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templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-

se-ia dizer, a mais bela das artes!” 
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RESUMO 

 

Durante o desenvolvimento da Aids ocorrem mudanças significativas na vida do paciente e de 
sua família, exigindo que os profissionais da saúde estejam qualificados para atuarem com os 
usuários do programa de HIV/AIDS. O presente estudo teve como objetivo geral: analisar as 
vivências e desafios de profissionais de saúde no cuidado junto à família da pessoa vivendo 
com HIV e Aids; e objetivos específicos: investigar o modo de pensar dos profissionais de 
saúde acerca do cuidado aos pacientes e família com HIV e Aids; arrolar as intervenções que 
têm sido realizadas no cuidado à família da pessoa vivendo com HIV/AIDS; relacionar as 
dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde no cuidado aos usuários e família que 
vive com HIV e Aids; listar sugestões apontadas para efetiva qualidade da atenção à essa 
clientela no programa, como contribuição do estudo. Trata-se de um estudo descritivo, de 
abordagem qualitativa, utilizando-se a técnica de entrevista semiestruturada. Realizado em 
quatro ambulatórios de referência para HIV/AIDS no município de Niterói, contou com a 
participação de vinte profissionais da saúde de diversas áreas. Os dados obtidos nos 
depoimentos foram analisados e interpretados, a partir da análise de conteúdo de Bardin. 
Quatro categorias foram encontradas e descritas: “Vivências dos profissionais em relação ao 
cuidado junto aos pacientes que vivem com HIV e Aids”; “A família com HIV e Aids: 
desafios e perspectivas de cuidado”; “Desafios dos profissionais no contexto atual do 
Programa de DST/Aids”; “Contribuições dos profissionais em relação ao programa e cuidado 
ao paciente e família que vivem com HIV e Aids”. Os profissionais referiram dificuldades no 
cuidado desses pacientes e sua família, dificultando o cuidado integral efetivo aos usuários do 
programa. Apesar das dificuldades mostram-se satisfeitos com os resultados obtidos no 
cuidado, já que os pacientes apresentam melhora em sua qualidade de vida e menor tempo de 
internação. O estudo possibilitou evidenciar as perspectivas dos profissionais de saúde no 
cuidado às pessoas vivendo com HIV/Aids e de suas famílias, e os desafios da atuação da 
equipe frente às fragilidades da implementação do Programa DST/Aids no município. O 
estudo poderá contribuir para novas investigações acerca da temática além de subsidiar novos 
planejamentos e propostas de ações em saúde a fim de alcançar a desejada melhoria da 
qualidade do cuidado às pessoas que vivem com HIV e Aids. 

Descritores:  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Profissional de saúde, Família, 

Cuidado em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

During the development of AIDS there are significant changes in the life of the patient and his 
family, demanding that health professionals are qualified to work with the users of the 
program of HIV / AIDS. The present study aimed to: examine the experiences and challenges 
of health care in with the family of the person living with HIV and AIDS, and specific 
objectives: to investigate the mode of thinking of health professionals on the care of patients 
and family with HIV and AIDS; enroll the interventions that have been carried out to the 
family in the care of people living with HIV / AIDS; relate the difficulties encountered by 
health professionals in the care users and family living with HIV and AIDS; pointed list 
suggestions for effective quality of care for these clients in the program as a contribution of 
the study. This is a descriptive study with a qualitative approach, using semi-structured 
interview technique. Conducted in four ambulatories of reference for HIV / AIDS in Niterói, 
counted on the participation of twenty health professionals from various fields. The data 
obtained in the interviews were analyzed and interpreted from the content analysis of Bardin. 
Four categories were found and described: "Experiences of professionals regarding the care 
with patients living with HIV and AIDS", "A family with HIV and AIDS: challenges and 
perspectives of care", "Challenges in the current context of the Professional Program STD / 
AIDS”, “Professional contributions to the program and care to patients and families living 
with HIV and AIDS”. Professionals reported difficulties in the care of these patients and their 
families, hindering effective comprehensive care to users of the program. Despite the 
difficulties are satisfied with the results obtained in care, as patients show improvement in 
their quality of life and shorter hospital stays. The study made it possible to highlight the 
perspectives of health professionals in the care of people living with HIV / AIDS and their 
families, and the challenges of team performance ahead of weaknesses of the implementation 
of the STD / AIDS in the city. The study may contribute to further research on the theme in 
addition to supporting new plans and proposals for health actions in order to achieve the 
desired improvement in the quality of care for people living with HIV and AIDS. 

Descriptors: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Health Professional, Family, Health 
Care. 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A eclosão de uma nova doença na década de 80, denominada AIDS (síndrome da 

imunodeficiência humana), teve como característica principal a exclusão dos indivíduos por ela 

afetados, devido à doença estar diretamente e principalmente ligada ao comportamento sexual. 

Nesse inicio, a AIDS acometeu, principalmente os indivíduos homossexuais, moradores dos 

grandes centros urbanos,pessoas que receberam sangue ou outros hemoderivados e usuários de 

drogas injetáveis. 

 A sociedade brasileira sendo uma sociedade bastante tradicional e religiosa,teve um olhar 

bastante excludente em relação a estes indivíduos, pois o homossexualismo é visto como pecado, 

onde os mesmos estão infringindo a lei de Deus e ensinando uma forma anormal e diferente de 

relacionamento aos seus filhos. Além de abordar constantemente um tema que até então era um 

considerado um “tabu”; o sexo. 

Contudo, com o passar dos anos, com a introdução de novas tecnologias e de políticas 

voltadas para a prevenção e tratamento da AIDS, a mesma vem sofrendo transformações 

epidemiológicas significativas, onde o nível de contágio das classes estigmatizadas diminuiu e o 

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

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

caracteriza-se pelo processo de heterossexualização, feminização, interioração e pauperização”. 

(BRITO, 2000). 

 Com o aumento da abrangência da AIDS nas várias camadas da população, surge um 

problema de saúde coletiva, poisresulta em maiores gastos com  medicações, leitos nos hospitais, 

profissionais qualificados, investimento em pesquisas e em projetos voltados para a prevenção. 
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 Porém, surge um novo problema, pois os profissionais também são pessoas integradas na 

sociedade, sofrendo das mesmas influencias culturais, políticas e religiosas, levando-os a 

resultados estereotipados e muitas vezes preconceituosos como quaisquer integrantes de uma 

comunidade. O que dá base para a seguinte afirmação: 

Formozo(2010) afirma que: 

As representações construídas pelos profissionais de enfermagem influenciam as práticas 
de cuidado, podendo expressar-se nas relações com os pacientes soropositivos ao HIV 
sob forma de distanciamento físico e racional. Imerso em desprezo, preconceitos e 
julgamentos morais”. 

 

 Sabe-se que, de fato, existe um medo não apenas pela conduta que levou o infectado a 

adquirir esse mal, mas também pela possibilidade do profissional ser afetado pela doença, que 

não fica apenas no campo do preconceito sabendo da real possibilidade do fato e de casos outrora 

ocorridos. Portanto, para isso, existem meios de prevenção e cuidado. “Sendo a enfermagem uma 

das profissões que mais efetivam atividades de promoção, manutenção e recuperação da saúde, o 

cuidado é considerado fundamental para a sua prática”(FORMOZO, 2010). 

No entanto, isso não abre espaço para o enfermeiro cuidar do paciente levando em conta 

seus conceitos sociais, pois sua função é cuidar de forma holística. Não que ele vá fazer uma 

espécie de acompanhamento psicológico do paciente, mas que o traga a realidade dos fatos 

mostrando que apesar de enfermo, é um ser humano como qualquer outro, que necessita de 

cuidados e interação com o meio que está inserido. Então com toda essa problemática podemos 

ver a seguinte posição. 

Segundo Saldanha (2003): 

A AIDS trouxe consigo a necessidade de reformular a estrutura no atendimento em 
saúde já estabelecida, impondo a necessidade de atenção ao paciente como um todo e 
não apenas a um órgão doente. Trouxe também a demanda de lidar com questões 
afetivas e sociais, antes relegadas a segundo plano, fazendo emergir o despreparo e a 
desorientação que envolve os profissionais de saúde no trato psicossocial da doença, 
enquanto o tratamento clínico é favorecido por constantes descobertas.” 

  

 É de suma importância apresentar também a relação entre a eficácia do tratamento e a 

relação do doente com a sua família, sendo ela a base da sociedade, seja ocidental ou oriental. 

Sua relevância vem pela interação formada desde o início da constituição familiar, que em sua 
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maioria, acontecesse quando dois indivíduos de sexo diferentes unem-se numa relação estável 

ereproduzem, gerando novos indivíduos. Como afirma Schaurich(2011): 

A família configura-se como uma instituição essencial ao ser humano, pois é por 
intermédio dela que passa a existir como pessoa, tendo a possibilidade de 
desenvolver suas potencialidades e capacidades, bem como de reconhecer suas 
necessidades e limitações. O núcleo familiar é responsável pelo acolhimento, 
reconhecimento, proteção e cuidado do ser humano, principalmente nos primeiros 
anos de vida em que revela-se frágil e vulnerável aos fenômenos que acontecem 
nas esferas biológica, psicológica, educacional, social e histórica. 

 Os membros pertencentes à ela, compartilham suas vidas, sentimentos, experiências 

vividas, planos e trocam afeto e emoções que os unem em um laço considerado de maior 

importância hoje na sociedade. Por isso, em muitos casos, são a estes que os pacientes 

recorremassim que descobrem o resultado positivo para a AIDS fazendo com que grande parte 

desses, tornem-se seus cuidadores. “(...) as famílias representam unidades de experiência e 

vivência para seus membros, além de serem significantes no processo de saúde- doença, pois a 

ocorrência em um dos indivíduos acaba por afetar todo o grupo (...)” (SCHAURICH, 2011). 

 Os integrantes da família, participantes do processo de cuidar do ente doente, apresenta 

muitas dúvidas a respeito da doença, como lidar com a mesma, como se prevenir, como deve ser 

o cuidado e como lhe dar emocionalmente com o paciente. Levando- se em conta que o cuidado 

ao doente é realizado em grande parte no domicilio e se faz de grande importância, é necessário 

que os cuidadores sejam orientados em todo o processo como afirma Figueiredo, 1998. 

Como a vida diária desses pacientes sofre alterações, dependendo do nível de 
saúde e do seu grau de dependência, a assistência prestada pela família ao doente 
é indispensável, entretanto esta deve ser planejada e orientada por profissionais 
de saúde. 

 

Portanto, além dos cuidados gerais e específicos com o paciente com HIV/AIDS, é 

importante que a equipe multiprofissional da saúde também atenda aos seus familiares, para que 

os mesmos possam se sentir acolhidos e confortados e que suas dúvidas possam ser esclarecidas e 

– consequentemente- seus anseios amenizados. Essa conduta mostra ser eficiente para o 

tratamento do ser doente, pois o apoio da família revela-se fundamental, sendo estes os 

indivíduos- no geral- mais próximos dos mesmos, que efetuam os cuidados em sua residência e 

que estimulam a adesão ao tratamento. 
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Desta forma, os profissionais de saúde utilizam métodos que os auxiliam em suas ações, 

onde estas visam dar suporte emocional ao paciente e sua família, o aprendizado e a compreensão 

dos cuidadores a respeito da doença sanando suas dúvidas e anseios e o acompanhamento clínico  

 

 1.1. Motivação do estudo 

A motivação e o interesse de estudar a respeito do envolvimento dos profissionais da 

saúde no cuidado do paciente com HIV/AIDS e de sua família partiu do desejo de verificar a 

existência de serviços e programas voltados para o atendimento à família do portador infectado 

pelo HIV e a condutadesses profissionais frente às dúvidas e anseios demonstrados pelos 

mesmos, visto que a família apresenta-se como uma entidade de suma importância para a eficácia 

do tratamento do paciente. O interesse por essa temática surgiu durante a participação no projeto 

“As transformações do cuidado de saúde e enfermagem em tempos de AIDS: representações 

sociais e memórias de enfermeiros e profissionais de saúde no Brasil”, onde ocorreua 

oportunidade de entrevistar alguns profissionais de unidades distintas de saúde e através destas, 

surgiu a curiosidade a respeito da relação entre a equipe de saúde, portador de HIV-AIDS e sua 

família e a importância desta relação no tratamento e com isso, qual seria a abordagem dos 

profissionais com esses familiares, sabendo que a AIDS é uma doença de difícil enfrentamento 

tanto pelo ser doente como por quem encontra-se próximo. 

 

1.2.Objeto de Estudo 

O objeto de estudo consiste em vivências e desafios no cuidado dos profissionais de saúde 

à família da pessoa vivendo com HIV/AIDS. 

 

1.3.Questões Norteadoras  

As questões que nortearam a pesquisaforam:  

• O que os profissionais da saúde pensam acerca do cuidado à família? 

• Quais abordagens têm sido desenvolvidas no cuidado à família do paciente 

diagnosticado com HIV e AIDS? 
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• Quais os desafios vivenciados pelos profissionais referentes ao cuidado à pessoa e 

família com HIV e Aidse possíveis sugestões? 

 

1.4. Objetivos 

Objetivo Geral 

• Analisar as vivências e desafios de profissionais de saúde no cuidado junto à 

família da pessoa vivendo com HIV e Aids. 

 

 Objetivos Específicos 

• Investigar o modo de pensar dos profissionais de saúde acerca do cuidado aos 

pacientes e família com HIV e Aids. 

• Arrolar as abordagens que têm sido realizadas no cuidado à família da pessoa 

vivendo com HIV/AIDS. 

• Relacionar as dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde no cuidado aos 

usuários e família que vive com HIV e Aids. 

• Listarsugestões apontadas para efetiva qualidade da atenção à essa clientela no 

programa,como contribuição do estudo. 

 

1.5. Justificativa/ Relevância 

Ainvestigação justifica-seconsiderando-se a necessidade de repensare discutir a 

implementação de programas e serviços prestados pelos profissionais da saúde à família do 

paciente portador de HIV/AIDS, sabendo que a instituição familiar, em sua maioria, é de vital 

importância para o enfretamento da doença, visto que a adesão ao tratamento torna-se maior 

quando existe o incentivo dos seus entes queridos e o acolhimento por parte deles, já que muitos 

pacientes, dependendo do estágio da doença, tornam-se dependentes de um cuidador que se 

mantenha próximo, suprindo suas necessidades, no cuidado cotidiano junto ao paciente, como no 

manejo da utilização adequada e contínua dos medicamentos, alimentação, higiene, suporte 

emocional, dentre outros. 
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O estudo é relevante tendo em vista o contexto atual da AIDS com um novo ciclo de 

desenvolvimento da epidemia, com respostas do Programa DST/Aids, que requer avanços de 

implementações de ações conjuntas com vistas ao controle da doença e qualidade da assistência 

aos portadores.  Não obstante o coeficiente de mortalidade se manter estável no país - em torno 

de 6,0 óbitos por 100 mil habitantes, desde 2000, ainda são observados, nos últimos anos, 

aproximadamente 12 mil óbitos por aids a cada ano, com prevalências mais elevadas em 

subgrupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, o que exige o aprimoramento das 

estratégias de vigilância, prevenção, assistência e tratamento. Nos últimos anos, observa-se 

tendência de estabilização da taxa de incidência de aids, ainda que em patamares elevados e com 

grandes diferenças regionais. (BRASIL, 2012) 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  HIV E AIDS 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana é uma doença adquirida pelo sistema 

imunológico do corpo, que tem como agente transmissor o Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV). Este vírus tem como principal característica a destruição de células de defesa do 

organismo, provocando assim, a redução da eficácia do sistema imunológico e aumentando a 

vulnerabilidade do corpo a doenças oportunistas. 

O Vírus da Imunodeficiência Humana como todos os vírus é um parasita intracelular, que 

entra na célula hospedeira com intuito de utilizar a maquinaria de auto- reprodução da mesma 

para completar seu ciclo de vida e multiplicar seu material genético. 

O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da famíliaRetroviridae e subfamília 

Lentivirinae. Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogenicos. (BRASIL,2006). A 

estrutura desse vírus se dá da seguinte forma: o RNA é envolto por um capsídeo e este por um 

envelope composto por glicoproteínas, que ajudam o vírus a penetrar na célula por meio de um 

processo em que a membrana viral se funde à membrana da célula. 

A penetração de um vírus na célula hospedeira se dá através da comunicação de proteínas 

virais presentes na superfície do vírus e de proteínas presentes na membrana da célula. As 

moléculas de proteínas virais são especificas para cada tipo de vírus e vão determinar que tipo de 

célula será infectada.  
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Existe um tropismo do HIV pela célula do linfócito T CD4+ devido à presença de 

receptores de quimiocina nestas células, CCR5 e CXCR4, que encaixam- se nas glicoproteínas 

GP120 e GP41 no envelope do HIV. Essa ligação proporciona a abertura da célula para o vírus. 

