

quanto seus familiares, ao descobrirem a sorologia positiva para o HIV, reagem de formas 

diferentes ao novo cenário de vida ao qual estão se deparando, pois o enfrentamento desta 

é ainda mais difícil que a descoberta de outra doença crônica.  

Isso se deve as peculiaridades existentes com relação a AIDS, sendo esta cercada 

de estigmas, preconceitos e medos, que afeta intensamente os indivíduos, pois abrange o 

biológico, psicológico, social e familiar. Como afirma Cardoso quando diz que “O 

portador do HIV e sua família podem viver dramas humanos e sociais no cotidiano 

pessoal, institucional e social, em virtude do preconceito, do estigma, do medo da morte, 

da solidão e do silêncio.” (CARDOSO, 2008). 

Essas peculiaridades devem- se o fato da AIDS estar ligada, principalmente, ao 

comportamento sexual e aos hábitos de vida, levando a conflitos familiares mesmo antes 

da revelação do diagnóstico, pois o portador do HIV pode ter apresentado 

comportamentos inaceitáveis, como o uso de drogas ilícitas, a homossexualidade, a 

promiscuidade e o relacionamento extra conjugal. “Assim, quando o resultado positivo 

para a AIDS é descoberto, pode haver recriminação e preconceito dos próprios indivíduos 

pertencentes à instituição familiar, levando o distanciamento, muitas vezes, dos mesmos” 

(SILVEIRA,2011 ). 
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Apesar dessas circunstâncias, a família pode mostrar- se presente no tratamento, 

devido ao medo da morte do seu ente, colocando seu amor pelo mesmo acima de qualquer 

discordância a respeito das atitudes tomadas anteriormente pelo seu familiar. Por esses 

motivos, segundo Silveira, 2011. 

(...) a revelação interfere no contexto familiar, provocando desde oscilações e 

transformações até rupturas e aproximações. Após o choque inicial, há famílias 

que respondem com solidariedade e receptividade. Há outras que reafirmam o 

preconceito, a discriminação e o total abandono. 

Essas dificuldades enfrentadas apresentam- se principalmente pela falta de 

conhecimento dos indivíduos com relação ao HIV e a AIDS, gerando um medo em 

ralação à doença e ao contato com seu portador, o que leva ao distanciamento até mesmo 

dos indivíduos pertencentes ao grupo familiar. “Nos casos de AIDS, nem sempre a família 

consegue apoiar e sustentar o portador em todos os momentos, pois sua necessidade de 

autoproteção ás vezes prevalece em detrimento das necessidades do portador” 

(CARDOSO, 2008). 

No entanto, é de suma importância a participação da família no tratamento do 

HIV/AIDS, pois os mesmos exercem uma forte influência sobre os pacientes, 

promovendo aumento da adesão ao tratamento, melhora da qualidade de vida e contribui 

para o seu equilíbrio físico e mental. 

Como Silveira diz, quando afirmou que “Durante o desenvolvimento da doença, 

o doente precisará de um cuidador para auxiliá-lo em tarefas que não consegue fazer de 

modo efetivo e independente. Isso poderá garantir melhor sobrevida”. (SILVEIRA, 

2002). 

Sendo assim, a família não deve ser excluída do processo de cuidado, uma vez 

que está inserido na vida do indivíduo, dando o suporte que o mesmo necessita, sendo sua 

referencia de amor e confiança. (RESTA, 2004). 

O profissional de saúde por sua vez deve então compreender a estrutura familiar 

da pessoa vivendo com HIV/AIDS e então assistir à família desses indivíduos com o 

intuito de ajuda-los da melhor forma possível no desempenho de sua tarefa de cuidar. 

Intencionando desta forma, alcançar a independência por parte do paciente e de sua 

família, possibilitando a realização dos cuidados vistos como essenciais para manter a 

saúde do membro afetado. (LACERDA, 2004). 
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Um método a ser utilizado que contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes portadores de HIV/AIDS e sua família são os trabalhos educativos, que tem 

como objetivo passar orientações a cada paciente e sua família, visando suas necessidades 

e especificidades. Focando, principalmente, no biologicismo; onde a fisiopatologia, 

meios de transmissão e prevenção são abordados. 

Essas orientações são bastante relevantes principalmente para os cuidadores, 

devido à exposição destes com a AIDS e com as doenças oportunistas que os pacientes 

podem apresentar. Como afirma Gir, 2001 

(...) Para que haja medidas seguras para prevenção de tais doenças, é necessário 

que as orientações referentes aos cuidados domiciliares sejam fornecidas de 

forma clara e precisa, no sentido de que tanto o paciente como seu cuidador 

evitem situações de conflito no ambiente familiar, precauções preconceituosas 

e comportamentos obsessivos (...) 

Os trabalhos educativos devem seguir para a melhor compreensão da AIDS, de 

doenças oportunistas como, por exemplo, a tuberculose, modos de prevenção de ambas, 

as medidas de segurança que devem ser utilizadas para evitar a contração dessas doenças 

pela família e amigos do paciente, ensinando como o cuidador deve lidar com a higiene 

íntima, realização de curativos, alimentação e como proceder quanto as eliminações dos 

pacientes. 

Outro importante meio pelo qual a assistência pode ser realizada, é através de 

visita domiciliar. Onde esta refere- se ao cuidado de um individuo doente e sua família 

no contexto de sua residência. (LACERDA,2004). Sendo este método eficaz, pois os 

profissionais podem avaliar como a família tem se comportado em relação à doença, 

assim como a estrutura oferecida e os recursos disponíveis. Tendo também a oportunidade 

de verificar a melhoria na qualidade de vida do paciente ou sua redução e através dos 

resultados encontrados, promover ações que possam trazer melhorias no dia-a-dia da 

pessoa vivendo com HIV/AIDS e para sua família. 

Um método eficiente é a formação de grupos de apoio, formado tanto pelos 

pacientes como por seus familiares. Esses grupos promovem uma aproximação entre 

equipe de saúde e usuários do sistema, levando-os a uma integração geral, permitindo o 

entendimento quanto ao determinado problema por qual cada indivíduo passa. 

Lembrando que deve- se atender cada paciente de forma individual, pois o homem é um 
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ser único, com diferentes histórias de vida, estágios da doença, percepções do mundo e 

diferente apoio familiar, quando esse existe. 

        A partir desses grupos, é possível que a equipe de saúde trabalhe para que haja um 

entendimento sobre o HIV/AIDS, ou seja, utilizam também trabalhos educativos, visto 

que as pessoas no geral demonstram não saber de fato a fisiopatologia, sintomas, 

precauções, tratamento e técnicas utilizadas para precaução individual, mostrando apenas 

repetir as orientações dadas e não colocá-las em vigor no seu dia-a-dia, devido à falta de 

conhecimento. 

        Portanto, a partir da aproximação dos profissionais envolvidos nesse serviço e dos 

ensinamentos gerados a partir de dúvidas, é possível oferecer aos usuários do programa 

suporte para um melhor enfrentamento da doença, orientações sobre diversas questões 

que abrange a AIDS, acolher aqueles que se encontram desesperançados, temerosos e 

perdidos. 

 Outra característica efetiva desse processo é que a divisão das pessoas em grupos 

com a mesma doença, características e problemas, leva ao aprendizado uns com os outros 

e ao apoio mútuo, a partir do relato de experiência dos encontros. Como afirma Silveira, 

sobre o grupo de pacientes “É uma das oportunidades em que o paciente é escutado e pode 

contribuir com os outros a partir de sua experiência pessoal, ao mesmo tempo em que os 

outros podem ajuda-lo a entender melhor sua doença, gerando entre outros sentimentos, 

o da compreensão” (SILVEIRA, 2002).  

 Assim, podemos compreender a importância da família no cuidado da pessoa 

vivendo com HIV/AIDS e a necessidade do profissional estar preparado para receber 

todos os membros pertencentes ao seio familiar, onde este visualize e compreenda a 

estrutura familiar, haja conforme a necessidade de cada um, visando à adesão do paciente 

ao tratamento e consequente melhoria da qualidade de vida. Podendo neste processo usar 

de métodos que facilitem sua aproximação com a clientela e que atuem com as mesmas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO 

3.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (RS) DE SERGE 

MOSCOVICI E DENISE JODELET. 

Desde sua criação o ser humano precisa de explicações para os fenômenos da 

natureza, pra o funcionamento do planeta e compreender sua relação com o mundo e 

com os outros seres que nele habitam. 

Desvendando alguns desses mistérios ao longo de toda sua existência no planeta, 

o ser humano pôde evoluir tecnologicamente, facilitando sua permanência e 

sobrevivência em todos os habitats, além de trazer cada vez mais conforto para o seu dia-

a-dia. 

Não obstante, surge a necessidade de compreender a relação dos indivíduos na 

sociedade, as formas de conhecimento compartilhado por eles, sua forma de pensar e agir 

mediante aos objetos que podem ser mentalmente representados. 

Desta forma, através da sociologia, surge a teoria das representações coletivas 

com Emile Durkhein. Este conceito foi empregado, pelo teórico, na elaboração de uma 

teoria da religião, onde o mesmo afirmou que esses fenômenos eram coletivos e não 

individuais, pois um indivíduo não pode inventar uma religião. Esses fenômenos são 

produto de uma comunidade ou povo. 

 Na visão de Durkhein as crenças e os sentimentos fazem parte do coletivo, são 

comuns a um grupo de indivíduos e tem vida própria, ou seja, não depende de uma pessoa 

para ocorrer, é um conjunto de conhecimentos que se perpetuam de geração a geração, o 

indivíduo passa, mas as ideias permanecem. (OLIVEIRA, 2012). 

 A vista disso, podemos afirmar que as representações coletivas apresentam-se 

como as ideias que os indivíduos têm dele mesmo e da realidade que o cerca. Com isso, 
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as representações deixam de ser individuais e passam a ser coletivas, onde é produzido o 

conhecimento comum a um grupo de indivíduos, onde as ideias são geradas a partir de 

informações já conhecidas e que dizem respeito à realidade que cerca as pessoas. 

(OLIVEIRA, 2012). 

 As representações coletivas para Durkhein é mais do que a soma das 

representações dos indivíduos, é a formação de um novo conhecimento que é passado de 

geração a geração e onde o indivíduo não participa ativamente desse processo, como 

comentado anteriormente, ele acreditava que o indivíduo passava, mas a ideia 

permanecia. 

 Contudo, o conceito de representação coletiva apresentou-se estático e alguns 

anos depois Moscovici surge intencionando a remodelagem do conceito durkheimiano, 

onde para ele a representação não é apenas uma herança coletiva dos antepassados, que é 

transmitida de maneira determinista. Pelo contrário, o individuo tem participação ativa na 

construção da sociedade da mesma forma que é criado por ela. (MOSCOVICI, 1978) 

Podemos ver surgir o conceito de representação social, da sociologia de Émile 

Durkhein e resgatada após alguns anos por Serge Moscovici, tornando o conceito parte 

da psicologia social. (SÊGA, 2000). 

A Teoria das Representações Sociais surgiu então na Europa, a partir da obra de 

Serge Moscovici “La psychanalyse, son image et son public”, publicada em 1961. 

Inicialmente não produziu grandes desdobramentos se mantendo parada até o início dos 

anos 80, devido à pesquisa de Moscovici estar ligada ao subjetivo e depender da 

interpretação do pesquisador, fugindo as regras da ciência psicológica de então. 

(ARRUDA, 2002). 

Para realizar a remodelagem do conceito de representação coletiva de Durkhein e 

criar a teoria de representação social, Moscovici consultou outros autores que 

contribuíram para a construção desse conhecimento, como por exemplo, Piaget, Lévy-

Bruhl e Freud. 

Através dos estudos de Piaget, Moscovici utilizou o desenvolvimento do 

pensamento humano para exemplificar a teoria das representações sociais, pois o 

conhecimento nas crianças se estrutura juntando os fragmentos do que as mesmas já 
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conhecem para formar um pensamento a respeito daquilo que desconhecem. (ARRUDA, 

2002). 

Desta forma, mesmo adultos, fazemos esse recorte e cola para criar um novo 

pensamento e conhecimento, pois é esta a forma como ser humano aprende, cria, e recria. 

Assim, conforme Silva, (2010), para o autor de “La psychanalyse, son image et son 

public”, a representação social.  

(...) têm como intenção converter algo desconhecido em algo conhecido, pois 

tudo que é desconhecido e não faz parte do seu dia a dia é difícil de ser aceito. 

Desta forma, para que este “desconhecido” se torne conhecido é necessário que 

se processe uma transformação, tal transformação é realizada pelo grupo, ao 

vincular imagens concretas e compreensíveis do seu dia a dia aos novos 

esquemas conceituais que surgem.  

Para a construção do saber prático, ou a transformação do desconhecido em 

conhecido são utilizados dois fundamentos, que chamamos de objetivação e ancoragem. 

A objetivação visa transformar algo que é abstrato em algo mais acessível. Este 

trabalha em 3 etapas, onde a primeira tem como objetivo selecionar elementos nos quais 

serão representados, a segunda faz com que as informações a respeito do elemento sofra 

recortes e rearranjos, formando o eixo da representação do assunto estudado. Já a terceira 

fase é o da naturalização, onde aquele objeto que era desconhecido teve suas informações 

selecionadas, separadas e rearranjadas, tornando-o em algo conhecido e palpável, ou seja, 

natural. (ARRUDA, 2002) 

A ancoragem é a maneira pelo qual o conhecimento se consolida nas sociedades. 

Este processo ocorre ao ligar o novo a alguma representação já existente, trazendo esse 

objeto a um território conhecido para os indivíduos. Porém, não é um processo neutro, 

pois classifica e nomeia o objeto e a partir disso o novo objeto é posicionado como bom 

ou ruim, de acordo com as informações pré- existentes pelo grupo. (SILVA, 2010). 

Assim como afirma Moscovici,1961 “a representação social é uma forma de 

conhecimento que visa transformar o que é estranho em familiar, por meio da agregação 

da novidade a estruturas de conhecimento já existentes e dotadas de certa estabilidade”. 

(MOSCOVICI, 1961 apud Wachelke, 2007). 

A partir deste conceito podemos então compreender como surgem novas formas 

de conhecimento e como elas são partilhadas pela sociedade. A intenção não é verificar 

se o conhecimento partilhado é correto ou não e sim clarificar a respeito da função do 
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conhecimento e sua articulação entre os indivíduos pertencentes a determinados grupos. 

(FERREIRA, 2000) 

Essa articulação se faz a partir do posicionamento dos indivíduos dentro de um 

grupo em relação à nova situação ou evento existente na realidade cotidiana, 

demonstrando assim a importância de se estudar a TRS, pois é através da mesma que 

podemos compreender os pensamentos e ações de uma sociedade diante de novos 

contextos sociais. 

