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Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar. 

Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar. 

É hora do recomeço. Recomece a lutar. 

 

Quando tudo for escuro e nada iluminar. 

Quando tudo for incerto e você só duvidar. 

É hora do recomeço. Recomece a acreditar. 

 

Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar. 

Quando não houver caminho nem um lugar pra chegar. 

É hora do recomeço. Recomece a caminhar. 

 

Quando o mal for evidente e o amor se ocultar. 

Quando o peito for vazio e o abraço faltar. 

É hora do recomeço. Recomece a amar. 

 

Quando você cair e ninguém lhe amparar. 

Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar. 

É hora do recomeço. Recomece a levantar. 

 

E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar. 

Se tudo que for real for difícil suportar. 

É hora do recomeço. Recomece a sonhar. 

 

É preciso de um final pra poder recomeçar. 

Como é preciso cair pra poder se levantar. 

Nem sempre engatar a ré significa voltar. 

 

Remarque aquele encontro. Reconquiste um amor. 

Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor. 

Reanime quem tá triste e reaprenda na dor. 

 

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. 

Reconstrua cada sonho. Redescubra algum dom. 

Reaprenda quando errar. Rebole quando dançar. 

E se um dia lá na frente, a vida der uma ré, 

Recupere a sua fé, e recomece novamente 

 

BRÁULIO BESSA 
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“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; 

está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros 

pensamientos.” 

 

El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. 

 

SIDHARTHA GAUTAMA. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a complexidade e os paradoxos do cuidado 

multidisciplinar dirigido a adolescentes que vivem com de HIV/AIDS por transmissão 

vertical e como tais respondem ao fato de ter uma doença crônica adquirida através do 

“legado familiar”. A pesquisa foi elaborada através de 06 entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com adolescentes de 12 a 18 anos infectados por transmissão vertical, 

acompanhados clinicamente no Hospital Universitário Antônio Pedro, no ambulatório de 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Nos relatos das seis entrevistas, esses 

adolescentes retratam a forma como lidam, impasses e experiências acerca de conviver 

com Aids/Hiv. A maioria dos entrevistados relata sobre manter em segredo a doença, 

passando por questões de rejeição e um certo enamoramento com a morte. A pesquisa 

aborda a clínica do adolescer, permeando a temática da transgeracionalidade, Dor, Corpo e 

Luto. Tem como referenciais teóricos a Psicanálise de Freud, Torok, Olga Correa, Lacan e 

literaturas recentes sobre infecção pelo HIV/AIDS. Neste trabalho atendemos à Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo fornece subsídios para refletir e 

redefinir formas de cuidado, acolhimento e intervenções acerca do tratamento que é 

complexo, pois ainda há muitas pesquisas em processo da possível cura. Podemos avaliar a 

importância dos relatos dos adolescentes em nos apontar o quanto o cuidado ainda é 

“refém” de uma “ditadura biológica” que se propõe a coletivizar cuidados e não 

particularizar a subjetividade e suas possíveis escolhas. Verificar até que ponto o “ cuidado 

ofertado” pode influenciar na forma por meio de qual eles lidam com a doença. 

 

 

 

Descritores: AIDS, Transmissão Vertical, Psicanálise, Adolescência, Dor, Luto, Cuidado. 

Transmissão geracional, Psicanálise –Metodologia. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la complexidad y los paradoxos del 

cuidado multidisciplinar dirigido a adolescentes que viven con HIV/AIDS por transmisión 

vertical y como tales responden a tal hecho de tener una enfermedad crónica adquirida a 

través del “legado familiar”. La investigación fue elaborada por medio de 06 entrevistas 

semiestruturadas, realizadas con adolescentes de 12 a 18 anos infectados por transmisión 

vertical, acompañados clínicamente en el Hospital Universitario Antonio Pedro, no 

Ambulatorio del Servicio de Atendimiento Especializado (SAE). En los relatos de las seis 

entrevistas, esos adolescentes retratan la forma de como lidan impases y experiencias 

acerca de convivir con AIDS/HIV. La mayoría de los entrevistados relata sobre mantener 

en secreto la enfermedad, pasando por cuestiones de rechazo y un cierto enamoramiento 

con la muerte. La investigación aborda la clínica de enfermarse, permeando la temática de 

la transgeracionalidad, Dolor, Cuerpo y Luto. Tiene como referenciales teóricos el 

Psicoanálisis de Freud, Torok, Olga Correa, Lacan y literaturas recientes sobre infección 

por el HIV/AIDS. En este trabajo atendemos la Resolución 466/12 del Consejo Nacional 

de Salud. Este estudio suministra subsidios para reflexionar y redefinir formas de cuidado, 

acogimiento e intervenciones acerca del tratamiento que es complejo, pues todavía hay 

muchas investigaciones en proceso de la posible cura. Podemos evaluar la importancia de 

los relatos de los adolescentes en nosotros apuntar cuanto cuidado todavía es “Rehén de 

una “dictadura biológica” que se propone a colectivizar cuidados y no particularizar la 

subjetividad y sus posible selecciones. Verificar hasta que punto el “ cuidado ofertado” 

puede influenciar por médio de la cual cual ellos lidan con la enfermedad. 

 

Descriptores: AIDS, Transmisión Vertical, Psicoanálisis, Adolescencia, Dolor, Luto, 

Cuidado. Transmisión generacional, psicoanálisis-metodología. 



 

 

11 

SUMÁRIO 

 

 

 

  pág. 

    

  RESUMO 

 
9 

1. INTRODUÇÃO 17 

1.1 A Delimitação da Problemática 23 

 
OBJETIVO  

2.1 OBJETIVO GERAL 25 

3. JUSTIFICATIVA 26 

3.1 METODOLOGIA 53 

3.2 SAE: Implantação e operacionalização na prática do HUAP 55 

3.3 A (Re) construção no campo de pesquisa: observações e implicações 56 

 
CAPÍTULO I  

4. REFERENCIAIS TEÓRICO-CONCEITUAIS 62 

4.1 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 62 

4.2 Envolvimento Feminino na Epidemia da AIDS 64 

4.2.1 Transmissão do HIV de Mãe para Filho (Transmissão Vertical) 64 

4.3 Adolescência: Epidemia entre Jovens 68 

 
CAPÍTULO II  

5.1 TRANSMISSÃO GERACIONAL TRANGERACIONALIDADE 

LEGADO FAMILIAR /ADOLESCÊNCIA 

60 

5.1.1 A DOR: contribuições da psicanálise 73 

5.2 A Adolescência 77 

5.3 Atenção à Saúde do Adolescente 78 



 

 

12 

5.3.1 Articulando Escuta a Teoria 81 

 
CAPÍTULO III 82 

 

 

6.1 

DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO 

DEMOGRÁFICAS DOS ADOLESCENTES 

ENTREVISTADOS 

82 

6.2 
CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS CRIADAS A PARTIR DA 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
83 

 
ESTUDOS DE CASO 84 

6.3 CASO LOTUS 84 

6.3.1 O CASO VIOLETA 88 

6.3.2 O CASO CRAVO 89 

6.3.3 O CASO MAGNÓLIA 92 

6.3.4 O CASO LÍRIO 95 

6.3.5 CASO MARGARIDA 97 

6.4 DISCUSSÃO: Adolescência atravessada pelo HIV/AIDS 100 

 
CONCLUSÕES  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
APENDICE  



 

 

13 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Global AIDS Responde Progress Reporting (GARPR) 2016; 

Estimativas UNIAIDS 2016. 

Figura 2 –Novas infecções por pessoas de 15 anos ou mais, por região (2010 

– 2015). 

Figura 3 – Estimativas do UNIAIDS de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

TABELAS 

 

 

Tabelas 1  – Distribuição das características sociodemográficas dos 

adolescentes entrevistados 

Tabela  2  Categorias e subcategorias criadas a partir da análise das 

entrevistas 



 

 

14 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

ACTG AIDS Clinical Trials Group 

ADT Assistência Domiciliar Terapêutica 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 

BDNA Branched-Chain DNA 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

DRS Departamento Regional de Saúde 

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis 

ELISA   Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

GEPASO  Grupo de Prevenção e Apoio à AIDS 

HTLV-I Human T-lymphotropic Virus 

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social 

NASBA Nucleic Acid Sequenced Based 

Amplification 

OMS Organização Mundial da Saúde 

 

PAN Pan-American Health Organization 

ONG Organização Não Governamental 

DST/AIDS RNA  Ribonucleic Acid 

SAE Serviço de Assistência Especializado 

SPSS
® 

Statistical Package for the Social Sciences 

SUS Sistema Único de Saúde 

TARV Terapia Antirretroviral 

TMI Transmissão Materno-Infantil 

UBS Unidade Básica de Saúde 



 

 

17 

INTRODUÇÃO 

 

A AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência adquirida, foi descoberta na década de 

1980 nos EUA. 

O vírus apresenta-se em fluidos do organismo humano, tais como: sangue, sêmen, 

secreção vaginal e saliva. Dessa maneira, a infecção por HIV é uma doença transmissível, 

produzida por um retrovírus que ataca diretamente o sistema imunológico. Isso faz com 

que o paciente se torne suscetível a várias doenças: aproximadamente vinte e seis 

enfermidades (Manual do HIV/AIDS Ministério da Saúde 2016). Muitas pessoas possuem 

o vírus sem manifestar a doença AIDS. 

O Boletim Epidemiológico contempla informações e análises dos casos de 

HIV/AIDS no Brasil. Os dados são coletados através de notificações compulsórias dos 

casos no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), além dos dados 

obtidos no Sistema de Informações sobre a Mortalidade (SIM). 

As informações adquiridas através do Boletim versam sobre o tipo de epidemia 

brasileira, que está concentrada em populações-chave. Estas respondem pela maioria dos 

casos novos do HIV em todo país, tais como: homens que fazem sexo com homens, 

travestis e homossexuais masculinos e femininos, pessoas que usam drogas injetáveis e 

profissionais do sexo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Interessante é ressaltar que, 

embora a ideia dos grupos de risco tenha permeado o imaginário popular e estes tenham 

sido desacreditados há algumas décadas, observamos que atualmente essa concepção 

retorna à cena. Trazendo à tona que existe sim um grupo de risco e que novamente 

remonta as situações de discriminação e preconceito. 

Estima-se que 11,8 milhões de jovens de 15 a 24 anos vivem na atualidade com 

HIV/ AIDS em todo o mundo. A cada dia, cerca de 6 mil jovens dessa faixa etária se 

infectam com o HIV. No entanto, somente uma parte deles sabe que está infectada 

(conforme o Manual de Rotinas para Assistência a Adolescentes Vivendo com HIV/AIDS, 

de 2012). 

A faixa etária em que a AIDS é mais incidente, em ambos os sexos, é a de 25 a 49 

anos de idade. Essa é a única faixa etária em que o número de casos de AIDS é maior entre 

as mulheres. A inversão apresenta-se desde 1998 (Manual de Rotinas para Assistência a 
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Adolescentes Vivendo com HIV/AIDS, 2012)1. Em relação aos jovens, os dados apontam 

que, embora tenham elevado conhecimento sobre prevenção da AIDS e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, há tendência de crescimento do HIV. 

E eis que surge um vírus, o HIV, que se esconde no sistema 

imunitário, nas células que definem, articulam, constroem esse 

sistema. E ao se instalar nele o desarma, fazendo com que a 

pessoa passe a ser absolutamente vulnerável a qualquer ataque 

externo. E isto produziu o pânico do século XX. Um sistema 

imunitário desarmado e a doença mais espetacular produzida ao 

longo da história da humanidade.... 

Mas esse vírus também associado a uma coisa já lembrada, e 

muito brutal para a nossa cultura enfrentar: a morte. Nossa 

cultura não admite a morte. A AIDS vinha dizer assim: 

“Convençam-se de que todos são mortais”. E uma nova doença 
voltou a revelar para o século XX que a morte é absolutamente 

inevitável 2(COSTA, 2002, p.11). 

 

Figura Nº1 

Global AIDS Responde Progress Reporting (GARPR) 2016; Estimativas 

UNIAIDS 2016 

Em junho de 2016, no mundo todo, cerca de 18,2 milhões (16,1 milhões-19,0 

milhões) de pessoas tiveram acesso ao tratamento antirretroviral, incluindo 910.000 

crianças, o dobro do número registrado cinco anos atrás. 

O relatório Get on the Fast-Track: the life-cycle approach to 

HIV (traduzido livremente para “Entre na via rápida: acelerando 

a resposta ao HIV com enfoque na abordagem do ciclo de vida”) 

mostra que o impacto do tratamento no aumento da expectativa 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
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de vida está funcionando. Em 2015 havia mais pessoas acima de 

50 anos vivendo com HIV do que nunca: 5,8 milhões (UNAIDS, 

2006)3. 

 

Atento a essa realidade, o governo brasileiro tem desenvolvido e fortalecido 

diversas ações para que a prevenção torne-se um hábito na vida dos jovens. A distribuição 

de preservativos no país, por exemplo, cresceu mais de 45% entre 2010 e 2011 (de 333 

milhões para 493 milhões de unidades). Os jovens são os que mais retiram preservativos no 

Sistema Único de Saúde (37%) e os que se previnem mais. Um modelo matemático, 

calculado a partir dos dados da Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas 

relacionada às DST e AIDS da população brasileira de 15 a 64 anos de idade, PCAP, 

realizada em 2008, mostra que quanto maior o acesso à camisinha no SUS, maior o uso do 

insumo. 

O levantamento realizado com mais de 35 mil jovens de 17 a 20 anos de idade 

indica que, em cinco anos, a prevalência do HIV nessa população passou de 0,09% para 

0,12%. O estudo também revela que quanto menor a escolaridade, maior o percentual de 

infectados pelo vírus da AIDS (prevalência de 0,17% entre os meninos com ensino 

fundamental incompleto e 0,10% entre os que têm ensino fundamental completo). 

Outro importante aspecto merece destaque: a infecção pelo HIV em gestantes. Isso 

porque, além do HIV ser transmitido pela troca de fluidos corporais, tais como sangue, 

secreção vaginal e sêmen, o contágio também pode ocorrer da mãe soropositiva para o 

bebê, durante a gravidez, o parto ou a amamentação. A esse tipo de transmissão dá-se o 

nome de “transmissão vertical”. Dentre as modalidades de contágio do HIV, nesta 

pesquisa destacamos alguns efeitos singulares dessa transmissão em adolescentes. 

 

 

 

 

 

1 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Rotinas para Assistência a Adolescentes Vivendo com 

HIV/AIDS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. 
 

2 COSTA, Wagner V. et al. Histórias de coragem: a realidade de quem vive com HIV/AIDS. São Paulo: 

Madras, 2002. 

http://www.aids.gov.br/pagina/insumos-de-prevencao
http://www.aids.gov.br/pagina/insumos-de-prevencao
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No Brasil, a taxa de detecção de casos de HIV em gestantes, em 2012, 

correspondeu a 2,4 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Em uma gestante, quando não há 

nenhum tipo de tratamento, a taxa de transmissão vertical do HIV para o bebê pode ser de 

20%. 

 

 

Figura 2 

Novas infecções por pessoas entre 15 anos ou mais, por região (2010 – 2015) 

 

O documento, com enfoque na abordagem do ciclo de vida, 

descreve que um grande número de pessoas em maior risco de 

infecção pelo HIV e pessoas que vivem em áreas com alta 

incidência estão ficando sem acesso aos serviços de HIV em 

momentos críticos de suas vidas, abrindo a porta para novas 

infecções pelo vírus e aumentando o risco de morte por doenças 

relacionadas à AIDS (UNAIDS, 2006). 

 

É de se perguntar: como, neste excesso de informações sobre prevenção, contágio 

e risco, inúmeras pessoas continuam a fazer sexo sem preservativo? A fim de mudar essa 

realidade, desde outubro de 1996,  

 

 

 

 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
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1 UNAIDS. Site. 2006. Disponível em: <http://unAIDS.org.br/estatisticas>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

http://unaids.org.br/estatisticas
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o programa nacional hoje denominado “Departamento de DST/AIDS e Hepatites 

Virais” do Ministério da Saúde (MS) adotou a indicação da profilaxia da transmissão 

vertical para todas as gestantes soropositivas e recém-nascidas expostas ao HIV. 

Antes do surgimento da terapia antirretroviral combinada, a taxa de mortalidade 

por AIDS em crianças e adolescentes era bastante elevada. A AIDS, devido ao seu maior 

meio de transmissão ser referente à sexualidade, pauta tratada historicamente nos campos 

do conhecimento e no senso comum com um olhar moral, é carregada de estigmas, o que 

atravessa tanto a discussão da prevenção quanto o cuidado de quem adquiriu a doença. 

O trabalho dirigido a adolescentes que nasceram com HIV sugere a nós, 

profissionais da saúde, a possibilidade de repensar as formas de cuidado e atenção na sua 

totalidade. De que modo esses indivíduos respondem às convocações em relação à 

singularidade de cada demanda? E atravessamentos? Como convivem com uma doença 

crônica e que ainda é estigmatizante? Como analisar a ideia de prevenção, recolocando 

seus limites e alcances, na perspectiva de sublinhar os efeitos simbólicos e reais 

atualizados nos percursos envolvidos na prática de prevenção, cuidado, assistência e 

desistência da vida4? 

A prevenção ainda é a melhor via de “controle” da epidemia, mas teorias e 

posições pedagógicas que direcionam as formas preventivas vêm sendo confrontadas e 

questionadas, tanto na sua eficácia quanto na sua forma de produzir funcionamentos ao 

padronizar o singular para o coletivo. Como escapar dessa ditadura biológico-médica? Por 

que, mesmo havendo esse excesso de informações sobre prevenção, contágio e risco, 

inúmeras pessoas continuam a fazer sexo sem preservativo e ainda utilizam o uso de 

seringas e canudos compartilhados? O que “ falha” na perspectiva da prevenção e 

promocão à Políticas Públicas de Saúde? 

Essa forma hegemônica e vertical no âmbito da saúde é atravessada pelo 

paradigma biomédico, a doença como entidade biológica, corporificada de modo universal 

e atemporal. A medicina detém as verdades sobre as condutas, constituindo o biopoder 

(FOUCAULT, 2008). 

 

A Causalidade implícita neste modelo associa doença a 

ignorância e, sutilmente, responsabiliza o doente. O modelo que 

informa esta concepção valoriza os aspectos racionais e 

cognitivos da questão educativa e desconsidera o substrato 

afetivo da consciência que permite a construção de autoestima, o 
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que possibilita gerar não só “mudanças comportamentais” como 

designado pela concepção comportamentalista, estreita e 

limitada para dar conta da complexidade das questões aí 

envolvidas, como também uma ampliação da consciência crítica 

que propicia transformações mais profundas e abrangentes no 

âmbito da vida pessoal, familiar e coletiva/social (Apud 

SIMÕES BARBOSA, 2001, p. 9) 

Os processos de promoção e prevenção acerca da temática do HIV/AIDS estão 

atrelados a dimensões subjetivas, emocionais, culturais, relações sexuais e amorosas. Esse 

campo da saúde sobre a prevenção vem caindo para o modelo hegemônico através das 

questões que habitam o corpo biológico. São várias as tentativas de “repatologizar” a 

sexualidade e a circunscrevê-la ao controle médico sanitário. Como entrelaçar cuidado, 

promoção e escolhas? 

Porém, nossa aposta neste trabalho é visibilizar as singularidades dos adolescentes 

e de suas relações com as determinações que circulam sobre condutas de preservação da 

vida. O sujeito é protagonista dos seus desejos, de escolhas e cuidado. NO livro Por uma 

Ética do Cuidado, nos faz editar o inominável que é dizer sobre os processos e 

atravessamentos de vida, morte e cuidado, a dimensão do tempo como imperativo de vida 

e morte. 

O homem deseja manter-se vivo, preservando a sua vida. Por 

isso mesmo, sua vida se caracteriza pelo cuidado que toma para 

não perdê-la. Não há distinção entre um e outro. Pois, para ele. 

O seu desejo permanece com aquele que o possui enquanto 

viver. Só o possui na qualidade de cuidado porque o homem 

cuida de não morrer, isto é, empenha-se por aquilo que evita sua 

morte, luta por aquilo que mantém o seu interesse mais radical. 

Nesse   confronto, sua    forma    primordial    é    o    cuidado. 

(MAIA,2009, p. 31) 

A proposta desta dissertação é repensar as formas dirigidas ao cuidado e à 

complexidade que envolve a dimensão singular a respeito do tratamento e suas interfaces.  

 

 

 

 

 

1 A “desistência da vida” apareceu em alguns relatos apontando para a impossibilidade de aceitação da 

doença e escolha da morte como a saída 
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O estudo tem sua centralidade em adolescentes infectados durante a gestação, 

através da transmissão vertical e em entender a perspectiva acerca do cuidado, tratamento 

e os possíveis atravessamentos que envolvem esses adolescentes que convivem com HIV-

Aids e seus respectivos laços como a escola, o bairro em que vivem e principalmente o seu 

âmbito familiar. 

 

1.1 A delimitação da problemática 

 

Esta pesquisa visa dar visibilidade a alguns dados sobre o que é a 

transgeracionalidade e como se delimita seu campo de atuação. 

Segundo Corrêa (2001), a transmissão psíquica geracional acontece através de 

processos psíquicos inconscientes, passados pela linguagem, pelo simbólico e também 

através das dimensões do imaginário, real e enlaces familiares. A transmissão geracional é 

dividida em duas modalidades: Intergeracionalidade que é passada pela geração mais 

próxima, no caso os pais. Já a transgeracional que é transmitida psiquicamente através da 

herança genealógica que é a nível inconsciente e não simbolizado, onde o psiquismo 

apresenta lacunas, elementos foracluídos, encriptados e atravessados por várias gerações. 

O espaço familiar é onde acontece à transmissão geracional. Nessa dinâmica familiar se 

produzem e se articulam diversos mecanismos de identificação: 

O silêncio da violência ou ruptura dos diversos vínculos 

geracionais são denominador comum que percorre a falta de 

inscrição do sujeito na sucessão das gerações e no tecido grupal 

comunitário, limitando ou impedindo o acesso aos processos de 

simbolização que organizam uma cadeia de significantes. 

(CORREA, 2001 a, p.65) 

 

Muitos adolescentes ficam sem saber sobre sua história de vida, não sabem como 

adquiriram o HIV. Esses segredos familiares corroboram para o processo de aceitação, ou 

não, da doença e da implicação deste com o tratamento. Essas lacunas familiares podem 

produzir no imaginário dos adolescentes várias fantasias se os pais os contaminaram de 

propósito, por que isso aconteceu com eles? Por que os pais não se cuidaram? Como os 

pais puderam fazer isso com um filho? Estas foram algumas indagações que os 

adolescentes me fizeram no campo de pesquisa no Serviço de atendimento especializado 

do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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Para embasamos os casos clínicos abordaremos a temática da dor e do luto5. Estes 

mecanismos que habitam no aparelho psíquico, têm como um dos objetivos lidar com os 

atravessamentos de como cada adolescente responde ao processo de estar infectado e 

conviver com uma doença crônica e que exige tratamento para o resto da vida. As 

entrevistas conterão elementos de como cada um vive sua dor e luto, suas angústias, 

temores e principalmente o desamparo que alguns vivem diante de momentos tênues entre 

vida e morte. 

A dor emerge na interseção de vários discursos, saberes, não tendo um campo 

epistemológico definido. Aparece de forma dirimida nos estudos de Freud (1916), porém, 

em seus escritos esse tema ronda diferentes lugares, como nos conceitos de luto (Freud, 

1918), angústia, mal estar e depressão. 

No texto “Projeto para uma Psicologia científica”, de 1895, Freud aborda a 

temática da dor, explicando o seu funcionamento a partir de uma ruptura na função 

biológica. Quando o sujeito é atravessado pela dor, a excitação invade o aparelho psíquico, 

gerando uma grande descarga interna, na qual o aparelho psíquico não consegue diluir a 

excitação por meios de descargas motoras. 

 

Tendo em vista a complexidade e como é descrita a dor para Freud, podemos 

entender que esse fenômeno, constitutivo do sujeito, faz parte das nossas experiências 

subjetivas, fazendo com que a partir desse rompimento possamos emergir na condição de 

perda. Assim nos é desconstruída a dimensão da falta. Existe todo um trabalho no aparelho 

psíquico em dar conta dessa energia e fazê-la deslocar-se. 

Freud no seu artigo luto e melancolia (1917) nos adverte para a distinção acerca 

desses conceitos. O primeiro seria o sujeito perder o interesse pelo mundo externo, sua 

libido volta-se para a sua dor. No luto o sujeito sabe o que perdeu diferente da melancolia 

em que o sujeito não sabe o que perdeu. Portanto, o autor aponta a importância do luto e o 

enfatiza como parte do processo de vida. Como forma do sujeito se haver com a dimensão 

da finitude. 

 

 

Estes conceitos serão definidos a seguir. 
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Vale enfatizar o lugar do psicólogo/pesquisador que a partir de uma escuta irá 

apostar num espaço de abertura de subjetividade para que esse paciente possa encontrar 

um lugar de escoamento para sua dor. Dentre as funções que cabem ao trabalho da 

pesquisadora-psicóloga, destaca-se a de evidenciar o valor de uma história sempre única e 

singular, na sua travessia pela vida. 