Iniciando assim o ciclo vital do HIV na célula humana. 

O ciclo de vida do HIV se dá através de oito etapas (BRUNNER, 2011). Na primeira 

etapa ocorre então a ligação de glicoproteínas virais á receptores específicos da superfície celular. 

Após essa ligação, na segunda etapa, ocorre a fusão do envelope do vírus com a membrana 

plasmática, introduzindo o HIV dentro da célula do organismo.Na terceira etapa ocorre a 

transcrição do RNA viral em DNA viral através da ação de uma enzima viral, a transcriptase 

reversa, ou seja, os genes são transferidos de uma molécula de RNA para uma de DNA viral.  

Na quarta etapa o DNA viral formado irá entrar no núcleo e se integrar ao DNA da célula 

hospedeira através da ação da enzima viral, a integrase. Através dessa união dos DNAs, o vírus 

passa a comandar a célula e a partir da etapa 5, o vírus usa da maquinaria da célula para produzir 

proteínas virais e RNA viral.As etapas 6, 7 e 8 consistem, respectivamente, na quebra através da 

protease (enzima viral) das novas proteínas produzidas (poliproteínas); a união das proteínas 

virais ao RNA viral, formando novas partículas virais e a saída dessas novas partículas virais da 

célula através do brotamento, iniciando assim novamente o processo. 

Em alguma células, porém, esse processo é interrompido momentamente, pois a célula 

infectada pode permanecer em um estado de repouso, ou seja, quando não estão se dividindo, 

fazendo com que o vírus permaneça na célula de forma latente.  

A célula pode permanecer nesse estado até que seja ativada, por exemplo, por uma 

infecção, onde esta vai provocar o aumento de células do sistema imune que combaterão o novo 

patógeno que está atacando o corpo. O aumento de células se dá pela multiplicação das mesmas e 

quando isto acontece com as células que possuem o HIV em seu interior, ocorre novamente a 

formação de partículas virais e liberação do vírus. Por conseguinte, sempre que a célula T 

infectada é ativada, ocorre a replicação e o brotamento do HIV, o que, com frequência, destrói a 

célula hospedeira.O HIV recentemente formado é então liberado no plasma sanguíneo e infecta 

outras células CD4” (BRASIL, 2006).O esclarecimento dessas etapas e o modo de atuação do 

vírus na célula mostra-se de suma importância para entender o tratamento da doença.  
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 Como afirma Brasil (2006), “a interferência em qualquer um desses passos do ciclo vital 

do vírus impede a multiplicação e/ou à liberação de novos vírus. As drogas antirretrovirais 

(ARV) interferem nas fases desse ciclo”.  

 A forma de transmissão do HIV se dá, principalmente, através de secreções de uma 

pessoa infectada para uma sadia, quando ocorre contato de pele com fluidos corporais, com 

sangue, líquidos seminais, secreções vaginais, liquido amniótico e leite materno. Estes 

componentes podem entrar em contado com o organismo através de transfusão sanguínea ou de 

hemoderivados, pela relação sexual, parto e aleitamento materno. Segundo Brasil(2006), as 

principais formas de transmissão do HIV são: sexual, sanguínea e vertical, e além dessas, pode  

ocorrer também a transmissão ocupacional, ocasionada por acidente de trabalho, em profissionais 

de saúde. 

 As fases da AIDS são divididas em 4 categorias: infecção aguda, fase assintomática, fase 

sintomática inicial e AIDS. Essas fases são avaliadas em decorrência dos sinais e sintomas, 

contagem de T CD4+, exame físico e infecções associadas, concomitantes e recorrentes. 

 A infecção primária ocorre desde o momento em que se contraiu o vírus até o 

aparecimento de anticorpos neutralizantes do HIV, esse período é chamado de janela 

imunológica, onde o resultado para a presença de HIV no corpo consta como negativo. Esse 

período dura de 2 a 3 semanas e a replicação viral apresenta-se em níveis elevados, tanto quanto a 

queda de CD4.  

 ParaBrasil (2006): 

O tempo decorrido para que a sorologia anti-HIV torne-se positiva é de 6 a 12 semanas 
após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2 meses. Os 
testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos 
primeiros 6 meses após a transmissão. 

 

Os sintomas aparecem durante o pico da viremia e da atividade imunlógica ou em 3 

semanas na fase aguda. As manifestações clínicas são semelhantes a uma mononucleose, 

apresentando febre, linfonodos aumentados, exantema, dores musculares e cefaleia. Esses 

sintomas são resolvidos dentro de 1 a 3 semanas, quando o sistema imunológico começa a 

adquirir algum controle sobre o vírus. 
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 A partir da 3a semana o sistema imune começa a responder, produzindo mais células 

imunes, com o objetivo de conter o vírus, fazendo com que haja uma inversão dos números de 

vírus e de CD4. Neste momento, a infecção encontra-se em um ponto de equilíbrio, onde o estado 

crônico e assintomático é observado, podendo durar anos. Essas características pertencem a fase 

assintomática da doença. 

 Na fase sintomática ocorre uma redução dos linfócitos T CD4, onde a contagem dessas 

células apresenta-se entre 200 a 499. Devido a essa redução o organismo fica suscetível a novas 

infecções, apresentando condições sintomáticas. As principais condições clínicas apresentadas 

por essa categoria são: candidíase orofaríngea ou vulvovaginal (persistente, recorrente ou que 

responde mal à terapia); herpes zoster; sintomas constitucionais, como febre ou diarreia que 

excede a 1 mês de duração; dentre outros. 

Na fase da AIDS a contagem de T CD4 cai para menos de 200 células-mm3 ou o 

percentual de CD4 é inferior a 14% dos linfócitos totais, neste caso instala-se a AIDS. Além da 

contagem desses linfócitos o paciente apresenta determinadas patologias como, por exemplo, o 

câncer cervical; coccidioidomicose; doença por citomegalovírus; pneumonia recorrente; dentre 

outros. 

 Para que se estabeleça o diagnóstico de AIDS, o profissional de saúde deve coletar o 

histórico de vida do paciente, dando ênfase ao seu estilo de vida, fazer anamnese e exames 

laboratoriais. “Ahistória de saúde deve alertar o profissional da saúde sobre a necessidade de 

triagem para o HIV com base nas práticas sexuais do paciente, uso de drogas injetáveis-IV e 

recepção de transfusões de sangue”. (BRUNNER, 2011). 

 Os exames laboratoriais adotados no diagnóstico, triagem do HIV e avaliação do estado 

imune são: EIA (imunoensaio enzimático), os anticorpos são detectados; Western Blot, também 

detecta anticorpos para o HIV, usado para confirmar EIA; Carga Viral, mede o RNA do HIV no 

plasma; Proporção CD4-CD8, avalia a quantidade de CD4 e CD8 no sangue. 

Portanto, a detecção laboratorial do HIV é realizada por meio de técnicas que analisam 

anticorpos, antígenos, material genético (biologia molecular) ou que isolem o vírus (cultura).  

(BRASIL, 2006). 

 O tratamento, atualmente, consiste no oferecimento de um coquetel de drogas anti-

retrovirais, que tem a função de elevar a contagem de linfócitos TCD4 e impedir o vírus de se 
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reproduzir dentro das células do hospedeiro, levando à redução do nível de carga viral no 

organismo. O coquetel constitui-se de várias drogas antiretroviras em uso combinado. As drogas 

são combinadas formando esquemas terapêuticos individuais, ou seja, para cada paciente existe 

um esquema de drogas, onde leva-se em consideração a idade, estágio da doença, presença ou 

não de doenças oportunistas, tamanho da carga viral e dosagem de CD4.  

 Devido à junção de várias drogas, o coquetel provoca muitos efeitos colaterais. É 

necessário que o profissional de saúde fique atento aos efeitos que esses fármacos vão causar, 

para que os mesmos também sejam tratados, proporcionando um maior conforto possível do 

paciente. Portanto, os profissionais precisam conhecer acerca da doença, medidas de prevenção e 

controle, fisiopatologia, terapêutica e as estratégias de autocuidado, a fim de melhorar a 

qualidade de vida e aumentar a sobrevida dos pacientes com HIV-AIDS. 

Apesar das novas drogas descobertas proporcionarem um aumento elevado do tempo de 

sobrevida e de qualidade de vida aos pacientes infectados pelo HIV, trazendo para a AIDS 

características de uma doença crônica, a mesma ainda não tem cura. 

 Portanto, a melhor forma de tratamento ainda é a prevenção. Para isso, o governo tem 

investido enormemente na educação em saúde da população, incentivando a mudança de 

comportamento e hábitos dos indivíduos. Os principais programas estão voltados para ensinar em 

relação às práticas sexuais, educação reprodutiva e educação dos profissionais de saúde. 

 A educação das práticas sexuais tem como objetivo central o incentivo do uso do 

preservativo masculino para o sexo anal, oral e vaginal, às instruções ao paciente sobre a maneira 

correta de manejar a camisinha, focando na importância desse hábito e fortalecendo a ideia de 

que, em lugar da abstinência, o uso consistente e correto de preservativos é o melhor método para 

diminuir o risco de transmissão sexual. 

 O paciente deve ser informado dos fatores de risco que podem favorecer a contaminação, 

como por exemplo, o contato sexual com múltiplos parceiros, com uma pessoa que possui o HIV 

ou usuárias de drogas injetáveis. A educação também deve ser efetuada aos usuários de drogas 

injetáveis, onde os mesmos devem ser instruídos na maneira como limpar a agulha e 

aconselhados a evitar o compartilhamento de agulhas e algodões sujos de sangue. 

 ParaBrunner(2011): 
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Mulheres que consideram a gestação precisam ter informações adequadas a respeito 
dos riscos de transmitir a infecção para si mesmas, seus parceiros e seus futuros filhos, 
bem como sobre os benefícios de tomar agentes anti- retrovirais para reduzir a 
transmissão perinatal do HIV. 

 Os profissionais de saúde estão constantemente em contato com pacientes soropositivos e 

tendo que realizar procedimentos invasivos nos mesmos. Por esse motivo, esses profissionais se 

tornam um grupo de risco para a AIDS. 

Portanto, é necessário que precauções sejam tomadas para que se evite o contágio em 

larga escala desse grupo pelo HIV. Sendo importante que o profissional da saúde se previna 

contra um contato com o sangue, excreções, secreções, líquidos orgânicos, pele e mucosas 

lesionadas. 

Caso ocorra esse contato, por exemplo, uma lesão por punção, a profilaxia pós- exposição 

deve ser  realizada, onde as seguintes ações devem empreendidas: Lavar a área com água e sabão; 

Alertar o supervisor de enfermagem e iniciar o sistema de notificação; Identificar o paciente 

fonte, para que o mesmo seja testado, caso haja o consentimento por escrito do mesmo, para o 

HIV, hepatite B e C; Iniciar os medicamentos de profilaxia dentro de 2 horas após a exposição, 

continuar com esses medicamentos por 4 semanas; Acompanhamento dos exames pós- exposição 

em 1, 3 e 6 meses. 

 

 

2.2.PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS 

  

A AIDS é uma doença que trouxe grande repercussão entre a população, devido às suas 

peculiaridades, por depender, principalmente, do comportamento individual e social das pessoas, 

ser um fenômeno de proporção global, apresentar um comportamento dinâmico e instável, 

provocar o aparecimento de subepidemias e pela certeza –se não tratada- da morte em pouco 

tempo.  

O primeiro caso de AIDS no Brasil foi identificado na década de 80 e através dos casos 

notificados, pode-se perceber que as regiões mais acometidas encontravam-se nas grandes 

metrópoles do Sudeste, mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, atingindo em maior 
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parte a classe média e o grupo de pessoas mais vulneráveis eram homens com preferência sexual 

por outros homens, indivíduos hemofílicos, que necessitavam constantemente de transfusões 

sanguíneas e usuários de drogas injetáveis. 

A descoberta do vírus causador da AIDS se dá em 1983, através do isolamento do HIV. 

A partir desse momento algumas descobertas foram surgindo, propiciando uma melhor 

compreensão a respeito da nova enfermidade que estava atingindo a população. A partir desse 

conhecimento, o governo implementou alguns projetos que atingiram as pessoas -que 

acreditava-se estar expostas à doença, como o uso de técnicas de investigação do sangue a ser 

doado e os programas de educação em saúde que visava a prevenção, através da mudança dos 

hábitos individuais e coletivos desses indivíduos. Através disso, houve uma mobilização social 

entre os homossexuais e prostitutas, que passaram a ter relações sexuais mais seguras, com o uso 

de preservativos masculino. Dessa forma, houve uma redução na taxa de incidência entre a 

maior parte dos indivíduos pertencentes a esse grupo de risco.  

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

incidência em alguns indivíduos. No caso dos hemofílicos e de pessoas que necessitaram receber 

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

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

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

verificamos que não houve redução entre os usuários de drogas injetáveis, pelo contrário, 

notamos um aumento. “Em 1984, 37% dos casos por transmissão sanguínea eram atribuídos ao 

compartilhamento de agulhas e seringas, entre UDI. Essa categoria já representa 99% dos casos 

por transmissão sanguínea” (BRITO, 2000).  

Com o passar dos anos, pode-se então observar uma significativa mudança no perfil 

epidemiológico, deixando de ser restrita a subpopulações de comportamento de risco e 

caracterizando-se pelo processo de heterossexualização, feminização, pauperização e 

interiorização, ou seja, os homens heterossexuais, as mulheres, a população de classe mais baixa 

e os que moravam nos estados e municípios de menor proporção, apresentaram-se como um 

conjunto de pessoas com a maior taxa de incidência e prevalência da AIDS. 

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

hetero acometidos, pois os mesmos tinham relações sexuais extra- conjugais, onde adquiriam a 
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doença e a transmitiam para suas esposas, esse fator trouxe uma grave consequência para a 

epidemiologia, pois notou-se o surgimento de crianças com essa enfermidade. Como mostra os 

dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, “Com relação ao número de casos em crianças 

menores de cinco anos, observa-se no período de 1980 a junho de 2011 um total de 14.127 

casos” (BRASIL, 2011). Para evitar que os mesmos adquirissem a AIDS através de suas mães, o 

governo colocou em prática projetos em que no pré- natal as grávidas deveriam fazer o teste 

para o HIV, a partir dos casos positivos, as mesmas deveriam receber imediatamente o 

tratamento e os aconselhamentos adequados, prevenindo assim a contração do vírus pelo feto e 

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

redução da transmissão vertical. 

Para Brasil(2011): 

No ano de 2010, foram registrados 482 casos que correspondem a taxa de incidência de 
3,5- 100.000 habitantes. No ano de 1998, o numero de casos nessa faixa etária, foi de 
947 com taxa de incidência de 5,9-100.000 habitantes, ou seja, houve no período uma 
redução de 49,1% do numero absoluto de casos e 40,7% em taxa de incidência. 

 

O número de casos entre o sexo feminino está cada vez mais em ascensão, não só pela 

contração através de seus maridos, mas também -e principalmente- pela liberdade sexual 

conquistada pelas mulheres nos últimos anos. Isso demonstra que houve redução entre a razão 

dos sexos (dada pela razão entre os sexos masculinos e os casos do sexo feminino. Como 

podemos ver nos dados demonstrados pelo Ministério da Saúde, em 1985, para cada 26 casos 

entre homens havia um caso entre mulheres. Em 2010 essa relação é de 1,7 homens para cada 

caso em mulheres. (BRASIL, 2011). 

Desde o começo da epidemia, o grupo etário mais atingido foi o de 20 a 39 anos, porém 

com o ingresso de pessoas cada vez mais jovens no mundo das drogas nas práticas de relações 

sexuais, observa-se o aumento entre as faixas de 15 a 24 anos. Essas atitudes torna os jovens 

mais vulneráveis, pois o número e a grande rotatividade de parceiros durante a vida torna-se 

maior . Apesar dos mesmos serem bem instruídos quanto ao uso do preservativo e ser o grupo 

que mais faz uso desse método de prevenção, podemos verificar a redução desse hábito entre 

eles. O uso do preservativo com parceiras casuais nos últimos 12 meses diminuiu de 58,4% 

(2004) para 49,6% (2008) e o seu uso com qualquer parceiro caiu de 39% para 32,6%. 

(BRASIL, 2011). 
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O fenômeno de pauperização tem sido característico da epidemia atual da AIDS, onde 

observa- se um aumento progressivo de pessoas infectadas com baixo nível de escolaridade. Isso 

significa que ocorreu uma diminuição da classe econômica atingida pela AIDS, notando-se então 

o empobrecimento das pessoas acometidas, como já comentado anteriormente e podendo ser 

verificado nos números gerados pelo Ministério da Saúde. 