Contudo, compreender a representação que um grupo tem em relação a alguém ou 

alguma coisa não é tarefa assim tão fácil, pois o social vai interferir de inúmeras maneiras 

na forma de agir dos indivíduos. Um grupo vai agir de forma diferente em relação a uma 

nova situação existente, onde as pessoas serão guiadas não só pelo conhecimento criado, 

mas também pelo conhecimento existente anteriormente a este, pelo contexto em que 

cada grupo vive, pelo tipo de comunicação existente entre eles, pela bagagem cultural em 

que estão inseridos, valores, religião, entre outros. (SÊGA, 2000).  

Desta forma não se pode afirmar que a representação social se limita ao fato de 

um sujeito se posicionar em relação a um objeto. Uma representação social é um conjunto 

de crenças, opiniões, atitudes e informações a propósito de um dado objeto social que se 

constitui de forma organizada e estruturada. (ABRIC, 2005). 

Para partilhar essas informações Moscovici afirma existir formas diferentes de se 

comunicar, guiadas por objetivos diferentes e define duas delas que estão inseridas na 

sociedade: a consensual e a científica. 

No universo consensual todo e qualquer ser humano tem voz, podendo opinar 

sobre qualquer assunto em questão, sendo o universo em que se constitui a conversação 

informal, na vida cotidiana. (ARRUDA, 2002). Já no universo reitificado, as sociedades 

serão indiferentes à individualização e não possuem identidades, sendo transformadas em 

um sistema e entidades sólidas, básicas e invariáveis. (MOSCOVICI, 2003). 

É no universo reitificado onde se produz e circulam a ciência, com seus cânones 

de linguagem e sua hierarquia interna, ele é objetivo e possui um rigor lógico e 

metodológico. Já os universos consensuais são elaboradas as teorias do senso comum e 

corresponde à interação social cotidiana. (SÁ, 1993). 
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Como afirma Jodelet (2001). 

Igualmente designado como “saber do senso comum” ou ainda “saber 

ingênuo”, “natural”, esta forma de conhecimento distingue-se, dentre outros, 

do conhecimento científico. Mas ela é tida como um objeto de estudo tão 

legítimo quanto aquele, por sua importância na vida social, pelos 

esclarecimentos que traz acerca dos processos cognitivos e as interações 

sociais. 

A principal forma de compartilhar o conhecimento no universo consensual é 

através da comunicação, seja pela simples interação interpessoal, como afirma Moscovici 

(2003) “As representações sociais são construídas e difundidas por meio da interação 

pública entre atores sociais, em práticas de comunicação do cotidiano”, ou pela forma de 

comunicação em larga escala como afirma Jodelet (2001) “Cabe ressaltar que as 

representações sociais têm a comunicação de massa como condição de possibilidade e 

determinação”.  

A representação social é uma teoria multifacetada, onde há uma variedade de 

definições para o fenômeno, conforme o foco seja no processo ou no produto.  Alguns 

autores propuseram sua própria definição, conforme sua área de interesse. 

A definição mais consensual é a de Jodelet (2001) “As representações sociais são 

uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.  

Denise Jodelet é a principal colaboradora do trabalho de Serge Moscovici sobre 

a representação social, dando então continuidade ao estudo. 

Para essa autora a RS tem cinco características, a saber: é sempre representação 

de um objeto; tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar intercambiáveis 

a sensação e a ideia, a percepção e o conceito; tem um caráter simbólico e significante; 

tem um caráter construtivo; tem um caráter autônomo e criativo. (SEGA, 2000). 

Segundo Jodelet, 2001, as RS são fenômenos complexos, ativos, que estão sempre 

influenciando a vida social, ao qual são incluídos elementos cognitivos, informativos, 

normativos, ideológicos, crenças, atitudes, opiniões, valores e imagens. Estes elementos 

são organizados como forma de saber que vai falar a respeito da realidade. 

Então para essa autora a RS é sempre a representação de um objeto, onde este 

pode ser tanto uma pessoa, uma coisa, um evento, um fenômeno natural, uma ideia etc. 
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Aparece como um fenômeno complexo que vai influenciar a vida social e a vida social 

vai influenciar a representação através dos elementos acima citados. 

Resumindo, para Jodelet, (2001), as representações sociais 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 a 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.  

É de grande importância ressaltar que as representações sociais segundo Abric, 

1998, “têm por funções explicar aspectos relevantes da realidade, definir a identidade 

grupal, orientar práticas sociais e justificar ações e tomadas de posição depois que elas 

são realizadas”. Então “a finalidade das representações sociais é classificar os eventos da 

vida social segundo uma grade de interpretação grupal, permitindo ações relativas a esses 

acontecimentos”. (WACHELKE, 2007). 

3.2. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA AIDS 

A AIDS surgiu na década de 80, como um novo objeto social, a doença então 

desconhecida apresentou as características elementares para a formação de 

representações. Com o intuito de transformar o desconhecido em conhecido, possível de 

ser pensado e sobre o qual se poderia agir. (BARBARÁ, 2005). 

Inicialmente, a representação social da AIDS se mostrou bastante negativa, 

devido à doença estar ligada, principalmente, ao comportamento sexual dos indivíduos 

e também pela certeza de morte, já que a cura e nem o tratamento haviam sido 

descobertos ainda. 

A principal forma de contato com a doença é por via sexual e acomete a principio, 

os homossexuais, profissionais do sexo, hemofílicos, usuários de drogas e moradores 

dos grandes centros urbanos. 

Esses elementos peculiares trouxe o preconceito, a discriminação e o medo como 

representação social da AIDS, tornando o enfrentamento da doença um desafio para os 

portadores e para as autoridades, pois vai além do biológico, ela atinge também o social, 

psicológico, espiritual, econômico e político. 
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Estudar a teoria das representações sociais então, se torna importante para 

explicar os problemas dentro das sociedades em relação ao enfrentamento da AIDS. 

“Nossas representações sociais desta epidemia têm um papel importante no modo como 

agimos diante dela e da sua prevenção”. (CAMARGO, 2000, p.99). 

Segundo Jodelet, 1998 apud Oltramari 2003, 

A abordagem das representações sociais leva a insistir que, numa área como 

a da saúde, para apreender o processo de assimilação (ou não assimilação) 

das informações, necessário se faz considerar os sistemas de noções, valores 

e modelos de pensamento e de conduta que os indivíduos aplicam para se 

apropriar dos objetos de seu ambiente, particularmente aqueles que são novos, 

como foi o caso da AIDS nos anos 80. 

Então, o estudo dos valores, crenças, pensamentos e conduta são importantes, 

pois através deles os comportamentos são influenciados e as ações determinadas. 

(OLTRAMARI, 2000). 

No decorrer das 3 décadas desde o surgimento da aids, pode-se verificar as 

mudanças em relação à sua representação social, sendo influenciadas, pelas mudanças 

epidemiológicas, pela organização social e pelo desenvolvimento científico no campo. 

(BARBARÁ et al, 2005). 

 No estudo feito por Natividade, Camargo, 2011, com objetivo de analisar a 

valorização simbólica atribuída a elementos descritores da RS da aids, o nível de 

conhecimento cientifico sobre o HIV e aids, e as fontes de obtenção de informações sobre 

aids, utilizando para coleta de dados um questionário autoaplicável de respostas fechadas, 

onde os participantes eram estudantes do ensino médio de uma escola pública do sul do 

Brasil. Teve como resultado da análise das entrevistas o conteúdo da representação 

transmitido a partir dos seguintes questionamentos: Questões sóciodemográficas; questão 

sobre representações sociais da aids; questões sobre fonte de informação sobre aids; 

questão sobre o conhecimento científico a respeito de HIV e aids. A partir da análise 

observou-se que os elementos mais valorizados pelos participantes foram doença, medo 

e preservativo, reduzindo a importância do sexo, onde o mesmo não seria o responsável 

pela doença e sim a prática sexual sem preservativo; 3 fatores foram considerados como 

caracterizadores da representação social da aids: responsabilidade diante do contágio, 

medo das consequências do contágio e descrição da aids. Além disso, se testaram a 

relação entre os elementos e o conhecimento científico, onde as correlações não se 

mostraram significativas.  
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 Esse estudo mostra uma ligeira mudança na representação social, onde o 

preconceito e a discriminação não são mais os elementos principais da doença. Ele ainda 

existe como mostra o estudo quando se fala do medo das consequências do contágio, 

devido ao medo de sofrer o preconceito, porém não é mais o elemento central ao se falar 

da AIDS. O medo da doença por outro lado se mostra ainda como elemento de grande 

importância na representação social da AIDS, juntamente com a utilização de 

preservativo para se prevenir de um possível contagio. Este último elemento veio 

crescendo em importância ao longo dos anos, após a divulgação do conhecimento 

científico e divulgação da mídia por meio do ministério da saúde, com a intenção de 

orientar a população e assim evitar o crescente adoecimento dos indivíduos. Falando em 

conhecimento científico, o estudo mostra que entre os participantes nenhum obteve a 

pontuação mínima para ser considerado bem informado sobre AIDS, mostrando assim a 

deficiência na transmissão de informações e de conhecimento a respeito da doença. 

No estudo feito por Gomes, et al. (2011), que teve como objetivo descrever o 

conteúdo das representações sociais acerca da AIDS para os usuários soropositivos, em 

acompanhamento ambulatorial e analisar a interface das representações sociais da AIDS 

com o cotidiano dos indivíduos que vivem com o HIV, especialmente no que concerne 

ao processo de adesão ao tratamento. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

semiestruturada e analisadas pela análise de conteúdo da temática. A partir da análise, 

emergiram seis categorias temáticas: elementos de memória da ancoragem da AIDS na 

sociedade; transmissão e prevenção da AIDS, segundo as pessoas que vivem com HIV; 

o cotidiano de soropositivos, permeado pelo processo de vulnerabilidade ao HIV; 

discriminação e ocultamento no conviver com o HIV; o processo de adesão ao tratamento 

na cotidianidade de indivíduos soropositivos; e o enfrentamento cotidiano, experienciado 

pelos sujeitos que convivem com o HIV. (GOMES et al, 2011). 

 Esse estudo mostrou então, que em relação a primeira categoria, onde fala-se dos 

elementos da memória, a representação social da aids ainda está associada ao grupo de 

risco, mesmo que este conceito já tenha sido substituído pelo conceito de vulnerabilidade. 

Contudo, esta mesma categoria mostra um avanço, onde os participantes mostram saber 

que a doença hoje é considerada crônica, comparando-a com a diabetes. A segunda 

categoria demostra que os participantes têm conhecimento a respeito das formas de 

transmissão da AIDS e por isso identificam o comportamento de risco que adotaram. A 

terceira categoria, de vulnerabilidade, apresenta uma dificuldade em se falar sobre 
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comportamento de risco, pois culpabiliza as pessoas infectadas, por elas terem adotado 

tais ações. Na quarta categoria, discriminação e ocultamento, o estudo mostra que os 

indivíduos entrevistas possuidores do vírus em sua maioria ocultam o fato de possuírem 

a doença, devido o medo da discriminação e não aceitação social. Na quinta categoria, 

adesão ao tratamento, os participantes demostram saber da importância da continuidade 

do tratamento, pois caso contrário a doença pode levar a morte, eles apontam também as 

principais dificuldades na adesão aos antirretrovirais, como os feitos colaterais e a 

alteração da imagem corporal. A última categoria aborda os sentimentos dos indivíduos 

em relação a AIDS, onde os principais foram, medo da rejeição, da aids e da morte e a 

depressão. (GOMES et al, 2011). 

 Através desse estudo verificamos a força que o conceito de grupo de risco teve 

sobre a sociedade, pois ao longo desses mais de trinta anos, houve disseminação da AIDS 

para outros grupos sociais, deixando evidente o quanto esse conceito mostrava-se 

ultrapassado, sendo então incorporado um novo conceito, o de comportamento de risco.  

 Este novo conceito evita o estigma dos grupos, universaliza a preocupação com o 

problema e estimula o ativo envolvimento individual com a prevenção. No entanto, este 

também mostrou-se ineficaz, por culpabilizar somente o indivíduo por adquirir o vírus 

HIV. (AYRES, et al, 1999 apud TORRES, CAMARGO, 2008). 

 Devido à culpabilização individual foi então proposto um novo conceito, aquele 

utilizado ainda hoje, que caracteriza melhor o perfil epidemiológico da AIDS, o de 

vulnerabilidade, que envolve aspectos individuais, sociais e programáticos, trazendo 

agora a responsabilidade da infecção pelo HIV não somente para o indivíduo, mas 

também para a sociedade e para o governo e suas políticas. (AYRES, et al, 1999 apud 

TORRES, CAMARGO, 2008). 

 Pode-se perceber então, através dos pressupostos apresentados anteriormente que 

a Aids, desde o seu surgimento, apresentou-se como uma doença multifacetada e de 

representatividade social bastante negativa. Ao longo dos anos, apesar da mudança 

epidemiológica e das descobertas científicas, que apresentou formas novas de se pensar 

a respeito da AIDS, o imaginário social não mudou muito, ainda apresentando alguns dos 

mesmos elementos do início da epidemia. Contudo, alguns elementos apresentam agora 

graus de importância diferente, ainda mais quando a pesquisa é feita em grupos diferentes 

da sociedade. 
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 Como podemos ver nos estudos apresentados acima, o elemento discriminação 

mostra-se em graus diferentes de representação entre o grupo de estudantes sadios e o 

grupo de pessoas infectadas pelo HIV, onde o primeiro não apontou como um elemento 

de grande importância e o segundo apontou sentir a discriminação e a exclusão social e, 

como consequência, decidiram ocultar a existência da doença. Já o elemento preservativo 

apresentou grande relevância no primeiro grupo em que existe o medo de se contrair a 

doença, já o segundo grupo afirma não terem se prevenido corretamente, mesmo sabendo 

da necessidade de fazê-lo, pois achavam que isso estava distante deles. O medo da doença 

e de suas consequências por outro lado mostra-se bem presente nos dois grupos. 

 Desta forma, podemos entender a extensão em se estudar a representação social 

da AIDS e sua importância, pois com os resultados obtidos nos estudos realizados, pode-

se implementar ações em determinados grupos com intuito, principal, de promover maior 

conhecimento em relação a doença, repercutindo na prevenção da mesma e maior adesão 

ao tratamento.  
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4. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS   

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E PROCESSO DE PESQUISA 

O estudo realizado a partir de dados secundários coletados em 2012 através da 

pesquisa intitulada “As transformações do cuidado de saúde e enfermagem em tempo de 

AIDS: representações sociais e memórias de enfermeiros e profissionais de saúde no 

Brasil”.  