 

OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo é pesquisar que convivem a complexidade e os paradoxos 

do cuidado multidisciplinar dirigido a adolescentes de HIV/AIDS por transmissão vertical 

e como tais indivíduos respondem ao fato de ter uma doença crônica adquirida através do 

“legado familiar”. 

Com efeito, é preciso trabalhar as questões do adoecimento na fase da adolescência, 

que é marcada por inúmeras mudanças, tanto físicas quanto psíquicas. Acolher o 

adolescente nesse momento é uma aposta de que o tratamento com as medicações possa 

ser promissor, ajudando-o no enfrentamento da doença. Nesse espaço, é necessário 

observar questões relacionadas à família, saúde, amigos, escola, saúde sexual e 

reprodutiva.O objetivo geral do atendimento psicológico ao paciente soropositivo e/ou 

com AIDS é verificar a relação entre a sintomatologia psicológica e o quadro orgânico. Os 

objetivos específicos englobam avaliar as informações que o paciente possui sobre a 

transmissão, prevenção e tratamento; verificar seu conhecimento sobre a sua situação 

clínica; levantar suas principais preocupações; identificar suas estratégias de 

enfrentamento e identificar sua rede de apoio familiar e social (MAGALHÃES, 2015, p. 

60). 

 

Um espaço estratégico de atendimento potente seria aquele que se utiliza das 

ferramentas de escuta e acolhimento como dispositivos de transformação e até mesmo 

operando para uma retificação subjetiva dos adolescentes que muitas vezes se encontram 

vulneráveis psiquicamente. O profissional poderá trabalhar as informações sobre a doença 

e o tratamento, dando suporte e consequentemente estimulando o vínculo e a adesão. 
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Mas o futuro não é sempre indeterminado? O HIV demarca 

algum futuro para alguém? Alguém sabe da certeza quais as 

possíveis doenças oportunistas que poderão aparecer? Alguém 

está certo sobre os preconceitos que poderão aparecer? Alguém 

está certo sobre quais são os preconceitos que poderá vivenciar? 

E as mudanças corporais? Nada está certo quando se fala de 

HIV. As possibilidades e os medos são em grande parte reflexos 

de nossas construções coletivas e sociais. Até que ponto esse 

medo tem ligação com o real? E até que ponto são criações de 

nossa caneca complexa? Limite difícil de definir. (ABREU, 

2016, p 58-59). 

Em “O segundo armário: diário de um jovem soropositivo”, essa pessoa infectada 

pelo HIV testemunha a sua dor, abordando sua travessia de questionamentos e solidão. O 

trabalho da psicóloga-pesquisadora é potencializar a capacidade de este lugar ser menos 

esvaziado, dando significações e possibilitando novas veredas. 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Minha experiência com pacientes com HIV e soropositivos aconteceu durante o 

período em que trabalhei no Hospital Clementino Fraga Filho (HUCFF), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, onde atuei na área de Doenças Infecto-Parasitárias (DIP). 

Durante dois anos, fui coordenadora de grupos de pacientes com HIV/AIDS. Passei por 

diversos setores, desde a atenção primária até a alta complexidade. Atendi pacientes no 

Centro de Testagem Anônima (CTA), no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 

no ambulatório e também, em um dos mais importantes e graves serviços, a enfermaria de 

HIV. Nesse processo de estudo e trabalho, pude me deparar com questões relacionadas à 

própria vulnerabilidade de laços sociais e familiares nos pacientes com HIV. Percebi a 

necessidade do tratamento medicamentoso, que são chamados de coquetéis6, dos riscos 

envolvidos no próprio adoecimento e o fim da luta, nos casos mais graves. 

A maioria dos adolescentes que acompanhei no ambulatório e nas enfermarias 

apresentavam demandas psicológicas intensas, deflagrando a dor de conviver com essa 

doença e a imposição de uma transmissão vertical, afinal, essas pessoas já nasceram 

infectadas. Essa dinâmica com os pacientes era bastante demandante a nós profissionais da 

saúde. As demandas eram desde não quererem em nenhuma hipótese tomar medicação, 

manter relações afetiva fragilizada com a família, alguns tinham os pais mortos e os avôs e 

tios eram os cuidadores. Muitos já possuíam indicação para começar a utilizar a 

medicação, e por terem que conviver com esse aspecto real da doença e do concreto ato de 

tomar o coquetel, mostravam uma enxurrada de dúvidas, medos, angústias e dores em 
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relação ao corpo. Mudanças físicas, efeitos colaterais, relacionamento com amigos e 

namorado(a), sexualidade e vida. 

A adolescência não é um prolongamento da infância que se 

inscreve numa continuidade de desenvolvimento: não se trata 

simplesmente de crescer para se tornar homem ou mulher. Com 

a adolescência cumpre-se o encontro com o outro na alteridade 

genital, encontro com a sexualidade genital em si mesmo 

(reconhecer-se homem ou mulher, e não mais menino ou 

menina) e no outro (no jogo do desejo sexualizado de um 

encontro genital). É porque uma certa forma de 

complementaridade (e não de completude que, esta, é o signo da 

dominação do narcisismo) organiza esse encontro entre os dois 

sexos que o adolescente é diretamente confrontado a um 

violento conflito interno entre a manutenção de seus 

investimentos narcísicos, herança da infância, e o empenho nos 

investimentos objetais (o encontro com o outro) cuja perspectiva 

ameaça sua integridade narcísica (CARDOSO; MARTY, 2008, 

p.12). 

 

Podemos entender, auxiliados pela Psicologia, através de uma leitura dos 

processos de construção da subjetividade, que esse rito de passagem produz e reproduz 

uma série de desdobramentos físicos e psíquicos. A adolescência rompe com certo 

paradigma do cuidado. Isso porque, apesar de estar ainda sob a tutela dos pais e/ou 

cuidadores, esses adolescentes já possuem mais autonomia para trilhar seu destino e, 

muitas vezes, em se tratando de estar acometido por uma doença crônica, essa situação se 

torna ainda mais tênue. Por sua complexidade, a doença requer auto- cuidado e disciplina 

no tratamento ou seja ter horários para tomar a medicação, ir nas consultas médicas, fazer 

exames de sangue de forma periódica. 

Hoje em dia, a adolescência é pensada como um processo 

psíquico fundamental para o desenvolvimento da criança, 

processo que traz em seu seio o despertar pulsional próprio das 

mais intensas transformações psíquicas. A adolescência é a 

expressão de um lugar de conflitualização violenta onde pulsões 

e defesas, investimentos narcísicos e objetais, se defrontam…A 

adolescência é uma importante crise da vida, que confronta o 

sujeito ao risco de se perder por ter tanto o que mudar, de perder 

o fio dessa continuidade de si mesmo, quando não o sentido da 

vida, que está em jogo de maneira essencial (CARDOSO; 

MARTY, 2010, p. 10-11)7. 

 

1 Os denominados “coquetéis” são combinações de medicamentos com objetivo de abaixar a carga viral 

do HIV, diminuindo o risco do contágio e demais mazelas da doença. 



 

 

29 

Esse rito de passagem impõe muitas convocações quando se trata de estar com HIV 

adquirido pela transmissão vertical. Várias fantasias habitam nesse adolescente em relação 

ao porquê de ter HIV. Por que seus pais o contaminaram? Por que eles necessitam fazer o 

tratamento? Muitos desses jovens negam a doença e se sentem imunes ao vírus. A 

consequência dessa maneira subjetiva de atuar são os números crescentes de internação e 

até mesmo o óbito de muitos desses jovens, por não aderirem ao tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CARDOSO, Marta Rezende; MARTY, François. Destinos da adolescência. Rio de Janeiro: 7 Letras, 

2008. 
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3.1 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado através da abordagem qualitativa. A metodologia utilizada 

será o estudo de caso clínico. Através de situações extraídas das perguntas feitas aos 

entrevistados. Tem como objetivo apreender como cada adolescente lida com seus 

atravessamentos e significantes, de como convive e se relaciona com o HIV/AIDS e o seu 

legado familiar. 

O grupo escolhido para dar início à pesquisa foi o de adolescentes entre treze e 

dezessete anos atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF. Os critérios de 

inclusão na pesquisa são: adolescentes que adquiriram AIDS e/ ou HIV ao nascerem, 

pacientes de todos os gêneros e seus responsáveis devem, ao aceitarem participar da 

pesquisa como voluntários, assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O projeto envolve a participação de seres humanos, por isso, foram atendidas as 

exigências estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a 

também foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF. 

O comitê de ética e pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisas, envolvendo seres humanos, no 

Brasil, criado para defender interesses dos sujeitos e suas integridades e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentre os padrões éticos 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro- HUAP, no setor 

do SAE/CAIDS Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS/ Coordenação do 

Programa de atendimento dos pacientes HIV/AIDS do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/UFF que contempla um profissional de psicologia que acolhe alguns tipos de 

demandas como: Psicoterapia; Atendimento a gestante HIV/Aids; Atendimento aos pais e 

responsáveis de crianças expostas e sintomáticas para HIV/Aids; Aconselhamento 

DST/HIV/AIDS e testagem com teste rápido para HIV e profilaxia pós exposição ao vírus. 

O HUAP está localizado no município de Niterói e que possui ambulatório e 

enfermaria. A pesquisadora inicia a coleta de dados após aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

A proposta deste trabalho se vincula a autores que estudam a clínica e sua 

especificidade na adolescência como Freud, J. D Nasio, Sonia Alberti, e na criação de 
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espaços de conexões com outros saberes para que a prática e o olhar no tratamento se 

tornem mais amplas e enriquecidas. 

Utilizei livros e artigos para a produção da pesquisa e também as bases de dados, 

como: LILACS, MEDLINE, ADOLEC, BDENF, CidSaúde, MEDCARIB, SciELO, 

ACCESS, INDEX-PSI, PERÍODICOS E LIVROS , WWW.BVS-PSI.ORG.BR 

A Psicanálise se propõe a escutar cada pessoa através do discurso, nele o material 

de trabalho será exposto pelo adolescente. A construção de um caso clínico é um 

instrumento para investigação e tratamento (Zanetti e Kupper, 2006). Todo esse processo 

de pesquisa e seus efeitos clínicos são perpassados por questões éticas e produções 

subjetivas. 

No trabalho clínico o que norteia a função do psicólogo é o desejo e este elenca a 

condução do caso, que é um enigma a ser desvelado 

Na perspectiva da Psicanálise trata-se de uma experiência subjetiva do sujeito que 

através do processo analítico será realizado uma construção deste “mosaico” segundo 

Nasio, (2001, p11). 

Utilizei a abordagem psicanalítica por apostar no seu lugar de amparar o 

desconforto e trabalhar com a subjetividade. O trabalho desta pesquisa foi buscar 

compreensões, de como os adolescentes, com todas as suas complexidades próprias de seu 

tempo de desenvolvimento, lidam com uma doença que é crônica, estigmatizante e não 

tem cura. Para alguns que estão nesse contexto emergem várias dúvidas, medos e 

incertezas, por conta desse novo chamado, a “doença”, ser doente, ser tratado. 

Uma posição muitas vezes desconfortante, onde o adolescente se vê pressionado 

por ele mesmo, pela equipe de cuidado e familiares a dar conta de algo que o atravessou e 

o fez entrar numa esfera de cuidado. Esse chamado de cuidado se submete a muitas 

normas e regras, tais como: se responsabilizar em tomar a medicação e administrar seus 

horários, no momento da experiência sexual, se prevenir protegendo a si e os demais, ter 

uma dieta balanceada, tomar medicações em horários determinados, fazer necessariamente 

visitas periódicas ao médico, exames e etc. 

Nesta resolução estão previstas algumas possibilidades de evitar riscos e 

exposições dos participantes da pesquisa. Todo paciente que participou ou quis 

interromper a entrevista, foi respeitado. No desenvolvimento desta pesquisa também tive o 

cuidado de trabalhar referenciada com um serviço de psicologia caso alguma questão 

http://www.bvs-psi.org.br/
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psíquica relevante apareça nas entrevistas. Os benefícios se dão para repensar as formas de 

cuidado e tratamento do adolescente que convive com HIV/AIDS por si só já esta uma 

etapa de vulnerabilidade e fortalecer a política pública voltada para a saúde do 

adolescente. 

 

3.2 SAE: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NA 

PRÁTICA DO HUAP 

 

Os Serviços de Assistência Especializada (SAEs) estão inseridos em 

ambulatórios, hospitais ou integrados a estruturas que se caracterizam por prestar 

atendimento exclusivo a pacientes portadores do HIV/AIDS – hospital-dia (HD) e/ou 

assistência domiciliar terapêutica (ADT) conforme o Ministério da Saúde (2005). Ao 

implantá-los em unidades preexistentes, justifica-se a possibilidade de racionar custos e 

promover uma assistência mais humanizada, na medida em que o paciente não precisará se 

deslocar para outros centros de referência (áreas secundárias) em busca de tratamento em 

outras especialidades médicas. Isso porque as chamadas “policlínicas” têm possibilidade 

de ofertar especialidades essenciais ao tratamento das infecções oportunistas (IO), como, 

por exemplo, a de pneumologista, reumatologista, neurologista, infectologista e 

dermatologista, entre outros. 

Os Serviços de Assistência Especializada (SAE) foram implantados a partir de 

1994, de forma descentralizada, por meio de recursos repassados através do Plano 

Operativo Anual (POA), pelo Ministério da Saúde (MS). A Superintendência de Políticas 

e Atenção Integral à Saúde Gerência de Programas Especiais para Implantação de Serviço 

de Assistência Especializada SAE, refere os seguintes tópicos: 

Objetivo Específico: Proporcionar uma forma de assistência de qualidade às pessoas 

vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais, com a finalidade de prestar assistência clínica, 

terapêutica, farmacêutica e psicossocial, em nível ambulatorial, fixando o paciente a uma 

equipe multidisciplinar que o acompanhará ao longo de sua doença. 

Função: Oferecer atendimento médico com resolutividade diagnóstica, tratamento e 

acompanhamento aos pacientes portadores de HIV/Aids e Hepatites Virais, assistência 

farmacêutica, e assistência psicossocial aos pacientes e familiares; Integrar os mecanismos 

de referência e contra-referência a partir da rede básica, encaminhando de acordo com a 

necessidade ao hospital geral de referência (Hospital de Doenças Tropicais – HDT), 
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Assistência Domiciliar Terapêutica ADT e Casa de Apoio; Assegurar, ao paciente, a 

possibilidade de assistência em função de suas diferentes necessidades. 

Atividades Realizadas: Prestar atendimento médico, de enfermagem, psicológico, 

social e assistência farmacêutica ao paciente com HIV/Aids e Hepatites Virais; adequar ou 

facilitar o acesso a outras especialidades médicas como oftalmologia, dermatologia, 

ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, proctologia, urologia, cirurgia, neurologia, endoscopia, 

broncoscopia e odontologia; realizar coleta de amostras para exames laboratoriais que 

poderão ser processados em laboratório local ou referenciados ao laboratório de 

referência; fornecer os medicamentos padronizados pelo Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais MS, conforme solicitações médicas, obedecendo ao Consenso Brasileiro 

de Terapia Antirretroviral, á logística de insumos e otimização de recursos; Orientar sobre 

normas de biossegurança os pacientes e seus familiares; − Oferecer aconselhamento sobre 

DST/HIV/AIDS aos pacientes e seus familiares; − Prestar assistência aos acidentados com 

exposição ao material biológico, vítimas de violência sexual e exposição pós-sexual; − 

Constituir em referência para multiplicação de conhecimentos em DST/HIV/AIDS, 

sobretudo para a rede básica de saúde. 

O SAE deve estar localizado de modo a facilitar o acesso, tanto dentro do espaço 

geográfico do município, quanto dentro da unidade de saúde (o que implica em boa 

sinalização e fácil acesso, entre outros fatores), garantindo o acesso de usuários com 

necessidades especiais. Poderão ser implantados no mesmo espaço físico do Centro de 

Testagem e Aconselhamento – CTA, respeitando os espaços necessários para ambos os 

serviços. 

 

3.3 A (RE) CONSTRUÇÃO NO CAMPO DE PESQUISA: OBSERVAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES 

 

A minha experiência no campo, no Hospital Universitário Antônio Pedro, no 

setor SAE, foi conhecer o serviço no qual eu colheria entrevistas com os usuários 

adolescentes que nasceram com HIV/AIDS através da transmissão vertical. 

Na realização de pesquisas com humanos, cada instituição tem sua comissão de 

ética que fica responsável por orientar as normas e regras que preconizam as pesquisas. 

Vale ressaltar que enfrentei a burocratização da instituição do hospital na realização da 



 

 

57 

pesquisa/entrevistas com os adolescentes, sendo que o comitê de ética negou por oito 

vezes meu projeto de mestrado. Os motivos variaram entre: Não ter meu contato de 

telefone no projeto; não ter o contato do psicólogo (a) responsável pelo meu projeto; 

exigência de uma carta de anuência do chefe do ambulatório do SAE; não constar o e-mail 

pessoal no processo, não ter a carta do diretor da instituição (HUAP). 

 Não ter o aceite da coordenação do serviço de atendimento especializado; por não 

estar claro do termo de assentimento que os entrevistados poderiam sofrer crise de angústia 

podendo estimular a depressão e até mesmo o suicídio. No entanto cada exigência citada 

foi colocada a cada mês de apresentação do projeto de pesquisa, quando todos os 

profissionais envolvidos se reuniam para avaliação. Esta morosidade no processo de 

aceitação da pesquisa pelo comitê de ética, ou seja, de fazer ciência, influenciou 

diretamente na ideia inicial da pesquisa que era acompanhar os adolescentes por mais 

tempo, durante o processo de pesquisa. A pesquisa com os adolescentes seria, a priori, 

trabalhar as questões de adesão ao tratamento com mais encontros, a partir de uma escuta e 

acolhimento em que pudesse estabelecer vínculos de confiança/transferência que 

viabilizasse a circulação da palavra, e que pudesse oferecer um espaço para emergir suas 

dúvidas e interesses sobre relacionamentos, sexualidade, maternidade, questões acerca da 

escola, carreira e sonhos. 

Após oito meses de tentativa de submissão da pesquisa, e o aceite da mesma pelo 

comitê de ética, eu comecei a fazer minha prática da pesquisa de campo, em novembro de 

2016. Um dos objetivos da minha pesquisa era observar o funcionamento do ambulatório, 

e consequentemente, a dinâmica do trabalho dos profissionais. A minha aproximação 

prática deste serviço se deu ao contatar a coordenadora do serviço de HIV, a psicóloga 

Tânia Ventura, para conseguir uma carta de aceite para meu projeto e Depois realizar a 

pesquisa que teve como objetivo entrevistar adolescentes com HIV e saber como 

convivem com a doença. Entrevistei também dois profissionais da equipe (psicólogo e 

infectologista) para entender como são organizadas as demandas do processo de chegada 

dos pacientes, encaminhamentos, tratamentos e possíveis internações. 

A equipe é formada por uma psicóloga, uma médica infectologista, uma 

assistente social, uma enfermeira, um clínico geral e uma técnica de enfermagem. Tive a 

oportunidade de entrevistar a psicóloga que é a coordenadora do serviço e uma médica 

infectologista para entender melhor sobre o funcionamento do setor e consequentemente o 

fluxo de trabalho e seus processos internos. 



 

 

58 

A história de implantação da CAIDS/SAE remonta a sua criação em dezembro de 

1999, em virtude de uma demanda já existente de atendimento ambulatorial a pacientes 

pediátricos, adolescentes e adultos expostos ou contendo HIV/AIDS, tendo como principal 

objetivo a coordenação das ações de AIDS no HUAP. A princípio para o setor desse 

serviço foi um antigo vestiário de funcionários, que estava desativado, localizado no andar 

térreo do prédio anexo 2. 

O Projeto de implantação do Serviço de Assistência Especializada - SAE do 

hospital-dia ocorreu no HUAP em 2002, financiado pelo Ministério da Saúde, 

Coordenação Nacional de DST/HIV/AIDS e UNESCO, com um orçamento de sessenta e 

quatro mil reais. O dinheiro foi utilizado para equipar o espaço onde se propicia 

atendimento para as pessoas realizarem o respectivo tratamento. 

 

O Serviço de Assistência Especializada – SAE é um serviço responsável pela 

assistência ambulatorial às pessoas vivendo HIV/Aids e Hepatites Virais. A implantação 

do SAE deverá ser realizada em unidades públicas preexistentes, integrada à rede, 

subordinada às Secretarias Municipais de Saúde ou consórcios municipais, como forma de 

racionalizar custos. Dentro  da lógica de regionalização e hierarquização, este serviço será 

ambulatório de referência para os pacientes que necessitam de um nível de atendimento de 

maior complexidade. 

 

A CAIDS é formada por equipe multidisciplinar, que foi treinada pelo Ministério 

da Saúde, para exercer suas atividades de acordo com o que preconiza a coordenação 

Nacional de DST/HIV/AIDS que ainda continua sendo referência mundial a PVHA – 

Pessoa vivendo com HIV/AIDS. 

Ao longo de todo o processo de trabalho do setor, o mesmo recebe alunos de 

extensão da universidade federal fluminense, assim como estagiários, mestrandos e 

doutorandos. O espaço oferta uma articulação entre a prática e teoria. 

 

Uma das especificidades desse setor são as consultas pela equipe multidisciplinar, 

distribuição de leites para suprir a suspensão do aleitamento materno, distribuição de 

preservativos, atendimentos/grupos de adesão ao tratamento, grupo de 

prevenção/acolhimento DST/HIV/AIDS. 

 



 

 

59 

O fluxo das principais demandas são de pacientes que residem na cidade de 

niterói e toda a região fluminense. Recebem também encaminhamentos de delegacias, de 

conselhos tutelares, de setores diversos do HUAP, e demandas espontâneas para 

Aconselhamento e Testagem por teste rápido. 

 

Segundo a psicóloga entrevistada, desde a implantação do SAE, 67 bebês foram 

expostos ao HIV por transmissão vertical. Após a profilaxia indicada pelo Ministério da 

Saúde, que é o coquetel de AZT, somente 12 adolescentes e jovens foram contaminados, 

durante o tratamento no ambulatório e o mais velho encontra-se com 23 anos. 

Segundo a mesma profissional, muitas pessoas olhavam com certo preconceito 

para os pacientes assistidos no ambulatório de HIV e muitos profissionais não gostavam 

de trabalhar em parceria com a equipe do SAE. Um exemplo da dificuldade do trabalho 

em conjunto, é o próprio setor de doenças infecto parasitárias - DIP - que tem uma relação 

bem precária com o SAE. Existem conflitos de questões políticas e de interesse nas 

pesquisas. Há uma indicação/exigência institucional de que os pacientes respeitem a lógica 

de atendimento territorializado, ou seja, de atendimento referenciado nos seus respectivos 

municípios e bairros de origem.  

Diferente dos que necessitam serem acompanhados ambulatorialmente ou até 

mesmo serem internados e vivem no município de Niterói. Isso se dá porque nos outros 

municípios, os serviços são inexistentes ou bastante precários e muitos não oferecem o 

coquetel e as consultas mensais, além de não possuírem o teste rápido9. Isso ocorre porque 

as políticas públicas de HIV-AIDS ainda são muito precárias em diversos municípios não 

metropolitanos, superlotando desta forma o serviço do SAE. 

O SAE tem essa característica, ou seja, é um setor de portas abertas que acolhe 

demanda livre. O cálculo dos pacientes é realizado através de um sistema eletrônico no 

qual o Ministério da Saúde distribui as medicações para os usuários tanto das medicações 

retrovirais, como dos kits de testagem rápida. 

Todo esse processo de cuidado e tratamento envolve muito investimento 

emocional e desejo. O clínico geral-Infectologista, no momento da realização da pesquisa 

encontra-se com 200 pacientes em tratamento, às vezes cada um comparece mensalmente 

para avaliação e em outras situações o atendimento é espaçado, para que ele possa dar 

conta de todos os atendimentos. 
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No momento da realização da pesquisa o SAE encontrava-se com um total de 

mais de 800 pacientes atendidos clinicamente, no ambulatório. Doze desses pacientes 

adquiriram HIV através da transmissão vertical. Escolhi entrevistar seis adolescentes na 

faixa etária entre 13 e 18 anos e apresentarei as seis entrevistas como forma de 

compreender como eles lidam com todo o processo de doença, seu tratamento, laços 

sociais, escola e seus respectivos desdobramentos que se impõe ao tratar uma doença 

crônica e ainda estigmatizamte. 

A pesquisa de campo aconteceu num período de vinte dias úteis ao longo dos 

quais pude observar como era organizado o serviço, estar próxima a alguns profissionais 

da equipe e pensar junto com eles quem seriam os adolescentes eletivos a minha pesquisa. 

Nesses encontros, observava a dinâmica do ambulatório e conversava com os pais e com 

os adolescentes acerca da relevância da minha pesquisa e os convidava para entrevistas. 