Conforme complementa Brasil(2011): 

Quanto à escolaridade, em 2010, 14,2% do total de indivíduos notificados no Sinan 
tinham até a quarta-série do ensino fundamental, completa ou incompleta (5,9% com a 
quarta série completa); 27,4% entre a quinta e a oitava série do ensino fundamental 
completa ou incompleta (9,8% com ensino fundamental completo); 20,1% com ensino 
médio completo ou incompleto (13,3% completo); e 8,2%, ensino superior completo ou 
incompleto (5,3% completo); 2,4 analfabetos; e em 26,6% dos casos o dado foi 
ignorado. 

 

Em relação à prevalência da AIDS nas regiões brasileiras, pode-se observar que na região 

sudeste, a mais acometida no inicio da epidemia, houve uma diminuição de novos casos. 

Enquanto neste mesmo momento pôde ser observado um aumento nas demais regiões. Isso 

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

metrópoles para os pequenos e médios municípios do interior do país. 

De acordo como Boletim Epidemiológico,Brasil(2011). 

De 1980 a junho de 2011, no Brasil foram notificados no Sinan, declarados no SIM e 
registrados no Siscel-Siclam um total de 608.230 casos de AIDS, sendo 343.095 (56,4%) 
na região Sudeste; 123.069 (20,2%) na região Sul; 78.686 (12,9%) na região Nordeste; 
35.116 (5,8%) na região Centro- Oeste; e 28.248 (4,7%) na região Norte. 

Em 2010, no total de 34.218 casos de AIDS notificados no Sinan, declarados no SIM e 
registrados no Siscel-Siclam, 14.142 (41,3%) na região Sudeste; 7.888 (23,1%)  na 
região Sul; 6.702 (19,6%) na região Nordeste; 3.274 (9,6%) na região Norte; 2.211 
(6,5%) na região Norte. 

 

Apesar da mudança no perfil epidemiológico da AIDS nesses últimos anos, pode-se 

observar o aumento na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes. Essa característica pôde 

ser alcançada a partir dos estudos e investimentos realizados pelo governo e empresas, onde os 

mesmos buscaram conhecer mais sobre sua etiologia e patologia. O novo conhecimento gerado 

promove avanços tecnológicos, que leva ao mercado novas formas de diagnóstico, de tratamento 

e de profilaxia, diminuindo assim o número de mortes das pessoas infectadas, a quantidade e 
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recorrência de doenças oportunistas e aumentando o período assintomático da doença, levando a 

doença assumir um caráter crônico. 

Conforme destaca de Brasil (2011): 

De 1980 a 2010, no Brasil ocorreram 241.469 óbitos tendo como causa básica a aids. 
Em 2010 ocorreram 11.965 óbitos, com coeficiente bruto de 6,3-100.000 habitantes. 
Considerando o coeficiente de mortalidade padronizado (população brasileira de 2000, 
IBGE) nos últimos 10 anos observa- se redução de 11,1% na mortalidade por aids no 
Brasil. 

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

esses dados de grande valia para o profissional da saúde entender a evolução da doença 

levando- o à criação e implementação de métodos efetivos -principalmente- para o 

diagnóstico e  profilaxia da população seguindo ás informações geradas por pesquisas, onde 

avalia-se os grupos e comportamentos de risco e também para avaliar se os projetos gerados 

têm sido eficazes, contribuindo para a redução de pessoas infectadas e de óbitos. 

  

 

 2.3. O PROGRAMA NACIONAL DE DST/AIDS 

 

Os primeiros casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) no Brasil surgiram 

no início da década de 80, em São Paulo, quando não se conhecia o agente causador da doença, 

nem sua forma de transmissão. Neste contexto, para dar conta da urgência em termos de saúde 

pública foi criado em 1983, o Programa Estadual de DST/Aids (PE-DST/Aids), com quatro 

objetivos básicos: Vigilância epidemiológica, esclarecimento à população para evitar o pânico e 

discriminação dos grupos considerados vulneráveis na época, garantia de atendimento aos casos 

verificados e orientação aos profissionais de saúde. 

É importante lembrar que o Estado de São Paulo foi pioneiro na utilização e distribuição 

gratuita de medicamentos para portadores de infecção pelo HIV/aids. Em 1990, adquiriu a 

Zidovudina (AZT), primeira droga usada no tratamento dos portadores de HIV/aids. Em outubro 

de 1996, com o surgimento dos Inibidores de Proteases, o Programa Estadual DST/Aids (PE-

DST/Aids) passou a adquirir estes anti-retrovirais e a fornecê-los para os pacientes que tinham 

indicação de uso, em todo o Estado. Os primeiros locais a distribuírem as drogas foram os 
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municípios de Santos e São Paulo. Com a aprovação da Lei 9.313 em 13 de novembro de 1996, 

que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores de HIV/aids, garantiu-se 

a obrigatoriedade de aquisição de novas drogas anti-retrovirais disponíveis, para se adequar ao 

conhecimento científico atualizado. As aquisições dos medicamentos desde então ficaram a cargo 

do Ministério da Saúde. 

 

2.3.1. Estratégia de Governo em DST/HIV/Aids  

Um aspecto central da política de saúde do Governo Brasileiro, desde a metade da década 

de 1980, é o combate ao HIV/aids e a outras  DST. O atual governo, também, coloca o  combate 

à epidemia como um componente importante do seu plano de saúde. Tendo tomado posse em 

janeiro 2003, o governo vem dando muita ênfase na garantia de custos menores e da auto-

suficiência em relação aos anti-retrovirais e a outros medicamentos e insumos necessários.   

As políticas de descentralização e de organização e financiamento do setor saúde, 

introduzidas pelas administrações anteriores, têm sido apoiadas. O processo de descentralização 

foi fortalecido com a participação da sociedade civil, visando a  assegurar a sua 

responsabilização, respeitando as pactuações  e a gestão das três esferas de governo como prevê o 

SUS.   

Conforme destaca Brasil (1999): 

O Programa apoia a busca do governo por uma ação governamental mais sustentável, 
melhorando a efetividade das intervenções, fornecendo instrumentos necessários para 
transformar decisões gerenciais em resultados, facilitando o processo de 
descentralização de atividades e financiamento do programa, e explorando tecnologias 
alternativas para reduzir custos e melhorar a efetividade.   

 

Para conseguir isso, incentiva o desenvolvimento e transferência de tecnologia,  de 

investimentos em pesquisa, visando ao  desenvolvimento de novas tecnologias, que serão 

incorporadas ao combate à epidemia.  Um aspecto central da estratégia do governo é a 

necessidade de garantir a disponibilidade de medicamentos e de outros insumos médicos a preços 

acessíveis, em face da dependência exclusiva do mercado brasileiro aos fornecedores 

internacionais de matérias-primas e de alguns  bens necessários. 
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Os objetivos gerais do Programa são assim descritos:1. Fortalecer a efetividade e 

eficiência do Programa Brasileiro de DST e HIV/Aids e garantir sua sustentabilidade a médio e 

longo prazos;  2. Reduzir a incidência de DST e HIV;  3. Melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que estão vivendo com HIV/aids.  

Os objetivos específicos do Programa são:1. Expandir a qualidade e acesso às ações de 

atenção e prevenção; 2. Reduzir a discriminação e o preconceito, e fortalecer os direitos humanos  

relacionados à epidemia de HIV/aids e outras DST; 3. Aumentar a efetividade das ações por meio 

do desenvolvimento e incorporação de tecnologias estratégicas; 4. Descentralizar o financiamento 

e a gestão aos estados e municípios; 5. Promover processos de gestão com base em desempenho e 

resultados. (BRASIL, 1999) 

 As principais linhas  de  ação do  Programa consistem em: - expansão da cobertura e 

qualidade das s intervenções; - fortalecimento e melhor direcionamento da gestão do Programa 

com a criação de uma efetiva capacidade de monitoramento e avaliação e com a utilização de 

instrumentos gerenciais baseados no desempenho, enfocando intervenções de melhor custo-

efetividade;  - introdução de inovação tecnológica e melhoria da tecnologia existente na área de 

tratamento e prevenção; e  - garantia dos direitos humanos, e redução da discriminação e do 

estigma associados ao HIV/aids.  (BRASIL, 1999) 

O Programa Nacional  de  DST  e Aids  recomenda as seguintes  macroestratégias que  

necessitam ser executadas para um melhor combate à epidemia:  

•  ampliação, intensificação e interiorização das ações do programa, para responder às mudanças 

no perfil da epidemia; produção de uma resposta, por parte  das instituições envolvidas, 

governamentais e não-governamentais, que seja adequada às necessidades e, ao mesmo tempo, 

resolutiva das iniquidades regionais;   

•  fortalecimento do gerenciamento do  programa, com prioridade para o aprimoramento de 

sistemas de monitoramento e avaliação e de supervisão;   

•  introdução de inovações tecnológicas que ampliem a efetividade e reduzam os custos das 

ações;   
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•  implementação de políticas públicas que contribuam e fortaleçam ações programáticas de 

cuidados à  saúde e manutenção de mudanças comportamentais por parte das populações de risco 

acrescido, em especial aquelas excluídas ou em processo de exclusão social;   

•  garantia de universalidade na atenção à saúde, em especial para grupos de  maior 

vulnerabilidade;   

•  garantia dos direitos humanos e a redução da discriminação e do estigma associados ao 

HIV/aids. (BRASIL, 2005) 

Um dos aspectos que merece destaque é a promoção da saúde como parte fundamental no 

programa. Promover a saúde é parte integrante e substantiva de todo o processo de 

desenvolvimento econômico e social com equidade, e isso representa um desafio para todos 

aqueles que hoje se encontram na frente de luta contra a aids. Portanto, a promoção à saúde 

constitui o alicerce para se alcançar à melhoria da qualidade de vida, da cidadania plena, da 

participação e do controle social sobre as ações do Estado. 

Nesse aspecto, algumas condições são essenciais para a garantia da promoção à saúde 

(BRASIL, 1999):  

• a promoção de atitudes de solidariedade, não-preconceito e não-discriminação em relação às 

pessoas portadoras de HIV/aids;  

• a garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de HIV/aids;  

• acesso à rede de saúde e aos insumos e serviços de prevenção as DST/aids e ao uso indevido 

e drogas; e  

• a descentralização de ações no âmbito da prevenção, da promoção e da educação em saúde.  

As estratégias pertinentes à promoção da saúde contemplam três níveis de complexidade:  

• preparar a sexualidade plena e responsável, oferecendo subsídios para a avaliação de 

situações de maior exposição ou de menor chance de proteção à infecção;  

• proteção específica aos agravos e riscos individuais e sociais, tornando disponível 

conhecimento e instrumental específico de prevenção às doenças de transmissão sexual e 

sanguínea ; e  

• controle dos danos ou da não-progressão de lesão já estabelecida, buscando-se a reabilitação 

das funções perdidas. 
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O Programa Nacional de DST e Aids aprimorou o seu processo de gestão e sua 

implementação ao  implantar um instrumento de programação anual que contém os diferentes 

níveis da matriz  lógica de programação, e indica as metas previstas pelo Programa para execução 

e alcance em 2005.  

 

2.3.2. Plano de Ações e Metas em HIV/Aids no contexto de pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico. (BRASIL, 2005) 

O plano de ações e metas objetivou orientar a ação governamental em HIV/aids e outras 

DST na articulação entre os diferentes atores envolvidos nas ações de pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico  e produção: comunidade científica e tecnológica nacional e internacional, segmento 

empresarial, gestores e profissionais de saúde e sociedade civil.   

Sabe-se que no mundo contemporâneo, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são 

cruciais para o desenvolvimento econômico e social, gerando novos conhecimentos e 

possibilitando novas tecnologias para o enfrentamento das desigualdades sociais e das epidemias 

e pandemias globais a elas relacionadas, como HIV/aids e outras DST.Nesse sentido, o plano de 

metas prevê que esta estratégia de fortalecimento da capacidade nacional em pesquisa e 

desenvolvimento certamente contribuirá para uma melhor qualidade das atividades de prevenção 

e assistência no Sistema Único de Saúde (SUS). 

É importante considerar que nesta perspectiva, a produção científica e tecnológica não 

pode mais ser encarada como um bem inacessível, restrito ao espaço acadêmico das 

universidades e institutos de pesquisa. O principal desafio é conseguir torná-la rapidamente um 

bem social, estimulando a imediata incorporação dos seus resultados, evitando que estes se 

limitem a relatórios de pesquisa, teses e publicações, e estimular a transferência de tecnologia, 

estabelecendo o necessário  fluxo entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção e 

incorporação ao SUS.  

O desafio está, portanto, em conceber uma política de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico que tenha repercussão e impacto social, através de parcerias diversas com a 

comunidade científica e tecnológica nacional e internacional, por meio de redes colaborativas de 

pesquisa, com organizações da sociedade civil e com organismos internacionais.   



31 
 

Esta política deverá estabelecer a adequada gestão do processo inovador em HIV/aids e 

outras DST, estimulando e fortalecendo a competência nacional nesta área, assegurando a 

adequada divulgação dos resultados dos estudos, pesquisas e outras formas de conhecimento no 

País, o  que possibilitará a efetiva aplicação da produção científica e tecnológica na melhoria das 

condições e qualidade de vida da população brasileira.    

Dentre as ações Prioritárias estabelecidas, incluem: 

•  Superar a dificuldade para realização de testes diagnósticos em regiões de difícil acesso;  

•  Promover a necessária articulação entre centros de pesquisa e serviços que permita a realização 

de pesquisas clínicas para testes com insumos estratégicos para o enfrentamento da epidemia;  

•  Superar a situação atual de carência de informações articuladas (epidemiológicas, clínicas, 

comportamentais e sociais) sobre as especificidades das regiões Norte e Nordeste; 

•  Desenvolver mecanismos de disseminação de informações que propiciem efetiva incorporação 

dos resultados de estudos  e pesquisas à tomada de decisões nos vários níveis de gestão.  

(BRASIL, 2005) 

 

 

2.4.  O CUIDADO COM O PACIENTE QUE VIVE COM HIV E AIDS 

 

A AIDS assim que surgiu, trouxe a tona um novo objeto desconhecido, a doença e o vírus, 

onde nada se sabia sobre os mesmos. A partir das primeiras observações feitas, verificou-se que a 

doença matava , definiram-se os grupos de risco com maior predisposição à doença e sua ligação 

com o sexo. 

Antes que as pesquisas fossem feitas e divulgadas para o esclarecimento da população, a 

falta de conhecimento se sobrepôs, levando a formação da representação social da doença por 

meio da população, baseado nos dados que dispunham. 

No inicio foi uma doença que atingiu mais a população homossexual, os usuários de 

drogas injetáveis e as profissionais do sexo, sendo assim, a doença foi relacionada principalmente 

à promiscuidade e aos hábitos sexuais considerados anormais para a sociedade e 
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consequentemente esses indivíduos foram considerados disseminadores e desviantes das normas 

sociais. Com isso, houve a estigmatização, preconceito e exclusão dos indivíduos doentes, 

principalmente pelo medo do contágio da doença por meio do contato com os mesmos. 

Com o caminhar do desenvolvimento humano e suas mudanças sociais, houve uma 

“queda” nos conceitos morais, levando a população a um distanciamento daquela espécie de 

“puritanismo” que os levaram a repudiar os primeiros portadores do vírus, pois todas as classes 

sociais já estavam incluídas nas práticas que antes só aqueles estigmatizados viviam.Com isso, 

todos ficaram vulneráveis ao contágio do HIV/AIDS mudando a representação social da doença, 

como diz Formozo: “Estas representações sofreram alterações no decorrer dos anos, 

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

desenvolvimento científico no campo.” (FORMOZO, 2010). 

Vale observar que, mesmo com o crescimento do contágio por outros níveis sociais, o 

preconceito continua existindo por causa da formação cultural já impregnada na mente da 

sociedade. 

No entanto, assim como houveram mudanças na representação social da doença, surgiram 

grandes progressões nas pesquisas no campo da AIDS, que tiveram ótimos resultados, onde se 

fez conhecer a fisiopatologia da doença e com isso foi descoberto e produzido medicamentos que 

tratam a mesma, aumentando o tempo de sobrevida e a qualidade de vida dos indivíduos por ela 

acometidos. 

Apesar da melhoria da qualidade de vida e o aumento dela, a cura da AIDS ainda não foi 

descoberta, prevalecendo ainda o medo do contágio, devido ao risco de morte e consequente 

exclusão dos indivíduos por ela infectados. 