A presente pesquisa utilizou o método descritivo e a abordagem qualitativa. Foi 

utilizado como referencial teórico- metodológico a Teoria de Representações Sociais, 

Como afirma Moscovici 2003, como tentativa de se conhecer aspectos subjetivos do 

HIV/AIDS, explorando as dimensões das RS.  

O estudo descritivo tem como característica a descrição de um fenômeno humano 

em profundidade, ou seja, uma situação social circunscrita, buscando captar sua essência 

através da descrição dos detalhes, bem como explicar, sua origem e transformações. 

(DESLAURIERS, KÉRISIT, 2008). Para Gil 1999, a pesquisa descritiva tem como 

objetivo a “descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações de variáveis”. 

A pesquisa qualitativa tem um caráter exploratório, isto é, estimula os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostra 

aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de 

maneira espontânea. É utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a 

natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. Conforme Trivinos 

1987, “a pesquisa qualitativa tem como objetivo principal descrever o comportamento 

humano ou no seu contexto social, para apreender seus significados”. 

 O método qualitativo foi escolhido como referencial teórico por oferecer maior 

oportunidade de se pesquisar minuciosamente e em maior profundidade fenômenos 
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ocorridos na sociedade. Dessa forma, é um tipo de pesquisa, que permite maior 

aproximação entre o pesquisador e o entrevistado, obtendo- se informações mais 

detalhadas, elevando- se a validez da pesquisa. Como afirma Leopardi, 2001: 

... a prática de uma pesquisa qualitativa é necessário, da parte do pesquisador 

um envolvimento mais profundo com o cotidiano dos sujeitos da pesquisa, 

compreendendo um problema a partir da visão, vivências, desejos, anseios e 

sentimentos desse sujeito, sendo muitas vezes necessário que o pesquisador 

conquiste a aceitação e a confiança dos participantes. 

De acordo com Polit 2001, a pesquisa qualitativa caracteriza-se por permitir ao 

pesquisador um delineamento flexível do estudo, possibilitando um ajuste ao que está 

sendo captado durante a coleta de dados. Visa à compreensão do todo, permitindo o uso 

de várias estratégias de coleta de dados e exige um envolvimento intenso do pesquisador. 

Ao mesmo tempo, exige uma análise contínua dos dados, tanto para a formulação de 

estratégias e os passos subsequentes, como para a finalização do trabalho de campo. 

A AIDS por ser uma temática multifacetada, envolta por uma complexidade de 

conceitos, pensamentos e sentimentos que afeta todos os âmbitos da vida em sociedade, 

a saber, o social, o econômico e o cultural, faz com que a pesquisa de cunho qualitativo 

forneça os elementos chave para o entendimento da representação social dos profissionais 

de saúde frente ao HIV/AIDS, visto que este tipo de pesquisa abarca crenças, 

conhecimentos, comportamentos e atitudes dos sujeitos. 

Portanto, através da abordagem qualitativa, é possível responder a questões 

específicas, subjetivas e não quantificadas a que estão inseridas o cenário das 

representações sociais, buscando-se então alcançar o entendimento aprofundado dos 

sentimentos, dos saberes, das maneiras de pensar e dos comportamentos, em um nível 

profundo de realidade dos profissionais de saúde. 

4.2. MÉTODO DE PROCEDIMENTO 

Optou-se pela pesquisa de campo, para a realização da investigação, considerando 

a característica de que tais estudos são desenvolvidos geralmente em cenários naturais, 

em locais de convívio social, de práticas clínicas, e procuram examinar profundamente 

as práticas, comportamentos, crenças e atitudes das pessoas ou grupos, na vida real, 

conforme destaca Leopardi (2001). 

Para Minayo 2007, “na pesquisa de campo, o pesquisador é permitido a uma maior 

aproximação da real vivência do fenômeno estudado, além de estabelecer uma relação 
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com os sujeitos envolvidos na pesquisa”. A mesma também defende que para a realização 

da pesquisa de campo é necessário duas ferramentas imprescindíveis: a observação e a 

entrevista.  

 4.3. SUJEITOS DA PESQUISA 

A amostra do estudo é composta por 28 profissionais, membros da equipe de 

saúde, em atividade no município de Niterói, que atuam em serviços ambulatoriais que 

desenvolvem as ações junto aos portadores de HIV/AIDS. 

4.4. CENÁRIO DA PESQUISA 

Unidades ambulatoriais no município de Niterói que recebem o portador de 

HIV/AIDS, inseridos nos hospitais: Universitário Antônio Pedro, Municipal Carlos 

Tortelly e Estadual Azevedo Lima; e nas policlínicas: João Vizella, Sérgio Arouca, Carlos 

Antônio da Silva e Policlínica no Largo da Batalha. 

4.5. COLETA DE DADOS 

Para a coleta de informações a entrevista semiestruturada foi o método de escolha 

para o estudo em questão, com perguntas do tipo aberta de forma a responder os 

questionamentos e o objetivo da pesquisa. Este instrumento, segundo Triviños (2000, p. 

152), a entrevista semiestruturada “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” além de manter a 

presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

 A coleta de dados, realizada inicialmente com a aplicação de um questionário 

sóciodemográfico para obtenção dos dados de identificação contendo informações sobre 

profissão, sexo, idade, formação, tempo de trabalho com os portadores de HIV/AIDS,  o 

que possibilitou a caracterização dos sujeitos entrevistados.  

Para Trivinos (1987, p.146) a entrevista semiestruturada é: 

(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa. 

A seleção destas variáveis deu-se de acordo com o entendimento de que elas 

poderiam influenciar na representação social construída acerca do objeto de estudo. 
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O segundo instrumento de pesquisa realizado é um Roteiro de Entrevista com 

perguntas abertas que permitiu, ao depoente, uma fala com conteúdo mais ampliado, 

favorecendo a obtenção de informações mais aprofundadas, tendo em vista o caráter de 

subjetividade da pesquisa.  

A entrevista em si é considerada, segundo Barros e Lehfeld (1997, p. 57), como 

uma “técnica que permite o relacionamento entre o entrevistado e o entrevistador”. 

Acerca deste tipo de instrumento de investigação científica, Turato (2003) sublinha que 

este permite que o entrevistado tenha a oportunidade de discorrer sobre o assunto proposto 

sem respostas ou condições pré-estabelecidas pelo pesquisador, sem preconceitos ou 

imposições. 

4.6. ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS 

O trabalho utiliza entrevista com seres humanos e por isso, para a sua validação, 

foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para que, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sejam 

respeitados os aspectos éticos e sociais dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Foi realizada 

as entrevistas necessárias ao projeto e este foi aprovado pelo Comitê de ética: CEP- 

CMM/HUAP 222/1; registrado no COMEP; registro 16755; parecer 053/2012. 

4.7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Após a coleta de informações, os dados foram analisados e interpretados com base 

nas concepções teórico-filosóficas das Representações Sociais considerando-se as 

significações, os modos de pensar, os sentimentos, enfim, o conteúdo das dimensões 

sociocognitivas e afetivas contidas nos depoimentos.  

A técnica de análise utilizada foi análise de conteúdo, sendo eleita dentre as suas 

modalidades, a análise temática, pois segundo Leopardi (2001) “ela permite explicitar 

elementos, não visíveis, constituídos por símbolos, representações e comportamentos, 

somente alcançados pela subjetividade, expressa na ordem verbal”. 

Os dados foram analisados após a transcrição na íntegra das entrevistas. Análise 

de conteúdo consiste na organização e catalogação dos dados para em seguida haver sua 

interpretação. Para Trivinos (1987, p.137): 

(...) o processo de pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, 

estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, 
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reformulando-se, de maneira que, por exemplo, a coleta de dados num instante 

deixa de ser tal e é analise de dados, e esta, em seguida, é veiculo para nova 

busca de informações. 

A interpretação dos dados foi baseada nas leituras referentes à temática mediante 

a qual, a partir do senso comum dos entrevistados, possibilitou o entendimento dos 

elementos representacionais que constituem a subjetividade psicossocial e emocional que 

podem influenciar as atitudes da equipe de saúde no atendimento ao portador de 

HIV/AIDS. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PERFIL DOS PARTICIPANTES 

A população estudada foi composta por 28 profissionais da saúde, atuantes no 

programa DST/AIDS do município de Niterói. 

Tabela 1. Caracterização dos profissionais de saúde participantes que atuam no cuidado à 

pessoa com HIV/AIDS. Niterói/RJ, Brasil, 2012. 

Aspectos 

Sociodemográficos 

N % 

Profissão:   

Médico 09 32,1 

Enfermeiro 05 17,8 

Assistente social 04 14,3 

Psicólogo 03 10,7 

Nutricionista 02 7,1 

Odontólogo 02 7,1 

Tec. Enfermagem 03 10,7 

Sexo:   

 Masc. 06 21,4 

 Fem. 22 78,5 

Idade:   

31-40 anos 04 14,3 

41-50 anos 12 42,9 

51-60 anos 11 39,3 

>60 anos 01 3,6 
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Formação:   

Ensino médio 03 10,7 

Ensino superior 06 21,4 

Especialização 13 46,4 

Mestrado 04 14,3 

Doutorado 02 7,1 

Tempo de atuação HIV/AIDS   

>5 anos 03 10,7 

6-15 anos 10 35,7 

16-25 anos 10 35,7 

      > 26 anos 05 17,8 

 

Dentre os 28 profissionais entrevistados, verificamos que as entrevistas foram 

respondidas em sua maioria por médicos, totalizando 09 (32,1%), seguido por 05 enfermeiros 

(17,8%); A relação de sexo entre esses profissionais apresenta o sexo feminino como maioria 

(78,5%); No quesito idade, os entrevistados têm em sua maioria entre 51 a 60 anos (39,3%); 

Com relação à formação a maioria dos profissionais relatam ter especialização (46,4%) e por fim, 

o tempo de atuação dos profissionais de saúde com HIV/AIDS é, em sua maioria, de 6 a 25 anos. 

 A análise das entrevistas intencionou capturar os pensamentos dos profissionais 

de saúde acerca do HIV/AIDS, descrever seus comportamentos e sentimentos em relação 

ao paciente.  

5.2. IMPRESSÕES INICIAIS E ATUAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ACERCA DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS (PVHA) 

Neste tópico verificou-se as impressões dos profissionais de saúde com relação às 

PVHA, com intenção de apreender seus sentimentos e pensamentos acerca do paciente 

no início de sua atuação e nos dias atuais, verificando se há diferença entre esses dois 

tempos. 

Foi aprendido também como os profissionais de saúde veem a relação da 

sociedade com a AIDS, como os indivíduos veem a doença e como se comportam em 

relação a mesma. 
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Esse tópico teve como objetivo então verificar a existência de preconceito e 

estigma nos dias atuais, tanto entre os profissionais de saúde como entre os indivíduos 

comuns, verificando dessa forma a representação social da AIDS que permeia hoje a 

sociedade. 

5.2.1. SENTIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DOS 

CUIDADOS PRESTADOS ÀS PVHA 

Para analisar as mudanças no olhar e nas perspectivas em relação a AIDS 

ocorridas nos últimos 30 anos, verificou-se os sentimentos gerados no início da atuação 

dos profissionais de saúde e também os sentimentos gerados e compartilhados 

atualmente. 

Inicialmente então foi questionado aos entrevistados o que os mesmos sentiam em 

relação ao cuidado ofertado as PVHA no início da epidemia e as respostas mais obtidas 

foram de incapacidade, impotência, medo e desafio. 

Foram sentimentos bastante fortes, graves e agressivos, 

sentimento de perda constante, de incapacidade, de não saber 

medicina, sentimento de não saber como ajudar aquele indivíduo 

a sair daquela dificuldade, de não saber o caminho, conflito 

existencial de não saber como resolver aquilo. (Prof. 1 médico 

sex. masc.) 

 

Impotência. (Prof.6 nutricionista sex. fem.) 
 

Para mim, era uma sensação de medo, porque não sabia se no 

plantão seguinte a pessoa estaria viva; sensação de impotência. 

(Prof. 7 téc. de enf. Sex. fem.)  
 

Preocupação de não saber como acontecia a aids, o modo de 

transmissão correto. A preocupação maior foi essa, o não 

conhecimento da aids. (Prof. 27 médico sex. masc.). 

 

Foi questionado também como os profissionais de saúde se sentem hoje em 

relação ao seu cuidado destinado às pessoas vivendo com HIV/AIDS, estes apresentaram 

em sua maioria os sentimentos de satisfação, prazer, confiança, tranquilidade, 

normalidade e recompensa.  

Normal, continua sendo normal, mas melhorou, porque temos 

mais a oferecer [...], as pessoas com hiv/aids vivem bem. (Prof. 

19 enfermeiro sex. fem.) 
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Adoro. Desenvolvo um trabalho muito bom no qual tenho 

resposta! As pessoas com hiv/aids ganham peso, melhoram a 

aparência e os dados laboratoriais. Então, atualmente, trabalhar 

com pessoa com hiv/aids para mim é um prazer. (Prof. 6 

nutricionista sex. fem.) 
 

Sinto-me confiante! Atualmente há uma melhor adesão. Sempre 

esperamos a resposta positiva da pessoa com hiv/aids (Prof. 8 

téc. de enf. sex. fem.) 

Um tema bastante discutido na última década é a saúde mental do trabalhador, 

visto que, muitos indivíduos encontraram-se doentes devido a prática de seu trabalho. 

Desta forma, estudos foram realizados investigando o cotidiano da atividade de muitos 

profissionais. 

“No trabalho passamos a vida, desenvolvemos nossa identidade, experimentamos 

situações, construímos relações, realizamos nosso espírito criativo” (RIOS, 2008). Por 

isso o trabalho é tão importante para o homem, no entanto, mesmo também pode incuti-

los em situações de difícil enfrentamento e de adoecimento. 

Conhecendo as particularidades do exercício do cuidado realizado pelos 

profissionais de saúde, estes se mostram vulneráveis às situações de estresses 

ocupacionais (RIOS, 2008). 

“O termo estresse tem sido utilizado para designar sensações desagradáveis e/ou 

desconforto diante às diferentes situações percebidas pelo próprio indivíduo” (PRETO, 

PEDRÃO, 2009), que irão utilizar suas percepções para julgar os fatos e indentificar 

algumas situações como estressantes. 

Os profissionais de saúde, em particular a enfermagem, ao prestarem os cuidados 

de ao paciente, se tornam expostos a vários estresses ocupacionais e a diversos riscos, que 

podem ser causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos e 

psicossociais, que podem causar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 

(MARZIALE, RODRIGUES, 2004). 