Não houve nenhuma recusa de participação e nenhuma entrevista foi interrompida por 

parte do adolescente, ou seja, não houve desistência. As entrevistas aconteceram durante o 

tempo de espera de suas respectivas consultas médicas em uma sala de atendimento do 

ambulatório. Em média as entrevistas duraram a mais breve entre doze e quarenta minutos 

a mais longa. Infelizmente houve algumas interrupções por parte da equipe de 

enfermagem para recolhimento de prontuário, mesmo sabendo que ocorria uma entrevista 

sigilosa.  

É importante ressaltar que o lugar que atualmente funciona o SAE deixa muito a 

desejar nas questões de “acolhimento” a pacientes, de infraestrutura, higiene e de 

atendimento em geral. Muitas pessoas ficavam aguardando em pé por horas, havia muita 

demora nos atendimentos por causa do número grande de pacientes versus a baixa 

quantidade de profissionais e isso gerava certa intolerância em alguns pacientes no 

processo de espera. Existem apenas três (3) salas para o funcionamento de toda a equipe e 

elas operam com escalas de serviço, ou seja, rodízios. Estas salas são muito precárias para 

atendimento, algumas são sujas e sucateadas. 

 

Toda a equipe multidisciplinar estava ciente do meu trabalho, com exceção do 

clínico geral que não sabia da minha pesquisa, porque não tive a oportunidade de conhecê-

lo. Certo dia, eu estava ocupando a sala normalmente utilizada por este profissional para a 

realização da entrevista de um paciente e, ao adentrar esta sala e me ver entrevistando um 

adolescente, ele viu uma água escorrida no canto, provinda do ar condicionado e sem 
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qualquer pudor e profissionalismo me questionou se eu havia “mijado” ali. Eu me 

apresentei e informei que era mestranda, que estava colhendo as entrevistas e que não 

demoraria.  

Quando o médico se retirou, o adolescente reagiu com estranhamento e 

constrangimento e me questionou sobre fala do profissional: “Por que ele está falando 

isso?”. Optando por não deixar esta pergunta cair no vazio através do silêncio, respondi 

que o médico estava estressado e cansado.  

Ao relatar esse episódio para a médica infectologista, ela me disse que ele tinha 

“senso de humor exacerbado” e que também estava estressado. Tal situação me fez 

repensar como as engrenagens de uma instituição funcionam e que todos de uma certa 

forma estão envolvidos em situações de precarização e sucateamento dos serviços de saúde 

na forma que são assistidos os pacientes, nos insumos que estão aquém do cuidado e da 

forma que um profissional “percebe” o trabalho do outro. Essa experiência foi uma forma 

de verificar o quanto é urgente o SAE repensar seu funcionamento, processos de cuidado 

aos pacientes. 
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CAPÍTULO I 

4 REFERENCIAIS TEÓRICO-CONCEITUAIS 
4.1  A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 

 

Segundo Baricca (2005), a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma 

manifestação clínica avançada da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, o 

HIV. As principais vias de contaminação pelo HIV são: relações sexuais sem o uso de 

preservativo; transfusão sanguínea ou de hemoderivados; utilização de material 

contaminado (por exemplo: agulhas, seringas, predominante entre usuários de drogas 

injetáveis) e transmissão vertical (da mãe para o filho). 

Steger (1995) afirma que o HIV desencadeia no organismo infecções lentamente 

progressivas, resultando numa “erosão crônica, prolongada, do sistema imune”, a AIDS. 

Desde 1981, quando foram identificados os primeiros casos de pneumonia por 

Pneumocystis carinii (PPC) em homossexuais masculinos, em Los Angeles, nos EUA, a 

infecção pelo HIV tornou-se um problema global de saúde (STEGER, 1995). É a única 

epidemia que ocorre ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Desde então, vários 

avanços se deram, principalmente na terapêutica medicamentosa, o que implicou não só o 

aumento, mas também a melhora na qualidade de sobrevida das pessoas infectadas pelo 

HIV. Conforme Baricca (2005): 

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2005), de 1980 até junho de 2004 foram registrados, no Brasil, 

362.364 casos de AIDS, indicando que a epidemia em nosso 

país encontra-se em processo de estabilização, apesar dos 

patamares elevados. O Ministério esclarece que “essa 

estabilização é observada apenas entre os homens” (op.cit., p.4), 

observando-se, entretanto, um aumento da taxa de incidência 

entre as mulheres. Dos casos notificados, 7.407 referem-se a 

jovens entre 13 e 19 anos de idade e 13.786 a crianças com 

menos de 13 anos. Destas, 83,6% foram infectadas via 

transmissão vertical (da mãe para o filho). Um dado importante 

quanto a essa forma de contaminação é que esses números 

poderiam ser menores se houvesse maior solicitação de exames 

anti-HIV em gestantes, reduzindo os riscos de transmissão para 

o filho de 25% para algo em torno de 2% (Brasil, 2004a) 

(BARICCA, 2005, p.15). 
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Segundo Toledo (2008), o percentual de infecções na adolescência torna-se mais 

significativo se considerarmos que a AIDS se manifesta entre sete a dez anos após 

Infecção pelo HIV. Logo, supõe-se que parte significativa das notificações da faixa etária 

de 25 a 29 anos corresponda a indivíduos que se infectaram na adolescência ou no início 

da juventude.  

Além disso, no caso de ocorrer a infecção na adolescência, a manifestação tardia da 

doença repercute no grau de vulnerabilidade de possíveis contatos. No Brasil, os dados do 

Ministério da Saúde consolidados até junho de 2017 indicam um total de 5.565 

notificações de infecção por HIV na faixa etária de 13 a 19 anos, durante o período 1997-

2007. 

Em estudo do Ministério da Saúde e com enfoque específico nas regiões do Brasil 

verificaram-se distintos índices relacionados à transmissão vertical, indicando para a 

Região Norte a menor taxa desse tipo de transmissão: 0,15%. Já para a Região Sudeste, a 

maior taxa: 0,53%. Esses dados indicam um reflexo da realidade assistencial das gestantes 

atendidas por regiões, pois as estimativas da cobertura de teste anti-HIV, na gestação, 

apontam diferenças significativas. Essas desigualdades são ressaltadas no momento de sua 

comparação (BRASIL, 2007). 

A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase do ciclo grávido- puerperal, 

embora o momento mais crítico seja o parto, principalmente durante o trabalho de parto e 

parto, significando 65%. Os 35% restantes envolvem as últimas semanas da gestação, 

enquanto o aleitamento materno compreende taxas entre 7% e 22% (MELO, 1999; 

AZEVEDO, 2001; BRASIL, 2003A, 2004A; DUARTE; QUINTANA; EL BEITUNE, 

2005; GIANVECCHIO; GOLDBERG, 2005; BRITO et al., 2006).  

Na ausência de qualquer intervenção, a taxa de transmissão vertical do HIV situa-

se em torno de 20%. No entanto, quando são adotadas medidas específicas, é possível 

reduzi-la para níveis entre zero e 2%, principalmente com o uso de antirretrovirais 

combinados, de cesariana eletiva e diante de carga viral menor do que cópias/ml ao final 

da gestação (BRASIL, 2007c). 
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4.2 ENVOLVIMENTO FEMININO NA EPIDEMIA DA AIDS 
 

 

O envolvimento feminino na epidemia da AIDS está diretamente ligado ao 

número de crianças infectadas pela transmissão vertical do HIV. A associação do HIV à 

gestação torna-a uma condição de alto risco, que necessita de abordagem adequada e 

completa desde o pré-natal até o parto, com o objetivo de reduzir os níveis de risco de 

infecção para próximos ao de gestantes não infectadas.  

Merece, além disso, atenção que envolva também os aspectos psicológicos, 

sociais e familiares da mulher HIV positivo,de forma a lhe proporcionar tratamento 

tecnicamente correto e humanizado (BRASIL, 2001 e 2007c). 

A presença da mulher na epidemia da AIDS é um reflexo do comportamento 

sociossexual da população, que se associa aos aspectos de suscetibilidade biológica, maior 

eficácia na transmissão do homem para a mulher, que sofre mais doenças sexualmente 

transmissíveis assintomáticas e úlceras genitais, e de gênero (PAN- AMERICAN 

HEALTH ORGANIZATION, 2000; BRASIL 

Dessa forma, o Ministério da Saúde recomenda a testagem anti-HIV tão logo a 

mulher inicie seu pré-natal. Caso perca essa oportunidade, o teste deverá ser realizado em 

qualquer outro momento da gestação, no parto ou mesmo no puerpério. Nesse caso, visa a 

prevenir a transmissão pela amamentação, substituindo o aleitamento materno pelo leite 

artificial – fórmula láctea. 

 

4.2.1 TRANSMISSÃO DO HIV DE MÃE PARA FILHO 

(TRANSMISSÃO VERTICAL) 

 

Foi realizado um apanhado epidemiológico para apresentar a situação e a 

relevância de pensar em pessoas convivendo com HIV/Aids nessa configuração/ condição. 

A crescente taxa de infecção pelo HIV na população feminina  em idade fértil, até 

meados da década de 1990, possibilitava o aumento correspondente de infecções 

congênitas, com os casos de HIV entre crianças transmitidos por via vertical, também 

refletindo as baixas coberturas das ações profiláticas. Tal é devido à precariedade de 

acesso para acompanhamento pré-natal e sua baixa qualidade, caracterizado pelo não 

oferecimento do teste anti-HIV às mulheres grávidas, situação que, no Brasil, ocorre em 
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22,5% dos casos. Na Região Nordeste, em específico, esse índice é de 46,5% (ALMEIDA, 

2008). 

Vale acrescentar que a transmissão vertical pode ocorrer em 

qualquer fase do ciclo grávido-puerperal, embora o momento 

mais crítico seja o periparto, principalmente, durante o trabalho 

de parto e parto (65%). Os 35% restantes envolvem as últimas 

semanas da gestação, enquanto que o aleitamento materno 

compreende taxas entre 7 e 22% (MELO, 1999; AZEVEDO, 

2001; BRASIL, 2003a, 2004a; DUARTE; QUINTANA; EL 

BEITUNE,    2005;    GIANVECCHIO;    GOLDBERG,   2005; 

BRITO et al., 2006). Na ausência de qualquer intervenção, a 

taxa de transmissão vertical do HIV situa-se em torno de 20%. 

No entanto, quando são adotadas medidas específicas, é 

possívelreduzir esta taxa para níveis entre zero e 2%, 

principalmente com o uso de antirretrovirais combinados, de 

cesariana eletiva e diante de carga viral menor do que 1.000 

cópias/ml ao final da gestação (BRASIL, 2007c) 

 

Os riscos de infecção enfrentados pelo feto de uma mãe vivendo com HIV são 

minimizados quando os diagnósticos disponíveis e medicamentos antirretrovirais são 

utilizados no tempo correto. Globalmente, o acesso a medicamentos contra o HIV para 

prevenir a transmissão do vírus de mãe para filho aumentou para 77% em 2015 (acima dos 

50% registrados em 2010). Como resultado, as novas infecções por HIV entre crianças 

diminuíram 51% desde 2010. 

Segundo estimativas UNIAIDS 2016, há um número 100.000 novas infecções por 

HIV entre 0 e 14 anos. O número de mulheres grávidas vivendo com HIV  recebendo 

medicamentos antirretrovirais (tanto profilaxia quanto terapia contínua) para prevenir a 

transmissão de mãe para filho, globalmente, é de 350.000, para o intervalo de tempo 2005-

2015. 
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Figura Nº3 

Fonte: Estimativas do UNIAIDS de 2016 

Algumas das atividades desenvolvidas para que haja diminuição desses índices 

são: cuidados de enfermagem; orientação e apoio psicológico; atendimentos em 

infectologia, ginecológico, pediátrico e odontológico; controle e distribuição de 

antirretrovirais; orientações farmacêuticas, realização de exames de monitoramento; 

distribuição de insumos de prevenção; atividades sociais, em alguns SAES, como passeios 

e ações educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle de DST e AIDS. 

Segundo Teixeira e Santos (2006), em 1996, a infecção do HIV/AIDS aumentou 

entre as mulheres, em decorrência da heterossexualização, gerando o processo de 

feminização da epidemia e tendo como consequência a transmissão vertical do vírus. Essa 

infecção tornou-se responsável, no Brasil, no período de 1983 a junho de 2006, por mais 

de mais de 80% do total de casos em indivíduos menores de 13 anos (BRASIL, 2006)8. Os 

vírus HIV/AIDS e HTLV-I/II podem ser transmitidos por via sexual, pela transfusão 

sanguínea, pela partilha de agulhas contaminadas, por via transplacentária ou durante a 

amamentação. A principal via de transmissão dos vírus HTLV-I é a que ocorre da mãe 

para o filho. Em áreas endêmicas para HTLV-I, aproximadamente 25% de crianças 

amamentadas nascidas de mães soropositivas adquirem a doença. A transmissão 

intrauterina ou perinatal acontece, mas parece ser menos frequente que a aquela pela 

amamentação. 
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Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em torno 

de 5% de crianças de mães infectadas, mas não amamentadas, 

adquirem a infecção (BITENCOURT, 1998, 2OO6; 

FERNANDES; SILVA, 2003). Já o risco de transmissão do 

HIV/AIDS pelo leite materno varia de 7% a 22%. Em ambos os 

casos, a cada mamada, a criança fica mais exposta a adquirir o 

vírus através amamentação, que pode ocorrer tanto pelas mães 

sintomáticas quanto pelas assintomáticas (BRASIL, 2005). 

Assim, o crescimento do número de mulheres em idade fértil, 

infectadas pelos vírus HIV/AIDS e HTLV-I/II tem sido 

considerado um importante fenômeno, trazendo consigo a não 

recomendação do aleitamento materno, o que tem confrontado 

com as recomendações do Ministério da Saúde quanto a 

importância do mesmo, levando as puérperas a enfrentar 

processos biológicos, emocionais, psicológicos e sociais, sem a 

devida assistência dos profissionais de saúde e despertando nas 

mulheres sentimentos de medo, tristeza, dor, angústia e culpa, 

pois além de serem portadoras e transmissoras do vírus, ainda se 

deparam com a impossibilidade de amamentar os filhos 

(SANTOS, 2004; GOMES, 2004; MOURA, 2002; 

PADOIN,2006, apud TEIXEIRA, SANTOS, 2006). 

As doenças envolvendo tanto a mãe quanto o recém-nascido podem constituir 

obstáculos para a amamentação, sendo necessária uma avaliação criteriosa por parte do 

profissional de saúde, para orientar adequadamente a viabilidade ou não do aleitamento 

materno, bem como a forma segura de alimentar uma criança nos primeiros anos de vida. 

Assim, as gestantes portadoras dos vírus HIV/AIDS e HTLV- I/II deverão ser orientadas 

para não amamentarem seus filhos ou os filhos de outras mulheres, assim como não 

deverão deixar seus filhos serem amamentados por outras mulheres. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, o primeiro caso de AIDS 

notificado em criança ocorreu em 1983, e o de transmissão vertical, em 1985, no estado de 

São Paulo (PRAÇA, 2007). Conforme Ray (1997), em 1985 foi realizado um estudo belga 

no qual o vírus foi isolado no leite de três mulheres, porém, não ficou claro se poderia ser 

transmitido.  

 

 

 

 

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico AIDS/DST 2006. Brasília, DF: Ministério da 

Saúde, 2006. 
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De acordo com esses mesmos autores, foi em outro estudo, realizado na Austrália 

em 1988, que se confirmou que o HIV podia ser transmitido pelo leite materno. Assim, 

desde o surgimento do primeiro caso de transmissão vertical, vários estudos vêm sendo 

desenvolvidos, a fim de ser possível esclarecer os mecanismos de transmissão desses vírus 

através da amamentação. 

No Brasil, a taxa de detecção de AIDS em menores de cinco anos tem sido 

utilizada como indicador Proxy para monitoramento da transmissão vertical do HIV. Nos 

últimos seis anos, houve uma queda de 36% nos casos de HIV/AIDS em menores de 5 

anos, o que indica diminuição na transmissão da mãe para o filho.Taxa de detecção em 

gestantes/1.000 nascidos vivos e Taxa de detecção em menores de 5 anos/100 mil 

habitantes 

 

4.3 ADOLESCÊNCIA: EPIDEMIA ENTRE JOVENS 
 

 

Segundo dados de 2016 da UNIAIDS, os riscos de HIV entre adolescentes e 

jovens são maiores quando a transição de idade ocorre em ambientes desafiadores, com 

acesso insuficiente a alimentos, educação e moradia e com altas taxas de violência. 

Percepções de baixo risco de infecção, uso insuficiente do preservativo e baixas taxas de 

testagem de HIV persistem entre os jovens. 

Dados epidemiológicos do UNAIDS de 25 países mostram que o número total de 

pessoas com idades entre 15 e 19 anos vivendo com HIV nesses países cresceu de 

aproximadamente 800 mil em 2005 para 940 mil em 2015. 

As medidas de proteção social e a inserção de adolescentes e jovens no ambiente 

escolar e no mercado de trabalho diminuem a vulnerabilidade para o HIV. As escolas 

representam o espaço mais conveniente para a educação sexual abrangente, que fornece 

aos adolescentes e jovens o conhecimento e as habilidades necessárias para fazer escolhas 

conscientes, saudáveis e respeitosas sobre relacionamentos e sexualidade. 

 Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, mediada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), tem o objetivo de melhorar as oportunidades para jovens através 

de maior acesso à educação de qualidade, serviços de saúde e oportunidades de emprego, e 

através da igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres. O 

empoderamento de jovens é um componente fundamental da resposta à AIDS.  
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CAPÍTULO II 

5.1 TRANSMISSÃO GERACIONAL/ 

TRANGERACIONALIDADE/ LEGADO FAMILIAR 

/ADOLESCÊNCIA 

 

A transmissão geracional é dividida em duas modalidades: Intergeracionalidade 

que é passada pela geração mais próxima, no caso os pais. Já a transgeracionalidade é 

transmitida psiquicamente através da herança genealógica que é a nível inconsciente e não 

simbolizado, onde o psiquismo apresenta lacunas, elementos foracluidos, encriptados que 

são atravessados por várias gerações. 

O espaço familiar é onde acontece a transmissão geracional. Nessa dinâmica 

familiar se produzem e se articulam diversos mecanismos de identificação: 

O silêncio da violência ou ruptura dos diversos vínculos 

geracionais são denominador comum que percorre a falta de 

inscrição do sujeito na sucessão das gerações e no tecido grupal 

comunitário, limitando ou impedindo o acesso aos processos de 

simbolização que organizam uma cadeia de significantes 

(CORREA, 2001 a, p.65). 

 

 

Muitos adolescentes ficam sem saber sobre sua história de vida, não sabem como 

adquiriram o HIV e estes “segredos familiares” corroboram para o processo de aceitação 

da doença e da implicação deste com o tratamento. Essas lacunas familiares podem 

produzir no imaginário dos adolescentes várias fantasias. Foram algumas indagações que 

os adolescentes me fizeram no campo de pesquisa no Serviço de atendimento especializado 

do Hospital Universitário Antônio Pedro: Se os pais os contaminaram de propósito; se os 

pais foram omissos com eles; o porquê de isso acontecer com eles; Por que os pais não se 

cuidaram? Como os pais podem fazer isso com um filho; “Minha mãe sumiu de casa e não 

sei se está viva”; “meu pai não me conta nada” etc. 

O adolescente muitas vezes depara-se com esse “segredo”, essa exigência por saber 

a verdade, para poder estar vivo e muitos pais e familiares não dão conta, emergindo assim 

os conflitos. Durante as entrevistas realizadas, percebi possíveis indícios dos adolescentes 

não suportarem lidar com a doença e estarem nessa condição de assujeitamento e, 

conseqüentemente, muitos acabaram apresentando graves sofrimentos psíquicos e até 

tentativas de suicídio. Nesta crise, irrompem sentimentos como medo da morte, num 
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período que corresponde à fase mais aguda da vida. O adolescente se vê refém dessa teia, 

submetido a uma escolha imposta, na qual, este tem que desenvolver uma série de 

“condutas” e “comportamentos” que são ditados pela doença. 

Dessa forma, podemos considerar que a doença não atinge somente aquele que a 

convive, ela desorganiza e se estende ao núcleo familiar. Nesse cuidado com o 

adolescente, percebemos o quanto a família está cansada com a rotina de muitos que se 

recusam a tratar-se e, assim, interfere no funcionamento familiar. Muitos questionamentos 

surgem e devem ser feitos na prática deste trabalho. Quantas transmissões geracionais são 

atuadas e adolescentes geram filhos com HIV para perpetuar um legado? Como nós 

profissionais podemos atuar e implicar esses familiares nos atendimentos? Como 

trabalhamos as relações de escolha desses adolescentes negligenciando o tratamento? 

Estas escolhas são determinantes para o adoecimento e a morte. Como nós profissionais 

podemos fazer um enlace de apostas na vida, como o espaço ambulatorial pode operar 

como um dispositivo de manutenção da vida? O que pode o ambulatório oferecer em um 

mais além que as políticas públicas determinam como cuidado? Como delinear um 

tratamento do coletivo para o singular? 

 

O agente de cuidados-os pais, o médico, enfermeira, o professor, 

o amigo etc.- em parte exerce sua função como presença 

implicada, ou seja comprometido e atuante. O sujeito implicado 

é o “faz coisas”. Esta afirmação pode parecer obvia, pois 

estamos acostumados a reconhecer um agente de cuidados pelo 

seu fazer. No entanto, como veremos adiante, uma forma 

decisiva do cuidar não envolve o fazer, colocando-se o agente 

cuidador como presença em reserva”. (MAIA, 2009, p. 124). 

 

Essa citação nos aponta em que nós sujeito de escolhas, somos desde do inicio da 

nossa vida marcado por pessoas, ambientes e ambiências que nos constituem nos 

acolhendo, hospedando, agasalhando, alimentando e é condição de sobrevivência da nossa 

existência ser aparado por esses outros que podem estar no lugar de pais, amigos, 

professores, médicos, psicólogos, enfermeiros, atendentes e etc. É através desses lugares 

que significamos o sentido da nossa existência. Diantes dos dilemas da vida- das 

necessidades e desejos e das nossas relações com os outros, a nossa continuidade não está 

assegurada e se faz necessário ser (re) construída a cada vez, sendo exercida de forma 

muito particular por esses ditos cuidadores. 
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A palavra traumatismo tem sido utilizada originariamente em medicina e cirurgia. 

O termo retomado por Freud refere-se, em psicanálise, ao choque violento ou a um 

acontecimento intenso na vida do sujeito, pelo qual o mesmo é incapaz de reagir de forma 

adequada, produzindo um desbordo emocional que provoca efeitos patogênicos duráveis 

na organização psíquica. Fica assim definido o acento na dimensão econômica do fluxo da 

excitação em relação à capacidade de tolerância do aparelho psíquico. A angústia, 

derivada de um excesso de excitação provocada pelo acontecimento traumático e a 

incapacidade de contê-lo, transformando-o em experiência metabolizada, provocará 

necessariamente desorganizações secundárias, aumentando a violência nos diversos 

espaços psíquicos. A importância do reconhecimento do campo da realidade do objeto, na 

situação traumática, tem sido um fato marcante observado na clínica com pacientes e 

famílias em TFA (terapia familiar analítica), com sofrimentos vinculados a diversas 

ordens de violência, a situações da ordem de catástrofe social importantes, que 

ocasionaram falhas nos processos de simbolização e na inscrição geracional. 

Nas entrevistas, eu percebi que os adolescentes perpetuavam muitas repetições 

familiares de forma inconsciente, ou seja, mães adolescentes que colocaram gestações em 

risco, perpetuando assim a contaminação dos seus filhos, relações frágeis com cônjuges e 

familiares. Os adolescentes trouxeram nas entrevistas também a questão da “violência” do 

“abandono”, muitas situações que merecem destaque nas entrevistas, tendo consequências 

nefastas para o psiquismos deles, afetando diretamente na forma de se posicionar na vida e 

nas suas escolhas. 

O trauma é uma palavra que veio designar acontecimentos que rompem 

radicalmente com um estado de coisas do psiquismo, que acaba provocando um desarranjo 

em nossas formas habituais de funcionar e compreender as coisas, consequentemente 

impõe um árduo trabalho da construção de uma nova ordenação do mundo. Entre os 

acontecimentos e esses efeitos se insere a tela das memórias, fantasias, negações. Uma 

adolescente entrevista, se questiona toda vez que toma o remédio se tem de fato HIV. Nem 

mesmo os exames laboratoriais e as conversas com a equipe faz essa situação por vezes 

diluir e assim seguir o tratamento e as medicações, mas a mesma ainda faz interrogação se 

de fato tem a doença(sic). 

Segundo TOROK (2008), nas situações de violência ou catástrofe social, o sujeito, 

o grupo familiar e os apoios grupais/comunitários ficam ameaçados pela 
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própriafragilidade e pela ausência destas referências de significação através de suas 

instituições mediadoras (família, organizações educativas e laborais). 