Acompanhando a evolução dessa doença e suas representações sociais durante os anos, 

encontra-se a equipe de enfermagem, pois esta presta serviço a todos os indivíduos, realizando o 

cuidado ao cliente de forma integral, abrangendo o físico, o psicológico e o social, ou seja, os 

mesmos devem ter um relacionamento próximo do paciente, oferecendo uma escuta ativa, 

explicação dos procedimentos a serem realizados e o tratamento fornecido, oferecendo também 

apoio nos momentos de angústia e medo. 
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Contudo, verifica-se uma dificuldade no cuidado destes pacientes por meio dos 

profissionais de saúde, devido a AIDS estar inserida em um contexto repleto de estigmas, 

preconceitos e discriminação, que leva ao afastamento do profissional com o enfermo. 

Segundo Ribeiro(2004), 

Com relação ao efeito psicológico da doença sobre a população em geral e sobre os 
profissionais da saúde, especificamente, pode-se identificar uma “epidemia do medo”, 
que leva a discriminação dos indivíduos identificados como “grupos de risco”, à 
exclusão dos pacientes no trabalho e nos locais onde o paciente é atendido.  

 

 O primeiro motivo desse afastamento é o medo de contaminação, pois é algo bem 

presente e que pode acontecer a qualquer momento, por isso, o enfermeiro não especializado na 

área, no geral, acaba sentindo dificuldade de promover uma relação mais próxima, levando-o a 

cuidar do paciente com certa distancia. 

 A segunda causa desse repúdioé algo mais complicado de se lidar, pois não é restrito ao 

campo profissional, por ser algo que trata da formação psicológica do indivíduo, que é um retrato 

de toda cultura, seja ela qual for. Então, o enfermeiro, como integrante de um povo, leva onde 

quer que esteja todos os seus conceitos, que foram formados durante toda sua vida. 

 O terceiro problema também envolve a questão cultural; a morte. Cada sociedade se 

depara de forma diferente com ela. Existem culturas que festejam a morte de seus parentes, que 

beatificam imagens da morte e as sacralizam, tornando-as uma espécie de bem maior. Vemos no 

nosso meio, algumas religiões que a tratam com esse misto de tristeza e alegria. Porém, a maioria 

dos brasileiros, ainda a trata como medo, incerteza e tristeza. 

 Segundo Formozo, 2010. 

Desta forma, é preciso lembrar as particularidades que cerca aos sujeitos que fazem parte 
da equipe de enfermagem, seja como pessoas privadas ou como profissionais. Estas 
particularidades vão do maior risco de contágio, em função da predisposição a acidentes 
com materiais perfuro-cortantes, ao convívio com as consequências da doença, dentre 
elas a degeneração física, o isolamento social e a morte. 

 Como a problemática é a AIDS, vemos que os motivos desse distanciamento é um pré 

conceito, formado desde o surgimento desse mal em nosso país, que veio por meio de classes 

repudiadas pela sociedade.Cultura essa que se arrastou até o período hodierno gerando frutos, por 

mínimos que sejam, nas gerações atuais, por receberem informações dentro de suas casas e de 

pessoas que viveram esse período de esteriótipos. 
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 No entanto, por mais que o doente tenha o histórico de uma vida depravada, ele necessita 

de cuidados, e muitas vezes por esse passado, sua carência se torna ainda maior. Não cabe ao 

enfermeiro avaliar sua vida e tratá-lo como um marginal, pois seres humanos são suscetíveis ao 

erro e o preço a ser pago infelizmente já está sendo por meio da doença; isso para aqueles que a 

adquiriram por meio de práticas liberais. 

 Como o enfermo faz parte dessa sociedade, ele se torna uma vítima direta e indireta pelos 

seus amigos, familiares e todos aqueles que passam a saber do seu mal. Isso gera depressão e 

indisposição do paciente, que já vem sofrendo de vulnerabilidades físicas, levando o seu mal a 

um nível integral, e como o ser humano é um ser completo por meio do físico e da psique, ele 

passa a ter ambas desestruturadas, tonando-o enfraquecido e fechado ao tratamento. 

 Com o quadro de instabilidade emocional e da saúde em que essas pessoas se encontram, 

o sofrimento psíquico seria aumentado se, depois de passado todos esses repúdios, eles também 

osofressem em função de condutas de desamparo e preconceito daqueles que foram treinados 

para cuidar deles. Pode-se pensar na frustração que sofreriam se houver quebra de sua 

confiançadepositada nos profissionais e com certeza a adesão ao tratamento seria afetada, pois 

sua estrutura de sua essência humana e emocional estaria afetada.Existem vários relatos de 

pessoas que desistiram da vida e do tratamento, permitindo-se definhar e morrer por não mais ter 

esperança. 

 Então, novamente os profissionais entram para seus ambientes de trabalho com suas 

mentes incutidas com uma cultura forte do medo e da morte. Surge uma espécie de paradoxo, 

pois o enfermeiro – que não se desvincula de sua pessoalidade –vive num ambiente de morte e 

doença constantes ao mesmo tempo que tem uma barreira muito grande sobre esse fato tão 

comum ao seu redor, especialmente quando se trata dos infectados pelo HIV, poismuitos deles 

são internados em estágio final, levando-os consequentemente ao óbito.  

 Esse medo do desconhecido mistificado pela morte, traz mais um bloqueio ao enfermeiro, 

que tenta ser o mais frio e distante do doente, para não criar nenhuma espécie de laço e ter que 

sofrer com a possível perda. 

 Então, a vítima que já está afetada pelos males da doença e enfrentando a eminente 

chegada do desconhecido, que o assombra – pois também tem a mente formada por esse medo – 

passa a ter que ver, além do preconceito, o distanciamento daqueles a sua volta pela chegada da 
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sua morte, o que torna o seus últimos momentos de vida num martírio de solidão. E toda 

essacomplexa contingência psicossocial que envolve o atendimento às pessoas com HIV e Aids, 

afeta diretamente no decursode sua doença,da aceitação, disposição para enfrentar o árduo 

tratamento e oscilação dos resultados e recaídas da doença. 

Cabe considerar que o cuidado está atrelado à estrutura emocional e psicológica do 

enfermeiro que cuida, tornando evidente uma avaliação desse problema e uma reestruturação em 

alguns pontos da sua formação acadêmica. Segundo Formozo(2010): 

Assim, o primeiro passo a ser dado em direção ao cuidado humano de qualidade é o 
autoconhecimento por parte de todos os profissionais que prestam cuidado ao outro. Isto 
para que conheçam suas fraquezas e forças, pois somente desta maneira serão capazes 
de, efetivamente, prestar cuidado. 

 

 Dessa forma, há a necessidade de uma maior qualificação dos profissionais para lidar com 

todos os problemas. Faz-se necessário,então, que o profissional da saúde saia qualificado e 

preparado, das universidades e cursos, para lhe dar com qualquer doença, sinais e sintomas. 

Promovendo assim, uma assistência de qualidade e consequentemente a uma maior efetivação do 

tratamento que leva ao aumento da sobrevida e à melhoria das condições de vida vividas pelo 

paciente. 

 

 

2.5. A FAMÍLIA DO PACIENTE QUE VIVE COM HIV E AIDS 

  

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

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

e cuidado de cada indivíduo nascido e também pela função biológica, psicológica, social, 

educacional, cultural e afetiva.Segundo Schaurich(2011): 

A família configura-se como uma instituição essencial ao ser humano, pois é por 
intermédio dela que passa a existir como pessoa, tendo a possibilidade de desenvolver 
suas potencialidades e capacidades, bem como de reconhecer suas necessidades e 
limitações. O núcleo familiar é responsável pelo acolhimento, reconhecimento, 
proteção e cuidado do ser humano, principalmente nos primeiros anos de vida em que 
revela- se frágil e vulnerável aos fenômenos que acontecem nas esferas biológica, 
psicológica, educacional, social e histórica. 
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 Além desses, existem outros fatores que constituem a relação familiar e o modo como os 

indivíduos interagem, como afirma Delgado(2005): 

A família se vivencia a si mesma como algo único em sua vida cotidiana, integrada por 
projetos, expectativas, frustrações, dificuldades, reflexões, alegrias, responsabilidades 
assumidas ou não, conquistas individuais e grupais, perdas, todas as vivências e 
experiências que coexistem na convivência da família. 

 

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

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

conceitos e crenças, cada um tem sua perspectiva de mundo e apresenta diferenças em seus 

pensamentos e formas de agir. Isso se deve ao fato das experiências familiares anteriores (pelo 

casal), da relação com outras pessoas (amigos, namorados, professores), da educação que 

recebem, além de outros fatores que influenciam na constituição da personalidade de cada pessoa. 

Portanto, podemos identificar membros de uma mesma família com religiões, hábitos, atitudes e 

o modo como enxergar a vida e lidar com os desafios impostos pela mesma, de formas diferentes, 

como afirma Paul Tillich(1986)“cada indivíduo é composto de autonomia, permitindo-o ver as 

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

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

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

sociedade familiar está disposta nos dias atuais.Inicialmente pode-se observar que as relações 

familiares se davam através do grau de parentesco entre os entes, pois o modelo predominante era 

o de família nuclear burguesa, constituída por mãe, pai e filhos gerados pelos dois juntos. 

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

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

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

sem apresentar os laços cosanguíneos comuns. 

 Como ressalta Bilac (2002, p.36). 

(...)Certamente, a residência isolada de um casal e sua prole tem um significado 
profundo e feitos concretos na dinâmica das relações e nas suas condições materiais de 
existência. Contudo, há que se observar que, nas novas condições criadas pelo aumento 
dos divórcios, separações e recasamentos, criam-se relações complexas entre 
domicílios. 
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Essa reorganização do modelo familiar pode então trazer problemas para os indivíduos, 

principalmente para os filhos, que tem que se readaptarem a uma nova união e superar a 

separação dos pais, que muitas vezes não é amigável. Então, por mais que a sociedade 

desenvolva e pregue a liberdade geral do ser, o modelo ideal e esperado, continua sendo o da 

família nuclear. Como acrescenta Bilac(2002). “Fora desse contexto, as famílias são consideradas 

‘incompletas’ e ‘desestruturadas’. Essas são as mais responsabilizadas por problemas emocionais, 

desvios de comportamentos do tipo deliquencional e fracasso escolar”. 

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

singular e único, tendo de ser observada em sua pluraridade, levando-se em contaos diferentes 

problemas enfrentados por cada grupo. Como afirma Schaurich(2011). 

É preciso considerar que existe uma multiplicidade de manifestações assumidas pelas 
famílias para, então, conhecer e compreender estes muitos modos com que elas se 
apresentam. Isto é, deve-se pensar famílias no plural (e não mais como entidades fixas) 
e que apresentam uma variedade de formas e uma dinamicidade social. Não se pode 
falar de família, mas de famílias, para que se possa tentar contemplar a diversidade de 
relações que convivem na sociedade. 

 

Apesar, da estrutura familiar, ter hoje modelos e características diferenciadas, pudemos 

ver comoa mesma é  essencial para o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa e muitas 

vezes é responsável pelo seu sucesso ou fracasso, dependendo de como os mesmos passam pelos 

problemas inevitáveis que a vida apresenta. Por isso, os constituintes da família, apresentam 

responsabilidades no ato de cuidar do outro e por isso geram- se inúmeras expectativas em torno 

em seu meio, como afirma Bilac, 2002. 

As expectativas em relação a família estão no imaginário coletivo, ainda impregnadas 
de idealizações, das quais a chamada família nuclear é um dos símbolos. A maior 
expectativa é de que ela produza cuidados, proteção, aprendizado dos afetos, 
construção de identidades e vínculos relacionais de pertencimento, capazes de 
promover melhor qualidade de vida a seus membros e efetiva inclusão social na 
comunidade e sociedade em que vivem. No entanto, estas expectativas são 
possibilidades, e não garantias. A família vive num dado contexto que pode ser 
fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades e potencialidades. 

 

 Portanto, espera-se que a família esteja junto ao paciente no contexto saúde- doença, 

dando apoio,  ajudando, buscando o bem estar do membro doente e se disponibilizando como 

cuidador, pois, essas atitudes apresentam-se como um ato de atenção, preocupação e proteção. 

Contudo, infelizmente, isso nem sempre acontece devido a diferentes estruturas familiares 
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produzidas hoje, que nem sempre atendem as expectativas geradas e a dificuldade que se tem de 

ser cuidador, principalmente, de pacientes que são diagnosticados com alguma doença crônica. 

 O cuidado a doença crônica torna-se muitas vezes pesado e estressante para a família e, 

principalmente, para o integrante que se disponibiliza a fazê-lo diretamente, pois afeta o 

andamento das tarefas diárias e cumprimento de outras responsabilidades do mesmo, levando, em 

momentos, à desordem da estrutura familiar, a perda da liberdade e ao estresse físico, mental e 

emocional. Como afirma Pinto, 2012. 

O cuidado torna-se, então, desafiador, porém necessário no contexto da enfermidade 
crônica, gerando, infelizmente, uma carga familiar traduzida pelas dificuldades e 
desafios experienciados com a cronicidade, distanciando- se cada vez mais de suas 
significações básicas. 

 

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

de doença crônica, trazendo de certa forma as mesmas necessidades e dificuldades que são 

exigidas e geradas pelas demais.  

Contudo, tanto os portadores quanto seus familiares, ao descobrirem a sorologia positiva 

para o HIV, reagem de formas diferentes ao novo cenário de vida ao qual estão se deparando, 

pois o enfrentamento desta é ainda mais difícil que a descoberta de outra doença crônica. 

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

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

psicológico, social e familiar. Como afirma Cardoso quando diz que “O portador do HIV e sua 

família podem viver dramas humanos e sociais no cotidiano pessoal, institucional e social, em 

virtude do preconceito, do estigma, do medo da morte, da solidão e do silêncio.” (CARDOSO, 

2008). 

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

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

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

inaceitáveis, como o uso de drogas ilícitas, a homossexualidade, a promiscuidade e o 

relacionamento extra conjugal. “Assim, quando o resultado positivo para a AIDS é descoberto, 

pode haver recriminação e preconceito dos próprios indivíduos pertencentes à instituição 

familiar, levando o distanciamento, muitas vezes, dos mesmos” (SILVEIRA, 2011). 
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Apesar dessas circunstâncias, a família pode mostrar- se presente no tratamento, devido 

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

respeito das atitudes tomadas anteriormente pelo seu familiar. Por esses motivos, segundo 

Silveira, 2011. 

(...) a revelação interfere no contexto familiar, provocando desde oscilações e 
transformações até rupturas e aproximações. Após o choque inicial, há famílias que 
respondem com solidariedade e receptividade. Há outras que reafirmam o preconceito, 
a discriminação e o total abandono. 

 

Entre outros fatores negativos enfrentados pelos familiares, estão o contato com diversas 

doenças oportunistas - algumas até desconhecidas pelos mesmos -, os tratamentos complexos, os 

efeitos adversos por ele causados, a proximidade com a morte da pessoa querida, a inserção em 

atividades que os ponham em contato com secreções levando-os ao risco de contágio, a 

dificuldade econômica e o defrontar com as variáveis de humor que muitas vezes o individuo 

portador de HIV/AIDS passa, pois o mesmo enfrenta diversos cursos da doença, que pode 

provocar significativas perdas e leva-lo a sentir desesperança e raiva, que, ás vezes, é 

exteriorizada, pelo paciente como forma de agressão a quem está lhe prestando os cuidados. 

Conforme relata Gir(2001):  

A entrada do HIV/aids na família gera situações de crise, seja pela dificuldades 
materiais e financeiras para a assistência ao doente, seja pela falta de treinamento e 
informações precisas sobre a doença, risco de contágio no lar e sobrecarga de tarefas 
que desestruturam a rotina diária, seja pelo confrontamento da doença, além do 
preconceito da própria família em aceitar o doente (...). 

 

 Essas dificuldades enfrentadas apresentam- se principalmente pela falta de conhecimento 

dos indivíduos com relação ao HIV e a AIDS, gerando um medo em ralação à doença e ao 

contato com seu portador, o que leva ao distanciamento até mesmo dos indivíduos pertencentes 

ao grupo familiar. “Nos casos de AIDS, nem sempre a família consegue apoiar e sustentar o 

portador em todos os momentos, pois sua necessidade de autoproteção ás vezes prevalece em 

detrimento das necessidades do portador” (CARDOSO, 2008). 

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

pois os mesmos exercem uma forte influência sobre os pacientes, promovendo aumento da 

adesão ao tratamento, melhora da qualidade de vida e contribui para o seu equilíbrio físico e 

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

precisará de um cuidador para auxiliá-lo em tarefas que não consegue fazer de modo efetivo e 

independente. Isso poderá garantir melhor sobrevida”. (SILVEIRA, 2002). 

Sabendo que ocorre melhoria na qualidade do tratamento quando a família se mostra 

presente, é essencial que os profissionais de saúde estejam prontos para lidar não só com os 

pacientes, mas também com suas famílias, pois nota- se benefícios para o soropositivo quando 

existe satisfação dos usuários das redes de atenção à saúde pelo atendimento, como 

afirmaSilveira (2011). 

a satisfação com o suporte afeta a adaptação do indivíduo às doenças crônicas, 
satisfação essa avaliada por meio da expressão do aspecto subjetivo pela pessoa que o 
recebe. Nessa avaliação são considerados os benefícios que aquele suporte pode ter 
para o soropositivo. 