A situação do trabalho para profissionais de saúde provoca sentimentos fortes e, 

muitas vezes, contraditórios: “piedade, compaixão e amor; culpa e ansiedade” 

(MARTINS, 2003). Essa dualidade de sentimentos demonstra como é difícil o lidar na 
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área da saúde com o cuidado e como esses sentimentos podem repercutir no envolvimento 

do profissional com o paciente. 

A AIDS por sua vez, apresenta suas particularidades, é uma doença incurável e 

ligada ao comportamento sexual dos indivíduos acometidos, provocando nas pessoas os 

sentimentos de medo e preconceito, levando muitas vezes o indivíduo acometido pelo 

vírus do HIV, ao abandono social, familiar e algumas vezes por profissionais de saúde, 

que se recusam a prestar assistência, devido ao receio de contágio (GIR, 1994). 

O estresse do cuidado à pessoa vivendo com HIV/AIDS está ligado 

principalmente ao medo da exposição-transmissão da infecção; as dificuldades em se 

trabalhar com grupos que apresentam comportamentos considerados desviantes das 

normas tradicionais, como homossexuais, profissionais do sexo e usuários de drogas; 

lidar com a possível morte do paciente; se deparar com a impotência, a agressividade, a 

desesperança e a negação (CASSORLA, 1998). 

O lidar com essas questões, o profissional de saúde vê-se obrigado a lidar com 

questões de cunho pessoal, tendo muitas vezes que se reinventar em seus locais de 

trabalho, deixando de lado os conceitos e pensamentos a respeito da AIDS que são 

compartilhados com a sociedade, sendo estes pertencentes de tal. Além disso, 

principalmente no início da epidemia, tiveram que superar o medo da doença 

desconhecida e de sua forma de transmissão, transpondo o sentimento de impotência, pois 

pouco se sabia sobre o tratamento. 

A forma de pensar e sentir do profissional de saúde em sua vida privada pode 

repercutir em sua atuação e em seu cuidado, pois as representações sociais guiam as ações 

e comportamentos de todo indivíduo, justificando assim, sua tomada de posição. (ABRIC, 

2001). 

 Sendo assim, é muito importante compreender as representações sociais da AIDS, 

pois os conceitos construídos pelos profissionais de saúde podem influenciar as práticas 

de cuidado, expressando-se em uma relação distante imersa em preconceito e julgamentos 

morais. (COSTA, et al, 2006). 

 Frente ao exposto verificamos através das falas apreendidas de profissionais de 

saúde atuantes com PVHA os sentimentos e pensamentos compartilhados por estes em 
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suas práticas de cuidado. O estudo demonstrou diferença relevante em relação às emoções 

no início da epidemia da AIDS e nos dias atuais 

No início os sentimentos mostraram-se negativos, devido ao fato de não se saber 

muito sobre a AIDS e da mesma causar degeneração física e morte rápida. Os mais citados 

foram então o medo, a impotência, incapacidade e preocupação. 

Então a AIDS por ser uma doença recentemente descoberta, em seu início na 

década de 80, representou o medo do desconhecido e a incerteza, associando a doença a 

tabus e crendices. (MENEGHIN, 1996) 

Ao longo dos anos, no entanto, houve muitas pesquisas científicas, aumentando o 

conhecimento a respeito da doença, não faltando esforços entre as autoridades e 

profissionais de saúde para conter a AIDS. 

Desta forma, através das falas dos profissionais de saúde, verificamos mudanças 

na forma de ver e cuidar da PVHA, em que no início a doença gerava sentimentos difíceis 

e estressantes e nos dias atuais o cuidado é visto como normal. São relatados ainda 

sentimentos como adorar e de se sentirem confiantes em seu cuidado diário hoje em dia. 

Essa mudança no olhar direcionado aos pacientes com HIV/AIDS só foi possível 

devido aos avanços do conhecimento em relação a doença e a busca das autoridades e dos 

profissionais de saúde pela melhoria do atendimento, visando maior sobrevida e melhor 

qualidade de vida dos pacientes. 

Desta forma, através das entrevistas verificamos que atualmente os profissionais 

se sentem bem em relação a sua atuação e demonstram maior segurança e conhecimento 

a respeito da mesma, passando até mesmo a se sentirem realizados ao ver a evolução dos 

seus pacientes. 

5.2.2. RELACIONAMENTO COM A PESSOA INFECTADA PELO VÍRUS HIV 

Uma questão presente no cuidado a pessoa vivendo com HIV/AIDS é a relação que 

o profissional de saúde tem com esses pacientes e também com pessoas do seu círculo de 

convivência pessoal, como é o seu lidar no dia a dia e como eles agem quando tem que 

ter contato direto com a doença em sua vida pessoal.  
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Os entrevistados em sua maioria relatam terem uma relação normal e não veem 

nenhuma dificuldade em se relacionar com as PVHA, muitas vezes até esquecem que 

aquela pessoa que convive com elas tem o vírus HIV. 

Não tenho essa experiência pessoal, mas acho que não 

teria problema nenhum. (Prof. 4 médico sex. fem.) 

 

Eu tenho algumas pessoas que me relaciono fora, 

contaminadas com hiv e atualmente por trabalhar tanto, 

vejo isso de uma forma normal, lógico que também nunca 

tive uma relação íntima [...], não sei se sorodiscordantes, 

eu negativo e a pessoa positivo, eu saberia te falar como 

agiria nessa situação, mas uma relação de amizade, 

familiar, é uma relação tranquila, não vejo nenhum 

problema, ou preconceito nisso. (Prof. 6 nutricionista sex. 

fem.) 

 

Vejo isso como normal, porque o único modo de 

transmissão é sangue e relação sexual, então eu abraço, eu 

beijo, posso comer no mesmo prato, copo, não tenho essa 

preocupação. (Prof. 11 médico sex. fem.) 

 

Normais. O colega é um colega, o amigo é um amigo, vai 

continuar sendo, tendo AIDS ou não. (Prof. 24 nutricionista 

sex. fem.) 

 

 Em suas falas os profissionais de saúde demonstram naturalidade quanto ao seu 

relacionamento com PVHA, pois sabem que o HIV é transmitido apenas por via sexual 

ou contato com o sangue contaminado, tornando o contato direto com o outro normal, em 

que se pode estar junto, abraçar, beijar. 

 No entanto, alguns profissionais não saberiam dizer se teriam algum tipo de 

problema caso fosse um relacionamento íntimo com a PVHA, se ainda assim veriam com 

normalidade e se estariam tranquilos da mesma forma, porque esse tipo de relação 

apresenta um risco de contágio, provocando, desta forma, o medo e o receio, 

principalmente de adquirir o vírus. 

 Através dessas falas verificamos então outra questão presente no tema que se 

refere ao relacionamento com as pessoas infectadas pelo vírus HIV, as relações entre 

casais sorodircordantes. 
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 Os casais que apresentam um dos membros soroconvertido para o HIV, mas seu 

parceiro não, formam os pares discordantes ou sorodivergentes. (FERNANDES, 

HORTA, 2005). 

 O fenômeno da sorodiscondância apresenta-se como um fenômeno novo que 

acompanha as mudanças epidemiológicas dos últimos anos. (MAKSUD, 2012). 

“Esta modalidade de relacionamento passa a ser cada vez mais frequente pela 

melhoria da qualidade e expectativa de vida das pessoas soropositivas”. (REMIEN et al 

apud MAKSUD, 2012). 

O relacionamento sorodiscordante não é um tema novo, mas passa a ter sentido 

agora com a melhoria do atendimento prestado e evolução no tratamento. (HALLAL, et 

al, 2010, POLEKACK, 2001, MAKSUD, 2007, MENDES-LEITE, BANENS, 2006, 

SILVA, 2007, LAGO, 2011 apud MAKSUD, 2012). 

No entanto, como afirma Maksud 2009, Halall, Rossi, 2010, Vargas et al apud 

Maksud, 2012. 

Os casais sorodiscordantes suscitam outros desafios em termos de resposta à 

Saúde Pública, como a ampliação do referencial de prevenção (que deve pensar 

também os cuidados para os soropositivos), a garantia de assistência pelos 

serviços de saúde em caso de “acidente sexual”, bem como a perspectiva da 

assistência integral aos direitos reprodutivos. 

 

  Além dos desafios estruturais, é importante conhecer os desafios emocionais 

enfrentados pelos profissionais de saúde que atuam com as PVHA e agora também com 

parceiro não infectado pelo vírus HIV. 

 Com o intuito de apreender os sentimentos que a relação de sorodicordância causa 

no profissional, foi questionado aos mesmos como eles se sentem quando tomam 

conhecimento desse tipo de relacionamento. Pelo menos metade dos entrevistados 

demonstraram ter um olhar normal e natural perante o relacionamento entre indivíduos 

sorodiscordantes, como verificado nas falas a seguir: 

Normal. O máximo que eu posso é aconselhar, da parte técnica, 

sem tentar dar opinião pessoal. Eu procuro não dar juízo de 

valor, eu respeito, cada pessoa é uma pessoa. (Prof. 4 médico 

sex. fem.) 

Normal, porque aqui aprendemos a lidar e não fazemos 

diferença. (Prof. 7 téc. de enferm. Sex. fem.) 
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Eu vejo as coisas com tanta naturalidade, o outro tem direito de 

ser feliz também, guardando a questão da proteção que nós 

puxamos as orelhas. Eu falo sempre. Mas faz parte da vida, o 

outro vai continuar amando, vivendo a vida dele. (Prof. 5 

enfermeiro sex. fem.). 

 

Para mim é de uma forma normal, não traz nenhum impacto. 

(Prof. 1 médico sex. masc.) 

 

A outra metade dos profissionais de saúde relatam que existe dificuldade ao lidar 

com os casais sorodiscordantes devido as questões emocionais a serem enfrentadas e o 

desafio quanto a questão da prevenção entre os mesmos. 

Eu vejo essas relações como difíceis e complicadas para a pessoa 

com HIV/AIDS. Uma das coisas mais difíceis para eles é isso, o 

medo de revelar a AIDS e como [...] ter um relacionamento sem 

revelar a AIDS. Muitos preferem nem se relacionar por causa 

disso, para eles é bem difícil. (Prof. 9 médico sex. masc.) 

 

Eu entendo como opção individual das pessoas. Não questiono. 

Se houver possiblidade, apenas o uso do preservativo que eu 

coloco, mas eu respeito, é um desejo individual de cada um, só 

fico indignado quando uma pessoa com HIV/AIDS [...], porque a 

pessoa com HIV/AIDS está agredindo alguém, a possibilidade de 

estar infectando aquela pessoa, por medo de falar. (Prof. 27 

médico sex. masc.) 

Eu acho que são relações difíceis, nós compreendemos o que 

causa aids. Sorodiscordantes é uma coisa que na prática é difícil 

de lidar, na verdade é caso por caso, porque depende do que a 

pessoa sente em relação a ter um parceiro com hiv/aids. Tem 

tanta experiência, tem parceiro sexual que não está nem aí, tem 

parceiro que por ignorância, por não saber muito sobre a aids se 

afasta. (Prof. 16 médico sex. feminino) 

Algumas entrevistas apontam, então, que alguns profissionais veem com certa 

dificuldade as relações sorodiscordantes. Eles relatam que a grande dificuldade está no 

parceiro que se descobriu soropositivo para o HIV contar aos familiares e ao seu 

companheiro essa nova realidade, muitos escondem a doença e colocam em risco a saúde 

do parceiro; outra dificuldade é no convívio do casal, pois alguns podem por ignorância, 

por falta de conhecimento da doença, se afastar. 
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A dificuldade de aceitação da soropositividade do parceiro ao vírus do HIV está 

como a principal dificuldade enfrentada pelas PVHA. Isso se deve ao fato de hoje em dia 

a sociedade valorizar uma vida saudável, normal e sem riscos; o contrário é repudiado 

pelos indivíduos. A sorodiscordância é acentuada a partir desse contexto, pois é uma 

prática considerada de risco, já que a pessoa que não apresenta o vírus HIV tem uma 

maior chance de contrai-lo e por isso muitos não aceitam e se distanciam de seus 

parceiros. (AMORIM, SZPIRO, 2008). 

Segundo o estudo de Amorim, Szpiro, 2008, outras dificuldades são apontadas 

pelos casais sorodiscordantes, como a abstinência sexual e a inconveniência da relação 

sexual apenas com preservativo. 

 Então dentre os desafios enfrentados pelos profissionais e serviços de saúde está 

na busca em ofertar qualidade de vida ao parceiro soropositivo, prevenção ao parceiro 

soronegativo, garantir mediante aos direitos dos pacientes a revelação do diagnóstico 

tanto aos parceiros quanto aos familiares e buscar ajudar esse paciente a aceitar seu 

diagnóstico positivo pra o HIV. (LAGO, MAKSUD, GONÇALVES, 2013). 

  Outros desafios para a saúde pública diante de relacionamentos estáveis e de longa 

duração de pessoas soropositivas com pessoas soronegativas são: a manutenção da 

utilização do preservativo, a possibilidade de soroconversão do parceiro e os desejos 

reprodutivos. (LAGO, MAKSUD, GONÇALVES, 2013). 

 Para o enfrentamento destes desafios pelos profissionais de saúde amplas 

discussões têm sido realizadas sobre o tema em questão e recomendações e diretrizes de 

políticas públicas estão sendo introduzidas pelo Ministério da Saúde na rede de serviço, 

de forma geral. (LAGO, MAKSUD, GONÇALVES, 2013).  

 Nesse sentido, é importante que o profissional de saúde busque conhecer as 

dificuldades enfrentadas pelo casal e elabore um projeto de cuidado, baseado no seu 

conhecimento sobre o caso e as diretrizes do Ministério da Saúde, buscando amenizar 

suas dúvidas e dificuldades, dando então total apoio e principalmente não julgando ou 

condenando o relacionamento vivenciado pelo parceiro soropositivo com o soronegativo. 

Uma questão importante a ser ressaltada diante das entrevistas é que os profissionais 

de saúde não veem com preconceito as relações sorodiscordantes e sim apresentam uma 

dificuldade em trabalhar com esses indivíduos, devido a todos os fatores acima citados. 
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5.2.3. AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS AINDA SÃO VISTAS COMO 

PERTENCENTES A UM GRUPO DE RISCO. 

Neste tópico os profissionais de saúde falam a respeito do olhar da sociedade em 

relação a PVHA, para eles o pensamento social, em sua maioria, ainda se dá pelo grupo 

de risco, ou seja, as pessoas contaminadas ainda são relacionadas em grande parte com 

um grupo específico. 

Acredito que as pessoas veem assim como participantes de 

grupos. (Prof. 19 enfermeiro sex. fem.) 