Os novos dispositivos de trabalho psicanalítico, como a TFA (terapia familiar 

psicanalítica), contribuem para abordar o indizível ou impensável provocado nestas 

conjunções que sustentam uma superposição de traumatismos, solicitando um trabalho de 

simbolização que possibilite a criatividade e a transformação. Isto significa devolver ao 

sujeito sua capacidade de pensar-se como um “eu-singular”, dentro da trama inter- 

subjetiva da história familiar. 

A AIDS continua ainda vinculada ao significante da morte, o comportamento de 

risco, sexo desprotegido, drogas injetáveis, repercutindo em um grande mal estar na 

sociedade. Estas situações despertam o medo, a discriminação e o preconceito: 

Cassorla (1990) refere que o paciente com AIDS se sente 

marginalizado e estigmatizado pela sua condição. Pode também 

sentir-se culpado pelo seu estado e pela existência da doença, 

caso a tenha contraído em virtude de suas próprias ações, 

avaliadas pelo seu próprio julgamento como socialmente 

condenáveis. Em decorrência da AIDS, a intimidade do sujeito é 

devassada, uma vez que sua transmissão supõe atos privados que 

acabam tendo consequências públicas. A intimidade  se torna 

desnuda, trazendo como consequência, frequentemente, a 

marginalização social (BAPTISTA E DIAS APUD CASTRO- 

PEREZ, 1988, p 12). 

 

O trabalho do psicólogo, mediando as relações médico-paciente, familiar- paciente, 

promove uma escuta mais refinada, que pode auxiliar nesse difícil processo de encontro 

com a doença, assim como promover uma atitude mais elaborada na relação que estes vão 

estabelecer com esta complexidade de cuidados e procedimentos. Permite a construção de 

estratégias e possíveis mudanças subjetivas nas escolhas de vida. 

Para além dos aspectos clínicos, corporais da doença, escolho a Psicanálise para 

sustentar a discussão da complexidade do cuidado, que envolve elementos heterogêneos. 

Para cada caso, nosso objetivo enquanto profissionais/pesquisadores é particularizar a 

escuta e cuidar para que os pacientes possam compreender seus  desafios impostos pela 

vida e serem acolhidos de forma mais integral nos serviços de saúde. 
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5.1.1 A DOR: CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE 

 

Escolhi embasar teoricamente o aspecto da DOR, para entender melhor sua função 

e complexidade nos pacientes com HIV/AIDS. Muitos relatam dores físicas, mudanças no 

corpo por conta dos efeitos colaterais do coquetel e pela questão que não está dissociada 

do psíquico, onde a doença produz medos e inseguranças. 

A dor é um fenômeno universal, habitando não somente no corpo, mas na alma. 

Segundo a definição do dicionário Aurélio, dor significa: “Sofrimento físico ou moral; 

aflição; mágoa; dó.” A Associação Internacional para o Estudo da Dor- IASP define dor 

como: “Sensação desagradável, subjetiva, relacionada a uma lesão real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão.” A dor é uma temática que vem sendo estudada por 

diversos saberes e abordada em diferentes vieses. 

Guimarães (1999), num estudo multidisciplinar, relata que a dor sempre rondou o 

homem até as mais primitivas civilizações. O autor também ressalta a importância de um 

constante questionamento sobre o estudo da dor, pois se trata de um lugar de manejo para 

cada sujeito. Segue pontuando que a dor manifesta-se como um aviso, um sinal de alerta e 

embora seja subjetiva, ela não é abstrata. Um quebra cabeça, onde cada parte, diz de um 

lugar que falta e escapa. 

Para a medicina, o autor ressalta que o estudo da dor surgiu a partir da Segunda 

Guerra Mundial por iniciativa de John Bonica, anestesista que teve o objetivo de trabalhar 

com pacientes com dores crônicas e em cuidados paliativos. 

Arantes (2008) refere que as dores são caracterizadas e utilizadas com uma 

terminologia técnica, facilitando a interlocução com a equipe multiprofissional. São elas: 

Dor somática, visceral, dor neuropática. A dor somática é descrita como monótona 

latejante e contínua. Já a dor visceral, é profunda, contínua, com aperto e sensação de 

pressão; frequentemente é mal localizada. Já a dor neuropática apresenta pontadas, 

choques constantes ou esporádicos; inclui a dor fantasma, dor central e disfunção do 

sistema simpático. Todas essas avaliações e definições da dor são obtidas através da escala 

visual numéricas (EVN) na qual o paciente descreve a intensidade de sua dor numa escala 

de 0 a 10. (0-ausência de dor/10-A pior experiênciada por ele). 

Uma precursora do estudo da abordagem da dor foi Cecily Saunders, médica Inglesa 

que postulou o conceito de dor total. Na década de 1960, a autora começou a pensar e 
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contextualizar os pacientes que sofriam de dor oncológica, com um olhar abrangente para 

a necessidade e especificidade desses pacientes. Ela descreveu a dor em quatro tipos: dor 

física, relacionada à compressão de algum nervo; dor psíquica, intimamente ligada ao fato 

da dor física interferir no estado de humor, no afeto e na disposição. A dor Social segundo 

esse conceito, está ligada à forma como o paciente se relaciona, prejudicando seus laços 

sociais, levando-o a um isolamento. A dor Espiritual sugere um possível abalo quanto às 

crenças, valores pessoais e princípios, onde o paciente sente-se desamparado e 

desesperançoso. (SAUNDERS, 1967 apud ARANTES, 2008). Hoje em dia, o conceito de 

dor total é prioritário nas diversas literaturas e procedimentos em instituições oncológicas. 

O conceito de dor total é entendido quando abrange os quatro tipos de dores citados 

pela autora. Refere-se ao sofrimento alcançado pelo paciente na sua totalidade. 

A dor emerge na interseção de vários discursos, vários saberes, não tendo um 

campo epistemológico definido. Ela não aparece direcionada nos estudos de Freud, porém, 

em seus escritos ela ronda diferentes lugares, como nos conceitos de luto, angústia, mal 

estar e a depressão. 

Para o psicanalista Nasio (2007), não há distinção entre dor física e psíquica, 

enfatizando que é sempre um fenômeno limítrofe: “Ela emerge sempre no nível de um 

limite, seja eu e o outro, ou, principalmente, entre o funcionamento bem regulado do 

psiquismo e o seu desregramento”. 

Assim, o autor entende que a dor em sua função se põe sempre num certo limite de 

excitação onde o sujeito fica submetido a uma descarga de energia ficando num certo 

limite entre físico e o psíquico. 

Ao desenvolver a teoria da dor, enfatiza um processo bastante complexo, sendo 

decomposto em três fases: A primeira seria uma ruptura, a partir dela emerge uma 

comoção psíquica e culmina com uma reação defensiva do Eu. Esses processos têm por 

objetivo afastar a reação de comoção, em que, durante esse aspecto, é instaurada a 

singularidade da dor. Os três tipos de dores na realidade não passam de uma única dor, 

formada instantaneamente. 

Nessa dimensão, Nasio (2007) compara o corpo sendo submetido a um ataque, 

fazendo com que a surpresa do inesperado arranque a armadura de proteção do corpo, 

caia, deixando-o vulnerável nessa batalha. A dor para o autor emerge no corpo de forma 
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inesperada, tornando-se desagradável e, assim, o autor conclui: “É um desmoronamento 

mudo do corpo” (Nasio 2007, p. 20). 

Nasio ressalta que a dor ao atravessar a barreira do inconsciente, muitas vezes nos 

chega de surpresa e existe todo um impacto de entendê-la, suportá-la e de se questionar de 

que forma foi tomada.Nos seus estudos, Nasio discorre sobre a dor e reconhece que essa 

fissura que irrompe faz com que nos sintamos enlutados no sentido que, toda perda está 

implicada num luto. 

A lesão que provoca a dor corporal se situa no nível da 

amputação, mas a lesão que causa dor psíquica se situa em três 

planos diferentes, semelhantes aos que definem a perda do ser 

amado: o da sensibilidade (a perna é uma parte do meu todo 

invisível); o do imaginário (a imagem da ausência da perna 

muda a imagem do meu corpo); e o do simbólico (a ordem 

psíquica perde uma das suas maiores referências, que é a 

integridade do corpo) (NASIO, 2007, p. 43). 

Sendo assim, o sujeito com dor perpassa esses três tipos de registro: o da 

sensibilidade, o imaginário e o simbólico. Dessa maneira, o sujeito atravessado pela dor se 

depara com a dimensão da falta e que algo dessa ordem necessita ser elaborado. 

Segundo FREUD apud NÁSIO (1930), a dor resulta de uma “Súbita hemorragia 

interna da energia psíquica”. Assim para Freud, o sujeito se torna refém da sua dor e do 

comprometimento que vive. 

“Uma aspiração de sucção sobra às quantidades de excitação 

vizinhas. Os neurônios associados devem abandonar a sua 

excitação, o que provoca uma dor. Uma dissolução das 

associações é sempre uma coisa penosa. Um empobrecimento em 

excitação...se produz de um modo que se assemelha a alguma 

hemorragia interna. Esse processo de aspiração provoca uma 

inibição e tem os efeitos de um ferimento, análogo a dor....Há 

também empobrecimento, pelo fato de que a excitação se escoa 

como que (bombeada) por um buraco...É no psiquismo que se 

situa o buraco”.( NASIO,2007, P.50). 

 

Tendo em vista a complexidade como é descrita a dor para Freud, podemos entender 

que esse fenômeno, constitutivo ao sujeito, faz parte das nossas experiências subjetivas, 

fazendo com que a partir desse rompimento possamos emergir na condição de perda. 
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Assim nos é atravessada a dimensão da falta. Assim, existe todo um trabalho no aparelho 

psíquico em dar conta dessa energia em se deslocar. 

Freud, no seu artigo Luto e Melancolia (1917) nos adverte para a distinção do luto e 

da melancolia. O primeiro seria o sujeito perder o interesse pelo mundo externo, sua libido 

volta-se para sua dor. No luto, o sujeito sabe o que perdeu, diferentemente da melancolia, 

em que o sujeito não sabe o que perdeu. Portanto, autor então aponta a importância do luto 

e enfatiza como parte do processo de vida como uma forma do sujeito se haver com a 

dimensão de finitude. 

É comum nos relatos as/os adolescentes falarem que por vezes se sentem sadios e 

outras vezes questionam não ter um corpo sadio e saudável. Muitos relatam a dificuldade 

de adesão ao tratamento e sentem-se tristes em saber da doença e se submeter à 

complexidade que envolve todo o tratamento “que é para o resto da vida”, como relata 

uma adolescente. 

Em Sobre a transitoriedade (1916(1915), Freud discorre sobre a importância que 

nós possuímos em amar. Explica que num primeiro momento das nossas vidas a libido é 

dirigida ao nosso ego; em outro, essa libido é deslocada do ego para os objetos, retornando 

ao ego. Esse processo de deslocamento de libido pode ser tornar doloroso. O sujeito 

amordaçado no seu caos pode perder sua valorização e tornar-se apático e triste. 

No texto Mal Estar na Civilização (1930) Freud ao pensar na complexidade das 

relações, questiona o mal estar que vivemos. Afirma que o sofrimento nos ameaça em três 

direções: a decadência do corpo e a sua dissolução, o mundo externo que se volta com 

forças de destruição e o nosso relacionamento com os homens, que seria o mais penosos de 

todos. Em relação às duas primeiras fontes de infelicidade, Freud aponta para o fato que a 

decadência do corpo e o poder da natureza seriam situações insuperáveis. 

Essas são as três formas de medidas auxiliares que o ser humano tem de suportar a 

dor frente ao que é convocado: derivativos poderosos, satisfações substitutivas e as 

substâncias tóxicas. Para Freud essa seria a saída menos sofrida para enfrentar a vida. 

Portanto, a dor permeia os mais diversos lugares, onde o sujeito pode tornar-se refém 

daquilo que o invade. No caso da dor essa possibilidade pode trazer consequências 

nefastas, entendendo que toda sua trama envolve não somente a escolha do sujeito, mas a 

imposição daquilo que não depende só dele como a falta de garantias de estar na vida. 
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No contexto institucional, a dor percorre corredores, ambulatórios e enfermarias, é 

mais aclamada e anunciada. Para cada caso, nosso objetivo enquanto profissionais de 

saúde mental é particularizar a escuta e uma aposta de desvelar o enigma no qual o sujeito 

está sendo submetido e muitas vezes refém do seu destino. 

5.2 A ADOLESCÊNCIA 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, em 1974, a  adolescência como o 

período entre a infância e a idade adulta, que cronologicamente vai dos 10 aos 19 anos de 

idade. E, embora a lei brasileira 8.069 de 13/07/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA) considere o adolescente como indivíduo de 12 a 18 anos de idade, será adotada 

neste estudo a classificação da OMS. 

A adolescência é abordada por alguns autores como um momento de fragilidade, 

na qual é comum ocorrer um desajuste consigo mesmo, tanto pelas modificações físicas 

quanto psicológicas, onde os jovens procuram reafirmação pessoal, independência, 

autonomia.As mudanças desta fase se refletem no corpo físico e no psicológico; o 

crescimento somático e o desenvolvimento em termos de habilidades psicomotoras se 

intensificam e os hormônios atuam vigorosamente levando a mudanças radicais de forma e 

expressão (FERREIRA, 2007). 

As modificações físicas e hormonais são facilmente identificadas, porém, também 

ocorrem diversas modificações emocionais e psicológicas. São criadas novas 

representações sociais, adquiridas novas capacidades, fixadas condutas e habilidades, 

momento em que se deve tomar importantes decisões com relação ao futuro profissional e 

pessoal; devem ser assumidos novos papéis, o que acaba confundindo o adolescente. 

Câmara e Carlotto (2007) apontam que esta etapa é um momento de fragilidade, 

especialmente em um contexto sociocultural que determina os papéis apropriados para 

cada gênero, não somente no sentido de definição, mas também no de adequação massiva 

a normas e padrões comportamentais. 

Na sociedade atual, o início da adolescência é marcado pelos primeiros indícios da 

maturação sexual, a puberdade. Esse processo corresponde a mudanças corporais e 

hormonais, comuns a todos os indivíduos. A adolescência, porém, envolve 

 

reformulações constantes das representações sociais, sexuais, de gênero, entre outros, 

culminando em um amplo desenvolvimento biopsicossocial (BRASIL, 2007). 
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Essas reformulações variam de acordo com a cultura, experiências de vida, 

contexto social, político, econômico, biológico. Então, ao abordar a questão da 

adolescência não se deve apenas fazer uma generalização e sim levar em consideração 

tudo aquilo que está ao redor do indivíduo em questão. 

Potencializar os fatores de proteção e auxiliar o indivíduo no processo de 

recrutamento de estratégias para o enfrentamento das adversidades se faz importante neste 

momento particular do desenvolvimento, uma vez que é um período de constantes 

questionamentos, debates e reflexões que convivem com HIV/Aids e sofrem as 

consequências e dinâmicas particulares e subjetivas que envolve a doença. 

 

5.3 ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 

 

O Ministério da Saúde preconiza que alguns grupos de indivíduos recebam atenção 

prioritária, culminando em ações, programas e campanhas direcionados aos mesmos. Os 

adolescentes, assim como idosos, crianças, entre outros, fazem parte deste grupo, sendo 

alvo de programas como o Programa de Atenção à Saúde do Adolescente (PROSAD). 

O PROSAD foi criado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 980/GM de 

21/12/1989 e, segundo Brasil (2007), fundamenta-se numa política de promoção de saúde, 

de identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos com tratamento 

adequado e reabilitação.Este programa age de acordo com as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde, diretrizes essas que são garantidas pela Constituição Brasileira de 1988, a qual 

representa um grande avanço para a sociedade brasileira da época, rompendo com a 

ditadura militar e tendo como princípios norteadores os direitos humanos. 

Neste sentido, alguns avanços fazem parte desta constituição, a regulamentação do 

artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que facilitou o caminho para a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

De acordo com Brasil (2007), tal normativa traz uma importante mudança de 

paradigma para a proteção da infância e da adolescência. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente reconhece todas as crianças e todos os adolescentes como sujeitos de direitos 

nas diversas condições sociais e individuais. 

Portanto, como afirma Brasil (2007), os adolescentes brasileiros têm, como 

cidadãos, direito à saúde, e é dever do Estado possibilitar esse acesso de forma 
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universalizada, hierarquizada e regionalizada, dentro dos preceitos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

O ECA ainda possui um capítulo próprio ao direito à saúde, no qual estabelece 

novas políticas públicas de atendimento para a infância e a juventude, com diretrizes 

similares a do SUS como descentralização e municipalização do atendimento, controle 

social, entre outros. 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

determinam uma política de atenção integral à criança e ao adolescente. Segundo Brasil 

(2007), no setor Saúde, esse princípio se traduz na obrigatoriedade e priorização de ações e 

serviços que atendam às suas especificidades e contribuam para o desenvolvimento sadio e 

harmonioso. 

O PROSAD pode ser encarado como uma materialização do que é preconizado, 

abrangendo áreas prioritárias como o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento, a sexualidade, a saúde bucal, a saúde mental, a saúde reprodutiva, a 

saúde do escolar adolescente, a prevenção de acidentes, o trabalho cultural, o lazer e o 

esporte. 

De acordo com Brasil (2007), a adolescência e a juventude podem ser consideradas 

como as oportunidades privilegiadas para se garantir a plena expressão dos potenciais de 

crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo. 

Desta forma, é de extrema importância que os profissionais de saúde sigam a 

política de humanização do atendimento, acolhendo e vinculando, para que seja realizado 

o acompanhamento destes adolescentes nas unidades de saúde para investigar o 

crescimento físico, complementar o esquema vacinal, identificar problemas emocionais, 

contribuir para uma alimentação saudável e prática de exercícios, entre outros. 

No contexto da doença crônica, o adolescente deve realizar um acompanhamento 

mais detalhado, com visitas regulares às unidades básicas de saúde para avaliação do 

quadro, evolução da doença, etc. Entretanto, alguns casos crônicos possuem períodos mais 

críticos de exacerbação da dos sintomas e acabam levando à hospitalização. 

O que ocorre é que nas unidades hospitalares, muitas vezes, os profissionais 

priorizam apenas o tratamento do quadro de exacerbação da doença, para que o paciente 

possa sair da internação, negligenciando algumas áreas prioritárias de atenção como 
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crescimento e desenvolvimento, sexualidade, saúde mental, saúde reprodutiva, violência e 

maus tratos, por exemplo. 

Assim, realizar o cuidado sob a perspectiva do cuidado, permite que o profissional 

de saúde preste uma assistência voltada para a integralidade, uma vez que, ao atentar-se 

para as potencialidades e vulnerabilidades do indivíduo, deve-se enxerga- lo como um 

todo, o que torna possível a identificação de aspectos objetivos e subjetivos, os quais, 

inevitavelmente, contemplam as áreas prioritárias de atenção. 

Como aponta Lacadée (2011, p. 263) “o corpo do adolescente é o lugar da 

experiência da falha do saber que leva o sujeito ao exilio, ou seja, a se distanciar da 

autoridade dos pais, às vezes ao preço de um ato separador”. 
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Gurski coloca que, desde a psicanálise, sabemos que a adolescência, enquanto 

Operação psíquica, ocorre na medida em que o sujeito pode fazer a passagem do infantil 

ao sinthome. Tal passagem se dá quando é possível ao sujeito sair da condiçãõo de 

“indecisão” (Jerusalinsky, 2004), em geral presente na passagem adolescente, e tomar “nas 

mãos” a tarefa de encontrar os nomes-do-pai, no plural, “escolhendo” o seu sinto-me e 

inscrevendo a dimensãõo do novo em sua vida. 

Para tratar da constituição psíquica, Lacan diferencia duas instâ ncias: o chamado 

“pequeno outro”, que seria o semelhante, o parceiro imaginá-rio, e o “Outro” (grande 

Outro), que ele conceitualiza como a instâ ncia simbó lica – e, portanto, da linguagem – que 

determina o sujeito, sendo de natureza anterior e exterior a ele; lugar da palavra, 

lugar do tesouro dos significantes (ver Lacan, 1954-55/1985, p. 297). 

 

 

5.3.1 ARTICULANDO ESCUTA À TEORIA 

 

Os adolescentes que entrevistei e a partir dos quais descrevi os relatos das 

entrevistas tiveram os nome de flores para proteger a identidade e assegurar a não 

identificação, respeitando o sigilo. O material de estudo objeto desta pesquisa consiste em 

repensar as dimensões do cuidado e sua complexidade nos adolescentes que nasceram, 

através da transmissão vertical, com HIV/aids. Como forma de facilitar a comunicação, 

utilizei a entrevista aberta, realizada individualmente, com algumas questões norteadoras, 

que além de possibilitar maior liberdade de expressão ao sujeito, possibilita, também, a 

centralização no foco de interesse deste trabalho, ou seja, o significado do HIV/aids para 

cada entrevistado. As questões que destaco nas perguntas são: - Dados de identificação 

(idade, sexo, escolaridade); - Época do conhecimento do diagnóstico para o HIV e se antes 

já imaginava e o que pensava e sentia sobre isso; - Como e através de quem ficou sabendo 

sobre sua soropositividade; - Reações frente ao diagnóstico; - Relações familiares, afetivas 

e sociais antes e após o diagnóstico; - Relação com o tratamento; - Escola; - Projetos 

futuros. Nenhuma entrevista foi recusada pelos responsáveis e adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

6.1 DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS DOS 

ADOLESCENTES ENTREVISTADOS 

 

Características População 

Sexo  

Feminino 4 

Masculino 2 

Faixa Etária (anos)  

10 a 15  

15 a 20 6 

Etnia/Cor  

Branca 1 

Negra 4 

Parda 1 

Pais Vivos  

Mulheres 3 

Homes 3 

Escolaridade  

Características População 

Ensino fundamental 3 

Ensino Meio 3 

Orfandade (Pai – Mae) 3 
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6.2 CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS CRIADAS A PARTIR DA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS 

 

 

 

 

Categorias Subcategorias 

A adolescência e 

Soropositividade 

Ser normal x ser diferente 

Convivência com o silêncio do 

diagnóstico do segredo 

Relacionamento afetivos e sexuais 

Os cuidados com a saúde e tratamento Obstáculos para o tratamento: a dimensão 

objetiva e subjetiva 

Motivações e gestão do tratamento 

Intervenções desejadas 

 

 

As tabelas em anexo expõem as questões sócio demográficas dos adolescentes que foram 

entrevistados, a partir dos dados coletados e possível compreender a dimensão social e subjetiva 

destes adolescentes. É importante repesar o lugar da escola não habitado mais por eles, e a 

orfandade de mães, neste caso 3 três mães tinham morrido. 
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ESTUDOS DE CASO 

 

6.3 CASO LOTUS 

 

Lótus é uma adolescente de 19 anos, não concluiu o ensino médio, tem dois filhos, um de 

três anos e um bebê recém nascido. Narra que descobriu seu diagnóstico aos dez anos 

durante uma das consultas de rotina. Conta que na época que soube não tinha a dimensão 

do que significa ter a doença. Apenas aos catorze anos começou a se preocupar, pois 

estava namorando o “atual” marido e temia que ele não a aceitasse(sic). 

Conta que perdeu sua mãe aos nove anos, que todos no hospital a conheciam, pela 

sua beleza e simpatia (sic). “Minha mãe morreu porque não tomava os remédios... Ela às 

vezes ficava um mês fora de casa, vivia indo para as festas e ficava na casa dos amigos”. 

Diz que não recorda mais do rosto da mãe e que sente falta da sua presença. O pai 

atualmente tem outra família, e segundo relata, eles não têm mais contato. “Meu pai, não 

procura a gente... Ele somente conheceu meu primeiro filho... Meu pai às vezes fala 

demais... Algumas pessoas no lugar em que vivo já me vieram perguntar se tenho HIV, 

dizem que meu pai contou para elas a minha situação”. Indago sobre essa situação de 

como se sente em relação a isso “Já passei por várias situações em relação a esse 

segredo...” (sic) 

...as palavras não ditas, as lágrimas não derramadas, as cenas 

não lembradas são engolidas colocadas ‘em conserva’?”. Este 

luto indizível instala no interior do sujeito uma sepultura secreta, 

dando origem a uma furna, onde repousa, de uma forma viva, o 

correlato objetal da perda, como pessoa completa que tornou 

inviável a introjeção. Cria-se um mundo fantástico, 

inconsciente, que possui uma vida separada e oculta.A este 

fenômeno que denominam de cripta, formula uma 

metapsicologia em que referem um sistema intra tópico ocupado 

por aqui que, no sujeito, através do mecanismo da incorporação, 

restou de um luto mal elaborado” (Abraham e Torok, 2013, 

pág.51 e 52). 
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Esse segredo que convoca Lotus nos seus catorze anos, reverbera a se questionar 

sobre seu corpo não “sadio”, sobre o chamado da sexualidade, sobre esse luto da mãe que 

se presentifica, nas lembranças dos profissionais durante o tratamento no ambulatório, a 

“desistência” dessa mãe em realizar o tratamento medicamentoso, da jovem repetir o 

mesmo funcionamento da mãe em não se tratar e engravidar sem tomar o coquetel. Em 

expor um filho na mesma condição do seu Legado Familiar. Todas essas questões mal 

ditas, mal elaboradas fazem ela atuar no real da vida situações que estão no nível 

inconsciente. 