Para que isso ocorra, o profissional da saúde deve ser qualificado e estar preparado para 

interpretar as mudanças no estilo de vida no qual o portador de HIV/AIDS e sua família terão que 

enfrentar ao longo do desenvolvimento da doença e, nesse sentido, torna- se de grande valia a 

promoção de ações que ajudem os mesmos a passar por esse difícil processo. 

Um método a ser utilizado que contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

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

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

especificidades. Focando, principalmente, no biologicismo; onde a fisiopatologia, meios de 

transmissão e prevenção são abordados. “A falta desta, expõe os indivíduos que cuidam do 

portador do HIV/AIDS à situação de risco biológico, pois sabemos que o HIV pode ser 

transmitido através do sangue e secreções corpóreas” (GIR, 2001) 

Essas orientações então são de suma importância principalmente para os cuidadores, 

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

apresentar. Como afirma Gir, 2001 

(...) Para que haja medidas seguras para prevenção de tais doenças, é necessário que as 
orientações referentes aos cuidados domiciliares sejam fornecidas de forma clara e 
precisa, no sentido de que tanto o paciente como seu cuidador evitem situações de 
conflito no ambiente familiar, precauções preconceituosas e comportamentos 
obsessivos. 
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 Entãoos trabalhos educativos devem seguir para a melhor compreensão da AIDS, de 

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

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

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

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

 Outra forma de ajudar os pacientes e seus familiares é através da visita domiciliar, onde 

os profissionais podem avaliar a melhoria na qualidade de vida do paciente ou sua redução e 

através dos resultados encontrados, promover ações que possam trazer melhores condições de 

vida para o individuo portador do HIV/AIDS e para sua família. 

 A assistência direta e a visita domiciliar traz a facilidade do profissional promover 

também os trabalhos educativos e o apoio emocional com ogrupo familiar. Gir(2001) enfatiza 

que: 

Através da assistência/visita domiciliar, a enfermeira tem as condições favoráveis para 
formar vínculo profissional com o cuidador e o paciente, transmitindo- lhes confiança 
e o fortalecimento de orientações. Este profissional também poderá tirar dúvidas que 
eventualmente vão surgindo, acompanhar a evolução dos pacientes, além de lhes 
fornecer o apoio emocional, tão necessário para a adaptação a essa nova realidade. 

 

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

como por seus familiares. Esses grupos promovem uma aproximação entre equipe de saúde e 

usuários do sistema, levando-os a uma integração geral, permitindo o entendimento quanto ao 

determinado problema por qual cada indivíduo passa. Lembrando que deve- se atender cada 

paciente de forma individual, pois o homem é um ser único, com diferentes histórias de vida, 

estágios da doença,  percepções do mundo e diferente apoio familiar, quando esse existe. 

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

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

pessoas no geral demonstram não saber de fato a fisiopatologia, sintomas, precauções, tratamento 

e técnicas utilizadas para precaução individual, mostrando apenas repetir as orientações dadas e 

não colocá-las em vigor no seu dia-a-dia, devido à falta de conhecimento. 

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

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



42 
 

para um melhor enfrentamento da doença, orientações sobre diversas questões que abrange a 

AIDS, acolher aqueles que se encontram desesperançados, temerosos e perdidos. 

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

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

mútuo, a partir do relato de experiência dos encontros. Como afirma Silveira, sobre o grupo de 

pacientes“É uma das oportunidades em que o paciente é escutado e pode contribuir com os outros 

a partir de sua experiência pessoal, ao mesmo tempo em que os outros podem ajuda-lo a entender 

melhor sua doença, gerando entre outros sentimentos, o da compreensão”(SILVEIRA, 

2002).Enfim, esses métodos conseguem promover o cuidado integralizado dos indivíduos e 

ajudar a família a se manter ao lado do cliente. 

  Porém, a falta de preparo da equipe, pode prejudicar todo esse processo, levando a um 

atendimento superficial e distante, que preconiza o biológico em detrimento aos outros sistemas. 

Como afirma Silveira: “Nem sempre os profissionais encontram-se preparados. Sentem-se 

questionados a todo instante e enfrentam pressões externas e internas que influenciam no 

atendimento prestado.” (SILVEIRA, 2002). 

 Esse fato reduz o número de pacientes que aderem ao tratamento, se encontrando muitas 

vezes, sem apoio, o que os leva à negação da doença, provocando assim, a redução da eficácia do 

tratamento. 

 Por outro lado, quando o paciente consegue superar o impacto do recebimento do 

diagnóstico e enfrentar a fase aguda da doença através do apoio da família e do acolhimento por 

parte dos profissionais, estes, no geral, tornam-se mais engajados em relação à adesão ao 

tratamento, passam a dar mais valor à vida, a cada dia vivido e às pessoas importantes que o 

rodeiam.  

 Por esses motivos, estes indivíduos procuram uma mudança no estilo de vida, que antes, 

muitas vezes, eram fatores de risco para muitas doenças. Então, existe uma diminuição no 

consumo de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas, do cigarro e um aumento no consumo de 

refeições saudáveis, da prática de exercícios físicos e da ingestão de água. 

 Estas mudanças têm como objetivo principal a prevenção de doenças oportunistas que 

provocam uma maior dificuldade no tratamento, uma redução do bem estar físico, o aumento de 

medicações consumidas e a possibilidade de internação. Além disso, causam o aumento da 
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eficiência do tratamento contra o HIV/AIDS, alcançando o nível de estabilidade esperada e o de 

melhoria da qualidade de vida. 

 Portanto, podemos ver e entender a importância da família no cuidado com o paciente 

portador de HIV/aids e que o profissional de saúde deve estar qualificado para entender a relação 

de cada grupo familiar e promover ações que ajudem na melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos. Para isso os profissionais utilizam, principalmente, os três métodos citados acima, 

estes por sua vez se complementam, podendo ser utilizado em toda a esfera do cuidado. Pode-se 

obervar também que a educação em saúde se encaixa e é necessário em todo e qualquer 

atendimento realizado pelo profissional de saúde ao paciente, seja ele portador de HIV/aids ou 

não. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 
 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com método de abordagem qualitativo, por constituir-se 

importante quando se deseja estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

relações sociais. Segundo Minayo (2000, p.21), a pesquisa qualitativa: 

(...) responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um 
nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

 A pesquisa qualitativa tem um caráter exploratório, isto é, estimula os entrevistados a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostra aspectos subjetivos e atingem 

motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. É utilizada quando se 

busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação. Conforme Trivinos 1987, “a pesquisa qualitativa tem como objetivo principal 

descrever o comportamento humano ou no seu contexto social, para apreender seus significados”. 

 O método qualitativo foi escolhido como referencial teórico por oferecer maior 

oportunidade de se pesquisar minuciosamente e em maior profundidade fenômenos ocorridos na 

sociedade. Dessa forma, é um tipo de pesquisa, que permite maior aproximação entres o 

pesquisador e o entrevistado, obtendo- se informações mais detalhadas, elevando- se a validez da 

pesquisa. Como afirma Leopardi, 2001: 
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a prática de uma pesquisa qualitativa é necessário, da parte do pesquisador um 
envolvimento mais profundo com o cotidiano dos sujeitos da pesquisa, compreendendo 
um problema a parti da visão, vivências, desejos, anseios e sentimentos desse sujeito, 
sendo muitas vezes necessário que o pesquisador conquiste a aceitação e a confiança dos 
participantes. 

 
Optou-se pela pesquisa de campo, para a realização da investigação, considerando a 

característica de que tais estudos são desenvolvidos geralmente em cenários naturais, em locais 

de convívio social, de práticas clínicas, e procuram examinar profundamente as práticas, 

comportamentos, crenças e atitudes das pessoas ou grupos, na vida real, conforme destaca 

Leopardi (2001). 

Para Minayo 2007, “na pesquisa de campo, o pesquisador é permitido a uma maior 

aproximação da real vivência do fenômeno estudado, além de estabelecer uma relação com os 

sujeitos envolvidos na pesquisa”. A mesma também defende que para a realização da pesquisa de 

campo é necessário duas ferramentas imprescindíveis: a observação e a entrevista.  

 
3.2. CENÁRIO DA PESQUISA 
 

Constituíram cenário da pesquisa, as unidades ambulatoriais que trabalham com o 

Programa DST/Aids atendendo a demanda de pessoas que vivem com HIV e Aids. Assim, pela 

disponibilidade e viabilidade de tempo para a realização da pesquisa, foram arroladas 

quatrounidades ambulatoriais de HIV/AIDS inseridas no município de Niterói no Estado do Rio 

de Janeiro, que atendem a demanda da clientela ambulatorial. 

 
3.3.SUJEITOS DA PESQUISA 

 
A amostra do estudo foi constituída pelos profissionais membros da equipe de saúde em 

atividade no município de Niterói, que atuam em serviços ambulatoriais que desenvolvem as 

ações junto aos portadores de HIV/Aids. 

Os critérios de inclusão incluem os profissionais que desejarem participar da pesquisa, 

que assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido;e que referem a realização de práticas 

de cuidado dirigidas aos pacientesadultos com HIV/AIDS inseridos no contexto do Programa 
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Nacional DST/AIDS, no momento da coleta de dados, com tempo de atuação no mínimo de cinco 

anos. Totalizaram-se 20 profissionais de saúde que constituíram sujeitos da pesquisa. 

  

3.4. COLETA DE DADOS 
  

Para a  coleta de informações a entrevista semi-estruturada foi o método de escolha para o 

estudo em questão, com perguntas do tipo aberta de forma a responder os questionamentos e o 

objetivo da pesquisa. Este instrumento, segundo Triviños (2000, p. 152), a entrevista 

semiestruturada “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação 

e a compreensão de sua totalidade” além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações. 

A coleta de dados, realizada inicialmente com a aplicação de um questionário sócio- 

demográfico para obtenção dos dados de identificação contendo informações sobre formação, 

sexo, tempo de trabalho com os portadores de HIV/AIDS, o que possibilitará a caracterização dos 

sujeitos entrevistados.Para Trivinos (1987, p.146) a entrevista semi- estruturada é: 

(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

O segundo instrumento de pesquisa realizado é um Roteiro de Entrevista com perguntas 

abertas que permitirá, ao depoente, uma fala com conteúdo mais ampliado, favorecendo a 

obtenção de informações mais aprofundadas, tendo em vista o caráter de subjetividade da 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 3.5. ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS 
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O trabalho utiliza entrevista com seres humanos e por isso, para a sua validação, foi 

submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, de 

acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido respeitados os 

aspectos éticos acerca dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de ética CEP- CMM/HUAP 222/1; e no COMEP com registro nº 16755, Parecer 053/2012. 

Os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assegurando-

lhes o conhecimento acerca dos propósitos do estudo, e o encerramento da pesquisa caso 

desejassem. Com intuito de manter a identidade dos entrevistados preservados, utilizamos a 

palavra profissional e o número que corresponde a cada um da equipe entrevistada, além do 

ambulatório em que os mesmos trabalham e suas respectivas profissões, resguardando-se suas 

identificações. 

 

3.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Após a coleta de informações, os dados serão analisados e interpretados com base nas 

concepções teórico-filosóficas das Representações Sociais considerando-se as significações, os 

modos de pensar, os sentimentos, enfim, o conteúdo das dimensões sócio- cognitivas e afetivas 

contidas nos depoimentos.  

A técnica de análise utilizada será a análise de conteúdo, sendo eleita dentre as suas 

modalidades, a análise temática, pois segundo Leopardi (2001) “ela permite explicitar elementos, 

não visíveis, constituídos por símbolos, representações e comportamentos, somente alcançados 

pela subjetividade, expressa na ordem verbal”. 

Os dados serão analisados após a transcrição da integra das entrevistas. Análise de 

conteúdo consiste na organização e catalogação dos dados para em seguida haver sua 

interpretação. Para Trivinos (1987, p.137): 

(...) o processo de pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, estanques. 
Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se, de 
maneira que, por exemplo, a coleta de dados num instante deixa de ser tal e é analise de 
dados, e esta, em seguida, é veiculo para nova busca de informações. 
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A interpretação dos dados será baseada nas leituras referentes à temática mediante a qual, 

a partir do senso comum dos entrevistados, possibilitará o entendimento dos elementos 

representacionais que constituem a subjetividade psicossocial e emocional que podem influenciar 

as atitudes da equipe de saúde no atendimento ao portador de HIV/Aids e sua família. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS DO ESTUDO 
 
 
4.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PROFISSIONAIS 
 

A população estudada foi formada por profissionais da saúde atuantes em programas 

destinados aos indivíduos vivendo com HIV/AIDS, na cidade de Niterói, estado Rio de Janeiro. 

A entrevista constou de 20 profissionais, com 5 ou mais anos de atuação no programa, em que 2 

profissionais apresentavam formação técnica e 18 formação superior; dos profissionais 

entrevistados, 5 são enfermeiros, 4 assistente social, 3 nutricionistas, 3 médicos, 2 psicólogos, 2  

técnicos em enfermagem e 1 dentista.   

Seguem abaixo, representações gráficas da identificação dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa: 

 

Gráfico no 1:Categoria profissional dos integrantes da equipe de saúde atendendo as pessoas vivendo 
com AIDS no município de Niterói- 2012 
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Enfermeiros: 5 profissionais= 25% 

Assistente Social: 4 profissionais= 20% 

Nutricionista: 3 profissionais= 15% 

Médicos: 3 profissionais= 15% 

Técnicos em enfermagem: 2 profissionais= 10% 

Psicólogo: 2 profissionais= 10% 

Dentista: 1 profissional= 5% 

 

A composição das equipes de saúde demonstra que o programa vem em geral seguindo a 

proposta de uma atenção integral aos pacientes vivendo com HIV-AIDS, esse cuidado, portanto é 

realizado por uma equipe multiprofissional. 

 

Gráfico no2: Gênero dos entrevistados da equipe do programa destinado ás pessoas vivendo com 
HIV-AIDS- Município de Niterói- 2012 
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Sexo feminino: 18 profissionais 

Sexo masculino: 2 profissionais 

 

A maioria dos sujeitos entrevistados são do sexo feminino, mostrando que na equipe de 

saúde no geral, o cuidado ainda é predominantemente uma prática feminina. 

 

As entrevistas se desenvolveram em quatro categorias, onde a intenção foi capturar e 

analisar respectivamente: 1ª Categoria: “Vivências dos profissionais em relação ao cuidado junto 

aos pacientes que vivem com HIV e Aids”; 2ª Categoria: “A família com HIV e Aids: desafios e 

perspectivas de cuidado”; 3ª Categoria: “Desafios dos profissionais no contexto atual do 

Programa de DST/Aids”; 4ª Categoria: “Contribuições dos profissionais em relação ao programa 

e cuidadoao paciente e família que vivem com HIV e Aids”. 

 

 

 

 

 

 

feminino
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CAPÍTULO V –1ª CATEGORIA:  

VIVÊNCIAS NO CUIDADO PROFISSIONAL JUNTO AOS PACIENTES 

COM HIV/AIDS  

  

5.1.EMOÇÕES QUE ENVOLVEM O CUIDADO COM HIV E AIDS 

 

Sabemos que no início da epidemia, o sentimento que predominou, na maioria dos 

profissionais, foi o medo de contágio e devido ao desconhecido, além do sentimento de 

insuficiência, pois havia a rápida degeneração física e morte desses pacientes por não se conhecer 

o tratamento (FORMOZO, 2010). 

 Ao se descobrir que a forma de contaminação é por via sexual, a doença trouxe consigo o 

estigma social e com ela um grupo de pessoas foi considerado de risco e seus hábitos de vida e 

práticas sexuais foram condenados e dessa forma gerou- se o preconceito em torno da AIDS. 

 O preconceito e o medo é um sentimento que qualquer ser humano integrante de uma 

sociedade pode sentir e por isso os profissionais da área da saúde não estão imunes a eles, o que 

pode levar a um distanciamento no tratamento dos pacientes portadores de HIV-AIDS.  