Como grupo de risco. (Prof. 21 psicólogo sex. fem.) 

Ainda se tem essa visão. Já se tem essa coisa do indivíduo como 

si mesmo, mas ainda traz essa coisa de grupo de risco. (Prof. 27 

médico sex. masc.) 

Por outro lado alguns profissionais relatam verem que já houve mudança no 

conhecimento da sociedade com relação a PVHA, em que os mesmos são vistos como 

indivíduos em si mesmos. 

Antigamente era assim, grupo de risco que eram: usuários de 

drogas, homossexual e profissional do sexo. Atualmente não, 

qualquer pessoa tem, seu vizinho, pessoa da sua família, 

qualquer pessoa tem. (Prof. 14 chefia de supervisão sex. fem.) 

Eu acho que são indivíduos normais. Eu ainda tenho muitos 

pacientes que são homossexuais, mas não vou achar que um 

paciente homossexual possa ser definido por este fato, ou 

pertença a grupo. (Prof. 15 médico sex. fem.) 

Eu acho que como indivíduos em si mesmos. (Prof. 4 médico sex. 

fem.)  

Grupo de risco é um conceito derivado do perfil epidemiológico da AIDS, foi 

disseminado entre a sociedade no início da epidemia, devido a doença atingir inicialmente 

um grupo específico de pessoas. 

Os primeiros grupos de pessoas a serem atingidos pelo HIV/AIDS foram homens 

de maior escolaridade, gays adultos, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. 

(BRASIL, 2011) 
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Tem-se uma explicação a nível social para o fato desse grupo em particular de 

indivíduos, serem inicialmente afetados. A epidemia da AIDS encontra-se ligada a 

algumas mudanças sociais que caracterizavam a segunda metade do século XX, como a 

miscigenação da população, liberação dos costumes sexuais, promiscuidade 

homossexual, aumento do uso de drogas injetáveis, transfusões sanguíneas, etc. 

(GRMEK, 1995) 

Os comportamentos descritos acima desse grupo de indivíduos tornou-os 

incialmente mais vulneráveis a serem infectados pelo vírus HIV, já que as principais 

formas de transmissão desse patógeno são por via sexual e por contato com material 

pérfuro cortante infectado. 

A sociedade brasileira, no início da epidemia, apresentava-se ainda muito 

tradicional, já existindo o preconceito contra as profissionais do sexo, usuários de drogas, 

e principalmente contra os homossexuais. 

O surgimento da AIDS tornou essa relação, sociedade-homossexuais, ainda mais 

complexa, exacerbando o preconceito e tornando, no imaginário da sociedade, a 

homossexualidade masculina como sinônimo da AIDS. Essa associação da AIDS com os 

homossexuais foi tão intensa que chegou a ser chamada de câncer gay e peste gay. 

(TERTO Jr. 2002) 

No entanto, esse conceito mostrou-se ultrapassado quando os casos entre homens 

heterossexuais, mulheres, pessoas moradoras de cidades mais ao interior aumentou. 

Dessa forma, “em anos recentes, dentro desse panorama da epidemia ao qual predomina 

a transmissão heterossexual, a AIDS vai deixando de ser uma doença de segmentos 

populacionais sob particular risco e vai-se disseminando”. (SZWARCWALD, 2000). 

Desta forma, nos meios científicos superou-se a noção de grupo de risco, sendo 

incorporado um novo conceito, o de comportamento de risco. Segundo Ayres et al. 

(1999), “o conceito de comportamento de risco tende a evitar o estigma dos grupos, 

universaliza a preocupação com o problema e estimula o ativo envolvimento individual 

com a prevenção, mas envolve a culpabilização individual.” (AYRES et al, 1999 apud 

TORRES, CAMARGO, 2008). 
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Devido à culpabilização individual foi proposto ainda um novo conceito, aquele 

que envolve aspectos individuais, sociais e pragramáticos, trazendo a responsabilidade da 

infecção pelo HIV não só para o indivíduo, através do comportamento individual, mas 

também para o contexto social que vive esse indivíduo e para os programas de 

DST/AIDS, ou seja para o governo e suas políticas. (AYRES et al, 1999 apud TORRES, 

CAMARGO, 2008). 

Segundo Torres, Camargo, 2008.  

A vulnerabilidade individual está relacionada à possibilidade de infecção pelo 

HIV para todas as pessoas em menor ou maior grau, de acordo com os seus 

valores pessoais e recursos preventivos, considerando o acesso à saúde e 

amparo social, conforme condições de ordem cognitiva (informação, 

consciência do problema, enfrentamento), comportamental (transformação em 

atitudes e ações a partir das condições cognitivas) e social (acesso a recursos e 

adoção de comportamentos de proteção). 

Desta forma, segundo os achados científicos houve mudanças no perfil 

epidemiológico da AIDS e também nos conceitos a respeito da doença. No entanto, o 

conceito social com relação aos grupos de risco foi tão forte que ficou arraigado no 

pensamento da sociedade até os dias atuais, associando ainda a AIDS com os 

homossexuais, as profissionais do sexo e os usuários de drogas injetáveis. 

Através das entrevistas realizadas neste estudo, verificamos que na atuação dos 

profissionais de saúde, eles ainda percebem a visão da sociedade ligada aos grupos de 

risco. Alguns acreditam ter mudado o pensamento da sociedade, mas a maioria alega 

verificar ainda a associação da AIDS com determinados grupos. 

Isso é um fator que interfere no cuidado, pois as PVHA acabam escondendo da 

sociedade sua doença, com medo de sofrer o preconceito e a discriminação, deixando 

muitas vezes de receber o apoio necessário para a continuidade do tratamento. 

 O apoio fornecido pelas pessoas próximas apresenta um grande peso para o 

tratamento, pois os pacientes que recebem ajuda e incentivo tendem a aderir mais ao 

tratamento do que aqueles que não recebem.  

Os que se encontram sozinhos muitas vezes abandonam o tratamento, pelo medo de 

que o outro descubra sobre sua doença ou por não aguentarem sozinhos os efeitos 

adversos provocados pelas medicações. 
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Sendo assim, o profissional de saúde que atua com a PVHA deve estar preparado 

para lidar com a questão do preconceito e estigma gerado pela AIDS, apoiando o paciente, 

incentivando-o a aderir ao tratamento e também clarificando todas as questões inerentes 

a AIDS, para que tanto a PVHA como sua família e amigos – quando estes sabem do 

diagnóstico –, possam ver a doença como de fato ela é e não com olhar condenatório e 

excludente. 

5.2.4 IMPRESSÃO GLOBAL PREDOMINANTE NO SERVIÇO EM RELAÇÃO 

AO CUIDADO À PVHA. 

No início da epidemia, com o conceito de grupo de risco, as pessoas que eram 

infectadas pelo vírus HIV eram culpabilizadas por terem adquirido a doença, pois o saber 

que permeava a sociedade associava a doença aos comportamentos de riscos tomados por 

esses indivíduos. 

 Assim crescia a discriminação pelas PVHA que a sociedade acreditava serem as 

causadoras pelo surgimento e propagação da doença, além de desviantes das normas 

consideradas éticas e morais. 

A culpabilização do indivíduo, julgando-o merecedor por adquirir o vírus, em 

resposta aos maus comportamentos realizados e seguidos por este, só fez aumentar o 

julgamento e afastamento da sociedade, isolando o pacientes do convívio social e, muitas 

vezes também, do familiar, fazendo-o enfrentar sozinho uma doença que matava 

rapidamente. 

Com o avanço do saber científico e evolução do tratamento, o perfil 

epidemiológico mudou e junto com ele as representações sociais da doença também 

mudaram, ou pelo menos deveria ter mudado por completo. 

A verdade é que o perfil da AIDS no início da epidemia foi tão forte que ainda 

hoje, após mais de 30 anos desde o seu surgimento, ainda conseguimos ver resquícios das 

representações que permeavam a sociedade em uma época em que a doença era 

desconhecida e a morte iminente. 

Com o intuito de verificar, através das falas dos profissionais de saúde atuantes 

nos ambulatórios que trabalham com as PVHA, se em seu serviço eles ainda notam 

existirem representações referentes ao início da epidemia, fora questionado então qual 
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seria a impressão geral predominante em seu serviço, o que eles pensam acerca da pessoa 

vivendo com HIV/AIDS, se estas são vítimas da infecção ou causadoras do seu próprio 

infortúnio. 

O questionamento realizado aos depoentes era para que os mesmos apenas 

respondessem se consideravam as PVHA como vítimas, necessitados de ajuda, com 

família e amigos ou causadores do seu próprio infortúnio. Por isso os profissionais apenas 

se detiveram a pergunta feita, respondendo assim entre uma opção ou outra. 

A grande maioria dos profissionais relatou achar que as PVHA são vistas, em sua 

maioria, como vítimas da infecção. 

 

As pessoas com HIV/AIDS são indivíduos vítimas, necessitados 

de ajuda, com família e amigos e que pensam no futuro. (Prof. 8 

tec. de enferm. Sex. fem.) 

 

As pessoas com HIV/AIDS são indivíduos vítimas, necessitados 

de ajuda, com família e amigos e que pensam no futuro. (Prof. 10 

psicólogo sex. masc.) 

 

As pessoas com HIV/AIDS são indivíduos vítimas, necessitados 

de ajuda, com família e amigos e que pensam no futuro. (Prof. 13 

assist. social sex. fem.) 

As pessoas com HIV/AIDS são indivíduos vítimas, necessitados 

de ajuda, com família e amigos e que pensam no futuro. (Prof. 18 

enfermeiro Sex. fem.) 

A intenção do questionamento realizado foi verificar se nos serviços de saúde 

especializados no atendimento a pessoa vivendo com HIV/AIDS ainda poderia ser 

encontrado profissionais que carregavam em si, em seu modo de pensar e agir, 

representações iniciais da doença, o que repercutiria em preconceito e afastamento do 

indivíduo que a possui. 

No entanto, através das respostas obtidas notou-se que os profissionais de saúde 

não se mostravam arraigados em pensamentos antiquados e ultrapassados, pelo contrário, 

mostraram-se bastante condoídos pela situação de seus pacientes, sabendo que os mesmos 

são vítimas de uma doença ainda sem cura. Sabendo, portanto, que qualquer indivíduo 

pode vir a contrair o vírus. 
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Sendo assim, verificamos não haver preconceito ou exclusão com relação ao 

cuidado, os profissionais de saúde veem as pessoas vivendo com HIV/AIDS como 

indivíduos comuns, dotados de sonhos e expectativas, mas que necessitam de sua ajuda e 

de um olhar mais atento, pois contraíram uma doença incurável, dotada de estigma social.  

5.3. O CUIDADO À PESSOA VIVENDO COM HIV/AIDS PROPRIAMENTE 

DITO 

O cuidado é uma tarefa primordial dos profissionais de saúde, é a base e a 

ferramenta principal do seu trabalho, que tem o objetivo de promover a cura da doença e 

o bem- estar físico e mental do ser cuidado. 

Hoje em dia o cuidado tem sido um tema cada vez mais discutido no meio 

científico, verificando-se a abrangência tomada por esse assunto, tornando ultrapassado 

o achismo de que a tarefa dos profissionais de saúde é apenas voltada para a cura da 

doença acometida ou desenvolvida pelo paciente, representando muito mais para a 

sociedade. 

Segundo Boff, “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais 

que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. (BOFF, 

2012). 

O cuidado opõe-se ao descuido e ao descaso, é realizado com proximidade e 

interesse pelo outro. No entanto, a sociedade contemporânea, ao mesmo tempo que 

aproxima as pessoas, possibilitando sua comunicação onde quer que estejam, também as 

distanciam de corpo e de presença, afetando assim a vida humana naquilo que ela possui 

de mais fundamental: o cuidado. (BOFF, 2012). 

Não se pode suprimir o cuidado, pois este é algo essencial para a existência 

humana, ele sempre irrompe na vida de todo indivíduo. “Sem o cuidado, ele deixa de ser 

humano. Se não receber cuidado, desde o nascimento até a morte, o ser humano 

desestrutura-se, definha, perde sentido e morre”. (BOFF, 2012). 

Sabendo da importância do cuidado, intencionou-se apreender através das falas se 

os profissionais conhecem a importância do cuidado prestado de forma integral, 

estendendo o mesmo à família das PVHA e também conhecer os avanços no cuidado 
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decorrentes de toda a pesquisa realizada a respeito da AIDS desde seu surgimento até os 

dias atuais. 

 

5.3.1. AS PRÁTICAS DE CUIDADO E TRATAMENTO REALIZADOS POR 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS  

 Compreendendo a essencialidade do cuidado na vida do ser humano investigou-

se através das entrevistas o que os entrevistados consideravam como tratamento e como 

práticas de cuidado. 

Essa categoria tem a intenção de verificar se os profissionais de saúde 

compreendem a importância e dimensão do cuidado no seu trabalho e na vida do ser 

humano. 

Tratamento é melhorar, o que eu vejo é melhorar a qualidade de 

vida da pessoa com hiv/aids, mesmo que ele tenha uma doença 

grave, você como médico vai tentar minimizar o sofrimento dele. 

Se ele quiser aceitar o tratamento e seguir as orientações do 

serviço, ele acaba evoluindo bem (...). (Prof. 11 médico sex. 

fem.) 

Eu acho que não deveria ter. O tratamento que eu faço, inclui 

toda a abordagem que eu costumo fazer com as pessoas com 

hiv/aids. Eu chamo de uma coisa mais ampliada, psicossocial, 

que vai de um acolhimento, se não o tratamento medicamentoso 

não dá certo, mas eu acho que de uma forma geral essa 

separação existe, do tratamento medicamentoso e do que eu 

chamaria de acolhimento. (Prof.12 médico sex. fem.) 

Eu não sei o que falar por todos da equipe de saúde, mas eu penso 

e oriento a equipe de saúde que o tratamento não é apenas tomar 

os antirretrovirais, a assiduidade às consultas, os exames de 

rotina, estes quais são: investigar algumas doenças oportunistas. 

Não existindo diferença entre tratamento e práticas de saúde 

(Prof. 16 médico sex. fem.) 

Eu acho que prática de cuidado de enfermagem é uma coisa 

pontual, punção venosa, coleta, administração de medicação, 

que é um tratamento também. (Prof.2 enfermeiro sex. fem.) 

Acho que aqui o tratamento e os cuidados são os mesmos. (Prof. 

21 psicólogo sex. fem.) 
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Através das falas apresentadas percebemos que, uma parte dos profissionais de 

saúde acreditam não existir diferença entre tratamento e cuidado em saúde, alegando que 

as práticas utilizadas referem-se apenas às realizações de exames, administração de 

medicação e realização das técnicas.  