Sobre seu diagnóstico: “Estava trabalhando no Supermercado e tinha algumas 

intrigas e tinha uma vizinha que trabalhava lá e contou para alguns amigos.... Eu disfarcei 

e brinquei dizendo que ela que tinha, pois era feia e acabada (risos).... Certa vez, foi antes 

de ter minha filha, minha cunhada estava me acompanhado e a médica perguntou na frente 

dela se estava fazendo o uso do coquetel. Nesse momento respondi a médica e depois 

minha cunhada me indagou sobre “mentir” ao não ter falado... Expliquei que fazia isso 

para me proteger, mas que o irmão dela estava ciente... Para mim sempre foi difícil, ficar 

com isso tudo guardado, pensava: “Quem vai querer casar com uma garota com HIV? 

“....Às vezes pedia para Deus me levar, Não aguentava mais tanta dor e me sentir sozinha 

com toda essa história....Eu sempre tive que mentir... Me questionavam porque não dava 

de mamar para meus filhos e sempre falo algo, ou que estou tomando um remédio forte, ou 

digo que ele não pega o bico.” 

Em alguns momentos das entrevistas, aparece um certo fragmento de culpa, por 

não ter tomado os remédios e ter descoberto a gravidez aos cinco meses, por expor o bebe 

a um risco, por não poder amamentar. 

Na ótica das relações entre as gerações, diríamos que uma das 

características das identificações inconscientes é que elas são 

inicialmente inaudíveis e, assim, permanecem por muito tempo  

no processo analítico. Da mesma forma a culpa neurótica não 

aparece como um indicador, pois não caminhamos no terreno da 

repressão, já que o desconhecimento da responsabilidade do 

sujeito não é consecutivo a um ato repressivo; Trata-se de um 

fardo ou um “ mandato” do qual o filho não consegue se libertar 

atraves dos mecanismos neuróticos. Abraham e Torok, 2013, 

pág.73). 
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Lótus, no momento de realização da pesquisa, vivia uma relação instável com o 

companheiro, não estãvam juntos. Ao abordar, diz que discutem bastante até por coisas 

simples e que fica difícil manter essa relação (sic). Vivia com os dois filhos numa casa 

alugada, próxima à irmã mais velha e que essa a ajudava, ficando alguns finais de semana 

com o filho, assim como o pai das crianças também se revezava naqueles cuidados. O que 

mais me chamou a atenção nesse testemunho, foi a precocidade de internalizar todo o 

processo do diagnóstico, ela diz: 

“Para mim não foi tão “coisa”... Eu pensava e falavam que eu tinha sopro no coração... 

Diziam que era isso que eu tinha e então eu não achava nada demais... Quando falaram 

isso eu não fiquei tão surpresa, porque apenas tinha dez anos... Eu não me importava 

muito... Depois quando fiz quatorze, eu comecei a pensar nisso... Pensei: O que meus 

amigos vão pensar? Será que vão brigar comigo? Vão ficar me zoando? Será que não vão 

querer ficar perto de mim? Quando fiz quatorze anos fiquei pensando nisso... Eu conheci o 

pai do meu filho nessa idade... Tivemos relações e sempre foi com camisinha... Depois de 

um mês eu percebi que ele gostava de mim... Eu contei para ele sobre o hiv... Ele ficou 

surpreso... Mas aceitou... Eu só tive ele, esse tempo todo... 

Me conta que voltou a tomar o remédio há alguns meses. Quando se “descobriu grávida 

aos cinco meses”. “Eu havia parado de tomar o remédio, pois estava cansada dos efeitos 

colaterais... Aí descobri a gravidez e tive que voltar a tomar... Minhas mãos tremiam e eu 

chorava muito para tomar os remédios, mas não podia arriscar pois estava grávida e 

poderia contaminar minha filha”. 

O primeiro filho não foi contaminado, fez a profilaxia com o xarope de AZT até os 

dois anos, foi acompanhado e teve alta. Essa última gestação sua carga viral estava muito 

alta e teve que ter o bebê aos oito meses para prevenir que a bolsa rompesse para uma 

possível contaminação. Hoje o bebê está com um mês e está sendo acompanhado pela 

infectologista no ambulatório. 

Esse “Legado Familar” onde sua mãe era acompanhada para tratamento, e hoje ela 

e seus respectivos filhos estão nesse percurso, faz pensar um pouco nessa travessia de 

gerações, de repetições, que incluem riscos, da doença, da desistência como foi com sua 

mãe. Segundo Lotus, a mãe desistiu de se tratar e morreu com alguma doença oportunista. 

Relata que atualmente, não lembra mais do rosto dela e que sente muito a sua falta. Essa 
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falta a marca de uma maneira a pensar na morte... Diz que há algum tempo dorme 

chorando todas as noites, imaginando a mãe perto, sentindo sua falta e que outras vezes 

pediu muito para Deus a levar. Ao indagar sobre isso me disse que estava sem forças para 

seguir (sic)”. 

O que a psicanálise pode nos dizer sobre esse momento? Sobre o processo de 

adolescência? 

A adolescência nesse momento de reedição, atravessado por várias mudanças: de 

objetos, de corpo, de lutos simbólicos e reais, de idealizações de um mundo de 

proteção, de “ laços familiares”, faz com que o adolescente se defronte com um mundo 

Real e sem garantias, sem proteção. 

Atualmente, os jovens que possuem HIV convivem com uma doença considerada 

crônica, mas ainda assim essa doença impõe rupturas de laços e riscos de transmissão. 

Lotus relata que sempre está atenta às notícias sobre novos testes, novas vacinas. 

“Espero um dia se Deus quiser vai aparecer a cura... Por que é chato ficar tomando 

remédio... Saber que isso nunca vai acabar... Que isso nunca vai acabar até você morrer 

completamente”. 

Fazer o luto de um corpo “sadio”, que nasceu, foi constituído por uma doença que 

ainda reverbera questões ligadas à ideia de promiscuidade, gerando preconceitos. Em uma 

das falas, Lotus questiona o porquê de sua mãe não ter se cuidado, mas ao mesmo tempo, 

ela repete em ato isso na segunda gestação, na qual abandonou seu tratamento e descobriu-

se grávida. Apesar de dizer que não foi programada essa gestação, algo desse inconsciente 

escapou e junto sua falsa liberdade. 

Lótus tem um sonho muito singelo que é fazer medicina, esse sonho se articula ao que 

se descubra a cura do HIV, relata que ainda é nova e pode ter a chance de correr atrás dos 

seus sonhos(sic). 
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6.3.1 CASO VIOLETA 
 

 

Violeta é uma adolescente de 18 anos, terminou seus estudos de ensino médio e 

trabalha atualmente como professora. Relata que soube que tinha “algo” 

aproximadamente aos nove anos, quando começou a querer ler a bula dos remédios 

prescritos. Certo dia, a médica, que a acompanha desde o nascimento, começou a 

introduzir o assunto sobre sua doença e segundo violeta, a médica ligou para o pai para 

assinalar que havia iniciado a conversa e que ele teria que contar a ela o resto (sic). Diz 

que ele lhe contou, mas por algumas vezes deu algumas versões que a sua doença era 

usada por Deus como instrumento de superação para ele... Existem muitas lacunas na 

forma como ela adquiriu o HIV... “Eu comecei entender que tinha algo bem velha, tipo 

assim, com 4 ou 6 anos, eu não lembro direito, mas até então meu pai dizia que era 

médico  de rotina que tinha que ir... Porque minha  mãe  faleceu  e eu  era muito apegada  

com ela e ele tinha medo de falar e eu me revoltar e não querer continuar o tratamento e 

parar.” 

Ao questionar sobre como faleceu sua mãe, ela diz “Eu não sei dizer se foi por 

conta do HIV... Se foi disso mesmo, é um assunto que eu não procuro porque eu fiquei 

muito mal... Quando ela morreu eu não senti tanto porque eu era criança e não entendi, 

mas quando eu caí em consentimento eu fiquei muito chateada, eu tenho muito remorso 

ainda, aí não procuro saber.” 

Diz que existe esse segredo de não saber como foi que sua mãe morreu  “Não... aí 

eu não procuro saber muito sobre... que pra mim ainda é bem difícil.” Narra que seu pai 

pediu para que não espalhasse pra todo mundo sobre sua doença porque uns vão entender 

e outros terão muito preconceito, ele falou: “pra você não sofrer isso, esse negócio de 

rejeição, é melhor manter só entre família”. Perguntei se sabia se seu pai tinha HIV e ela 

disse que não sabia responder... Sobre saber como adquiriu, diz que seu pai não conversa 

sobre isso: “É uma coisa que ainda não é do meu interesse.” 

Questionei o uso da medicação e se adere ao tratamento: “Quando ia dormir na 

casa das minhas amigas e elas perguntavam, eu ficava sem graça, tinha vezes até que eu 

deixava de tomar... Uma época eu deixei de tomar e recebi bastante bronca da doutora 

Ivete por não tomar ... Quando eu saía para a casa das minhas amigas eu ficava com medo 
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de delas perguntarem o que é ? eu tenho e eu não saber explicar e aí dar um monte de volta 

e ter que acabar chegando no assunto”. 

Violeta tem namorado, mas não iniciou a vida sexual, pois é evangélica, conta que 

seu namorado sabe da doença e a apoia, inclusive estava acompanhando-a na consulta. 

Apesar de não tocar nas questões de como de fato adquiriu o HIV e de como a mãe 

morreu, ela diz que tem alguns sonhos que assim que conseguir um emprego melhor quer 

cursar faculdade de psicologia e fotografia, ao indagar sobre essas escolhas diz: “Eu quero 

fazer psicologia e quero ser fotógrafa. Psicologia é porque eu acho muito interessante, eu 

não sei explicar muito bem... e fotografia eu gosto muito. Acho que é uma coisa... acho que 

é o único meio de você guardar boas lembranças e pode ter até ruins, porque você vê 

também fotos aí de tragédias, mas é uma coisa que eu consigo guardar lembrança. Eu só 

consigo lembrar da minha mãe porque eu vi as fotos... Eu consigo lembrar de alguns 

momentos que eu tive com ela através de fotos. Aí foi esse meu interesse...” E perguntei se 

ela revisita as fotos da mãe e ela afirmou que sim. Disse que ela está acompanhada dela de 

alguma maneira e sorri. 

Questionei se não sabe dizer sobre escolher da profissão de psicologia e diz “Não 

sei... Custei muito porque primeiro eu quis ser professora, depois veterinária. Aí quando eu 

entrei no ensino médio, eu fiz normal e tive uma professora de psicologia muito boa e eu 

pensei "eu acho que é isso que eu quero pra mim e aí peguei gosto’’. 

Violeta tem a sua volta questões não diluídas, como a falta da mãe e a forma como 

contraiu o HIV, não sabe ao certo se foi mesmo através da mãe. A irmã mais velha não tem 

a doença e ela na entrevista afirma que soube pela enfermeira que sua mãe a amamentou e 

acabou contaminada, mas isso fica solto com algumas versões do pai sobre a história da 

contaminação e também sobre como a mãe faleceu. Violeta perpetua esse segredo, pois 

prefere se retirar desse encontro com o “real”, mantém esse enigma talvez como um 

mecanismo de defesa. 

 

6.3.2 O CASO CRAVO 
 

 

Cravo é um adolescente de 18 anos. Quando o abordei para convidar a participar da 

entrevista, a princípio me deu a sensação que não participaria. Expliquei que era algo 

“simples” relacionado a saber sobre como era conviver com HIV. A mãe o estimulou a 
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participar e como aceitou, tentei pensar na delicadeza que envolve entrevistar pessoas que 

muitas vezes somente as vemos uma única vez. Me apresentei e expliquei o que era meu 

trabalho e a temática que estava estudando e disse que talvez ele pudesse me ajudar a 

entender e tratar melhor adolescentes com HIV. 

Perguntei como soube sobre a doença “Eu soube pela televisão que tinha um cara 

que tinha a mesma coisa que eu, tomava os mesmos remédios que eu, aí um dia eu falei 

com minha mãe, aí ela falou: "vem cá... mas você não pode falar isso pra ninguém não".... 

Ele disse que começou a associar suas idas ao ambulatório, o nome das medicações, 

sintomas. Relata que sua mãe sempre entrega os comprimidos, “Aí um belo dia eu vi o 

mesmo remédio que eu tomava, o cara tomava” se referindo a um dos atores da novela. 

Disse que ao saber teve uma reação normal “Na novela explicava que dava pra sobreviver, 

as coisas que não pode fazer... aí eu fui e perguntei a minha mãe... 

Minha mãe me contou que foi um ex namorado dela que passou pra ela. Ela 

também  não sabia. Ele tem três irmãos e somente ele possui HIV, atualmente sua mãe está 

separada do pai. Fiquei bastante intrigada pelo fato dele aos onze anos associar que  tinha o 

HIV, relacionado à história do ator na novela e à medicação que ele utilizava e ter esse 

insight que possuía a doença. “Ela só me falou que não era pra contar pra ninguém, que as 

vezes as pessoas iam rejeitar. Só isso.” 

Questionei como é manter esse segredo  e disse que nunca contou para ninguém e 

somente para os familiares. Perguntei se nem para os amigos tem vontade de contar e 

respondeu que não. Relatou que no momento não sai com ninguém e que se protege 

usando camisinha. Tem consciência que pode contaminar a pessoa se não usar a proteção. 

Perguntei como era seguir o tratamento, se conseguia aderir. Me conta que desde pequeno 

faz uso de medicação: “Nem é bom, mas eu tenho que tomar os medicamentos... Uso 

Desde pequenininho.... Mas aos quinze anos parei de tomar por uns vinte dias aí depois 

parei no hospital. Peguei uma pneumonia que não dava pra aparecer, os médicos me 

internaram porque eu estava muito fraco”. Perguntei como se sentiu no momento da 

internação: “Não é bom não... Fiquei uma semana só. Foi difícil não, foi difícil não ter que 

comer nada bom, mas o resto... era bom. Porque não tinha ninguém para perturbar”. 

É comum quando o paciente para a medicação. ter uma doença oportunista e 

adoecer, mas relatou que aquela foi a única vez e que após essa situação segue 

regularmente o tratamento. 
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Perguntei sobre os estudos e disse que havia parado, que parou na quarta série e que 

ia tentar o supletivo para agilizar os estudos. Perguntei se sabia ler e escrever e  disse que 

sim, mas com certa dificuldade. Mas insisti para ele tentar me dizer o que o levou a 

interromper seus estudos de forma tão radical “Eu era muito rebelde... Eu brigava muito... 

Muitas vezes à toa mesmo... às vezes eu ficava uns dez dias em casa”. 

Questiono sobre a posição dos pais em relação a isso, mas ele não avança na 

resposta, somente diz que eles são separados, desde que ele era muito pequeno. Retomo a 

pergunta sobre a escola, sobre o que pensava a respeito: “Ela falava várias coisas...” 

Não desdobra sobre o que indaguei e questiono qual o motivo que o fazia brigar 

com os colegas de turma e diz não saber, mas que isso o fazia não querer ir mais para a 

escola e também sofrer suspensões. Pergunto quando terminar o supletivo o que tem 

vontade de fazer depois e diz “não saber” e continuo a indagar se tem algum sonho: 

“Tenho... Um não, acho que tenho três. Um é ver Anderson Silva, conseguir uma moto e 

outro é ter uma casa só pra mim. Anderson é um pugilista que achou no esporte uma forma 

de lutar, ser luta-dor. Diz que chegou a fazer aquele esporte por um tempo mas parou 

porque estava “ pesado” e não quis mais.(sic) 

Percebo que é hora de finalizar a entrevista e pergunto se ele poderia dizer algo pra 

alguém que acabou de descobrir que tem HIV. Diz: “Dá pra sobreviver também com o 

vírus. Não pode fazer muitas coisas, deixar a pessoa tocar no seu sangue, senão pode 

passar pra pessoa.” Disse ainda que atualmente não anda saindo muito para se divertir e 

que sua mãe também não deixa... “Ela pensa que eu vou brigar com todo mundo”. 

Pergunto se ainda bate nas pessoas e diz que não, mas que era “por besteira”. 

Destaco que o que mais me chamou atenção nessa entrevista foi o fato dele não 

concluir seus estudos, por essas brigas escolares e se “declarar” agressivo. 

Segundo o dicionário da Psicanálise Laplanche e Pontalis a palavra  agressividade 

significa: “Tendência ou conjunto de tendências que se atualizam em comportamentos 

reais ou fantasísticos que visam prejudicar o outro, destruí-lo, constrangê-lo, humilhá-lo, 

etc.”. A psicanálise entende uma importância crescente à agressividade, mostrando-a em 

operação desde cedo no desenvolvimento do sujeito. Cravo, ao questionar suas brigas, 

somente diz que brigava por besteira, não consegue localizar o que naquele outro o 

convocava a estar numa posição de violência. 

Segundo Tubert (1999) postula, a adolescência pode ser entendida como uma 

estrutura ou configuração “que não começa nem acaba num momento determinado da 
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vida, mas que é o produto de uma história que se inicia com o nascimento da criança e 

antes mesmo, quando aparece o projeto de sua vida na história daqueles que a geram”( 

TUBER, 1999 p.15). 

Portanto todos esses atravessamentos por meio dos quais o adolescente é 

constituído, encontram-se num sistema de significações ou até mesmo representações que 

o adolescente é mediatizado pelos vínculos familiares. As estruturas que são constitutivas 

do adolescente e suas significações devem ser redefinidas, em relação a função das 

diferentes relações em que o adolescente estabelece em cada momento da sua vida, com o 

mundo simbólico e também em função da forma como isso o afeta e suas possibilidades de 

operar nas situações. 

A adolescência representa nesse caso descrito uma importante crise da vida, em se 

colocar em situações de risco, em se “anular subjetivamente” em não ter tantos laços 

sociais, incorrendo o risco de se perder. Sobre os sonhos citados, acredito que é uma forma 

de ainda não se perder totalmente na travessia da vida. 

 

6.3.3 CASO MAGNÓLIA 

 

 

Magnólia é uma linda adolescente sorridente de 17 anos. Foi bastante solicita 

quando abordei ela para participar da entrevista. Expliquei a relevância e o propósito do 

estudo em que estava realizando e prontamente aceitou. 

Perguntei sobre como era conviver com o HIV/Aids, ele disse que soube da doença 

através da madrasta e relata que não sabe nada sobre sua mãe pois isso “nunca foi dito” 

nem pela madrasta, ou pelo pai e pela família (sic). Fiquei intrigada sobre ela não saber o 

paradeiro da sua mãe biológica e consequentemente sobre essa história e me conta que já 

tentou saber mais sobre a de vida dela, mas seu pai virou morador de rua, é alcoólatra e 

que ele não gosta de tocar nesse assunto (sic). 

Conta-me que é muito difícil conviver com a doença, mas leva a vida como se não 

a tivesse. Que já passou por algumas internações, pois o pai , ficava muito na rua e não se 

responsabilizava nos cuidados da medicação. Após se relacionar, com a sua madrasta, as 

coisas mudaram e ela é bem atuante nesses cuidados. Pergunto com quantos anos soube 

sobre a revelação do diagnóstico e diz que foi aos seis anos, que sua mãe conversava sobre 

isso assim como os profissionais do SAE. Pergunto com quem vive atualmente “Eu vivo 
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com minha madrasta, pois meu pai virou morador de rua, ele  é alcoólico... Desde que 

perdi minha casa... Eu morava no morro do bumba... Aí aconteceu aquela situação e 

ficamos um tempo no abrigo... Depois conseguimos uma casa e meu pai nos deixou e eu 

acabei ficando com ela, minha madrasta tem minha guarda. Nós ainda convivemos com 

meu pai, pois às vezes ele aparece....” 

Diz que tem um relacionamento instável com seu namorado e que tem um bebê de 

dois meses. Pergunto se foi planejada a gestação e conta que se prevenia algumas vezes e 

que para revelar sobre a sua doença para o namorado foi bastante difícil e que teve a ajuda 

presencial da mãe para explicar a tal situação. Relata que a mãe sempre a orienta a se 

prevenir e não contaminar outras pessoas(sic), questionei sobre o fato de fazer sexo sem 

camisinha, algumas vezes e se de fato acreditava que poderia contaminar seu namorado “ 

Acredito que posso contaminar, pois as médicas sempre falam... E na escola também 

sempre fala, sempre tem palestras”. Perguntei sobre a reação do namorado ao saber do seu 

diagnóstico e respondeu que foi normal (sic). Também perguntei sobre o bebê e disse que 

está fazendo tudo que é recomendado, desde vir às consultas, dar xarope ao bebê e não 

amamentar (sic). Questiono como realiza o tratamento em relação a ter que tomar as 

medicações “Agora estou melhor em relação ao tratamento, tomo todos os remédios, mas 

é difícil...Eu gosto de sair, mas devido essas coisas nem saio...Nem minha sogra sabe, 

somente uma das minhas cunhadas soube e poucas pessoas próximas também.” Pergunto 

se já sofreu algum preconceito “Em relação a família do meu namorado eu não sinto... Eu 

já sofri preconceito com meu primeiro namorado. Aonde eu moro, rolou um boato que eu 

tinha...A síndica de lá, aonde atualmente moro, não queria que fossemos para os 

apartamentos cedidos pela prefeitura, devido a situação do morro do bumba. Minha mãe 

contou para ela sobre minha situação, para ver se conseguíamos rápido um lugar para 

viver, pois eu já havia contraído duas vezes pneumonia no abrigo...A síndica contou para 

alguns moradores do prédio sobre minha situação. E na época a mãe do meu namorado 

esteve na minha casa para tirar satisfação e levou toda a família, eu na hora estava fazendo 

macarrão e até grudou todo! Por causa disso, terminamos...Eu não contei a verdade e falei 

que era mentira. Perguntei como lidou com tudo isso e disse que foi muito difícil e que não 

é fácil falar com as pessoas sobre isso “As pessoas ainda tem muito preconceito...Mesmo 

sabendo que não se pega nem tocando as pessoas, ainda se tem muito preconceito...Muita 

discriminação... É difícil, se me perguntarem eu nem sei o que vou dizer...Se eu terminar 

com essa pessoa? Eu me sinto estranha. Diferente”. 
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Pergunto sobre como é ser mãe e se pensa sobre a sua mãe em relação a ter 

contraído o HIV e diz: “Eu não tenho sentimento ruim...Eu sei que ela passou porque ela 

quis, porque ela não se preveniu...Sobre meu filho, vai ser difícil contar para ele, é estranho 

tenho medo dele crescer e de contar e ele falar para alguém. Esse segredo é somente meu 

não conto para ninguém”. Pergunto sobre o que espera do futuro “Eu queria trabalhar, mas 

tenho medo de trabalhar e descobrirem meu problema...” Explicou que as empresas e 

instituições são proibidas de fazerem exames específicos sobre o HIV e se ela pensa em 

alguma profissão, diz que não sabe. Atualmente está na escola de forma irregular e diz ter 

muita dificuldade em aprender(sic). Minha última pergunta foi sobre o que ela pensa dos 

adolescentes que assim como ela convivem com HIV e se teria algo a dizer “ Não sei o 

que dizer”. 

Eu como pesquisadora pensei muito na importância do cuidado e como foi 

importante a função dessa madrasta na sua história de vida. Como seu investimento a “ 

salvou” de uma vida tão difícil e demandante. Segundo Boff acerca do cuidado: 

“Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento 

com o outro; entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado 

revela de maneira concreta como é ser humano. Sem 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. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo que 

compreender, acabará por prejudicar a si mesmo por destruir o que estiver à sua volta. Por 

isso o cuidado deve ser entendido na linha  da essência humana. ( MAIA APUD BOFF, 

2003,p.34). 

A entrevista me causou muitas reflexões acerca de questões atrelados a pobreza, 

pois essa família conseguiu há pouco tempo uma moradia, em relação ao estudo na qual 

ela frequenta de forma irregular e sobre não ter perspectivas sobre futuro seja na escolha 

da profissão ou sobre ter algum sonho a realizar. 

 

 

 

 

 



 

 

95 

 

6.3.4 CASO LÍRIO 

 

 

Lírio tem 18 anos, é estudante e possui curso técnico em bombeiro civil. Trabalha 

como entregador de comidas e vive no município de Niterói com seus pais. Ao abordá-lo 

para a participação da entrevista, foi bastante simpático. 

Relatou-me que contraiu o HIV através dos pais, segundo ele foi o pai que infectou a 

mãe devido aos relacionamentos extraconjugais e que todos eles realizam o tratamento no 

HUAP. 

Questiono como lida viver com a doença e diz: “Uma coisa boa não é, mas tem que 

viver, né? Não tem como...Não foi uma escolha minha...Meus pais me cobram bastante a 

adesão ao tratamento, são muitas coisas! Nunca abandonei, mas já deixei de tomar as 

medicações, por alguns dias...Eu ficava revoltado! Você nunca vai entender...somente eu 

vou entender...As pessoas questionam, porque tomo algumas atitudes, mas não sabem 

como eu me sinto...Não tem como eu te explicar...É uma cosa inexplicável...” 