 Contudo não é a atitude esperada pela equipe de saúde, principalmente da enfermagem, 

pois são estes que devem cuidar de todos os pacientes de forma humanizada e integral e fazer o 

que estiver ao seu alcance para contribuir com a saúde do outro, promovendo atividades de 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e para isso é importante existir uma boa relação 

interpessoal entre profissional e paciente(Waldow, 1997). 
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 Através das entrevistas realizadas, foi questionado como esses profissionais se sentiam no 

começo de sua atuação com os pacientes portadores do HIV e se achavam mais perigoso: 

Um trabalho interessante, sempre me senti e ainda me sinto com uma grande 
responsabilidade, acho que faltava informação, que eu me sinto sem duvida mais 
capacitada hoje em dia. Acho que eles demandavam mais atenção. (assis. Soc. Prof. 1. 
Amb. 1) 

Pra mim igual, eu não faço distinção das pessoas. (odont. Prof9. Amb 3) 

Era como tratar de um outro paciente.(enf. Prof. 8 Amb. 1) 

Olha no inicio eu tive muitas confusões mentais, soro discordância pra mim era um 
conflito, era um conflito meu, mas que eu levei um bom tempo para digerir e eu ficava 
enlouquecida (...).  (enf. Prof 10. Amb.3) 
Não, em termos de contaminação do vírus não, agora tinha dia que como aquela 
medicação não era muito bem esclarecida, em termos de efeitos colaterais dela ou efeito 
residual, eu usava marcara cirúrgica (...) ( enf. Prof. 3 Amb. 2) 

Como os demais, não havia perigo nenhum. (nutr. Prof. 5 amb. 2) 

Pra mim era uma sensação de medo porque eu não sabia se no plantão seguinte a pessoa 
estaria viva. Sensação de impotência. (tec. Enf. Prof. 4 amb. 2) 
Antigamente? Pela minha pouca convivência eu entendia como uma coisa, mais perigosa 
sim. (tec. Enf. Prof. 6 amb. 2). 

Nunca tive medo da AIDS, nunca achei perigoso (med. Prof. 7 amb. 2). 

 

 Através das entrevistas notamos que ao invés do medo e do preconceito, a maioria dos 

profissionais não achavam um trabalho mais perigoso e se sentiam normal, como cuidar de um 

outro paciente com qualquer outra doença. 

 Os relatos desses profissionais mostram- se diferentes com relação ao já citado 

pesquisado na literatura, pois em tempo que muitos se sentiam desconfortáveis em cuidar de um 

paciente com AIDS, estes viam como um trabalho normal, exceto por 5 profissionais que 

apresentaram algum tipo de dificuldade, como o medo, falta de informação, de conhecimento das 

medicações e seus riscos e problemas em entender as relações interpessoais entre pessoas soro 

discordantes. 

 É possível ver a maioria dos profissionais se sentindo tranquilos em uma época em que 

muitos ainda temiam, “pois após movimentos sociais, o governo pressionado a promover ações 

governamentais, criou programas que atendessem diretamente os pacientes acometidos pelo HIV- 
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AIDS, os ambulatórios” (SADALA, 2006). Desta forma, as pessoas que constituíram a equipe 

aceitaram a trabalhar apesar das dificuldades, era um grupo então que não viam a doença com 

pânico. 

 Outra questão a ser perguntada aos profissionais foi como eles se sentem hoje em seu 

trabalho com os pacientes com HIV e estas foram as respostas: 

Hoje me sinto muito mais tranquila porque hoje eu já tive um pouco mais de vivência 
(enf. Prof. 8 amb.1) 

Bem melhor do que me sentia naquela época, mas ainda falta muita coisa. (enf. Prof. 2 
amb. 2) 

Adoro. Desenvolvo um trabalho muito bom, onde tenho resposta, os pacientes ganham 
peso, melhoram a aparência, melhoram os dados laboratoriais. Então, hoje trabalhar 
com pessoas com AIDS é um prazer. (nut. Prof. 5 amb. 2) 

Há eu adoro porque, digamos assim, 95% dos meus pacientes mais ou menos, assim 
grande maioria tem uma ótima evolução ou estão vivendo uma vida normal, estão sem 
nenhuma intercorrência, entendeu? Ou seja, a qualidade de vida ta ótima e uma vida 
totalmente normal. (med. Prof. 18 amb. 4) 

Me sinto bem, eu gosto de trabalhar com paciente, até por conta de ter uma coisa bem 
individual, de gostar de ajudar e as pessoas se sentem, apesar de ter uma consciência 
social um pouco melhor, mas a gente vê que, eu acho que o embate no primeiro impacto 
tem ao se saber que é soro positiva, o isolamento, a solidão, tudo isso faz com que a 
pessoa acabe necessitando, assim precisando mais de ser ouvida, mas eu acho que como 
você quer ajudar, acho que também isso ajuda, fora que a questão profissional faz parte 
você ouvir e acolher bem o paciente. (nut. Prof. 11 amb. 3) 

 Através destas entrevistas notamos que esses profissionais gostam bastante do trabalho 

que realizam, tem satisfação ao ver os resultados positivos adquiridos pelos pacientes e que hoje 

é comum de ser alcançado pelos mesmos. 

 Os profissionais que no início da trajetória da epidemia e do trabalho junto à 

implementação inicial do Programa DST/AIDS, apresentavam alguma dificuldade em lidar com 

o cuidado diário aos pacientes com AIDS, referem-se maior conhecimento atual e melhor 

desempenho devido a maior experiência profissional, favorecida pelo acesso à informação 

científica e integração ao programa. Os profissionais sobrepujaram as dificuldades iniciais e se 

mantiveram no programa com intuito de cuidar das pessoas vivendo com HIV-AIDS e hoje 
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mostram-se satisfeitos com o trabalho realizado por conta de estarem contribuindo e sendo 

motivador pela maior adesão e resultados positivos evidenciados. 

Desta forma, vemos profissionais que se importam com o cuidar do outro, em suprir suas 

necessidades e “uma boa assistência pode melhorar, em muito, a qualidade de vida das pessoas 

com HIV" (SILVA E COLS, 2005). 

 Cabe ressaltar que, os profissionais de saúde assim como os familiares das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, são indivíduos pertencentes à sociedade e por isso, muitas vezes, 

podem apresentar os mesmos medos e preconceitos. Para tanto, os profissionais deverão reforçar 

seus próprios valores, crenças e modos de pensar de forma a focar o paciente e família como 

seres humanos em sofrimento, tratando-os de forma igualitária, ética, e fazer o que estiver ao seu 

alcance conforme sua área de atuação, para cuidar com qualidade os indivíduos que dele 

necessitam. 

 Torna-se, portanto, fundamental que esses profissionais sejam treinados e capacitados 

para que possam de fato exercer sua função com competência e eficiência, priorizando a vida do 

outro em detrimento dos seus sentimentos e percepções, uma vez que a vida está acima de 

qualquer estigma imposta pela sociedade. Escolher a área da saúde requer amar o outro e saber 

que o profissional se torna parte importante na vida do paciente que depende de seus cuidados 

para a melhoria da qualidade de vida e sucesso no tratamento, acolhendo de modo humanizado 

sem pré-julgamentos.  
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CAPÍTULO VI–2ª CATEGORIA: 

A FAMÍLIA COM HIV E AIDS:  DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE 

CUIDADO  

 

Esta categoria especifica o trabalho dos profissionais juntamente com as pessoas vivendo 

com HIV e Aids e suas famílias. Esta categoria divide-se então na importância que a família tem 

para o tratamento, o trabalho do profissional que atua no programa junto a família do paciente. 

 

6.1.IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO DE SEUS ENTES COM 

HIV E AIDS 

 

 Entende-se a família como indivíduos que oferecem toda a atenção aos seus entes 

queridos e por meio dela que estes crescem, desenvolvem, nutrem-se, se integram à sociedade e é 

também por meio desta que os indivíduos conhecem o processo saúde- doença. 

 Como afirma Mello, 2011 

Numa reflexão maior sobre família como base da pessoa humana é ela que constrói, 
ampara, acalenta, corrige, e abriga o indivíduo desde o seu nascimento, inclusive zela 
pelos seus membros até depois da morte. Ela (família) desempenha papel importante 
para o desenvolvimento do homem e sua coexistência social. 

 A família mostra-se também como os principais cuidadores das pessoas com HIV e Aids, 

comprometidos com o tratamento dos indivíduos que apresentam algum comprometimento de 

saúde. Apesar da Aids apresentar-se como uma doença cercada de preconceito e medo, ainda 

assim são os familiares, que em sua maioria, enfrentam a doença juntamente com o doente. Como 
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afirma Souza (2004), “a família surge como uma unidade de cuidado e é também uma fonte de 

ajuda para o indivíduo com Aids, contribuindo para o equilíbrio físico e mental do mesmo”. 

 A família tem um papel fundamental na vida do ser humano, conferindo toda uma 

estrutura emocional de que todos os seus componentes necessitam. Desta forma, é muito 

importante que os entes queridos sejam também os cuidadores dos indivíduos doentes e que 

necessitam de um tratamento prolongado, pois estes podem fornecer o apoio emocional e 

financeiro necessário, além de incentivar na continuidade do tratamento. Contudo, nota-se que a 

AIDS é uma doença ainda cercada por estigma social e preconceito, já que a mesma está 

relacionada diretamente com o estilo de vida e com as práticas sexuais. 

 Os indivíduos pertencentes à instituição familiar fazem parte também do meio social 

externo e por isso compartilham muitas vezes os pensamentos, julgamentos e preconceitos da 

sociedade. Com isso, a descoberta de um ente querido integrante da família com HIV e Aids,       

pode se tornar um elemento provocador de uma crise familiar. 

 O desconhecimento da doença pode gerar o medo de contrair a doença em outros 

familiares, medo da morte deste ente querido, medo de vê-lo sofrer; além do preconceito ainda 

impregnado na sociedade. Esta descoberta está envolta de medo, susto e indignação e isso pode 

gerar o distanciamento entre o indivíduo doente e o saudável pertencente à família. 

 Com a descoberta e implementação das medicações antiretrovirais no combate à Aids, 

houve aumento da sobrevida e da qualidade de vida desses pacientes e os cuidados a serem 

seguidos tornaram-se como de qualquer outra doença crônica, onde o paciente devia seguir o 

tratamento de forma contínua e ainda assim desfrutar da convivência familiar e social como 

qualquer outro indivíduo, reduzindo portanto o tempo de internação (GIR, 2001).  

Então, hoje a evolução tecnológica trouxe a cronicidade da AIDS e consequentemente a 

certeza de sobrevivência no caso de seguir corretamente o tratamento, o que leva o profissional a 

se sentir mais confiante, pois vê seu trabalho surtindo efeitos positivos sobre o paciente, trazendo 

então satisfação.  

Devido à importância da família no tratamento desses pacientes, torna-se de fundamental 

importância a atuação e apoio dos profissionais de saúde com relação aos familiares, para que os 

mesmos recebam a instrução e o apoio emocional necessário. Como afirma Figueiredo, 1997. 
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Como a vida diária desses pacientes sofre alterações, dependendo do nível de 
saúde e do seu grau de dependência, a assistência prestada pela família ao doente 
é indispensável, entretanto esta deve ser planejada e orientada por profissionais 
da saúde. 

Apesar das melhorias de vida conquistada pelas pessoas vivendo com HIV-AIDS, esta é 

ainda uma doença que promove modificações na vida do doente e de sua família, pois o 

tratamento é contínuo, então exige o compromisso de tomar todos os dias o coquetel, onde a 

medicação pode trazer efeitos colaterais; além disso, existe o difícil enfrentamento da doença. 

 Os familiares então apresentam-se como os principais indivíduos que irão cuidar do ente 

adoecido e também que vai dar o apoio emocional que o mesmo necessitar, por esse motivo a 

família é crucial para a adesão ao tratamento.  

 Entendendo a importância da família no tratamento e consequentemente o cuidado que o 

profissional de saúde deve realizar visando o bem estar da família, é necessário que a equipe 

esteja preparada e capacitada para atender os usuários do programa e as peculiaridades que a 

AIDS traz consigo e também trabalhar na melhor relação entre familiar e doente. Como afirma 

Cardoso, 2008: “cabe a essa equipe também promover estratégias para melhor interrelação entre 

o cliente, familiares e profissionais de saúde. Por isso, preparar profissionais para essa prática é 

uma necessidade que precisa ser iniciada ainda em sua formação”. 

 Por isso é essencial que os profissionais de saúde atuantes em programas destinados às 

pessoas vivendo com HIV-AIDS recebam treinamentos, visando uma maior capacitação destes 

no tratamento dos usuários deste serviço.  

Quanto à interação da equipe junto à família, os profissionais relatam a importância da 

integração dos entes queridos no tratamento do paciente, pois estes atuam como o porto seguro e 

como cuidador domiciliar da pessoa doente. Então eles relatam haver atendimento aos familiares 

com intuito de sanar suas dúvidas e dar suporte emocional e psicológico, porém esse atendimento 

só é realizado quando existe uma liberação do paciente, pois nem todos permitem que sua família 

saiba do seu diagnóstico e atue no tratamento. 

Nós temos um excelente relacionamento com os pacientes porque trabalhamos a nível de 
ambulatório, onde os pacientes vem toda semana, então é quase uma coisa familiar. Com 
relação a família, depende porque há um sigilo, então nem todo paciente conta para a 
sua família.  Aquele que conta a gente presta um atendimento também a família, seja o 
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esposo, a mãe, os filhos, esclarecendo o preconceito, o medo, mas há um relacionamento 
íntimo, de muita intimidade. (nutr. Prof. 5 amb. 2) 

Acho que existe bastante preocupação dos profissionais que trabalham aqui em relação a 
um bom atendimento, a uma boa adesão ao tratamento, em relação a estender o 
atendimento aos familiares. Existe a preocupação de atender a pessoa com alguém que 
ela queria, não necessariamente um familiar. Eu acho que existe uma boa relação entre 
os usuários e os profissionais. (assist. soc. Prof. 1 amb. 1) 

Há aqui é muito bom, é realmente um serviço muito bom, sabe eles acompanham assim, a 
mulher, o marido, os filhos, todo mundo aqui tem tratamento, não é excludente, você tem, 
você não tem, você isso, você aquilo, não; trata a família, não tem exclusão de ninguém 
da família.  (odont. Prof. 9 amb. 3) 

(...) família é extremamente importante porque a gente tem que dar um porto seguro pra 
esse paciente, não necessariamente, aliás nós temos que dar um porto seguro não, a 
gente é parte desse porto seguro pra poder criar esse vinculo, melhorar a adesão, mas a 
gente sabe que a família ou alguém que seja elencado, por ele vai se tornar o porto 
seguro porque ele tem que desabafar com alguém e não necessariamente vai ser o pai, a 
mãe, a esposa, a namorada, pode ser um amigo, um exemplo parceiro, mas é importante 
pra ele dar vazão pra isso, em algum momento ele até traz as parcerias pra que a gente 
ajude a dar esse diagnóstico. (enf. Prof. 8 amb. 1) 

 

O atendimento à família é realizado então quando um familiar apresenta anecessidade de 

ser ouvido, de ouvir explicação a respeito de tudo que envolve a doença e seus paradigmas, de 

receber apoio, motivando-o então a buscar ajuda da equipe de saúde responsável pelo tratamento 

do seu ente querido. Quando isso ocorre os profissionais, em sua maioria, se disponibilizam a 

atendê-los e demonstram saber a importância desse cuidado. 

 Esse atendimento visa, principalmente, o aconselhamento e as orientações aos familiares, 

com intuito de promover a educação em saúde com consequente esclarecimento a respeito da 

AIDS e então prevenção e proteção dos familiares, evitando assim a contração do HIV.   

 De acordo com essas ações, os profissionais podem então promover a proteção dos 

cuidadores, das pessoas próximas ao portador de HIV-AIDS, pois sabe-se que esses indivíduos 

estão lidando e cuidado destes pacientes no seu dia a dia e por isso, é importante que os mesmos 

saibam a respeito da doença, como lidar com eventuais oportunistas, o que e como fazer com os 

fluidos corporais, curativos, banhos. Assim, como afirma GIR (2001) a assistência domiciliar 

exige que as famílias se preparem técnica e emocionalmente, para cuidarem ou auxiliarem no 
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cuidado desse paciente, principalmente quando o cuidador executa atividades diretas com pessoas 

infectadas pela aids, pelo cuidado direto com o paciente.  

Para que esse familiar possa então se preparar é indispensável a atuação da equipe de 

saúde, principalmente no ato de tirar suas dúvidas e orientar quanto ao cuidado deles com seus 

familiares doentes. Como afirma Abdalla (2008), “devem ser desenvolvidas estratégias a fim de 

promover o aumento da adesão ao tratamento, às normas de biossegurança e prevenção as 

DST/Aids pelos pacientes, familiares e cuidadores”. 

Os profissionais relatam a importância tanto do cuidado voltado para a família das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, quanto ao bom relacionamento com a equipe. As interações 

estabelecidas de modo eficaz, transmitem maior segurança entre usuários e profissionais que 

cuidam de seus familiares, além de proporcionar maior confiança para relatar os problemas 

vividos e as dificuldades enfrentadas no decorrer do tratamento. 