Já outros profissionais entrevistados acreditam haver diferença entre o cuidado em 

saúde e o tratamento, afirmando realizar uma abordagem ampla às pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, oferecendo um acolhimento que trata além do físico o psicológico e social, 

com intuito de promover qualidade de vida ao paciente, minimizando o máximo seu 

sofrimento. 

A divisão de opiniões apresentada pelos entrevistados demonstra que alguns 

profissionais de saúde ainda apresentam o pensamento ultrapassado, que o tratamento 

medicamentoso e a cura da doença é o principal e muitas vezes o único foco do cuidado 

em saúde. Pensamento no qual vai contra conclusões e estudos científicos atuais.  

Como afirma Boff , 2012 

Quem é são pode ficar doente. A doença significa um dano à totalidade da 

existência. Não é o joelho que dói. Sou eu, em minha totalidade existencial, 

que sofro. Portanto, não é uma parte que está doente, mas é a vida que adoece 

em suas várias dimensões: em relação a si mesmo (experimenta os limites da 

vida mortal), em relação com a sociedade (se isola, deixa de trabalhar e tem 

que se tratar num centro de saúde), em relação com o sentido global da vida 

(crise na confiança fundamental da vida que se pergunta por que exatamente 

eu fiquei doente?). 

Sendo assim, o cuidado não pode se reportar somente à prática de técnicas em 

saúde ou a administração dos medicamentos, apesar dessas questões serem de fato muito 

importantes para o tratamento, elas não devem ser realizadas de forma isolada. “(...) Toda 

cura deve reintegrar as dimensões da vida sã, no nível pessoal, social e fundamental que 

diz respeito ao sentido supremo da existência e do universo”. (BOFF, 2012).      

  É importante ressaltar que, a maioria dos profissionais de saúde entrevistados 

compreende a importância de um cuidado mais abrangente, em que é essencial acolher, 

ouvir o paciente, dar atenção às suas necessidades e agir buscando melhorar sua qualidade 

de vida. No entanto o cuidado é realizado de forma multiprofissional e é preciso que todos 

os profissionais atuem conjuntamente e de forma a integralizar o paciente e o seu 

tratamento. 



77 
 

Não sendo bom, portanto, que cada profissional pense e aja de forma diferente. 

Para isso, é importante a atualização desses profissionais e a reunião realizada por estes 

para discutir os casos, as intervenções realizadas em cada um e as evoluções alcançadas 

em cada caso. 

5.3.2 CUIDADO À FAMÍLIA  

O cuidado em saúde vem há muito tempo sendo entendido e praticado, pelos 

pacientes e pelos profissionais, de forma limitada, centrada apenas nas ações 

desenvolvidas dentro dos serviços de saúde. (GUTIERRES, MINAYO, 2010). 

No entanto, segundo Gutierrez, Minayo, 2010 “os cuidados de saúde são 

produzidos em pelo menos dois contextos distintos, porém inter-relacionados: a rede 

oficial de serviços e a rede informal, representada especialmente pela família”. A rede 

formal representa o saber científico e biomédico, que conta com todo o prestígio e 

reconhecimento como local produtor de cuidado. Já a rede informal ainda não é 

visualizada por todos como tal. (GUTIERRES, MINAYO, 2010). 

Historicamente percebe-se então a falta de conhecimento e reconhecimento por 

parte de muitos profissionais quanto à importância da família no cuidado. 

“A família pode ser definida como sendo um grupo formado por pessoas unidas 

por laços afetivos consanguíneos ou não, inseridas em um contexto social e temporal”. 

(SILVEIRA, CARVALHO, 2002).  

A família é composta por indivíduos que se relacionam entre si e que possuem o 

compromisso do cuidado umas com as outras, desde o nascimento até a sua morte; 

compromisso com a alimentação, educação, saúde, proteção, desenvolvimento, 

acolhimento, entre outros. Por isso, Mioto, 2001 diz que a família “é o melhor lugar 

inventado para fazer gente”. 

Assim como afirma Silveira, Carvalho, 2002. 

É pela família que se produzem cuidados essenciais à saúde. Estes vão desde 

as interações afetivas necessárias ao pleno desenvolvimento da saúde mental e 

da personalidade madura de seus membros, passam pela aprendizagem da 

higiene e da cultura alimentar e atingem o nível da adesão aos tratamentos 

prescritos pelos serviços (medicação, dietas e atividades preventivas). Essa 

complementaridade se dá através de ações concretas no cotidiano das famílias, 

o que permite o reconhecimento das doenças, busca “em tempo” de 
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atendimento médico, incentivo para o autocuidado e, não menos importante, o 

apoio emocional. 

A AIDS por sua vez, devido a conquista de sua cronicidade e melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes, fez com que o número de internações apresentasse uma 

considerável queda, tornando a maior parte do cuidado desse paciente no ambiente 

ambulatorial e domiciliar. 

Tornando ainda mais importante a participação da família no tratamento, pois é 

esta instituição que vai cuidar do paciente no momento da agudização da doença, 

acompanhando as consultas de rotina, lembrando de tomar os remédios, ajudando a 

enfrentar a doença e seus preconceitos e dando todo o suporte necessário. 

Conhecendo então a inegável importância da família no cuidado à saúde, mas 

especificamente do indivíduo vivendo com HIV/AIDS, foi intenção do estudo em questão 

verificar como era a relação dos profissionais de saúde com o paciente e sua família no 

início de sua atuação e se houve mudança desse relacionamento nos dias atuais, se existe 

esse relacionamento e o que os profissionais pensam acerca dele. 

O primeiro questionamento a ser feito aos profissionais de saúde foi: 

“Emocionalmente como eram as relações dos profissionais com os pacientes e com suas 

famílias no início de suas atuações?”. 

Nos dias de atualmente, a família está mais presente, elas querem 

participar, aprender a lidar com essa situação. Antes, a coisa era 

muito ignorada. (Prof. 7 téc. de enf. sex. fem.) 

Vou falar pela minha equipe de saúde; eram bem amigos. 

Pessoas com HIV/AIDS são bem tranquilos com a família, 

sempre se preocupam. (Prof. 8 téc. de enf. sex. fem.) 

Bem próxima às pessoas com HIV/AIDS que traziam a família, 

mas nem sempre a família é acompanhante dentro do serviço. Os 

próprios usuários não compartilham a informação com a família, 

isso dificulta o trabalho, não temos um elo lá fora. (Prof. 26 

assist. social sex. fem.) 

(...) Em relação à família, depende, porque há o sigilo. Nem toda 

pessoa com HIV/AIDS conta para a sua família, aquele que 

conta, prestamos um atendimento também a família, seja a mãe, 

o marido, os filhos, esclarecendo o preconceito, o medo, mas há 
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um relacionamento íntimo, de muita intimidade. (Prof. 6 

nutricionista sex. fem.) 

 Percebe-se através da análise das entrevistas que a maior parte dos entrevistados 

não responderam exatamente o que foi perguntado, fugindo um pouco do tema sobre 

família. A maioria respondeu apenas sobre sua relação com os pacientes e outros falaram 

dessa relação nos dias atuais, sendo que a pergunta foi sobre o início de suas atuações. 

Provando a falta de conhecimento sobre a importância da família no tratamento 

antigamente. 

 Os profissionais que responderam e falaram do relacionamento com a família, 

deixaram claro que essa relação só existe quando é autorizado pelo paciente, pois nem 

todos contam para seus entes a respeito da sua doença.  

 Um dos entrevistados falou que, em relação a sua equipe, ele sempre percebeu a 

preocupação da equipe com a família das PVHA. 

 Outro questionamento feito aos profissionais entrevistados foi: “Quanto ao 

relacionamento dos pacientes e seus familiares, como você vê hoje a atuação da equipe 

multiprofissional?” 

Família é crucial. (Prof. 4 médico sex. fem.) 

É como se tivesse formado uma família. Muitos familiares tem 

acesso ao computador, vem conversar conosco e tirar dúvidas. 

Atualmente a coisa está mais estabilizada. (Prof. 7 téc. de enf. 

sex. fem.) 

Aqui é muito bom, realmente o serviço é muito bom! Eles 

acompanham a mulher, marido, filho, todo mundo aqui tem 

tratamento, não é excludente: um tem, outro não tem, você isso, 

você aquilo, não; trata a família, não há exclusão de ninguém da 

família. (Prof. 14 chefia ou supervisão sex. fem.) 

Não, nenhuma. Para nós, não. O nosso trabalho sempre é em 

equipe de saúde, eu não vejo a aids como um problema pessoal, 

individual, a aids é uma doença que atinge a família daquele 

pessoa com HIV/AIDS. O trabalho tem que estar sempre voltado 

para a pessoa com HIV/AIDS e sua família, não consigo 

desvincular, por isso essa relação é sempre próxima (...). (Prof. 

21 psicólogo sex. fem.) 
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Acho que existe bastante preocupação das equipes de saúde que 

trabalham aqui em relação a garantir bom atendimento, boa 

adesão ao tratamento. Em relação a estender o atendimento aos 

familiares, existe a preocupação de atender a pessoa com 

HIV/AIDS com alguém que ela queira, não necessariamente o 

familiar. Eu acho que existe uma boa relação dos usuários e 

equipe de saúde. (Prof. 22 assist. social sex. fem.) 

Não vou te responder pela equipe de saúde, porque atualmente 

sou eu sozinha, mas pensando no que era antes e no que é agora, 

eu acho que as coisas mudaram sim, porque os familiares 

começam a nos procurar para saber como lidar com aquela 

pessoa com HIV/AIDS. (Prof. 28 psicólogo sex. fem.) 

 

 Com relação a essas falas podemos verificar a diferença com relação a primeira 

pergunta. Verificamos então agora que os profissionais passaram a reconhecer a 

importância da família no tratamento, mostrando através de suas falas que este 

relacionamento de fato mudou, que as próprias famílias hoje procuram o programa para 

se informarem e saberem como ajudarem seus entes. 

 Outras falas demonstram como o pensamento dos profissionais também mudou, 

mostrando que hoje existe uma preocupação em relação a estender o cuidado aos 

familiares, pois a presença destes é crucial no tratamento. 

 

 Outra questão levantada foi se os profissionais entrevistados achavam que o 

relacionamento da equipe com o paciente e sua família interferia na adesão do paciente. 

A pessoa com HIV/AIDS que tem uma participação e apoio da 

família tem outra inserção da AIDS, outro olhar. A família que 

dá colinho torna a pessoa com HIV/AIDS outro. (Prof. 13 assist. 

social sex. fem.) 

Totalmente. Por causa disso que as pessoas com HIV/AIDS 

pediátricos têm uma adesão muito maior que os adultos. Pelo o 

que as mães e os pais falam do atendimento que eles têm pelos 

clínicos, infectologista de adulto em outros serviços, vemos que 

os nossos aderem muito mais ao tratamento que nos outros. (Prof. 

16 médico sex. fem.) 

Um bom relacionamento da equipe de saúde? É um dos fatores. 

(Prof. 17 assist. social sex. fem.) 
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Auxilia, interfere não em sentido ruim, interfere positivamente, 

com certeza, acho que é fundamental essa relação. (Prof. 21 

psicólogo sex. fem.) 

Eu acho que interfere, mas existem muitas outras coisas que 

determinam a falta de adesão e isso não é o principal. (Prof. 15 

médico sex. fem.) 

 As falas apreendidas demonstram que a maioria dos profissionais entrevistados 

acreditam que a participação da família no tratamento interfere positivamente nos 

resultados obtidos, afirmando que o indivíduo que recebe o apoio de seus parentes e 

amigos se torna outro tipo de paciente  

Os profissionais falam ainda a respeito da maior adesão por parte das crianças do 

que pelos adultos com HIV/AIDS. Isso se deve a maior inserção da família no tratamento. 

 Batti, et al, 2009 fala a respeito da repercussão na vida do indivíduo quando existe 

o apoio da família: 

(...) o apoio da família afeta de maneira positiva a autoestima, a autoconfiança 

e a autoimagem do indivíduo soropositivo e traz benefícios para o tratamento, 

fortalecendo o sujeito e preparando-o para dar continuidade a sua vida, já que 

ser portador do HIV não é motivo para aposentadoria, trancamento de 

matrícula de estudo, abandono de atividades sociais ou outras. 

  

Dar continuidade a sua vida é o que de mais importante deve ser feito pelas 

pessoas vivendo com HIV/AIDS, porém, para isso elas precisam se sentir acolhidas, 

amadas e apoiadas, precisam de apoio não só emocional, mas também social e financeiro 

e precisam ter acesso a um bom tratamento. 

Sabemos então da importância da família no cuidado em saúde à PVHA. No 

entanto a entrada da AIDS, uma doença cheia de preconceitos e medos, pode gerar 

situações de difícil enfrentamento por parte dos parentes, como dificuldade financeira, 

falta de informação, medo do contágio intrafamiliar, falta de treinamento e sobrecarga de 

tarefas. Essas são situações que desestruturam a rotina de uma família. (BATTI, et al, 

2009) 

Por isso, é importante que o profissional de saúde saiba da importância da família 

no tratamento e, por isso, procure destinar sua atenção e seu cuidado também para esse 
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grupo, pois dando apoio aos mesmos, estes se sentem mais confiantes e preparados para 

ajudar seu familiar doente.  

Mediante a análise das entrevistas um fator mostrou-se preocupante, o fato de nem 

todos os pacientes revelarem seu diagnóstico aos seus parentes e cônjuges. Esse fato leva 

muitas vezes a desistência do tratamento pelo paciente, pois existe a dificuldade em tomar 

os remédios sozinhos, enfrentar seus efeitos colaterais e os estigmas que rodeiam a AIDS. 

Além disso, é uma situação que coloca os parceiros em risco de contágio. 

Nesta situação o profissional de saúde não pode falar com os familiares do 

paciente, devido a lei de sigilo. Porém, pode e deve ser feito um trabalho com a PVHA, 

para que a mesma busque contar para algum parente sobre seu diagnóstico e assim 

compartilhar seus medos e anseios, buscando apoio dos mesmos. 

De fato a lei do sigilo é importante para preservar o paciente e sua individualidade, 

no entanto, até que ponto o profissional deve se calar, é uma questão complicada e que 

merece mais atenção e discussão a respeito. 

 No caso da pessoa com HIV/AIDS existe a possibilidade de infectar outras 

pessoas com quem o indivíduo tem relação sexual, esse seria um motivo para se quebrar 

a lei do sigilo, o outro tem o direito de saber o risco que corre e decidir por si só as atitudes 

que tomará, além de passar a se prevenir caso queira continuar com o relacionamento. 