Fiquei alguns segundos reflexiva com a imposição de algo tão radical que é o 

diagnóstico de uma doença e a dimensão subjetiva que esta ocupa na relação de vida desse 

adolescente. Esse relato me apontou para as direções em que nós profissionais de saúde 

rapidamente produzimos quase automáticas de direcionar o tratamento, como se 

tivéssemos todas as respostas para as diversas singularidade que nos apresenta. 

Perguntei com quantos anos contaram sobre a doença: “Eu nasci nesse ambiente 

aqui...Para mim nunca foi assim, eu não lembro dos médicos ou meus pais me explicando 

em um determinado dia sobre a doença, foi tudo um processo, eu questionava a minha 

mãe o porquê de somente eu ir ao médico. Ela sempre me explicava, e aos poucos me 

contaram a verdade, mas eu não entendia direito”. 

Perguntei se ele tinha abertura para conversar sobre esse tema com os pais ou com 

algum amigo: “Nem eu consigo falar sobre isso e nem eles conseguem...Eu nunca falei 

para amigos... É difícil! As pessoas que não conhecem o HIVe você chegar para um amigo 

e contar ...Um dos meus amigos já até riu de uma pessoa com HIV e disse que a mesma ia 

morrer.... vi várias vezes essa situação e que essas pessoas nem durarariam cinco anos... 

Eu tenho muita vontade de falar sobre essas coisas, inclusive a equipe já me encaminhou 

para a psicologia, eu nunca tentei, mas acho que não é a mesma coisa…” Enfatizei a 
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importância da psicoterapia e seu espaço de escuta e trabalho subjetivo e disse que 

pensaria a respeito(sic). 

Lírio, como qualquer adolescente sai aos finais de semana, bebe pouco e se previne 

sexualmente utilizando camisinha. Relata que somente namorou uma vez e nunca contou 

para a namorada, por ter durado pouco tempo a relação. Questiono sobre a adesão ao 

tratamento: Eu já parei algumas vezes, meus pais souberam e conversaram também com a 

equipe para me orientar. Mas as vezes minha mãe e pai brigavam e eu me sentia mal e 

parava de tomar o remédio ...Tudo gera motivo para eu não tomar! Eu sei que não deve ser 

bem assim em relação ao tratamento. 

Pergunto sobre a escola e sua profissão: “Para estudar eu não tenho paciência...Não 

sou burro, escrevo bem, quem sabe lá para frente com a vida estabilizada eu faça uma 

faculdade. Mas eu trabalho de moto, fazendo entregas de comidas, trabalhar em moto é 

foda...É perigoso, mas eu gosto…O motoqueiro cai para levantar de novo! Eu trabalho 

perto de casa e conheço tudo. Não gosto muito do trabalho, mas está difícil conseguir o 

trabalho de bombeiro civil, mas quero conseguir. 

Pergunto se poderia dizer algo para adolescentes que como ele, convivem com HIV e 

lidam com isso: “Eu não tenho nada a dizer...Eu não tenho o que dizer...às vezes pergunto 

a Deus...Mas é a mesma coisa das pessoas que nascem sem perna, muitas pessoas com 

uma doença pior...e algumas pessoas não tem nada…Não tem como explicar! A vida é 

assim. A vida é assim. Infelizmente...Nós não somos nada! (Longo silêncio) e continua: 

...Nada, nada! Eu acho que eu somente tenho amor a minha vida, por causa disso 

também...Às vezes penso que se não tivesse essa doença, sei lá...Beberia mais...zoaria 

mais...” 

No livro por uma ética do cuidado (2009), os autores apontam para a dimensão do 

valor do tempo e da vida: 

É o tempo, portanto, quem determina a finitude do homem. Viver 

é perder tempo. Mas o quanto pudermos deter essa perda, o 

quanto pudermos frear essa inclinação e essa pendência 

constitutivas, tanto ou maior será nosso empenho nessa luta. Esse 

“quanto” será a função do cuidado e dos seus artifícios em sua 

intenção de conter essa marcha. Paradoxalmente, o tempo, esse 

tambor da morte a ditar o seu ritmo, é também a vida. Vida e 

morte encontram-se na temporalidade. (MAIA, 2009, p. 

32). 
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Lírio relata textualmente o como é difícil conviver com uma doença imposta, que tem 

suas particularidades, que envolve desde a adesão aos medicamentos a questões 

relacionadas a sexualidade, construção de vínculos familiares e seus sonhos de ter filhos. 

A doença, segundo ele potencializa o seu valor à vida. Lírio fala do seu desejo de construir 

uma família, quando tiver seus vinte e cinco anos, diz que seus dois irmãos tem filhos e 

que ele “vivem para trabalhar e sustentá-los”. Após essa fala, entrou o médico clínico da 

equipe do SAE, interrompendo a entrevista, me questionando sobre a sala estar toda 

molhada e após fazer uma piada se eu havia urinado nela, saiu rapidamente. O adolescente 

pareceu não acreditar no que havíamos escutado e consegui somente responder que ele 

tinha um senso de humor e que estava estressado. Finalizei a entrevista e agradeci a sua 

participação. 

 

6.3.5 CASO MARGARIDA 

 

 

Margarida é uma jovem de 19 anos e que aceitou a dar entrevista, somente por 

educação, pareceu-me um pouco resistente em participar. Estava acompanhada da irmã e 

do seu bebê de sei meses. Início a pergunta sobre como é conviver com o HIV e diz que 

adquiriu da mãe, soube precisamente aos treze “Ela me contou sobre isso, que eu tenho 

essa doença mas até hoje eu não acredito nessa doença...” Fiquei pensativa, imaginando 

como é difícil assimilar tal fato e continua: “Eu não sei mais eu não acredito nessa 

doença...Ou eu que não quero aceitar isso.’’ Sobre a sua última fala imaginei o quanto para 

ela é radical essa ambiguidade de hora acreditar que tem e outra vezes que não tem. 

Freud ampliou o conceito de mecanismo de defesa, aplicando-o tanto a situações 

normais quanto patológicas (nas quais um método especial de defesa protege o ego contra 

exigências instintivas) Os principais mecanismos descritos são a repressão, a negação, a 

racionalização, o isolamento, a formação reativa, a projeção, a regressão e a sublimação, 

sendo tais mecanismos encontrados em sujeitos saudáveis e sua presença excessiva é, via 

de regra, indicação de possíveis sintomas neuróticos. O mecanismo de negação s consiste 

simplesmente na recusa do sujeito a aceitar a existência de uma situação penosa demais 

para ser tolerada, ou seja, o indivíduo dá como inexistente um pensamento ou sentimento 

que, caso ele admitisse, causaria grande angústia. 



 

 

98 

Todo esse processo de ambivalência é narrado por ela, com uma certa expressão de 

perplexidade, de abaixar a cabeça de colocar em ato nas suas expressões e palavras a 

negação como forma protetiva de aliviar sua dor. 

Pergunto se a sua mãe faz o tratamento e diz que sim e conta que a mãe 

adquiriu O HIV através de uma transfusão sanguínea e que ela é a única que tem a doença 

dentre seus irmãos “Quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai esfaqueou 

ela...Ela perdeu muito sangue e teve que fazer transfusão de sangue. Naquela época não 

tinha uma avaliação de sangue...O meu parto foi de urgência, nós quase morremos...Eu 

não falo direito com meu pai...Ele fez isso por ciúmes...Hoje eles estão separados...” 

Sobre ter o bebê diz que não foi planejado e quando estava com um mês de 

gravidez, contou ao namorado que estava grávida e que tinha o HIV. Atualmente eles 

estão separados, ele ficou triste com ela sobre o diagnóstico e não ser mais namorado e 

sim somente amigos, mas ela não quer dessa maneira(sic). 

Pergunto como se cuida e realiza o tratamento: “De vez em quando eu paro de 

tomar o remédio... É muito difícil aceitar... Eu quando tomo eu lembro que tenho e não dá 

vontade de tomar...E o remédio é muito forte, deixa a pessoa assim lerda. É muito difícil 

aceitar essa doença, arrumar alguém para se relacionar, tenho que guardar essa história, a 

amizade é muito difícil, na roda de amigos sempre tem alguém que falar e é duro ouvir 

isso sabendo que eu tenho. É mais difícil pela questão do preconceito...Não pela questão 

da doença.Não tenho amigos...Fico isolada no meu canto, só fico quieta na minha...Não 

converso com ninguém. É difícil essa realidade...Mas é uma coisa que não se pode falar... 

O quanto para ela é difícil aceitar sua história de vida e seu tratamento, como é difícil ela 

se tratar, se cuidar, o quanto ela está sozinho na sua história, tem uma família que não foi 

abordada a dinâmica, mas ela é quem retira seus medicamentos, ela que se “cuida”: 

Como é sabido, as queixas que motivam a demanda de cuidado 

psíquico na atualidade apontam para a solidão, a depressão e a 

falta de sentido da vida como causas do sofrimento. Nesse 

cenário, os sentimentos de desamparo e vulnerabilidade tornam- 

se dominantes, exprimindo as consequências da hegemonia de 

formas de organização das relações sociais alicerçadas em uma 

concepção individualista na qual o “outro” é considerado como 

competidor, quando não como um rival ou mesmo um inimigo. 

Nessa perspectiva, o cuidar tende a apresentar-se como uma 

técnica na qual sobressai seu valor comercial. Isto se exprime no 

campo da medicina pela crescente desumanização das relações 

médico-pacientes (cf. Melo Bastos, 2006). No campo das 
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psicoterapias, essa dinâmica se exprime-sobretudo nas práticas 

controladas pelo sistema econômico da área de saúde (seguros 

médicos) pela hegemonia de critérios que visam desvelar os 

sintomas sacrificando, assim, o cuidado da singularidade do 

paciente, suas necessidades específicas e as formas de sofrimento 

que elas produzem (YALOM, 2006 MAIA, 2009 p. 45) 

 

As direções que margarida toma na vida não corroboram para seu respectivo 

cuidado. Sugeri a ela e até mesmo ao serviço para estar mais próximos desses pacientes 

com dinâmicas complexas de dor e até mesmo abandono do seu namorado. Atualmente 

ela vive com a mãe, tem ajuda do governo com o auxílio doença e o ex namorado ajuda de 

forma irregular.  

Essa jovem ao ser questionada sobre sonhos para o futuro disse que gostaria de 

terminar o segundo grau e disse que não se vê na faculdade por ser preguiçosa com os 

estudos. Relata que gostando muito de ser mãe, pontuo que ela tem que se cuidar, para dar 

continuidade a esse cuidado ao bebê. Essa entrevista me mobilizou bastante, talvez por ter 

sido a última e percebo que esses adolescentes são muito resilientes para enfrentar a vida, 

com suas dúvidas e tantas incertezas. 
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6.4     DISCUSSÃO: Adolescência atravessada pelo HIV/AIDS 

 

Para trabalhar alguns aspectos clínicos gerais e consequentemente uma assistência 

mais adequada ao adolescente vivendo com HIV/aids destaco alguns pontos percebidos 

nas narrativas dos adolescentes: 

● A adolescência é tão crua e difícil nesse processo de travessia para o mundo 

adulto. Questões atreladas à maternidade na adolescência, o processo complexo 

que envolve a sexualidade e escolhas na profissão. A constituição do sujeito se 

dá juntamente com o desenvolvimento, sendo que o surgimento do sujeito está 

relacionado com o funcionamento psíquico do processo evolutivo. Compreender 

a adolescência e o adolescente, como o sujeito experimenta as mudanças na vida 

psíquica, a relação com o próprio corpo e com o Outro, suas dificuldades e 

desafios em criar novos laços e escolhas, estabelecer limites, é apenas um dos 

aspectos que precisam estar presentes num tratamento. A constituição subjetiva 

foi estudada por Freud, inicialmente, o qual procurou esclarecer como o ser 

humano se constituía como sujeito. Para Freud, o inconsciente é atemporal, mas 

o aparelho psíquico funciona de molde a fazer surgir o sujeito. Assim, 

compreender como se dá o funcionamento psíquico no processo evolutivo 

possibilita reconhecer quando ocorre o surgimento do sujeito, como ele se 

constitui (MEDEIROS; MARIOTTO, 2006). 

● A equipe multidisciplinar deve compreender entender que a adolescência é 

também o período em que o sujeito experimenta o sentimento de estranheza em 

relação ao seu corpo, e que busca resolver suas impossibilidades através de atos 

nem sempre responsáveis. 

● A fantasia de invulnerabilidade, que faz parte do processo de adolescência é 

percebida na dificuldade de adesão ao tratamento. Seguir um esquema 

terapêutico, que inclui medicações, comparecer ao serviço de saúde, realizar 

exames laboratoriais, principalmente se ainda não houver sintomas marcantes de 

doença, vai de encontro à sua maneira mágica de se relacionar com o tempo e 

com a idéia de indestrutibilidade e cura. Esse processo foi percebido nas falas 

dos adolescentes, e como colocaram a vida em risco, parando de tomar a 

medicação e negando a existência da doença. 

Acredito que seja importante no processo de clinicar adolescentes entender 

como é o processo de constituição do adolescente. 
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● s atitudes contestadoras e transgressoras dos adolescentes são uma tentativa de 

buscar a independência e tais atos podem dificultar ou mesmo impedir uma boa 

adesão ao tratamento. Depender de médicos, medicamentos, controles rigorosos 

de saúde está na contramão de todo o esforço para a conquista da independência 

e da autonomia e esta sempre deve ser proporcionada conforme as capacidades 

do adolescente; 

● Uma atitude independente em relação aos pais ou responsáveis pode ser adiada 

pela situação de saúde e necessidade de cuidados. Muitas adolescentes que 

entrevistei ficaram grávidas na adolescência e não conseguiram concluir os 

estudos. 

● A identificação com o grupo de pares, tão importante nesse período de vida, 

pode ser prejudicada se o adolescente sente-se ou é visto como diferente, muitos 

não compartilham seus sentimentos mantendo esse segredo/ diagnóstico 

“esquecido”. 

● A autoestima pode estar fragilizada pela doença, pela imagem corporal, ou pelos 

efeitos da medicação usada; como Lótus se questionou quem ficaria com uma 

pessoa com aids, por exemplo. 

● Alguns adolescentes tem um sentimento de vazio e solidão. Sentem o 

preconceito, a discriminação e o sofrimento visceral existente quando se carrega, 

em segredo, o diagnóstico de uma doença crônica. Acredito que uma das formas 

de diminuir todo o processo que envolve a doença e seus respectivos cuidados é 

também inserir o adolescente ativamente no seu tratamento e confiar na sua 

capacidade de autocuidado é o primeiro passo para o estabelecimento de uma 

relação de confiança. Compreender o que se passa com ele e acolher as suas 

dificuldades é extremamente importante para uma atenção mais ampla à sua 

saúde. O adolescente tem que ser “implicado” no seu tratamento e no seu 

“tempo” entender que todo o processo de tratamento somente terá sua eficácia se 

o paciente “desejar” estar nesse cuidado. Cuidado esse atrelado à forma 

subjetiva como cada adolescente se coloca na vida. 

● Conviver com a doença desde o nascimento traduz aspectos complexos sobre 

lidar com a doença e como esta atravessa suas escolhas de vida. Alguns 

vivenciam muita angústia pela “forma” que foi infectado, pela ausência da mãe, 

por ter morrido pela doença e algumas repetições familiares. Apareceu no 

discurso deles como vivenciam a doença, perdas e lutos, diagnóstico, medo de 
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morrer e também pedidos para morrer e consequentemente a desistência do 

tratamento. 

Todos vivenciaram, portanto, uma situação de perda por morte concreta, ou por 

separação de, pelo menos, uma figura parental. Alguns passaram a viver com as avós que, 

por sua vez, também viviam o luto de seus filhos e nessa nova condição, tinham que se 

reorganizar, assumir novas funções; nem sempre era reservado espaço para as expressões 

de dor. Podemos pensar na experiência de perda e luto que esses adolescentes revelam que 

a aids integrou a relação de perdas traumáticas vividas por eles, sobretudo pela 

necessidade de esconder o verdadeiro motivo da morte do familiar, para que eles próprios 

não fossem alvos de “atitudes preconceituosas”, esses segredos familiares corroboram para 

alguns destinos que alguns adolescentes escolhem para si. Toda essa temática é delicada e 

envolve toda a estrutura familiar. Todo esse processo é bastante desgastante, como dizer 

de fato do que o familiar morreu, como se o luto não pudesse ser publicamente 

reconhecido. 

Vive-se, portanto, todo um processo de doença que não é “autorizado” e o que 

fazer com os sentimentos dessa vivência “não permitida”? Resta o isolamento, 

pois o sujeito acaba também não sendo “autorizado” como pessoa. É o que 

acontece com os jovens participantes deste estudo. Em todos eles a infecção 

pelo HIV deu-se por transmissão vertical, de modo que, além da supressão da 

dor pela perda dos  pais (figuras importantes na construção de suas 

identidades), vivenciam, também, a angústia decorrente da consciência de ter a 

mesma possibilidade de seus pais. Outra vivência de perda é a referência que 

fazem às restrições que a doença impõe pela ameaça de morte, o que implica 

rigoroso tratamento clínico. Observa-se que eles vivem não só o luto pela 

perda do outro, como também pelo pedaço de si que morre com a doença 

(Kovács, 1996), como aparece nos discursos de lótus, cravo violeta, magnólia, 

lírio e margarida. morrer e também pedidos para morrer e consequentemente a 

desistência do tratamento. 

Todos vivenciaram, portanto, uma situação de perda por morte concreta, ou por 

separação de, pelo menos, uma figura parental. Alguns passaram a viver com as avós que, 

por sua vez, também viviam o luto de seus filhos e nessa nova condição, tinham que se 

reorganizar, assumir novas funções; nem sempre era reservado espaço para as expressões 
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de dor. Podemos pensar na experiência de perda e luto que esses adolescentes revelam que 

a aids integrou a relação de perdas traumáticas vividas por eles, sobretudo pela 

necessidade de esconder o verdadeiro motivo da morte do familiar, para que eles próprios 

não fossem alvos de “atitudes preconceituosas”, esses segredos familiares corroboram para 

alguns destinos que alguns adolescentes escolhem para si. Toda essa temática é delicada e 

envolve toda a estrutura familiar. Todo esse processo é bastante desgastante, como dizer 

de fato do que o familiar morreu, como se o luto não pudesse ser publicamente 

reconhecido. 

Vive-se, portanto, todo um processo de doença que não é “autorizado” e o que 

fazer com os sentimentos dessa vivência “não permitida”? Resta o isolamento, pois o 

sujeito acaba também não sendo “autorizado” como pessoa. É o que acontece com os 

jovens participantes deste estudo. Em todos eles a infecção pelo HIV deu-se por 

transmissão vertical, de modo que, além da supressão da dor pela perda dos  pais (figuras 

importantes na construção de suas identidades), vivenciam, também, a angústia decorrente 

da consciência de ter a mesma possibilidade de seus pais. Outra vivência de perda é a 

referência que fazem às restrições que a doença impõe pela ameaça de morte, o que 

implica rigoroso tratamento clínico. Observa-se que eles vivem não só o luto pela perda do 

outro, como também pelo pedaço de si que morre com a doença (Kovács, 1996), como 

aparece nos discursos de lótus, cravo violeta, magnólia, lírio e margarida. 
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CONCLUSÕES 

 

Para compreender a complexidade que envolve a doença HIV/Aids e como esta 

repercute na estrutura familiar e laços sociais, é necessário entender o que significa a 

doença para cada adolescente, familiar e sociedade e como esses grupos lidam com essa 

temática que se impõe de forma subjetiva e concreta em suas vidas. 

Na pesquisa realizada através de referenciais teóricos e no campo de pesquisa, 

percebi a importância da equipe multidisciplinar e sua respectiva atuação como parte 

estruturante na adesão, acolhimento e até na manutenção da vida desses adolescentes. 

Os adolescentes vivendo com HIV/Aids passam por algumas exigências como: 

adesão ao tratamento, revelação do diagnóstico, exercício da sexualidade, concepção e 

anticoncepção, uso de drogas recreativas e planos para o futuro. Para tal, as ações de 

promoção e prevenção à saúde deveriam englobar indivíduo, família, e/ou cuidadores. 

Sendo necessário, profissionais capacitados para este suporte. 

Os dispositivos institucionais (ambulatórios e hospitais que compõem o SAE) 

deveriam considerar as características subjetivas dos adolescentes, visando ao 

desenvolvimento da autonomia e responsabilidade, em relação à própria saúde, para 

adoção de atitudes e práticas saudáveis. 

O processo de adesão ao tratamento é dinâmico, multifatorial, requer decisões 

compartilhadas e co-responsabilizadas, entre o usuário do serviço, a equipe de saúde e a 

rede social de apoio. Através de uma abordagem que leve em consideração às 

singularidades socioculturais e subjetivas, visando uma melhor qualidade de vida das 

pessoas que vivenciam esse dilema. 

Um tema relevante e que merece destaque especial diz respeito à dinâmica do 

segredo que envolve os pacientes infectados pelo HIV/Aids. A comunicação do 

diagnóstico a terceiros não é um processo simples, pois revelar a condição sorológica pode 

deixar o indivíduo vulnerável ao estigma social, aos preconceitos e à discriminação. 

Os resultados deste estudo sugerem que o silêncio sobre o HIV ainda permanece 

restrito às famílias que vivem e convivem com a infecção e, na perspectiva dos 

entrevistados, as razões que justificam esse comportamento foram associadas ao medo do 

preconceito, da rejeição e do isolamento social. Apesar disso, figura no discurso dos 

adolescentes que a revelação diagnóstica do HIV deverá ser compartilhada, em algum 
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momento, com os atuais ou futuros parceiros sexuais, uma tomada de decisão cercada por 

medos e ambivalências. 

Pensando no texto “Inibições, Sintomas e Angústia” (1969/1926), Freud cita a 

respeito da fase do bebê, em que seu desamparo psíquico correspondente ao seu 

desamparo biológico. É desse cuidado, dessa relação, que advirá a vida subjetiva. O estado 

de desamparo, portanto, foi apontado por Freud como expressão da condição inicial de 

fragilidade do homem em relação ao mundo e, é explicado, tomando como referência a 

condição de prematuridade do ser humano. Essa condição de dependência inicial, 

apresenta, implicitamente, o lugar que o cuidado assume na constituição física e psíquica 

do homem, uma vez que resulta da maneira como seremos recebidos e apresentados ao 

mundo nos primeiros tempos de vida – o que nos permite afirmar que o cuidado é uma 

condição de possibilidade para a aquisição do processo de subjetivação. Para Freud, a 

presença de um outro é fundamental não apenas por garantir as funções vitais (fome, 

sede), mas, por favorecer a constituição da vida afetiva. O cuidado promove além de 

satisfação das funções de preservação, a proteção tão necessária a  uma estruturação 

subjetiva fortalecida frente às experiências aflitivas. 

.Sabemos que as dimensões do “afeto” e do “cuidado” atravessam os indivíduos desde 

o nascimento, como parte da constituição da subjetividade. A marca da presença do 

outro, transforma o cuidado em um elemento fundamental no processo de 

subjetivação, conferindo-lhe uma função estruturante na vida, posto que a  maneira 

como somos recebidos e reposicionados no mundo guarda relação direta com as 

formas de ser e existir. Por isso, faz-se importante estar “próximo” desses adolescentes 

que, de alguma maneira, mostram-se fragilizados psiquicamente na experiência de 

conviver com HIV/Aids. 

O cuidado configura-se como a dimensão sensível do encontro entre equipe 

multidisciplinar e adolescentes, cujo princípio estaria assentado em um manejo na clínica 

do cuidado em uma linguagem diferente daquela pensada e proposta pela ordem médica 

detentora do saber comportamental. 

Portanto, a importância de particularizar os atendimentos do caso a caso e a 

construção do vínculo da equipe, são fatores tão importantes no cuidado desses pacientes, 

quanto na orientação de seus familiares e/ou cuidadores 

Minha experiência no mestrado de Ciências do Cuidado em Saúde, no curso de 

enfermagem, me fez refletir que ainda estamos muito aquém do que se propõe o conceito 

de cuidado. Havendo um hiato entre conceitos, práticas e expectativas. Desde de quem 

promove o cuidado em si, a quem o recebe. 
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Minha pesquisa me causou muito impactos acerca da burocratização da “ciência”, 

do “cuidado” e respectivamente da “instituição de saúde”, desde submeter artigos para 

revistas e duas editoras explicitamente falarem que meu tema não era tão relevante para a 

publicação, até mesmo a submissão ao comitê de ética e os seus desdobramentos destacado 

ao longo do trabalho como pontos marcantes de se repensar  a forma como funciona a 

engrenagem tratamento, cuidado e produção de pesquisa. 

Penso que a academia se coloca como detentora da produção de saber, mas que este 

não está bem articulado a prática clínica, ao se produzir ciência. Um dos objetivos do 

mestrado é a produção de pesquisa e uma das formas que se utilizam são através das 

publicações em revistas. Cada uma tem um nível de escala e qualidade. Esse processo é 

regido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior- CAPES, que é 

um órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento e a avaliação  dos 

cursos de pós-graduação stricto- sensu, que pontua os cursos. 