Entendendo essas questões enfrentadas pela família do paciente, os profissionais podem 

trabalhar com base nos problemas encontrados, oferecendo apoio e quando possível soluções para 

ajudar na resolução destes desafios apresentados.Assim, a adesão ao tratamento se torna maior, 

pois o profissional se disponibiliza a atender e se envolver com o paciente e sua família, onde 

estes usuários veem na equipe um suporte, pessoas com quem eles podem contar, desabafar e de 

quem recebem o incentivo para continuar a luta para estabilizar a AIDS. 

Portanto, torna-se importante que o atendimento dos usuários do programa proporcionem 

confiança e empatia da equipe de saúde, destacando a enfermagem como os profissionais que de 

fato podem desempenhar mais esse papel devido ao maior contato com os pacientes. Desta 

forma, é necessário que os enfermeiros proporcionem um cuidado que ajudem a aliviar seu 

desafios e angústias e melhorem então a qualidade de vida de todos os envolvidos com a doença. 

( SOUSA, 2004) 

Com relação ao risco dos familiares no cuidado de uma pessoa vivendo com HIV-AIDS, 

os profissionais relatam abaixo que atendem esses familiares e fazem as orientações aos mesmos. 

“São feitas orientações ao próprio paciente, no atendimento aos familiares, no caso as 
orientações aos próprios familiares”. (Assis. Soc. Prof. 1 amb. 1) 

“A gente faz, o que a gente costuma fazer são reuniões com familiares, conversando 
sobre essa coisa dos cuidados que eles deveriam ter, mas a gente sabe que o HIV não se 
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transmite de nenhuma forma que não seja via sexual, ou ao usuário de drogas, pela 
amamentação. Então a gente acalma e tranquiliza esse familiar, que não precisa adotar 
nenhuma medida de segurança, a não ser que ele venha a ter tuberculose, herpes, 
algumas coisas que a gente precise falar com esse acompanhante”.(nutr. Prof. 5 amb. 2) 

“Em relação ao sexo, uso de camisinha, por exemplo, você ta na cozinha cortando 
batata, a faca cortou seu dedo, não precisa sair desesperada, há o sangue tal taltal, você 
lava direitinho o sangue e passa um bandaidzinho e pronto”. (psi. prof. 17 amb.4) 

“Nós passamos isso pra eles também porque os familiares, eles tem que entender o que é 
o vírus do HIV e as oportunas, a tuberculose vem assim em um estalar de dedos”. (tec. 
Enf. Prof. 4 amb. 2) 

“Existe palestras pro familiares, existe assistência do profissional para os familiares”. 
(tec. Enf. Prof. 6 amb. 2) 

“Só orientação, distribuição de preservativos em demanda em espontânea. As 
orientações são feitas nas consultas e atendimento individuais”. (assist. soc. Prof. 15 
amb. 1) 

“Acho que sim, orientação, quando paciente tem alguma doença de pele ou infecciosa a 
família é orientada, principalmente por criança que é o que temos mais contato. Em 
adulto, quando a família nos procura orientamos, porque a gente não chama a família 
aqui não, ou se não orientamos o próprio paciente pra orientar sua família”. (psi. prof. 
14 amb. 3) 

 Os relatos apresentados acima demonstram a preocupação dos profissionais em orientar 

quanto ao uso da camisinha, de prevenir o indivíduo que mantém uma relação com o outro, sendo 

este soro positivo, quanto aos cuidados que deve ter com o familiar doente e quanto às doenças 

oportunistas que os mesmos podem adquirir e quais cuidados devem ser realizados também com 

estas. 

 Em dois ambulatórios (2 e 3) existe uma atenção específica destinada aos familiares, pois 

dois profissionais, cada um de um ambulatório desses já citado, relata haver reuniões ou palestras 

com a família.Essa é uma ação que deveria acontecer com frequência em todos os programas 

destinados as pessoas vivendo com HIV-AIDS, pois proporciona a um grupo de indivíduos a 

educação em saúde. 

 Além das palestras, o atendimento às famílias tem o intuito de esclarecer suas dúvidas e 

proporcionar o apoio emocional, psicológico e social. O aconselhamento também permite que o 

profissional de saúde tenha uma escuta ativa e individualizada desses cuidadores, além de gerar 
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uma relação de confiança entre cliente e profissional da saúde, acolhendo os usuários do 

programa e gerando nos mesmos auto- confiança para lidar com sua saúde no caso dos pacientes 

e com a saúde do outro no caso do familiar,  com as transformações acerca da doença e para o 

enfrentamento da mesma. (BRASIL, 1998).   

 Desta forma, o aconselhamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS e sua família 

mostra-se de grande importância pra o tratamento e sua adesão, além disso, este cuidado objetiva 

promover ações como afirma Brasil, 1998, p.7. 

o contexto das DST e HIV/aids, o aconselhamento tem por objetivos promover: 
a redução do nível de estresse; a reflexão que possibilite a percepção dos 
próprios riscos e a adoção de práticas mais seguras; a adesão ao tratamento; a 
comunicação e o tratamento de parceiro(s) sexual(is) e de parceiro(s) de uso de 
drogas injetáveis. 

 

 Além disso, o aconselhamento tem sido oferecido nos serviços de atendimento a essa 

clientela, o que confere também a evidência de que os profissionais atuam na prevenção da 

AIDS, relatando durante as entrevistas, incentivar o uso de camisinha e orientar quanto a essas 

práticas. 

 A prevenção é uma prática de saúde crucial para a estabilização e redução do número de 

pessoas infectadas pelo HIV e por isso é importante que os profissionais atuem na orientação dos 

usuários do programa quanto à adoção de práticas sexuais seguras entre os indivíduos 

soropositivos e soronegativos. 

 Os avanços científicos e tecnológicos ocorridos nesses 20 anos desde o surgimento da 

AIDS trouxe melhoria na qualidade de vida e aumento da sobrevida dos pacientes. Contudo, esse 

fato pode levar a um relaxamento da população quanto á prevenção, pois o medo de morte se 

reduz e a certeza da efetividade do tratamento acontece. (AYRES, 2002) 

 Portanto é essencial que os profissionais promovam ações em favor da prevenção da 

AIDS, com intuito de oferecer educação em saúde à população.Para isso, conforme Seffner 

(2002), é importante que o profissional não passe simplesmente as informações, achando que esta 

seja a maneira de modelar o educando e fazer com aquilo que está sendo passado. É necessário 

que se promova uma relação entre educador e educando para que desta forma ambos possam 

entender do que se trata e possam fazer algo a respeito.  
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 A relação entre profissional e usuário do programa também pode gerar confiança e 

respeito entre ambos e promovendo desta forma uma escuta ativa, levando a comunicação efetiva 

que permite maior adesão dos indivíduos atendidos às estratégias de prevenção sugeridas pela 

equipe de saúde. Como afirma Ayres, 2002: 

De fato, o que caracteriza a educação no sentido pleno da palavra não é a simples 
preocupação de um sujeito diante de um objeto (o objeto de trabalho do educador), por 
mais cuidadosa que seja a delimitação desse objeto. Educar é perceber e trabalhar com a 
efetiva presença de “um sujeito diante de outro sujeito”. Justificando a presença de um 
diante do outro, realizando mesmo a possibilidade dessa mútua presença, encontra-se, 
sim, um objeto, o objeto de aprendizado. Esse objeto, contudo, só vai ganhar plenamente 
sentido, para ambos, na efetividade do encontro educativo. O objeto é mesmo a razão da 
interação, mas é o diálogo entre os sujeitos que caracteriza a ação educativa 
propriamente dita 

 

Além das ações de prevenção específica para a AIDS, os profissionais devem também 

orientar quanto as doenças oportunistas que o paciente possivelmente pode contrair, pois algumas 

das enfermidades podem ser transmitidas através de gotículas de saliva, como a tuberculose, 

expondo desta forma toda a família. 

Então, verificamos através das falas de alguns profissionais, que existe a preocupação em 

orienta-los também com relação as doenças oportunistas, pois seus familiares se tornam mais 

expostos  a estes males do que a própria AIDS, devido ao modo de transmissão diferenciado. 
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CAPÍTULO VII–3ª CATEGORIA: 

DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS NO CUIDADO NO CONTEXTO ATUAL 

DO PROGRAMA NACIONAL DE DST/AIDS 

 

Essa categoria diz respeito às dificuldades encontradas pelo profissional de saúde na sua 

atuação no programa de atenção ás pessoas com HIV-AIDS. Esta categoria inclui as falhas no 

programa como a carência de cursos de treinamentos e atualização profissional, sobrecarga de 

trabalho devido a deficiência de profissionais, dificuldades na atuação transdisciplinar da equipe 

de saúde e dificuldades no tratamento dos pacientes com HIV e Aids. 

 

7.1. FALHAS DO PROGRAMA E IMPLICAÇÕES: CARÊNCIA DE CURSOS DE 

TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 É de suma importância que os profissionais da saúde recebam treinamentos e 

atualizações. Contudo, quando foi perguntado a respeito dos treinamentos oferecidos à equipe de 

saúde do programa, a resposta da maioria dos entrevistados foi que eles não estão recebendo 

cursos e consequentemente a capacitação e a atualização de que precisam, para que o 

atendimento se torne mais eficaz e o acolhimento cada vez melhor, onde os usuários possam se 

sentir mais inseridos no programa e dessa forma trazer mais respostas positivas ao tratamento: 

Eu nunca, ninguém me capacitou não, ninguém nunca chegou aqui e perguntou, a você 
quer fazer um curso de capacitação? (odont.. prof. 9 amb.3) 
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No meu serviço não, são no município e no estado, mas é uma luta pra você ser liberada, 
tem ponto, tem dificuldade, tem que pedir 3 meses antes, a pessoa já não quer muito e 
ainda colocam um monte de dificuldades. (enf. Prof. 2 amb. 2) 

Não, a gente não tem isso, as capacitações são individuais durante jornadas e a 
prefeitura paga pra algumas pessoas e não pra todos, essa capacitação profissional que 
deveria ser pra todo mundo; como a prefeitura não pega a gente pede ajuda pro 
laboratório e não deveria ser assim. Não tem grupos educativos, nem elaboração de 
estimulo de adesão nem estratégias de educação em saúde. (med. Prof. 16 amb. 4) 

 Através das falas apresentadas acima percebemos uma falha do programa, onde a 

educação que deveria ser oferecida aos profissionais em prol do melhor acolhimento dos usuários 

do programa não estão acontecendo. Por esse motivo, a equipe mostra- se chateada e demonstra a 

vontade em que esta situação seja modificada. 

 

7.2. SOBRECARGA DE TRABALHO PELA DEFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS 

 

 Além da falta de treinamentos, existem outras dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

da saúde no seu dia a dia na atuação com os usuários do programa de HIV-AIDS, alguns relatam 

a composição da equipe e a oferta de medicamentos como insuficiente e outros relatam a falta de 

entrosamento como um problema. 

 Em relação à constituição da equipe, os profissionais de dois ambulatórios (1 e 2) 

reclamam da falta do psicólogo e do psiquiatra. Eles relatam haver esses profissionais no início 

do programa, mas agora sua ausência traz sobrecarga aos outros indivíduos constituintes da 

equipe de saúde que tem que se ver fazendo o trabalho destes, tratando do lado emocional e 

psicológico dos usuários do serviço que os procuram: 

São os mesmos profissionais, as mesmas categorias profissionais, só não temos o 
profissional de saúde mental atualmente. (enf. Prof. 8 amb.1) 

A diferença é que hoje não temos mais a equipe de saúde mental, que seria o psicólogo e 
o psiquiatra e que faz muita falta, naquela época tínhamos o tempo todo. Hoje, trabalhar 
com HIV sem saúde mental é muito difícil. O resto da equipe é a mesma, somente o 
psicólogo e psiquiatra. (nutr. Prof. 5 amb. 2) 

Médicos, enfermeiros, técnicos, tem nossa nutricionista, tem serviço social. Agora ta 
faltando pouco, nós precisamos de dermatologista porque eles estão sempre com uma 
herpes, estão sempre com descamação, eles vêem assim e vem aquela tristeza que a pele 
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era limpa e não é. Então um dermatologista é necessário, um psicólogo é necessário, 
psiquiatra é necessário. (tec. Enf. Prof. 4 amb. 2) 

ainda temos dificuldade em alguns locais ao acesso de atendimento devido ao número 
reduzido de equipes atendendo (assist. soc. Prof. 15 amb. 1) 

 

Os profissionais dos outros 2 ambulatórios (3 e 4) relatam haver psicólogo em seu 

programa e os entrevistados dos ambulatórios 1 e 2 que apontam para ausência de psicólogos 

falam da dificuldade em se trabalhar em programa destinado às pessoas vivendo com HIV-AIDS 

sem esse profissional, pois esses pacientes e sua família chegam com uma demanda relacionada à 

sua vida emocional e social muito grande. 

 A falta de psicólogo e psiquiatra traz então uma falha na constituição da equipe 

multiprofissional, pois os usuários do serviço ficam sem a atenção específica na área de saúde 

mental e como já mencionado a AIDS é uma doença que exige muito do lado emocional das 

pessoas que convivem com a mesma, pois ela envolve o preconceito e a sexualidade. Então, para 

a eficácia do tratamento, é importante a atenção integral aos usuários e para isso outros 

profissionais do programa acabam assumindo este papel.  

 Contudo, o ideal é que cada profissional atenda a área em que é especialista para que o 

cuidado seja realizado de forma eficaz, pois este estará mais preparado para suprir as 

necessidades específicas do paciente de acordo com sua atuação. 

 Desta forma, como afirma Silva, 2011. 

Na medida em que a atuação da equipe multiprofissional é visualizada como um 
conjunto de atividades desenvolvidas em consonância com os profissionais de 
saúde das diversas áreas de conhecimento, com o objetivo de articular as ações e 
os saberes num enfoque único e não como um agrupamento de ações, o cuidado 
adquirirá sua característica integral. 

 

 Assim, as contribuições propostas pelos profissionais com base em suas dificuldades e 

necessidades é que o quadro de profissionais atuantes deveria aumentar, a psicologia e psiquiatria 

deveria retornar ao programa; além disso o governo poderia abrir mais alguns centros de 

referência no tratamento do HIV/AIDS para que houvesse distribuição desses pacientes, já que 

este número aumentou muito nos últimos anos. 
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Portanto, a formação de uma equipe multiprofissional completa com todos os 

profissionais relacionados com a área da saúde e que vai atender de forma integral o paciente, 

abrangendo a saúde do corpo, o lado emocional, psicológico e social dos pacientes. 

 

7.3.DIFICULDADES NA ATUAÇÃO TRANSDISCIPLINAR DA EQUIPE DE 

SAÚDE 

 

Com relação à importância da atuação da equipe multiprofissional, visualizamos outra 

dificuldade encontrada pelos profissionais entrevistados que diz respeito à falta de entrosamento 

e comunicação entre a equipe: 

Um trabalho que eu gosto de fazer, eu me sinto ainda um pouco, na verdade acho que 
falta algumas questões para que esse trabalho possa ser realizado de uma forma mais 
adequada, nós temos uma boa equipe de profissionais aqui, mas acho que a gente ainda 
vê o trabalho de uma forma mais individualizada, a gente vê caso a caso do usuário, a 
gente ainda não vê o programa como um todo, a gente não tem discussão sobre o 
programa, mas sim, a gente acaba fazendo a discussão caso a caso. (assist. soc. Prof. 1 
amb. 1) 

A diferença basicamente é que quando a coisa se iniciou havia um introsamento maior, 
havia uma relação profissional mais próxima, foi passando o tempo, com as trocas dos 
profissionais e eu acho até que cada um foi cuidar da sua segurança especifica pela 
experiência que tinha, a coisa foi mais ou menos afrouxando. (psi. prof. 17 amb. 4) 

É a mesma equipe de antigamente, mas cada um com seu cada um. Somos uma equipe 
multi e temos até dentistas que acompanham essa família lá em baixo, mas cada um faz a 
parte deles, não sendo uma equipe trans.(enf. Prof. 3 amb. 2) 

Eu acho que a equipe multiprofissional aqui não trabalha bem, assim ,por exemplo, não 
existe uma interação, deveria existir, mas não existe entre o enfermeiro, psicólogo, 
médico, não existe uma equipe multiprofissional aqui [...] falta uma melhor interação 
entre os profissionais [...] de ter uma integração maior da direção do serviço para que 
tenha uma interação maior entre os diferentes profissionais que tratam de HIV. (med. 
Prof. 18 amb. 4) 
 

A equipe multiprofissional mostra-se de grande importância no ambiente de um 

ambulatório, pois este atua em contexto de atenção primária, atendendo aos usuários do programa 

de forma integral, estendendo esse atendimento à sua família também e visando além do 

tratamento, a promoção em saúde e prevenção. 
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 Além disso, a equipe multiprofissional diz respeito à ação conjunta de diferentes 

profissionais, com diferentes especialidades, pois a atenção a esses pacientes requer a 

compreensão das diferentes disciplinas para que se possa abranger o paciente no contexto 

pessoal, familiar e social, além de conjuntamente agir na promoção, prevenção e reabilitação da 

saúde de seus usuários (ALMEIDA, 2001). 