 No entanto, quando a PVHA não quer contar o seu diagnóstico para a família e 

também para a pessoa com quem a mesma se relaciona, o profissional de saúde fica 

amarrado pela lei, sabendo do risco que o outro está correndo.  

 Muitos profissionais, quando passam por essa situação, se sentem angustiados e 

indignados, pois se sentem impotentes diante dessa situação e se perguntam até onde 

devem seguir a lei, até onde vai o direito da PVHA quanto a revelação do seu diagnóstico 

para aqueles que sem saberem podem contrair a doença. 
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5.3.2. AVANÇOS DO CUIDADO PRESTADO ÀS PESSOAS VIVENDO COM 

HIV/AIDS NOS ÚLTIMOS 30 ANOS. 

A AIDS surgiu no Brasil e no mundo como um importante problema de saúde 

pública e de bem estar (PARKER, 1997) devido ao alto número de mortalidade e péssimas 

condições de vida enfrentadas pelas PVHA.  

Isso fez o povo clamar por uma atitude do governo e do ministério da saúde para 

combater o mal que estava assolando a sociedade, devido a números cada vez maiores de 

pessoas infectadas e a epidemia do medo que estava se alastrando. 

Assim o governo passou a investir no combate à AIDS, se tornando um país com 

uma importância estratégica nas políticas que visam a cura da doença, tendo o apoio 

frequente de agências internacionais. (PARKER, 1997) 

Com o investimento do governo no campo da saúde, principalmente em relação a 

AIDS, muitas pesquisas foram realizadas, tendo como principal objetivo conhecer a 

doença, descobrir um tratamento e a cura. 

As pesquisas levaram a um conhecimento mais aprofundado da AIDS, 

promovendo avanços no campo da saúde, das políticas sociais e da prevenção. 

Um grande avanço no combate à AIDS foi a introdução de novos fármacos 

antirretrovirais inibidores de protease e de sua combinação com os inibidores de 

transcriptase. Diversas investigações mostraram que o uso dessas medicações podem 

reduzir a carga viral do paciente a níveis indetectáveis pelos exames laboratoriais. 

(CASTRO, REMOR, 2004). 

A doença então que antes era considerada como incurável e mortal, hoje é tida 

como crônica, tendo hoje medicações que estabilizam o vírus dentro da célula, 

promovendo maior qualidade de vida e sobrevida para as pessoas vivendo com 

HIV/AIDS. 

Sabendo da evolução da AIDS nos últimos anos, foi verificado com os 

profissionais de saúde sobre os avanços no tratamento e no cuidado da pessoa vivendo 

com HIV/AIDS. Os entrevistados em sua maioria apresentaram como resposta o advento 

da terapia antirretroviral, dos exames detectores do vírus HIV e o aumento do 



84 
 

conhecimento científico como principais mudanças no tratamento. Mudanças essas que 

repercutiram em maior capacitação e melhoria no atendimento. 

Só em termos de antirretrovirais, houve uma mudança 

gigantesca. (Prof. 9 médico sex. masc.)  

 

Atualmente há mais exames, medicações, ninguém mais morre de 

aids como morria antigamente. Não tinha tratamento. (Prof. 11 

médico sex. fem.) 

 

Em relação ao científico, é bem diferente, há outros recursos, 

mas eu acho que isso deixa o profissional de saúde com melhores 

possibilidades para trabalhar, saber que tem mais recursos. 

(Prof. 20 nutricionista sex. fem.). 

 

É diferente pelo conhecimento que eu adquiri, então atualmente 

só pela diferença desse conhecimento, sim, mas eu tenho o mesmo 

cuidado que eu tinha antigamente, só que atualmente eu tenho 

mais conhecimento, então eu faço um trabalho um pouco 

diferente em relação a orientação dietética, eu uso outros 

produtos que naquela época eu não tinha acesso (Prof. 6 

nutricionista sex. fem.). 

 

A melhora no cuidado se tornou possível, segundo as falas dos profissionais de 

saúde, após as descobertas científicas em relação a AIDS, em que hoje se tem o 

conhecimento a respeito da fisiopatologia da doença, dos efeitos das medicações e a 

descoberta da medicação que estabiliza o vírus HIV no corpo, permitindo a sobrevida do 

indivíduo vivendo com AIDS e permitindo também que os profissionais promovam em 

suas instituições os cuidados de saúde, individualizados, voltados aos seus pacientes. 

 Assim, hoje o profissional de saúde atua com mais confiança, pois tem 

conhecimento a respeito da doença com que está lidando, conhece as formas de 

transmissão e de tratamento, oferecendo maiores possibilidades de ações, que visam o 

bem estar físico, emocional, psicológico e social da PVHA. 

  

5.4. DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA ATUAÇÃO COM AS PESSOAS 

VIVENDO COM HIV/AIDS. 

O cuidado à saúde da PVHA como sabemos e já discutimos, sofreu muitas 

mudanças e evolução ao longo do tempo, em que muito se descobriu a respeito da doença 
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e dos aspectos saúde-doença. Devido a essas novas descobertas verificou-se a necessidade 

de reformulação da saúde de forma geral.  

Os profissionais de saúde, por sua vez, vivenciaram e acompanharam as novas 

descobertas e a implantação de novas políticas, novos serviços de saúde e novos 

tratamentos, aprenderam a lidar com a doença que antes era desconhecida e a importância 

em oferecer melhores condições de vida para a PVHA e também para os indivíduos 

possuidores de outras doenças, além de capacitar os pacientes sempre para a promoção 

do autocuidado, tornando-os capazes de agir sobre sua própria saúde. 

 Segundo Kahhale, 2010 

O trabalho do profissional deve promover a capacidade de intervenção 

transformadora do homem sobre o mundo cotidiano. Deverá permitir, nas 

situações em que ocorre uma fragilização do indivíduo, o rompimento deste 

processo, a apropriação e produção de novos sentidos pessoais e a sua inserção 

num processo coletivo de engajamento na luta por melhores condições de vida. 

Verificamos desta forma, o importante papel da participação dos profissionais de 

saúde no cuidado à saúde de forma geral e, principalmente, no cuidado às PVHA, em que 

o profissional age sempre em prol da saúde e do bem estar do paciente. 

Para que este profissional de saúde possa promover o cuidado em saúde, este 

precisa de estrutura e de recursos para que seu trabalho possa ser executado com 

excelência.   

No entanto, verificamos a partir das entrevistas realizadas no presente estudo que 

os profissionais de saúde que atuam com as PVHA enfrentam hoje algumas dificuldades 

e desafios em seu trabalho, em que as mais citadas são: falta de medicações, falta de 

profissionais e falta de processos de capacitação e de educação em saúde. 

5.4.1. FALTA DE MEDICAÇÕES NOS AMBULATÓRIOS DE HIV/AIDS 

A terapia antirretroviral combinada (TARV) é uma associação de três tipos de 

drogas que provoca a inibição do ciclo de reprodução do vírus HIV, evitando assim que 

este se multiplique pelo corpo perdendo suas células TCD4. Desta forma o indivíduo não 

adoece como antes, provocando menor número de internações hospitalares por doenças 

oportunistas e redução da mortalidade das pessoas infectadas. Por isso, pode-se afirmar 

que a introdução da TARV revolucionou o tratamento da AIDS. (CORDEIRO E COL,. 

2010). 
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 Os novos medicamentos estiveram disponíveis no Brasil no ano de 1996, como 

uma estratégia política, por meio da lei 9.313 (BRASIL, 1996), que regulamenta o acesso 

gratuito aos antirretrovirais no Sistema Único de Saúde (SUS).  

 O acesso universal e gratuito aos medicamentos no Brasil propiciou a AIDS a 

passar de uma doença fatal para uma doença crônica controlável. (PICELLI, 

BERMÚDEZ, 2014). 

 A não adesão ou não oferta da TARV é considerado hoje como um dos principais 

motivos para a não efetividade do tratamento, no plano individual, e para a disseminação 

do vírus-resistência no plano coletivo. (TEIXEIRA, PAIVA, SHIMA, 2000). 

 A questão de adesão ao tratamento tornou-se então uma constante e importante 

preocupação entre todos os profissionais de saúde que atuam nos ambulatórios destinados 

a cuidar de PVHA, pois muitos pacientes acabam abandonando o regime terapêutico no 

caminho por diversos motivos, que estão entre o medo que alguém descubra a sua 

sorologia positiva para o HIV, os efeitos colaterais que a medicação provoca, a falta de 

aceitação de ter contraído a doença, entre outros. 

 Para que o profissional de saúde atue então com as PVHA e tenha resultados 

positivos quanto a melhora do quadro clínico do paciente é preciso que a TARV seja 

ofertada aos pacientes de forma contínua, universal e gratuita, para que assim não haja 

interrupção do tratamento por falha do governo ou da saúde. 

 Com relação, então, a importância da TARV para o cuidado em saúde da PVHA, 

foi questionado aos profissionais se no ambulatório em que os mesmos trabalhavam havia 

falta das medicações necessárias para o cuidado desses pacientes. A resposta de grande 

parte dos entrevistados foi que dificilmente há a defasagem dos antirretrovirais, que estes 

estão sempre sendo ofertados, porém o que os preocupam é que há falta das medicações 

que combatem as infecções oportunistas.  

(...) Nós temos os antirretrovirais da própria aids. Nós 

precisamos de medicações para tratar as doenças oportunistas. 

Em relação aos antirretrovirais, nós temos, em relação a tratar 

as doenças oportunistas e as outras comorbidades ainda estamos 

com falhas (...). (Prof. 11 médico sex. fem.) 

As vezes faltam algumas medicações que são de compra do 

Estado, que são as medicações para as doenças oportunistas, isso 
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volta e meia está faltando. Os antirretrovirais para HIV [...] vêm 

do ministério da saúde diretamente, verdade que ela passa pelo 

Estado, mas não é ele que compra, tem pouca falta (...). (Prof.18 

enfermeiro sex. fem.) 

Eu acho que sim. Aqui no hospital temos recursos, bons recursos. 

O que acho que mais falta são as medicações para as doenças 

oportunistas, que não existe um suprimento adequado pelo 

Estado, isso falta (...). (Prof.21 psicólogo sex. fem.) 

O fato de não haver a falta da principal medicação que combate a AIDS, é muito 

bom e eleva o tratamento e o cuidado em saúde ofertado às PVHA, mas não significa 

dizer que os recursos medicamentosos são suficientes. 

A AIDS é uma doença que provoca a supressão do sistema imunológico, 

impedindo que o corpo se defenda contra outros patógenos, provocando maior 

adoecimento da PVHA, tanto em quantidade como em gravidade, sendo uma simples 

gripe potencialmente fatal para este paciente, dependendo do estágio em que a doença se 

encontra. 

Os pacientes então chegam no ambulatório, muitas vezes, apresentando outras 

infecções, o que chamamos de infecções oportunistas, e o profissional não pode tratar 

desse outro patógeno, pois não há a medicação no local para ofertar. 

 Desta forma, o cuidado em saúde integral ao paciente fica defasado, por conta das 

falhas existentes no programa, prejudicando assim o tratamento e dificultando a atuação 

dos profissionais. 

5.4.2. A NECESSIDADE DE UMA EQUIPE DE SAÚDE MAIS AMPLA NOS 

AMBULATÓRIOS DE HIV/AIDS 

Segundo Peduzzi, 1998 apud Salvador, Medeiros, Cavalcanti, Carvalho, 2011,  

A multiprofissionalidade é compreendida como uma modalidade do trabalho 

coletivo que se materializa na troca e conexão entre várias intervenções 

técnicas de múltiplos agentes, cujo mecanismo primordial é a linguagem que 

realiza um processo de mediação simbólica entre os vários saberes. 

Compreende-se que a atuação da equipe multiprofissional se dá através da 

necessidade do cuidado integral ao paciente, em que os profissionais de diferentes 

especialidades atuam conjuntamente, avaliando e intervindo em cada área especifica do 

indivíduo. Tendo como ferramenta fundamental desse cuidado a comunicação entre a 
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equipe, em que é compartilhado as intervenções realizadas no paciente e sua evolução, 

para que desta forma haja de fato um cuidado integralizado.   

A atuação da equipe multiprofissional é essencial para o cuidado, pois é através 

desta que novos saberes e novas ações de saúde podem ser produzidos, prática esta que 

só é possível se os profissionais atuarem conjuntamente produzindo então saberes 

permeados pelas diferenças e desigualdades contidas nas diferentes profissões. 

(SALVADOR, MEDEIROS, CAVALCANTI, CARVALHO, 2011). 

As pessoas vivendo com HIV/AIDS como já discutido anteriormente são 

indivíduos detentores de uma doença que acomete de forma agressiva não só seu corpo, 

mas também o psicológico, emocional, social e espiritual. Para responder à complexidade 

das demandas da assistência desses pacientes, os serviços de saúde recorrem às equipes 

compostas por profissionais oriundos de diferentes áreas de formação, com intuito de 

oferecer a essas pessoas um tratamento completo e melhor qualidade de vida. 

Essa é a proposta dos ambulatórios que trabalham com as pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, ter uma equipe multiprofissional capaz de atuar com o paciente, oferecendo 

o cuidado integral.  

No entanto, através das falas obtidas neste estudo verifica-se falhas no programa 

com relação à implantação da equipe multiprofissional nos ambulatórios estudados. 

Alguns profissionais relatam não haver mais em seu serviço o psicólogo, outros alegam 

haver poucos médicos para atender muitos pacientes e alguns afirmam precisar de mais 

pessoal de enfermagem. 

Eu tenho falta de um bom psicólogo para dar continuidade a esse 

acompanhamento, tenho falta de uma assistente, não é bem a 

assistente social, temos uma aqui, mas eu tenho uma para atender 

todo mundo. (Prof. 1 médico sex. masc.) 

 

Está faltando mais equipe de saúde, psicólogo, mais apoio nesse 

sentido, até para melhorar a aderência deles à medicação. 

(Prof.4 médico sex. fem.) 

 

Falta enfermeiro, equipe de enfermagem, acesso a procedimentos 

cirúrgicos. (Prof. 12 médico sex. fem.) 

 

Falta mais gente para atender, falta profissional de enfermagem, 

falta um suporte da enfermaria quando o paciente precisa 
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internar. A enfermaria é pequena, tem poucos profissionais, eles 

não contratam. O número de profissionais está caindo com o 

tempo (...). (Prof. 15 médico sex. fem.) 

 

Eu acho que falta. No ambulatório do médico, por exemplo, 

estamos marcando pessoa com hiv/aids de cinco em cinco meses 

e o preconizado pelo ministério da saúde é de três em três meses, 

mas são tantas pessoas com hiv/aids para um profissional de 

saúde que só dá de cinco em cinco meses. (Prof.18 enfermeiro 

sex. fem.) 