A experiência do mestrado me transmitiu uma idéia ainda radical, do que é a 

“produção da ciência”, atrelados a números e metas de publicações em revistas e 

periódicos. Penso ser relevante que a Capes não somente “ vigie” os cursos de Mestrado-

Doutorado, mas que ofereça formas de potencializar a estrutura de ensino e atualizar o 

pano de fundo- ensino- que envolvem os cursos. 

Foi importante escutar os adolescentes entrevistados, e viabilizar suas falas no 

processo de compreensão das suas histórias de vidas. Dar visibilidade a essas expressões 

sobre a compreensão de si e seus atravessamentos permitindo que eu identificasse 

demandas para psicoterapia reconhecendo a importância de trabalharem alguns enigmas a 

serem desvelados, algumas repetições acerca do legado familiar e outras demandas que 

estavam veladas. Como resultado, encaminhei todos os adolescentes entrevistados para o 

serviço de psicologia. 

Deixo minhas reflexões e impressões na minha produção de ciência e saber acerca 

da complexidade e suas interfaces subjetivas dos adolescentes atravessados pelo HIV-

Aids, da relevância do trabalho poder estar inserido na apresentação no próprio serviço 

que aconteceu a pesquisa e do comitê de ética ler o trabalho e ter dimensão do 

desdobramento, finalização, construção e manejo desses mosaicos de vidas. 
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APÊNDICE 

ENTREVISTA 1 

 

Entrevista 1 LOTUS 

Entrevistas dos adolescentes sobre a experiência de conviver com HIV/ Aids 

Pergunta norteadora : Como é para você conviver com HIV/Aids? 

N: É normal...Eu acho normal... E: 

Você não fica pensando? 

N: Às vezes do nada eu penso... Mas não é nada demais não! E: 

E como você realiza o tratamento? 

N: Eu não estava me tratando muito bem..Porque não queria mais,,,Estava cansada 

disso...Eu pensava vou fazer isso porque se não vai ter cura vou ficar tomando esses 

remédios chatos , porque tenho que tomar... Tenho que lembrar...Mas agora voltei a tomar 

direito... 

E: Você ficou quanto tempo sem tomar os medicamentos? 

N: Fiquei três meses sem tomar... 

E: E você teve algum tipo de doença? 

N: Nada graças a Deus...Nada!! Até minha médica estranhou, pois não tive nada... Não 

emagreci, não passei mal nem fiquei doente... Não precisei ficar internada nem nada 

disso...Aí eu voltei a tomar por causa dos meus dois filhos porque tenho dois... Eu tenho 

um filho de dois anos e esse outro tem apenas um mês...Eu tenho que voltar a  tomar...Eu 

tenho que viver para cuidar deles...Eu voltei a tomar direito....Porque ninguém vai cuidar 

deles melhor do que eu... 

E: Você comentou com alguém sobre isso? 

N: Não, não falei nada...Não fica ninguém no meu pé...Somente quando venho na consulta 

que a médica pergunta...Eu conversei com a médica que não estava tomando e ela 

conversou comigo bastante...Eu falei com ela que não conseguia tomar, pois me enjoava 

bastante...Somente em olhar para a medicação me enjoa...Eu fico nervosa e começo a 

tremer em somente olhar para o remédio...Eu ficava assim antes, mas  agora eu estou me 

adaptando ao remédio direito...Parece que estou aceitando que eu tenho que tomar mesmo 

aí...Tenho medo de passar mal assim do nada.... 
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E: Como você soube que tinha o HIV? 

N: Eu contrai através da minha mãe... Desde que nasci eu me trato no hospital... 

E: Quando você teve entendimento que tinha uma doença que é considerada crônica e que 

tem que fazer usos de medicamentos? 

N: Quando eu tinha dez anos me contaram... E: 

Como foi? 

N: Para mim não foi tão “ coisa” Eu pensava e falavam que eu tinha sopro no 

coração...Diziam que era isso que eu tinha e então eu não achava nada demais...Quando 

falaram isso eu não fiquei tão surpresa, porque apenas tinha dez anos...Eu não me 

importava muito...Depois quando fiz cartoze, eu comecei a pensar nisso...Pensei: O que 

meus amigos vão pensar? Será que vão brigar comigo? Vão ficar me zoando? Será que não 

vão querer ficar perto de mim? Quando fiz cartoze anos fiquei pensando nisso...Eu conheci 

o pai do meu filho nessa idade...Tivemos relações e sempre foi com camisinha...Depois de 

um mês eu percebi que ele gostava de mim...Eu contei para ele sobre o hiv...Ele ficou 

surpreso...Mas aceitou...Eu só tive ele, esse tempo todo... 

E: Vocês planejaram de ter filhos? 

N: Foi mais não foi...Ele queria mais eu não queria...O meu filho não tem HIV...Já a 

minha filha eu não sei , pois ainda está fazendo os exames e o tratamento com o xarope vai 

até os dois anos...O meu filho já teve alta do tratamento... 

E: O seu marido têm Hiv? 

N: Não tem... 

E: Minha carga viral estava indectável, assim ele não corria risco de se contaminar...Eu 

tenho que na gravidez usar as medicações para não passar o Hiv para meu filho... 

E: E o processo da amamentação, como foi? 

N: Eu não amamentei , porque dessa maneira eu contamino...O mais chato foi as pessoas 

questionarem o motivo de eu não estar amamentando....Aí eu dava desculpas, que estava 

tomando remédio forte ou outras coisas quando perguntavam...Mas deu tudo certo... 

E: Esse seu bebe de um mês é do mesmo pai? 

N: É também dele , mas não foi planejada...Foi por acaso assim...Mas se veio tá bom...Se 

Deus quiser ela não vai ter nada...Eu somente descobri com cinco meses que estava 

grávida dela... E foi nesse tempo que eu havia parado de tomar o remédio...Minha barriga 

não tinha crescido nada... 
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ENTREVISTA 2: VIOLETA 

E: Eu gostaria de saber, como você soube do diagnóstico? 

M: Eu comecei bem velha, tipo assim, com 4 ou 6 anos eu não lembro direito, mas até 

então meu pai dizia que era médico de rotina. Porque minha mãe faleceu e eu era muito 

apegada com ela e ele tinha medo de falar e eu me revoltar e não querer continuar o 

tratamento e parar. Aí teve uma vez que a doutora Ivete me perguntou se eu sabia o que eu 

tinha e eu falei que não aí ela foi e deu início a conversa, ligou pra meu pai e falou "olha, 

eu já dei o primeiro passo, agora você continua em casa". Ele esperou eu chegar em casa e 

foi e conversou comigo e me contou como foi. 

E: E sua mãe morreu por que? 

M: Eu não sei dizer se foi por conta disso mesmo, é um assunto que eu não procuro porque 

eu fiquei muito... Quando ela morreu eu não senti tanto porque eu era criança e não 

entendi, mas quando eu caí em consentimento eu fiquei muito chateada, eu tenho muito 

remorso ainda, aí não procuro saber. 

E: Você tem remorso dela ter morrido? De você não fazer psicoterapia, você já fez? 

M: Não... aí eu não procuro saber muito sobre... que pra mim ainda é bem difícil. 

E: Você ainda sofre? 

M: Sim. 

E: Entendi. E quando a doutora Ivete te contou isso, você tinha 6 anos? M: 

Não... Eu acho que tinha 11 ou 12. 

E: Então ela chegou e falou? Como foi a conversa? 

M: Ela perguntou se eu sabia o que eu tinha e eu falei que não. E: 

Você desconfiava? 

M: Eu lia a bula dos remédios... 

E: Você lia? Com 11 anos? 

M: Eu lia mais nova, com 8 ou 9 anos eu lia. E: 

Mas por que você lia? 

M: Eu era uma criança muito curiosa, meu pai até tirava a bula, mas com o tempo ele 

parou de tirar aí eu lia lá, mas eu não entendia direito e ficava com aquilo "será que eu 

tenho, será que não tenho?" "O que é que é isso?" Porque não tinha estudado isso na 

escola. Aí quando ela falou, já tinha estudado um pouquinho na escola, e eu fiquei tipo 

  assim... ela perguntou "você já sabia?" e eu disse que já era suspeita porque lia a bula do 

remédio, mas... 
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E: Você lia a bula do remédio e tem várias informações doidas, né? difícil... mas 

aparecia muito HIV na bula? 

M: Não... assim... só no vidrinho mesmo dizia lá "HIV/AIDS", aí eu ficava.. eu pensava 

que... 

E: Você contou isso pra alguém? 

M: Não... 

E: E na infância, digo, aí você já tinha seus 9 anos, aí quando você ficou adolescente, em 

algum momento você contou pra sua melhor amiga, com alguém? 

M: Não, ninguém. E: 

Não? Sério? 

M: Não. Sério... 

E: Aguentou, por que esse segredo? 

M: Porque eu não tinha certeza e depois que meu pai conversou comigo, ele pediu pra que 

eu não saísse espalhando pra todo mundo porque uns vão entender e outros tem muito 

preconceito, ele falou "pra você não sofrer isso, esse negócio de rejeição, é melhor manter 

só entre família" e eu mantive. 

E: E é assim até hoje? 

M: É um pouco. 

E: E seu pai tem? 

M: Não. Eu acho que minha mãe chegou a ter, mas eu não sei se eu peguei dela ou de 

outra forma. 

E: Você não sabe como? 

M: Não sei. 

E: E você não conversa com seu pai sobre isso? 

M: Não. É uma coisa que ainda não é do meu interesse. E: 

Entendi. E como é conviver com o HIV? 

M: Pra mim é normal. 

E: Você não tem nenhuma restrição? 

M: Não... antes eu tinha bastante por causa do remédio. Quando ia dormir na casa das 

minhas amigas e elas perguntavam, eu ficava sem graça, tinha vezes até que eu deixava de 

tomar... Uma época eu deixei de tomar e recebi bastante bronca da doutora Ivete por causa 

disso. 
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E: Mas por que tinha restrição? Por que quando dormia fora tinha que colocar na 

geladeira? 

M: Não, o meu remédio não precisava botar na geladeira, mas assim... na hora de tomar, 

eu ficava com medo de minhas amigas perguntarem o que é eu não saber explicar e aí dar 

um monte de volta e ter que acabar chegando no assunto. 

E: E foi tudo normal sua vida sexual? Como foram essas coisas? 

M: Sexual, ainda não tenho uma vida ativa, mas até o presente momento tem sido tudo 

normal. 

E: Ele ali fora é o que seu? 

M: Namorado. 

E: Ele sabe? 

M: Sabe. 

E: E é uma opção sua você não se relacionar sexualmente? 

M: É uma opção minha. 

E: Ou tem alguma coisa a ver com a questão? 

M: Não tem não... é porque a gente é da igreja, e a igreja tem aquele conceito de não se 

relacionar antes do casamento. E a gente mantem isso... 

E: É mais pela igreja? 

M: Também... tipo assim... eu não vou ficar pondo a vida de outras pessoas em risco, né? 

E: Você acha que põe? 

M: Eu acho que sim. Eu sei que tem prevenções mas não é 100%, não é 100%... então eu... 

eu prefiro evitar. É através dessa evitação que eu procuro provar ele, entendeu? Pra ver se 

realmente é do interesse dele, se ele gosta de mim ou se é uma coisa passageira. 

E: Vocês estão há quanto tempo juntos? 

M: 1 ano e 3 meses. 

E: É um tempinho, né? Mas vocês pensam em ter filhos? M: 

Sim. 

E: Então você já sabe que isso é possível, né? Já teve essa explicação? 

M: Já. 

E: Quem te explicou? 

M: Foi a enfermeira Ana. 

E: E a questão da adesão ao tratamento, como é que tá? Você chegou uma época a 

"chutar o balde", "não quero"? 
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M: Desistir não porque meu pai nunca deixou mas... E: 

Se dependesse de você? 

M: Sim...Teve uma época que eu tava sem tomar o remédio, entendeu? Deixava o 

remédio lá, não queria tomar. 

E: Mas tinha um porquê de não querer tomar? 

M: Não, eu quis parar por parar... "Ah isso aí é muito, não vou tomar mais". E: 

Você tinha quantos anos? 

M: 14, 15, 16 por aí... fiquei um bom tempo. E: 

"Um bom tempo" anos ou meses? 

M: Tipo, eu parava por 1 mês e ficava 1 mês tomando assim irregular, aí depois eu 

voltava com medo de tomar bronca do meu pai ou da médica. 

E: E todo mês você tava aqui? 

M: Sim. Até então eu pai não tinha descoberto, aí depois de um tempo ele passou a 

descobrir e contou pra médica aí ela chegou e me chamou atenção. Tanto a Ana como a 

doutora, médica aí eu fui tentando voltar ao ritmo. 

E: Você já esteve internada? 

M: Já. Duas vezes. Uma foi porque eu fui pra piscina e tava frio em Teresópolis, eu moro 

lá e lá faz muito frio e eu entrei na piscina e fiquei com pneumonia. Não foi bem uma 

pneumonia, a gente viu que tava pra chegar, aí preferiu me internar pra não dar a opção de 

chegar. E a outra vez me deu pneumonia, tinha 5 anos. Eu tava morando com minha tia. 

E: Você sai de Teresópolis pra se tratar aqui? Lá não tem serviço? 

M: Quando meu pai descobriu não tinha, aí a gente vinha pra cá, aí depois de um tempo 

passou a ter aí meu pai não quis mudar porque a gente já estava acostumado com a 

médica. 

E: Você gosta dela? 

M: Pra caramba. 

E: Caramba... e ela te conhece desde pequena, né? E você tá crescendo e vai ter que pra 

um ambulatório de adulto, né? 

M: Pois é... É bem difícil pra mim que já estou acostumada com ela. E: 

Mas você já está pensando nisso? 
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M: Humm... não... É uma coisa que a gente ainda... Ela não veio falar comigo,  então não 

sei como é. 

 

E: É que ela é pediatra né? 

M: Pois é... 

E: Mas está aí atendendo todo mundo que é adulto, né? 

M: Quando eu fiz 18 anos, ela falou que só repassava os pacientes que davam muito 

trabalho, aí eu fiquei tranquila, né? Mas aí a moça ali falou que já tem 23 ou 24 pacientes 

para serem repassados, aí eu fiquei meio preocupada, será que meu nome está na lista? 

E: Você acha que as pessoas que tem HIV tem estigma, preconceito? M: 

Acho que sim. 

E: Você conhece alguém que tenha e que tenha falado abertamente? 

M: Eu tive uma experiência. Um amigo do meu pai, ele não tinha, ele é um homossexual e 

uma época ele ficou muito revoltado porque a família dele não estava dando assistência 

para ele, aí ele foi, "meteu o pé" no mundo e acabou pegando. E ele não se cuida, não toma 

remédio, não faz nada. Não toca no assunto, quando as pessoas tocam ele fica com raiva. E 

tipo assim... eu acho que é por isso, eu acho que tem medo das pessoas tratarem ele 

diferente. 

E: Ele sabe de você? 

M: Sabe. 

E: Você já chegou a tentar conversar com ele? 

M: Já cheguei.Ele é muito carinhoso comigo e foi uma das vezes que ele foi grosso 

comigo. Aí eu preferi não invadir o espaço dele. É isso. Ele tem medo das pessoas 

começarem a distratar dele por conta disso. Por saber que agora ele tem. 

E: Então o seu namorado é o único que sabe tirando a sua família? M: 

É... acho que é. 

E: Você nunca teve vontade de contar para uma amiga para desabafar? 

M: Eu contei uma vez, mas foi bem, bem mais velha. Foi pra uma prima, mas é da família. 

E a mãe dele também teve interesse de saber. Ás vezes eu fico muito na casa dele e aí ela 

ficou preocupada e é só. 

E: Ela teve interesse de saber? 
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M: Ela disse "Mariane, se você tiver alguma coisa... porque você vive aqui direto. Eu acho 

que to no direito de saber, porque, poxa... você tá na minha casa. Não é que eu vá te 

distratar, mas sei lá, a gente fica preocupado" "e as vezes o Junior chega aí e pega remédio, 

a gente não sabe se pode dar qualquer remédio porque a gente não sabe o que você tem. E 

a gente sabe que alguns remédios não são compatíveis com algumas 

 

doenças". Aí eu falei pra ela "se você quer saber é isso". Ela ficou bem em choque, que 

imaginava outra coisa, que não era isso, mas que tudo bem. 

E: Mas você explicou pra ela? Por que as vezes as pessoas... 

M: Não... eu expliquei o que eu sei. Que meu pai falou que eu tinha. A enfermeira Ana diz 

que eu peguei por amamentação. Eu acredito que minha mãe tinha, mas eu não sei  se ela 

chegou a fazer tratamento e nem se ela morreu por causa disso. Aí meu pai já diz outra 

coisa, então eu não sei. 

E: Seu pai diz o que, afinal? 

M: Ele diz que provavelmente foi uma experiência dele, que Deus mandou pra ele... sei lá, 

cada hora ele fala alguma coisa. Não há uma expressão fixa que eu tenha pra você. 

E: Entendi. Você tem mais irmãos? 

M: Tenho. Tenho mais 5. 

E: Mais 5? Da mesma mãe? 

M: Não, quer dizer, tenho mais 4. Por pai eu tenho 3, homens. E mãe eu tenho 1 irmã. E: 

Ela também tem? 

M: Não. 

E: Ela é mais nova ou mais velha? M: 

Mais velha. 

E: Entendi. E ela fala com você sobre isso? M: 

Não. 

E: Mas isso é um sigilo familiar? 

M: Eu acho que minha irmã tem vergonha de perguntar, que talvez, ela não entenda muito, 

ela não acompanhou muito. Embora ela quisesse muito, por causa de escola. Tipo assim, 

seu eu chegasse lá com atesteado meu pai tinha que chegar e explicar na escola ou que eu 

tinha e eles entendiam mas aí minha irmã não podia faltar porque eles perguntavam "a 

mais velha também tem?" e meu pai falava que não. 



 

 

120 

E: Então a escola sempre soube. Você sentiu que tinha diferença? 

M: Não... Aí ela queria acompanhar o tratamento até mais pra entender um pouco mas 

não podia pra não ter falta na escola. 

E: Entendi. 

M: É que hoje eu venho pouco aqui. Eu venho de 3 em 3 meses mas até meus 15 anos  eu 

vinha todo mês. Então pra ela ia ser... a minha falta era justificada. 

E: Então você saia de Teresópolis pra cá? Sempre foi assim? M: 

Sempre. 

E: E quando você vinha pra cá, você se sentia meio que... depois que você ficou 

sabendo... sei lá, alguma apreensão, angústia ou vinha tranquila? 

M: Não... Eu vinha tranquila. Eu me sentia até mais cuidada do que em casa. Sabia que 

aqui tinha mais cuidado que em casa. 

E: Mas você acha que de uma forma geral, seu pai cuidou, cuida de você? 

M: Cuidou. Agora ele via pra mim e "agora você é maior de idade, você tem que ter 

responsabilidade". Ele até se preocupa assim,... um pouco. 

E: Você trabalha? 

M: Trabalho. 

E: Trabalha com que? 

M: Sou professora. 

E: Ah é? Você gosta? 

M: Gosto, mas não é uma coisa que quero seguir não. 

E: O que você quer seguir. 

M: Eu quero ser... eu quero fazer psicologia e quero ser fotógrafa. E: 

Psicóloga e fotografa e por que essas duas? 

M: Psicologia é porque eu acho muito interessante, eu não sei explicar muito bem e 

fotografia eu gosto muito. Acho que é uma coisa... acho que é o único meio de você 

guardar boas lembranças e pode ter até ruins, porque você vê também fotos aí de tragédias 

mas é uma coisa que eu consigo guardar lembrança. Eu só consigo lembrar da minha mãe 

porque eu vi fotos.Eu consigo lembrar de alguns momentos que eu tive com ela através de 

fotos. Aí foi esse meu interesse... 
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E: Você revisita as fotos dela? M: 

Sim. 

E: Ela está com você de alguma maneira. 

M: Sim. Com certeza. 

E: E a psicologia você não sabe descrever muito bem, né? 

M: Não sei...Custei muito porque primeiro eu quis ser professora, depois veterinária. Aí 

quando eu entrei no ensino médio, eu fiz normal e tive uma professora de psicologia muito 

boa e eu pensei "eu acho que é isso que eu quero pra mim" e aí peguei gosto. 

E: E você vai começar quando? Vai correr atrás? 

M: Não sei... Estou esperando um momento oportuno. Porque eu quero tentar federal, 

mas tá bem difícil. 

 

 

E: Você chegou a tentar fazer o Enem? M: Eu fiz o Enem e minha nota foi bem baixa. Aí eu 

trabalho, mas é um trabalho assim... não é carteira assinada, não é muitas horas de serviço. Eu 

sou mais é uma orientadora de estudos na escola e lá em Teresópolis está muito difícil de 

emprego. Aí eu quero... Se eu tiver que contar com a ajuda de meu pai pra fazer a faculdade,  eu 

quero pelo menos que ele só me ajude a pagar. Os custos eu quero bancar. Como eu não to 

trabalhando e meu emprego não dá pra isso ainda, eu prefiro esperar. 

E: Mas isso tem como meta, né? M: 

Com certeza. 

E: Que legal. Isso aí, Mariane! Força e não desista dos seus sonhos. Porque tem que 

fazer acontecer. 

M: Pois é! 

E: A gente fica por aqui. Obrigada pela sua participação. 

M: De nada. 

 

 

CASO 3: CRAVO 

E: Eu gostaria de saber como que você soube que tinha o HIV. 
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M: Eu soube pela televisão que tinha um cara que tinha a mesma coisa que eu, tomava os 

mesmos remédios que eu, aí um dia eu falei com minha mãe, aí ela falou "vem cá... mas 

você não pode falar isso pra ninguém não"... tipo... pela televisão. 

E: E como você sabe que você tinha a mesma doença que ele? Quem te disse isso? M: 

Ninguém... Foi pelos comprimidos que ele tomava. 

E: Mas você lia a bula, essas coisas? 

M: Não, minha mãe nunca deixou eu pegar nada não, só me dava e eu tomava. Aí um 

belo dia eu vi o mesmo remédio que eu tomava, o cara tomava. 

E: Como que você viu isso? 

M: Na novela, "A chama da vida" que passa no 13, aí o cara... E: 

E você na hora? Assim pela TV... tipo... 

M: Eu reagi normal, que na novela explicava que dava pra sobreviver, as coisas que não 

pode fazer... aí eu fui e perguntei a minha mãe. 

E: Você sabe como adquiriu o HIV? 

 

M: Minha mãe me contou que foi um ex namorado dela que passou pra ela. Ela também 

não sabia. 

E: Então ela tem? 

M: Tem. 

E: E você descobriu isso pela TV e você tinha quantos anos mais ou menos? M: 

11 anos. 

E: 11 anos e aí você perguntou a sua mãe? M: 

Sim. 

E: E antes quando você vinha no médico todo mês, você desconfiava alguma coisa? 

M: Não... 

E: O que que ela dizia? 

M: Ela não dizia nada não... 

E: Tipo... Era como fosse se tratar no pediatra, né? M: 

É... Normal. 

E: Entendi. E quando você descobriu, ela disse "Ó... você tem HIV"? Te explicou as 

coisas? Como você se sentiu? 



 

 

123 

M: Normal. Ela só me falou que não era pra contar pra ninguém, que as vezes as  pessoas 

iam rejeitar. Só isso. 

E: E você manteve esse segredo? Ou você chegou a comentar com alguém? M: 

Não... mantive segredo... 

E: Aguentou? Você não tem um melhor amigo que saiba? 

M: Não... 

E: Ninguém sabe? 

M: Só da minha família que convive muito comigo, o resto não sabe não... E: 

E pra se relacionar com alguém, como você faz? 

M: Eu suo camisinha. 

E: Mas você chega a contar pra pessoa ou não? Só se você tiver, ou já teve alguma 

relação que chegou a namorar? 

M: Não... 

E: Não por opção ou pela questão do HIV? 

M: Não pela questão, né? Pra pessoa não tomar medicamentos.. 

E: Você acha que isso pode dar problema? 

 

M: Eu acho que pode sim... 

E: E como que é fazer o tratamento e aderir ao tratamento? M: 

Nem é bom, mas eu tenho que tomar os medicamentos... E: 

Você começou a tomar desde quantos anos? 

M: Desde pequenininho. 

E: Desde pequenininho? Você nunca parou? 

M: Não... 

E: Mas teve uma época, assim... "já deu, não quero mais"? 

M: Já... 

E: Você ficou um tempo sem tomar remédio? 

M: Sim... 

E: Tipo, meses? 

M: Eu nunca tive meses, mas 20 dias sim aí depois parei no hospital. E: 

Você parou no hospital? 
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M: Parei... no Antonio Pedro. 

E: O que que aconteceu? 

M: Peguei uma pneumonia que não dava pra aparecer, os médicos me internaram porque 

eu tava muito fraco. 

E: E quando chegou aqui eles perguntaram " e aí? A medicação?"? Você contou a 

verdade? 

M: Sim. Minha mãe falou. 

E: Você tinha quantos anos quando internou? 

M: Uns 15 anos. 

E: Você tem histórico de muita internação ou não? 

M: Não... 

E: Depois disso teve outra internação? 

M: Não. 

E: E como foi estar internado? M: 

Não é bom não... 

E: Foi difícil? Você ficou quanto tempo? 

M: Fiquei uma semana só. Foi difícil não, foi difícil não ter que comer nada bom, mas o resto... 

era bom. 

E: Você gostou? 

M: Sim, não tinha ninguém pra perturbar. 

E: E o que que você faz atualmente? Estuda? 

M: Não, não estudo não. 

E: Mas parou ou terminou? 

M: Parei... 

 

 

E: Por que que parou? 

M: Porque eu tava muito atrasado e ia fazer o supletivo, aí o supletivo acabou, tenho  que 

correr atrás pra mim de novo. 

E: Ué, não tem mais supletivo não? 
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M: Não, no colégio que eu fazia, parou. A mulher foi embora, aí levou a matrícula, aí eu perdi... 

E: Entendi. Você tá em que série agora? 

M: 4º ano. 

E: 4º ano do ensino fundamental? M: 

Isso. 

E: Você sabe escrever? M: 

Alguma coisa sei sim. 

E: Mas por que que você atrasou tanto assim? 

M: Eu era muito rebelde. 

E: Sério? 

M: Sim. 

E: Mas rebelde com causa ou sem causa? 

M: Sem causa. Eu brigava muito. 

E: Sério? Você brigava muito? Parece tão tranquilo. Mas tinha motivo pra brigar? M: 

Era a toa mesmo. 

E: Entendi. E por esses motivos você não conseguia estudar? 

M: As vezes eu ficava 10 dias em casa. 

E: E como é sua família? Você tem pai e mãe? Sua mãe tá aí, né? M: 

Eu tenho pai e mãe. 

E: Eles são separados? 

M: São. 

E: Tem muito tempo ou foi agora? 

M: Não, tem muito tempo já. 

E: Você tem irmãos? 

M: Sim, 2. Um é por parte de pai. E: 

Tem alguém que tem HIV? 

M: Não, só eu e minha mãe só. 

E: E seu pai tem? 

M: Não. 
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E: Você tem boa relação com seu pai? M: 

Tenho... 

E: E você ficava brigando e levava muita suspensão, essas coisas? M: 

Sim. 

E: E sua mãe, ela pensava a respeito? 

M: Ela falava várias coisas... 

E: Você sentia algum sofrimento pra fazer tudo isso? 

M: Não. 

E: Mas por que que você fazia isso? M: 

Não sei... 

E: E agora você ainda sente isso de querer brigar com todo mundo? M: 

Não. 

E: Tá tranquilo? E aí aconteceu isso do supletivo, né? Ano que vem você vai retomar? 

M: Sim. 

E: Você gostaria de se formar em alguma coisa? 

M: Não sei não... 

E: Tem algum sonho? 

M: Tenho... Um não, acho que tenho três. 

E: Quais são? 

M: Um é ver Anderson Silva, um é conseguir uma moto e outro é ter uma casa só pra 

mim. 

E: Anderson Silva é aquele... como é o nome? 

M: Lutador. 

E: Você gosta de ver? 

M: Eu praticava, né? Luta... 

E: Sério? E parou? 

M: Parei. Tava muito pesado e falei "não, não quero não". E: 

Mas é difícil aquela luta, né? 

M: Sim. 
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E: A pessoa leva muito soco. 

M: Verdade. 

E: Você atualmente vive com sua mãe? 

M: E com a minha irmã. 

E: E a convivência é boa? 
 

M: É... 

E: Mas você falou que quer ter uma casa só pra você né? M: 

É. 

E: Entendi... Como é a sua rotina do tratamento? 

M: Eu já me acostumei então todo dia às 9 horas eu tomo, às 10 horas, 10:30. Pra mim  

já é normal já. 

E: E efeito colateral? M: 

Normal. 

E: Não tem não? 

M: Não. 

E: Você se trata com a doutora Ivete? Mas ela é pediatra né? 

M: Sim. 

E: Você tá com ela desde pequenininho? M: 

Sim. 

E: Se você fosse deixar uma mensagem pra alguém que acabou de descobrir que tem 

HIV, o que você diria? 

M: Que dá pra sobreviver também com o vírus. Não pode fazer muitas coisas, deixar a 

pessoa tocar no seu sangue, senão pode passar pra pessoa. 

E: Mas a questão do sangue, é só se a pessoa tiver machucada também né? 

M: É. 

E: Ou se se você transar sem camisinha, né? Tem um risco... mas beijar na boca pode, 

todas as coisas podem né? 

M: É. 

E: E você costuma sair a noite, pra festa? 

M: Não. 
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E: Tá pacato agora? Tá na sua? 

M: To na minha, não gosto de sair muito não... E: 

Sua mãe não deixa? 

M: Não. 

E: É porque você aprontou muito na infância? 

M: Sim, é porque ela pensa que eu vou brigar com todo mundo. E: 

Ela ainda pensa? Mas você apanhava também ou só batia? 

M: Apanhar, a gente apanhava sim... 

E: Mas era sem motivo né? Você tinha uma irritabilidade? M: Não... 

E: Era por besteira? 

M: Era. 

E: Entendi. Você falou que soube disso através da novela, então a novela tem uma papel 

importante nisso... Depois disso você buscou na internet coisas? 

M: Não que ela já me explicava tudo já... Minha mãe me falou que não podia fazer as 

coisas... 

E: Entendi. 

M: Então tá, Max. Obrigada pela sua participação. 

 

Caso Magnolia 

 

 

D: Como você soube do diagnóstico de conviver com HIV/ Aids? 

M: Eu sei da coisa..Através da minha mãe que na verdade ela não é mnha mãe e sim 

minha madrasta...Eu adiquiri a doença através da minha mãe...Mas não sei quem ela é...Eu 

a não conheço....Eu tenho desde recém nascida... E eu levo isso numa boa...Mais ou 

menos...Levo isso como não tivesse nada....Mas não é assim...É muito difícil... 

D: Com quantos anos você soube sobre a doença? 

M: Desde que eu passei a entender as coisas minha mãe sempre falou para mim! Acho 

que a partir dos cinco ou seis anos...Ela já me contava as coisas... 

D: Você se recorda como ela abordava isso? 
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M: Eu não lembro muito bem..Mas as médicas sempre conversaram...Elas falavam as 

médicas para eu tomar remédio, pois caso não tomasse viveria internada... Falavam essas 

coisas... 

D: Você já teve internada alguma vez? 

M: Várias vezes...Até quando tive catapora estive internada...Fiquei dez dias... D: 

você ficou internada aqui no HUAP? 

M: Não tive que me internar no hospital do rio de janeiro.... 

D: As internações eram por conta de que? 

M: Porque eu tinha muita pneumonia...Meu pai era alcoólatra... Muitas vezes eu não bebia 

remedo , porque ele me levava muito para a rua...Aí ele não levava remédio na bolsa...Não 

tomava as medicações no horário certo e aí eu sempre estava com pneumonia... 

D: Você vive com quem? 

M: Eu vivo com minha madrasta e meu pai virou morador de rua, ele é alcoolico...Desde que 

que perdi minha casa...Eu morava no morro do bumba...Aí aconteceu aquela situação e ficamos 

um tempo no abrigo...Depois conseguimos uma casa, meu pais nos deixou e eu fiquei com ela, 

ela tem minha guarda. Fomos para o abrigo...Nós convivemos com ele, pois às vezes ele vai lá 

em casa.... 

D: Que vida difícil magnólia... 

M: Bem difícil... 

D: Então desde nova você conseguiu entender que tinha algo que tinha que cuidar e 

fazer o tratamento? 

M: Minha mãe sempre ficou em cima, sempre deu o remédio direitinho...Até hoje ela 

fica em cima de mim para eu não deixar de tomar... 

D: Quando foi sua última inernação? 

M: Depois do desabamento do morro do bumba, minha família ficou abrigada numa escola 

e depois também fomos para o quartel...Mas antes de ir eu peguei no pr´prio lugar que 

estava que era o colego, por teimosisa tomava banho quente e minha mãe pedia para tomar 

banho gelado e acabava pegando golpe de vendo. Eu na época tinha uns dez anos. 

 

D: Voce lembra como foi o que aconteceu no morro do bumba? 

M: Eu não moro tão perto de lá, mas lembro que a minha casa caiu primeiro que o 

bumba...Eu estava no abrigo quando o bumba- morro caiu. 

D: Que sorte, pois muita gente morreu! E você não sabe aonde está sua mãe? 
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M: Eu não sei quem sempre cuidou de mim foi minha madrasta... Sempre tive vontade de 

conhecer mas sempre que cuidou de mim foi minha madrasta...Falavam para mim que 

minha mãe quando era mas nova era meio adoidadada da cabeça....Era sem juízo...Essas 

coisas, minha mãe não sabe nem se ela é viva... 

D: você sente vontade de saber dela? 

M: Eu sinto maior vontade de saber como é ela, como ela está...Eu já quis procurar, mas 

não sei como...não sei se está viva ou morta... 

D: O seu pai poderia te ajudar nisso? 

M: Sim, mas meu pai não dá nenhum apoio para eu procura-la... 

D: Você já está com 17 anos, como está o colégio? 

M: Está indo, atrasada mas tô indo... Estou no sétimo oitavo ano, era para estar 

terminando esse ano... 

 

D: você gostaria de estar depois faculdade? 

M: Queria ser advogada, mas tem que estudar muito...Estou atrás de serviço jovem 

aprendiz, mas não consigo... 

D: Porque não está conseguindo? 

M: Meu horário de estudo é complicado e muitas empresas não pegam...Eu estudo a 

tarde...Talvez ano que vem eu consiga...Porque no próximo ano é de manhã...Então é mais 

fácil e eu vou procurar... 

D: Em relação a amizades, como é? Você tem amigos? Eles sabem? M: 

Eu nunca contei para ninguém eu não conto... 

D: Como você guarda esse segredo? 

M: Eu guardo para mim...Eu nunca contei... 

D: Você em filhos? 

M: Sim, vai fazer dois meses esse mês... 

D: Eu tenho esse filho de uma relação que não é estável. D: 

VocÊ contou para ele sobre isso? 

M: Contei para ele , mas foi muito difícil...Contei junto com minha mãe... D: 

você se prevenia nas relações? 
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M: As vezes sim e as vezes não! Mas a maoria das vezes eu sempre me previni....Minha 

mãe falava, que eu poderia transmitir para outra pessoa.... 

D: você acredita ou não? 

M: Acredito pois as médicas sempre falou... E na escola sempre fala, sempre tem 

palestras... 

D:Dai você contou para ele e como foi? 

M: Foi uma boa... 

D: E o seu bebê tem a doença? 

M: Não eu fiz todo o tratamento, tomava injeção....Com 16 anos a equipe médica trocou 

meu remedio... 

D: Você toma remedio desde quando? 

M: Desde que eu era bebe? Eu já passei por vários tipos de remédios...Os que mais 

melhoraram foram os atuais... 

D: Como é o seu tratamento hoje? 

M: Eu tomo quatro comprimidos...Duas vezes ao dia... 

D: Hoje você está mais atenta ao tratamento? Usa regularmente? M: 

Agora estou melhor em relação ao tratamento. 

D: Esses remédios precisam ficar na geladeira? M: 

antigamente sim...Agora não 

D: E quando você saia, para as vezes não sei dormir na casa de alguém? 

M: Eu gosto de sair, mas devido dessas coisas nem saio...Nem minha sogra nem sabe, 

uma das minhas cunhadas sabem, algumas pessoas próximas sabem. 

D: Você acha que sofre algum preconceito entre eles? 

M: Eu não sei sei...eu não sinto..Eu já sofri preconceito com meu primeiro namorado. 

Aonde eu moro, rolou um boato que eu tinha...A sindica de lá não queria que ela estivesse 

lá no prédio....Que a gente conseguisse um apartamento ali...aí minha mãe contou para 

sindica da minha situação e a sindica contou para alguns moradores para o prédio da 

minha situação. A mãe do meu namorado estevena minha casa para tirar satisfação e foi a 

família inteira, estava fazendo macarrão e ate grudou tudo!!! Por causa disso, 

terminamos...Eu não contei a verdade falei que era mentira. 

D: Você acha que se hoje você conversasse estaria mais tranquilo para as pessoas 

entenderem? 
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M: Eu acho que não! As pessoas ainda tem muito preconceito...Mesmo sabendo que não se 

pega nem tocando as pessoas, ainda se tem muito preconceito...Muita  discriminação... 

D: como você lida? 

M: É difícil, se me perguntarem eu nem sei o que vou dizer...Se eu terminar com essa 

pessoa que estou eu não sei como vou me relacionar com outra pessoa...É difícil a questão 

da relação... 

D: E você sendo adolescente, tendo uma doença que tem que tomar remédio para 

sempre, que é crônica, como você se sente? 

M: Sei lá ...Me sinto diferente... 

D: Saber que você tem um segredo..E você não pode contar para todo mundo...Nem 

todos vão entender... 

D : E você pensa na sua mãe? O que você pensa em relação a sua mãe ter transmitido a doença, 

mesmo sem querer? 

M: Eu não tenho sentimento ruim...Eu sei que ela passo porque ela quis, porque ela não se 

preveniu... 

D: Você agora que é mãe você pensa sobre ter que estar bem para cuidar do seu filho? 

M: Vai ser dificil contar para ele, é estranho tenho medo dele crescer e eu contar e ele 

contar para alguém... 

D: Na escola, ou na vida você tem alguma amiga? 

M: Esse segredo é somente meu não conto para ninguém... 

D: o que você pensa do seu futuro? 

M: Eu queria trabalhar, mas tenho medo de trabalhar e descobrirem meu problema... 

D: A pesquisa é sobre o tratamento ou como convivem com o tratamento, quer falar 

algo? 

M: Não sei o que dizer 

 

CASO MARGARIDA 

E: Como você soube que tem o HIV/AIDS? 

P: Foi por transmsissão da minha mãe para mim... E: 

Como você soube? 
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P: Minh mãe me contou quando eu tinha uns treze anos. E: 

você desde pequena se trata aqui? 

M: sim 

E: Como foi ouvir sobre isso, como se sentiu? Houve uma preparação por parte dela? 

P: Ela me contou sobre isso, que eu tenho essa doença mas até hoje eu não acredito nessa 

doença... 

E: Mas por que você não acredita nessa doença? 

P: Eu não sei mais eu não acredito nessa doença...Ou eu que não quero aceitar isso. E: 

Alguém próximo sabe ? 

P: O pai do meu filho sabe mas eu não moro com ele mais não E: 

Como foi engravidar? Ter o bebê? 

M: Eu fiquei com medo da criança ter a doença... 

E: Você se cuidou? Amamentou? O seu filho tem HIV? 

M: Não amamentei e meu filho não tem HIV. 

E: O seu ex-namorado tem HIV? 

M: Não. 

E: Foi planejado a sua gravidez? 

M: as duas coisas, foi assim que comecei a namorar engravidei. E: 

Quem sabe sobre seu diagnóstco? 

M: Somete minha familia. 

 

 

E: Tem mais pessoas, irmas com HIV? M: 

Eu sou a do meio, e somente eu tenho. E: 

Sua mãe faz tratamento? 

M: Faz 

E: Como é para você fazer o tratamento? 

M: De vez em quando eu paro de tomar o remedio... É muito dificil aceitar... Eu quando 

tomo eu lembro que tenho e não dá vontade de tomar...E o remedio é muito forte, deixa a 

pessoa assim lerda. 

E: E quando você faz exames isso de alguma maneira não faz você assimilar sobre HIV. 

Nem assim você acredita? 
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M: É muito dificl aceitar essa doença, arrumar alguém para se relacionar, tenho que 

guardar essa história, a amizade é muito dificil, na roda de amigos sempre tem alguém que 

falar e é duro ouvir isso sabendo que eu tenho. É mais dificl pela questão do 

preconceitto...Não pela questão da doença. 

E: Você tem amigos? 

M: Não tenho amigos...Fico isolada no meu canto, só fico quieta na minha...Não converso 

com ninguém.É dificl essa realidade...Mas é uma coisa que não se pode falar... E: Você 

falou que adiquiriu o HIV da sua mãe ela comentou como foi? 

M: Ela falou que não tinha pois o meu irmão mais velho não tem...Quando eu estava na 

barriga da minha mãe, meu pai esfaqueou ela...Ela perdeu muito sangue e teve que fazer 

transfusão de sangue. Naquela época não tinha uma avaliação de sangue.. 

E: Você sabe por qual motivo ele fez isso com ela? 

M: Foi por causa de ciumes, mas não estão mas juntos. 

E: Você tem contato com elew 

M: Tenho mais é bem dificil falar com ele, pelo que ele fez. E: 

Vocês quase morreram? 

M: Minha mãe estava com oito meses e teve que fazer cesarea antes do tempo. E: 

Como é os seus relacionamentos? 

M: Muito dificil, namorar em casa somente tres pessoas...Agora tenho um filho de seis 

meses. Ele somente queria morar com a gente como amigos...Ele ficou com raiva de mim 

porque contei somente depois que descobri que estava grávida quando estava com um 

mês...E agora ele quer somente morar comigo como amigos. Ele achou que demorei muito 

tempo para contar, mas é muito dificil, ai nos separamos , voltamos e agora somente como 

amigos...Isso não tem lógica. 

E: Como esta sendo para você ser mãe? 

M: Uma experiencia boa, positiva...Estou gostando...Ele é danadinho. E: 

Você estuda? Trabalha? 

M: No momento não trabalho, recebo auxílio doença e foi para a justiça e ate a morte 

receberei esse auxílio, então eu não posso trabalhar...recebo um salário mínimo. 

E: E o estudo? 

M: Eu sinto falta do estudo, mas parei no segundo ano do segundo grau. 

E: Porque parou 
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M: Eu não sei mais agora tenho vontade de estudar.. 

E: Você tem vontade de fazer faculdade? 

M: Faculdade não...Eu não tem cabeca para isso...Eu sou muito preguiçosa... 

E:Sobre o tratamento você explicou que é dificil, mas você já teve internada? 

M: Na infância sim, eu jogava os remedios fora e vivia internada...todos os meses. Eu 

jogava no vaso, debaixo da pia. E ela chegou achar 

E: E hoje quem cuida do seu tratamento? 

M: Eu mesma...Eu tomo cincos remedios, mas ainda é dificil para mim...Eu chego ate 

tomar...Mas tomo o da manha e não tomo o da noite, mais é dificil tomar essas 

medicacoes. 

E: Falo a importância de se cuidar e sobre ter cuidar do seu bebê para estar fortalecida. 
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APÊNDICE A- TERMO DE ASSENTIMENTO PARA ADOLESCENTE ( DE 10 A 17 

ANOS) 

 

O termo de assentimento não elimina a necessidade de fazer o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que deve ser assinado pelo responsável ou 

representante legal do menor de 18 anos ou legalmente incapaz. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: ADOLÊSCENCIA 

ATRAVESSADA PELO HIV/AIDS: O LEGADO FAMILIAR. Seus pais e/ou 

responsáveis permitiram que você participe. 

 

A pesquisa aborda a complexidade que envolve o tratamento com adolescentes que vivem 

com HIV/AIDS. Essa pesquisa pretende investigar como os adolescentes lidam com o 

processo de ter uma doença que demanda maiores cuidados e implicações por parte deles. 

Para isso vamos entrevistar alguns adolescentes que vivem com HIV/AIDS e fazem 

acompanhamento no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro no setor de 

Doenças Infecto- Parasitárias (DIP). 

Somente participarão da pesquisa quem se interessar. Quem não quiser participar 

continuará sendo atendido no ambulatório normalmente, como sempre foi, sem nenhuma 

diferença. Os pesquisadores se responsabilizam por esclarecer qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o 

tratamento individual. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente 

em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Os participantes são 

voluntários e, assim, tem toda a liberdade de recusar a participar ou retirar o consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer prejuízo. Os 

participantes também poderão obter informações atualizadas durante o estudo, ainda que 

isto possa afetar a vontade de continuar participando. Além disso, é garantido o caráter 

confidencial das informações assegurando a privacidade quanto aos dados envolvidos na 

pesquisa. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Os 

resultados serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Com os resultados da pesquisa poderemos esclarecer algumas dúvidas sobre a dificuldade 

que existe no tratamento dos adolescentes, melhorando assim o atendimento. 

Você e o menor sob sua responsabilidade têm garantia quanto ao sigilo que assegura a 

privacidade da identidade de vocês e dos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

As dúvidas sobre a pesquisa podem ser esclarecidas agora ou em qualquer momento em 

que elas surgirem, antes, durante ou depois da pesquisa. 

 

 

 

EM CASO DE DÚVIDAS, VOCÊ PODE CONSULTAR: 
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PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: DIANA MIRANDA DE FARIAS PRIETO RUGELES 

 

INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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FONE: (21) 99943-7467 / E-MAIL: DIANAMFPRIETO@GMAIL.COM 

 

NÃO HÁ NA UFF NENHUM PROGRAMA DE REEMBOLSO PARA DANOS OU ACIDENTES QUE 

NÃO SEJAM DA RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES. 

AO ASSINAR ESTE DOCUMENTO VOCÊ DEMONSTRA TER ENTENDIDO AS INFORMAÇÕES 

SOBRE A PESQUISA DESCRITA NESTA PÁGINA E NA ANTERIOR E ESTAR DISPOSTO A 

PARTICIPAR E PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DO MENOR SOB SUA RESPONSABILIDADE. 

SERÁ MUITO IMPORTANTE SUA PARTICIPAÇÃO! OBRIGADO! 
 

 

 

  /  /  

ASSINATURA (INCLUSIVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SE APLICÁVEL) DATA 

 

 

  /  /  

ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL DATA 

 

 

  / /  

ASSINATURA DO INVESTIGADOR DATA 

OBSERVAÇÃO: CÓPIAS ASSINADAS DEVERÃO FICAR COM O PESQUISADOR E COM O 

PARTICIPANTE DA PESQUISA. 

mailto:dianamfprieto@gmail.com
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Responsáveis e adolescentes de até 17 anos. 

Centro de Referência e Treinamento em Doenças Infecciosas e Parasitárias Serviço de 

Saúde do Adolescente – Hospital Universitário Antônio Pedro / HUAP. 

Título do projeto: ADOLESCÊNCIA ATRAVESSA PELO HIV/AIDS: O 

legado Familiar. 

Você e o adolescente sob a sua responsabilidade estão sendo convidados a participar de 

uma pesquisa sobre a complexidade que envolve o tratamento com adolescentes que 

vivem com HIV/AIDS. Essa pesquisa pretende investigar como os adolescentes lidam 

com o processo de ter uma doença que demanda maiores cuidados e implicações por parte 

deles. 

Para isso vamos entrevistar alguns adolescentes que vivem com HIV/AIDS e fazem 

acompanhamento no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro no setor de 

Doenças Infecto- Parasitárias (DIP). 

Somente participarão da pesquisa quem se interessar. Quem não quiser participar 

continuará sendo atendido no ambulatório normalmente, como sempre foi, sem  nenhuma 

diferença. Os pesquisadores se responsabilizam por esclarecer qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o 

tratamento individual. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente 

em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Os participantes são 

voluntários e, assim, tem toda a liberdade de recusar a participar ou retirar o consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer prejuízo. Os 

participantes também poderão obter informações atualizadas durante o estudo, ainda que 

isto possa afetar a vontade de continuar participando. Além disso, é garantido o caráter 

confidencial das informações assegurando a privacidade quanto aos dados envolvidos na 

pesquisa. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Os 

resultados serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Com os resultados da pesquisa poderemos esclarecer algumas dúvidas sobre a dificuldade 

que existe no tratamento dos adolescentes, melhorando assim o atendimento. 

Você e o menor sob sua responsabilidade têm garantia quanto ao sigilo que assegura a 

privacidade da identidade de vocês e dos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

As dúvidas sobre a pesquisa podem ser esclarecidas agora ou em qualquer momento em 

que elas surgirem, antes, durante ou depois da pesquisa. 

 

 

EM CASO DE DÚVIDAS, VOCÊ PODE CONSULTAR: 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: DIANA MIRANDA DE FARIAS PRIETO RUGELES 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

FONE: (21) 99943-7467 / E-MAIL: DIANAMFPRIETO@GMAIL.COM 

mailto:dianamfprieto@gmail.com
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Não há na UFF nenhum programa de reembolso para danos ou acidentes que não 

sejam da responsabilidade dos pesquisadores. 

Ao assinar este documento você demonstra ter entendido as informações sobre a 

pesquisa descrita nesta página e na anterior e estar disposto a participar e permitir a 

participação do menor sob sua responsabilidade. 

Será muito importante sua participação! Obrigado! 

 

  /  /   

Assinatura (inclusive crianças e adolescentes, se aplicável) Data 

 

      /  /  Assinatura do pai/mãe ou responsável legal Data 

 

  /  /   

Assinatura do investigador Data 

Observação: cópias assinadas deverão ficar com o pesquisador e com o participante da 

pesquisa. 
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