A falta de um profissional para completar o quadro da equipe de saúde 

multiprofissional mostra a falha do programa, no sentido de que será oferecido um 

cuidado com uma lacuna, que será preenchido por outro profissional que não apresenta o 

conhecimento na área, ou simplesmente esse atendimento será negligenciado ao paciente. 

Outro problema apontado pelos profissionais de saúde é a sobrecarga de trabalho, 

poucos profissionais para muitos pacientes, apontando para a necessidade de ampliação 

da equipe e de novas contratações. 

Estes são dois problemas preocupantes que repercute na oferta do cuidado, que 

não será completa, devido a falta de um profissional de uma área específica ou pela 

sobrecarga de trabalho imposta aos profissionais. 

Algo que preocupa na fala de um dos profissionais é o atraso nas marcações das 

consultas, sendo priorizado que sejam realizadas de três em três meses e só é possível 

marcar de cinco em cinco meses, reduzindo o número de consulta que esse paciente tem 

por ano. 

Outra preocupação gerada a partir da fala de um dos entrevistados é a falta de 

psicólogo, isso porque “seu trabalho envolve um processo de recriar sentidos e refazer 

projetos de vida, o que permitirá apropriação da subjetividade individual e social, 

possibilitando o controle social da saúde e a participação de cada pessoa em seu processo 

de saúde-doença”. (KAHHALE, et al, 2010). 

 Desta forma, podemos verificar perdas significativas para o cuidado, que devem 

ser mudadas e falhas que devem ser melhoradas almejando obter resultados positivos do 

tratamento dos pacientes e a prevenção de novos casos. 
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5.4.3. CARÊNCIA DE CURSOS DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Um aspecto importante a ser considerado para a oferta de saúde com qualidade é 

a formação do profissional. Uma boa formação prepara o profissional para atuar com o 

paciente de forma mais eficaz e segura. 

A educação permanente em saúde (EPS) tem como principal estratégia 

transformar o profissional de saúde em profundo conhecedor de sua realidade local, sendo 

qualificado para atuar mediante as necessidades encontradas em cada nível local do 

sistema de saúde (LOPES, PIOVESAN, MELO, PEREIRA, 2007) 

“A proposta da EPS surgiu na década de 1980, por iniciativa da Organização Pan- 

Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) para o 

desenvolvimento dos Recursos Humanos na saúde”. (MEDEIROS, PEREIRA, 

SIQUEIRA, CECAGNO, MORAES, 2010 apud MICCAS, BATISTA, 2014) 

Como afirma Souza, 2002 apud Miccas, Batista, 2014. 

O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de formação é 

entender que as propostas não podem mais ser construídas isoladamente e nem 

de cima para baixo, hierarquizadas. Elas devem fazer parte de uma grande 

estratégia, estar articuladas entre si e ser criadas a partir da problematização 

das realidades locais, envolvendo os diversos segmentos. 

Significa dizer que uma estratégia que tem como intuito promover a 

instrumentação via educação permanente para qualificar a assistência prestada na unidade 

de saúde não deve ser criada de forma isolada e sim ser articulada com estratégias já 

existentes e também deve ser baseada na problematização encontrada em cada local. 

Desta forma, a educação permanente ocorre na intenção de capacitar e atualizar 

os profissionais frente a um novo ou recorrente problema de saúde que precisa ser tratado, 

prevenido e/ou erradicado. 

 Frente a importância da EPS e sabendo que a AIDS é uma doença que desde o seu 

surgimento apresentou constantes mudanças e evoluções, perguntamos aos profissionais 

de saúde a respeito das atualizações recebidas em seu Programa DST/AIDS. Os 

profissionais, em sua maioria, responderam não haver a educação permanente em seus 

programas e quando há não é destinado a todos. 
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No meu serviço não, são no município e no Estado, mas é uma 

luta para você ser liberada, tem ponto, tem dificuldade, tem que 

pedir três meses antes, a pessoa já não quer muito e ainda 

colocam um monte de dificuldade. (Prof. 5 enfermeiro sex. fem.) 

Nós não temos isso, o que fazemos de capacitação é uma coisa 

individual diante de jornadas, a prefeitura paga para algumas 

pessoas, não para todos, essa capacitação profissional que 

deveria ser para todo mundo, como a prefeitura não paga nós 

pedimos ajuda para o laboratório e não deveria ser assim. Eu 

trabalho em Niterói, a prefeitura deveria me capacitar, mas a 

minha capacitação acaba sendo por minha vontade, eu vou, 

porque eu quero evoluir. (Prof. 11 médico sex. fem.) 

Acho que não, não são desenvolvidos, quase nunca vejo. (Prof. 

12 médico sex. fem.) 

Nunca ninguém me capacitou não, nunca ninguém chegou aqui e 

falou, você quer fazer um curso de capacitação, vamos fazer? 

(Prof. 14 enfermeiro sex. fem.) 

 

As falas acima demonstram que os profissionais de saúde não estão recebendo a 

educação permanente, mesmo diante de uma doença tão complexa, que apesar de crônica 

ainda apresenta muitos desafios relacionados a vivencia da pessoa com HIV/AIDS, 

dificuldades relacionados a adesão ao tratamento, etc. 

Sendo esta uma questão muito importante a ser apontada e trabalhada, pois tem 

sido negligenciada aos profissionais de saúde a oportunidade de maior conhecimento e 

aprimoramento do seu serviço, que resultaria na oferta de melhor qualidade do 

atendimento e repercutiria em melhores resultados obtidos dos pacientes. 
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6.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS 

desde o surgimento da doença foi o estigma e o preconceito, que levam ao medo do 

abandono e da exclusão social. 

A AIDS, em seu início, provocou altas taxas de mortalidade, gerando, como 

consequência, grande mobilização social e do governo, a fim de conter a epidemia. As 

ações sociais e governamentais tiveram como objetivo principal conhecer mais a respeito 

da doença e de seu tratamento. Após, os avanços alcançados pelo meio científico houve 

melhora do cuidado ofertado às PVHA e do tratamento, podendo-se dizer hoje que a 

AIDS é uma doença crônica e conhecida não só pelo meio científico e pelos profissionais 

de saúde, mas também por toda a população. 

No entanto, mesmo após mais de 30 anos desde o surgimento da AIDS e de toda 

a descoberta realizada a respeito, ainda assim verifica-se a presença do preconceito e 

estigma com relação à doença e às pessoas vivendo com ela. 

O preconceito e o estigma são resultados de uma representação social negativa 

gerada assim que surgiu a AIDS. Isso se deu, pois inicialmente nada se sabia a respeito 

dessa nova doença, o pouco que se sabia foi devido a análises superficiais dos casos 

apresentados. No início a doença matava rapidamente e acometeu um grupo específico 

de pessoas, a saber, homossexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas e 

hemofílicos. 

 Sendo a AIDS pertencente à nova realidade do ser humano, necessitando assim 

de interpretações desta nova realidade, foi imediata a criação de símbolos que permitiram 

a comunicação a respeito da mesma entre a sociedade. 

 Dentre estes símbolos criados está a associação da doença à morte e a um grupo 

específico de pessoas que inicialmente foram as mais acometidas; essas pessoas 
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apresentavam comportamentos considerados desviantes das normas morais estabelecidas 

pela sociedade, pois estavam ligadas à relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, 

à promiscuidade e à utilização de drogas. 

 O estigma e o preconceito são fatores que podem trazer grande prejuízo para o 

tratamento com antirretroviral, e reduzir a adesão ao mesmo, pois muitos indivíduos 

escondem seu diagnóstico positivo para o HIV.  

O tratamento exige muitas consultas, faltas ou atrasos no trabalho e o 

enfrentamento dos diversos efeitos adversos que as medicações causam, provocando 

muitas mudanças na rotina da pessoa. Esses fatores fazem com que, muitas vezes, a 

doença seja descoberta. Para evitar que outras pessoas conheçam seu diagnóstico e assim 

não sofram com o preconceito e com a exclusão social, as PVHA optam, em alguns casos, 

pelo abandono do tratamento. 

 Sabendo da eficácia do tratamento e que somente com ele o profissional de saúde 

pode garantir a sobrevida do paciente e maior qualidade de vida para o mesmo, o 

abandono do tratamento deve ser evitado ao máximo, sendo o profissional de saúde 

responsável por garantir o cuidado com excelência, a fim de sanar todas as dúvidas da 

PVHA, além de ofertar a escuta ativa e ajuda-lo a superar seus medos e ansiedade, 

priorizando em suma seu bem estar físico, mental e social. 

A representação social da AIDS tem grande importância sobre a sociedade e 

sabendo que os profissionais de saúde são indivíduos que pertencem também a ela, 

verificamos através desse estudo os sentimentos e pensamentos compartilhados por esse 

grupo acerca da AIDS; o cuidado prestado por eles às PVHA e os desafios enfrentados 

por eles no atendimento a esses pacientes. 

 Esse estudo mostrou que a representação da AIDS compartilhada pelos 

profissionais de saúde é positiva, que os mesmos têm o conhecimento da doença, sabendo 

sua forma de transmissão e a mudança do seu perfil epidemiológico, não apresentando 

preconceito com relação às PVHA. 

 Os profissionais de saúde entrevistados afirmam acreditar que as PVHA são 

vítimas da infecção, necessitados de ajuda, que tem suas histórias de vida, seus familiares 

e amigos, confirmando assim que esses pacientes não são culpabilizados pelo diagnóstico 

que apresentam, mostrando que os depoentes estão cientes do termo de vulnerabilidade, 



94 
 

em que responsabiliza não só o indivíduo por ter contraído a AIDS, mas também ao 

governo e à sociedade. 

 O cuidado prestado aos pacientes é realizado de forma próxima, com preocupação 

e zelo, mostrando inclusive que esses profissionais gostam bastante do trabalho que 

realizam no ambulatório de AIDS, pois hoje veem a resposta positiva desses pacientes ao 

tratamento, apresentando então, um bom retorno do atendimento ofertado. 

 Foi verificado também, melhoria do cuidado prestado hoje em comparação ao 

cuidado prestado antigamente, pois hoje sabe-se da importância do cuidado integral, 

multiprofissional e imerso em compaixão e amor pelo próximo. Contrário ao cuidado 

ofertado no início da epidemia, em que o medo do contágio e do desconhecido tornava 

muitas vezes o tratamento distante e mecanizado.  

Hoje também, é de conhecimento geral a importância da extensão do cuidado à 

família da PVHA, sabendo que os familiares ajudam o paciente a enfrentar a doença, 

apoiando-os e incentivando-os a aderirem ao tratamento.  

A extensão do cuidado aos familiares refere-se a oferta de escuta ativa que tem 

como objetivo sanar as dúvidas desses indivíduos, ajudar no enfrentamento das 

dificuldades e incentivar o apoio dos mesmos aos pacientes. 

 Essa rede de suporte se mostra essencial no cuidado domiciliar do paciente, pois 

são os familiares e amigos que ajudam tanto financeiramente quanto fisicamente no 

enfrentamento da doença, pois os ajudam a tomarem os remédios na hora certa e passar 

pelos efeitos adversos provocados. Promovendo assim, maior adesão dos pacientes ao 

tratamento.   

 Verifica-se então através dos últimos anos, maior conhecimento a respeito da 

doença, do seu cuidado e do seu tratamento, que fez com que os profissionais de saúde 

melhorassem seu atendimento e os resultados obtidos. Tendo como objetivo sempre 

reduzir novos casos e a mortalidade, além de melhorar a qualidade de vida daqueles que 

já se infectaram pelo vírus HIV. 

 Apesar das grandes melhorias, visualizada tanto ao longo dos anos, quanto nesse 

estudo, algumas dificuldades foram apontadas pelos profissionais de saúde, a saber, a 
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falta de capacitação e atualização, falta de medicamentos para as doenças oportunistas e 

falta de profissionais de saúde. 

 A AIDS por ser uma doença que está em constante evolução necessita, portanto, 

atualizar constantemente os profissionais que trabalham na área e capacitar àqueles que 

passarão a compor a equipe e por isso é preocupante o fato de sabermos que não está 

havendo a oferta desses cursos.  

 Os profissionais de saúde para atender as pessoas vivendo com HIV/AIDS devem 

estar preparados para lidar com as diversas questões que permeiam a doença, para assim 

prestar o melhor atendimento a esses pacientes e para isso eles precisam estar a par das 

novas descobertas e estar preparados para coloca-las em ação. 

 É importante que se tenha o número adequado de profissionais e todas as 

especialidades necessárias no programa, a fim de não sobrecarregar a equipe atuante e 

garantir a assistência multiprofissional aos pacientes. 

 Além disso, não só as medicações antirretrovirais devem ser ofertadas pelo 

governo, mas todas as medicações, pois a AIDS é uma doença que compromete o sistema 

imunológico, facilitando que o indivíduo seja acometido por outros microorganismos. 

Sendo assim, para que o tratamento para ser completo é necessário haver a oferta de todas 

as medicações que o paciente necessita. 

 Diante do que já foi exposto, sabemos das dificuldades enfrentadas tanto pelos 

profissionais de saúde e também pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS desde o início da 

epidemia até os dias atuais. Muitas já foram enfrentadas e melhoradas, outras precisam 

de um olhar mais atento do governo e do Ministério da Saúde para que sejam sanadas e o 

cuidado assim possa ser ofertado em excelência. 

 Uma importante resposta que tivemos através desse estudo, é que os profissionais 

de saúde demonstraram não só comprometimento em seu trabalho, mas também amor e 

compaixão por aqueles que deles tanto precisam; procurando desta forma, sempre 

melhorarem seu atendimento.  

 Diante da brevidade da vida, em que cada um de nós só tem essa vida para viver 

e um tempo curto para conquistar tantos sonhos e atingir tantas metas, entre muitas 

alegrias efêmeras e chances perdidas, o importante é ter ao seu lado aquele que te 
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compreende e te ajuda a seguir em frente, busca juntamente com outro alcançar o bem 

estar geral do ser complexo que é o ser humano.  

 Cá estão então os profissionais de saúde, àqueles que com o dom que Deus lhes 

concedeu, cuidam do outro com amor e zelo, para que todo ser que por eles busquem 

possa se sentir acolhido e, a partir disso, possam ter suas esperanças e forcas renovadas, 

para viverem suas vidas da melhor forma possível. 

 Para todos os profissionais de saúde, os já formados há muitos anos, ou os que 

estão se formando agora, saibam que esse é o nosso principal objetivo, oferecer ao outro 

o cuidado necessário para sua qualidade de vida, sabendo que existem sim dificuldades 

na profissão, e que é necessário maior apoio governamental, porém nossa parte deve ser 

realizada com carinho e amor, porque assim nos foi ensinado. 
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