 Desta forma então entendemos que o cuidado oferecido, principalmente, aos pacientes 

com HIV-AIDS deve ser humanizado, regado de uma equipe de saúde queque trabalha em 

conjunto e tem um foco abrangente em relação aos usuários de saúde, contemplando 

principalmente as áreas bio- psico- sociais da saúde e doença em que se torna essencial a 

interdisciplinaridade (ALMEIDA, 2001). 

 Contudo, alguns dos entrevistados reclamam da falta de interação entre os profissionais 

das distintas áreas da saúde, o que demonstra ser um problema na comunicação entre os mesmos, 

que propicia muitas vezes a descontinuidade de alguma terapêutica adotada pela equipe, pois não 

existe o retorno do progresso alcançado no tratamento.  

Nesse sentido, Almeida (2001) destaca que a competência de cada profissional, 

isoladamente, não dá conta da complexidade do atendimento das necessidades de saúde, portanto 

é necessário flexibilidade nos limites das competências para proporcionar uma ação integral. 

 

7.4. DIFICULDADES NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM HIV/AIDS 

 

 Com relação ao cuidado, são essas dificuldades citadas pelos entrevistados, no decorrer da 

entrevista os mesmos então falam sobre a medicação usada no tratamento da AIDS e em relação 

aos antirretrovirais todos dizem que não faltam, que todos os pacientes tem acesso aos mesmos. 

Contudo sabemos que a AIDS é uma doença que expõe muito mais estes pacientes do que 

qualquer outro a doenças oportunistas e por isso se faz importante também, o aporte suficiente 

destes remédios para a eficácia do tratamento. 

O presente estudo demonstra acontecer o contrário do que ocorre em muitos países, que 

não tem disponibilidade de medicamentos antirretrovirais. No entanto, os profissionais 

entrevistados relatam não existir, muitas vezes, medicações suficientes para o tratamento das 
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doenças oportunistas, além de alguns serviços especializados para diagnóstico das mesmas. 

Assim, quando indagados se os recursos medicamentosos são suficientes em sua instituição, essas 

foram as respostas: 

Eu acho que sim, aqui no hospital nos temos os recursos, bons recursos, mas o que mais 
falha são os medicamentos pra infecção oportunistas. (psi. prof. 14 amb. 3) 

Também não, até por conta disso, o número de pacientes vem aumentando absurdamente. 
Eu acho que não ta acompanhando. (nut. Prof. 5 amb. 2) 

Não, porque faltam muitos medicamentos aqui, não para HIV em si, mas para infecções 
oportunistas faltam muito. (med. Prof. 18 amb. 4) 

 Os relatos demonstram uma dificuldade, pois o profissional tem que trabalhar com a 

presença de determinadas infecções e a ausência das medicações que tratam as mesmas, levando 

a uma quebra no tratamento e prejudicando o paciente. 
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CAPÍTULO VIII–4ª CATEGORIA: 

CONTRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO 

PROGRAMA E CUIDADO AO PACIENTE E FAMÍLIA QUE VIVEM COM 

HIV E AIDS 

 

Essa categoria mostra opiniões dos profissionais do que os mesmos acham necessário para 

orientar adequadamente os pacientes e seus familiares e o que eles acham que o estado poderia 

estar fazendo com intuito de melhorar a atenção das pessoas com HIV-AIDS. 

 

8.1.ESTRATÉGIAS PARA UMA ORIENTAÇÃO ADEQUADA 

 

No primeiroenfoque, abordamos as ações que os profissionais desenvolviam com à 

família dos pacientes portadores do HIV. Nesta categoria, a intenção foi saber o que eles acham 

que poderia mudar no programa ou o que poderia ser feito para que, tanto o paciente quanto sua 

família seja devidamente orientada em seu serviço. Estas são suas respostas: 

Um trabalho interessante seria um grupo que nós já tentamos fazer esse trabalho, que eu 
acredito que num grupo a gente consiga atingir um maior numero de pessoas e as 
próprias experiências que as pessoas relatam, pessoas que estão há muito mais tempo no 
programa. Acredito que o trabalho desenvolvido em grupo. (Assis. Soc. Prof.1 amb.1) 

Que o profissional esteja realmente envolvido, que o profissional tenha disponibilidade e 
que ele tenha o mínimo de informações porque estrar numa sala ou mesmo dar 
umaparadinha no corredor pra dar uma simples informação, ou ele tem consciência ou 
ele tem segurança naquilo que ele vai falar ou na pior das hipóteses não fale nada. (enf. 
Prof. 8. Amb. 1) 
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Eu acho que quando existe estimulo também político, envolvimento dos gestores, eu acho 
que acaba envolvendo todos os profissionais que poderiam ter uma forma de organizar, 
facilidades, encontros, reuniões pra ajudar, discussão de casos, essas coisas. (nutr. Prof. 
11 amb. 3) 

Não, de todos os profissionais, todos tem que ta no mesmo consenso, sempre orientando e 
tirando duvidas, acolhendo, mesmo que você não tenha nada pra falar, mas que você 
ouça o paciente falar.(tec. Enf. Prof. 6 amb. 2) 

Estar sempre bem informado, atento para as necessidades do paciente. Sempre com a 
escuta ativa e sensível. (assist. soc. Prof. 15 amb. 1) 
 

Os relatos apontam que seis profissionais falam da necessidade do profissional estar bem 

informado e envolvido com o trabalho que está realizando, para poder ajudar esse usuário do 

programa com todas as questões já discutidas anteriormente. 

Outra questão apresentada pela equipe entrevistada, onde três profissionais falam sobre a 

formação de grupos com os usuários do serviço, pois desta forma atinge um maior número de 

indivíduos e eles entre si podem trocar experiências, compartilhar dúvidas, conhecimentos, se 

apoiarem emocionalmente. Os indivíduos participantes desse grupo também passam a conhecer a 

si mesmo melhor e seu estado de saúde (BRASIL, 1998, p.6).Além disso pode ser de grande 

importância também para o profissional e para a família do paciente como afirma Silveira, 2002. 

Ela pode ser importante tanto para o profissional como para o familiar, pois, além 
do alívio e espaço para relatar problemas que ocorrem em consequência da 
doença e para o aprendizado, fornece um feedback para os profissionais sobre o 
atendimento prestado, além de possibilitar a criação de vínculos benéficos. 

 

 Desta forma, é uma ação que através da literatura podemos ver que traria benefícios para 

os três grupos, a saber, profissionais, paciente e sua família. Contudo, apenas dois ambulatórios 

como citado em categoria anterior apresenta essa formação de grupos ou reuniões com os 

usuários. 

Enfim, o profissional de saúde se faz muito importante no processo saúde-doença das 

pessoas que vivem com HIV e Aids, especialmente na educação em saúde, que mostra ser de 

vital importância para o esclarecimento da doença, para que a família entenda sua etiologia, 

forma de transmissão e tratamento. Além da educação em saúde, é papel da equipe 

multiprofissional, atender, de forma integral e humanizada, o paciente e sua família que por 
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contingência vivencia também a doença, oferecendo-lhes o aconselhamento, suporte emocional, 

psicológico e social necessário para que os usuários do programa sintam-se acolhido. 

 

8.2.MELHORIAS QUE O ESTADO PODERIA FAZER PARA A ATENÇÃO DE 

PACIENTES COM HIV-AIDS E SUA FAMÍLIA 

 

Com a finalidade de melhorar a atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS, os 

profissionais indicam ações que o Estado poderia promover , como podemos ver através das 

seguintes falas. 

Tá faltando ainda muita coisa, precisa desburocratizar ainda um pouco as ações, o 
paciente tem direito a alguns passes livres, algumas coisas e por mais que você treine, 
eles ainda enfrentam situação e a pessoa não fala, não verbaliza o preconceito (...) (enf. 
Prof. 8 amb. 1) 

Eu acho que, por exemplo, a questão do passe é um problema que eu acho que tinha que 
ser assim uma coisa definitiva, não dá para as pessoas ficarem trocando de passe toda 
hora, toda hora nego faz um outro acordo, fica trocando de passe, agora eles querem 
receber receita, olha só pra você renovar seu passe eles querem receita carimbada pela 
farmácia que foi dispensada a medicação (...) ( enf. Prof. 10 amb. 3) 

Bem com as pessoas já com HIV-aids, eu acho que aumentar, talvez, o número de 
ambulatórios, maior número de profissionais, como nós aqui que não temos saúde 
mental, não temos psicólogos e psiquiatras, então a gente vai até o estado e o estado não 
toma nenhuma providência; nós estamos com muitos pacientes e poucos profissionais. Eu 
acho que é olhar mais pra isso. (nutr. Prof. 5 amb. 2) 

Aumentando o numero de serviços, as equipes de atenção ao programa, eu acho que seria 
importante, ainda temos dificuldade em alguns locais ao acesso de atendimento devido ao 
numero reduzido de equipes atendendo. (assist. soc. Prof. 15 amb. 1) 

O que poderia? Trabalhar mais a prevenção, pra que não chegue a aparecer mais 
pacientes e melhorar o tipo de atendimento, sei lá. (.....) (nutr. Prof. 20 amb. 1) 

Infraestrutura. Essa é uma tarefa de ações do governo que não são implementadas 
porque o pouco que temos está sendo retirado. Os serviços de atenção integral a AIDS 
estão sendo desmembrados, desvalorizados, estão sendo desmontados. A atenção a AIDS 
no Brasil está sendo relegada a segundo plano e como agravante a mídia está tentando 
informar que a AIDS é uma doença de pouca importância, é uma doença que já não é tão 
grave, de uma forma bem ruim, eu acho principalmente para o jovem. (med. Prof. 7 amb. 
2) 
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Acho que tinha que aumentar as ONGs, entendeu? Anunciar eles em outros trabalhos, ó 
essa pessoa aqui é portadora de HIV/AIDS, eu quero um trabalho pra ele porque é 
formado em tal coisa, tem direito e isso não fazem. (tec. Enf. Prof. 4 amb. 2) 
 

 Identificou-se que a prevenção da AIDS deveria ser privilegiada em maior escala pelo 

Estado, visto que ao longo dos anos, com o número de mortes pelos portadores do vírus reduzido 

e a cronicidade da doença fez com que a doença caísse no esquecimento por parte de autoridades 

e a população deixou de estar tão alarmada. As campanhas então deixaram de ser fornecidas com 

a mesma intensidade, ocorrendo mais em épocas de festividades, levando desta forma a um 

aumento de pessoas infectadas, especialmente da população jovem e de idosos. 

  Apesar da descoberta do tratamento a AIDS ainda não tem cura, o que se faz de vital 

importância a continuidade das campanhas para sua prevenção e esta é uma ação de cunho 

político, mas também profissional com o estabelecimento da educação para a saúde junto à 

população.  

Outra ação proposta pelo grupo é o maior investimento na prevenção da AIDS, para que 

as pessoas evitem se contaminar e assim o número de pacientes estabilize, pare de crescer. Neste 

caso, eles se referem à necessidade de prevenção voltada para a sociedade, pois os profissionais 

atuam com o grupo de pacientes já contaminados e com sua família. 

Apontam a importância da melhora na acessibilidade do paciente com a facilitação por 

meio da desburocratização para liberação do passe livre para os doentes na continuidade do 

tratamento. A melhoria da acessibilidade dessa clientela aos recursos medicamentosos para 

tratamento das doenças oportunistas foi também destaque para que o programa tenha sucesso, 

pois algumas unidades referem ausência da disponibilidade de medicamentos para o tratamento 

dessas doenças oportunistas que acompanham a caminhada penosa do paciente com HIV e Aids. 

A questão do preconceito que as pessoas com HIV e Aids ainda enfrentam, foi apontada como 

uma das questões importantes a ser abordada no contexto atual da doença no país. 

Além destas, os profissionais relatam a necessidade de criação de mais ONGs, que 

proporcionem apoio e continuidade de acompanhamento a esses usuários. Apesar de serem 

organizações não governamentais, podem complementar o trabalho do Estado e 

necessitandoreceber por parte deste, maiores investimentos e doações para que permaneçam 
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assim contribuindo com o cuidado à essa clientela, especialmente para Acolhimento social e 

acompanhamento do doente em fase terminal. 

 Nos relatos, os profissionais consideram relevantes a ampliação e qualificação 

profissional, com contratação de mais profissionais. O treinamento e atualização dos profissionais 

foram destacados no estudo,no sentido de serem qualificados para oferecer o melhor serviço a 

esses pacientes,a fim de favorecer planejamento de estratégiasde educação em saúde e de ações 

que visem o entendimento da doença pelos indivíduos portadores ou não do vírus e a prevenção 

dos indivíduos não infectados. 

Além disso, considera-se fundamental a criação de novos centros de referência como uma 

ação do Estado que melhoraria o cuidado desses pacientes, pois estes serviços tem estado 

sobrecarregado devido ao aumento de número de pacientes, onde o número de profissionais não 

cresceu na mesma proporção. 
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CAPÍTULO IX- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Entendendo a importância da atuação do profissional de saúde no cuidado do paciente que 

vive com HIV e Aids, esse trabalho investigou como os profissionais vivenciam seu trabalho no 

ambulatório de HIV/AIDS e o que pensam a respeito do cuidado aos usuários deste programa e 

suas famílias. Evidenciaram-se as dificuldades enfrentadas por esses profissionais na atuação 

diária, assim como as ações voltadas para o atendimento à família do paciente vislumbrando-se o 

que consideram como relevantespara melhorar a implementação das propostas do programa com 

vistas à integralidade do cuidado e qualidade da assistência nesse âmbito. 

 Desta forma, o estudo aponta que os profissionais se sentem satisfeitos com sua atuação 

hoje, mostrando não existir medo ou preconceito por parte dos mesmos. Eles se sentem satisfeitos 

principalmente pelo fato do tratamento apresentar respostas positivas de seu empenho junto aos 

pacientes vivendo com HIV e Aids, reconhecendo que, não obstante os grandes desafios que 

enfrentam nas complexas situações que envolvem a conjuntura atual no programa, o trabalho 

exercido junto à essa clientela tem contribuído com a melhoria na qualidade de vida e aumento 

do tempo de sobrevida dos pacientes. 

 A satisfação no seu trabalho ocorre mesmo em meio a algumas dificuldades apresentadas 

no dia a dia, como a falta do profissional de saúde mental, a redução no quadro de profissionais 

atuantes, o que acarreta a sobrecarga dos demais trabalhadores, pois tem que suprir o déficit dos 

profissionais que foram deslocados de suas funções.  

 Além disto, a complexidade e não adequação do programa às necessidades e demandas de 

atendimento à clientela com HIV e Aids, aliada à sobrecarga, a falta de entrosamento entre a 

equipe multiprofissional demonstra ser um problema, pois o atendimento integral ao paciente e à 
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família se faz necessário e o não retorno dos resultados alcançados pelos profissionais das 

diferentes áreas traz uma redução na qualidade deste atendimento pelo não alinhamento das 

informações e acompanhamento. Além disso, a hegemonia do modelo biomédico de certa forma 

ainda evidente, ocasiona tendências dicotomizadoras do cuidado ao paciente com HIV e Aids. 

 De igual importância, o treinamento e atualização dos profissionais foram destacados no 

estudo,a fim de que estejam qualificados para oferecer o melhor serviço a esses pacientes,a fim 

de favorecer planejamento de estratégiasde educação em saúde.As intervenções educativas e de 

apoio dos profissionais junto à família da pessoa vivendo com HIV e Aids podem maximizar a 

motivação por parte dos familiares na participação e corresponsabilidade no cuidado 

especialmente no que se refere à adesão do paciente ao tratamento, o que constitui um dos sérios 

problemas evidenciados pelos profissionais, contribuindo também para reduzir a desinformação, 

o preconceito e o medo da AIDS. 

 Com relação às ações oferecidas ao cuidado da família da pessoa vivendo com 

HIV/AIDS, dois ambulatórios demonstram ter atendimento quando o paciente permite que seus 

cuidadores saibam de sua enfermidade e quando os mesmos procuram os profissionais e pedem 

para serem atendidos. Outros dois têm reuniões e formam grupos com os familiares para que suas 

necessidades e dúvidas sejam ouvidas e assim um cuidado possa ser realizado, visando o bem 

estar desses indivíduos.Os ambulatórios que não implementaram a reunião de grupos entre os 

familiares, demonstram sua importância e seria uma ação que gostariam que seu programa 

possuísse. 

 Assim como relatado pelos profissionais em questão, vê-se a necessidade da criação de 

grupos de apoio voltados para os familiares por todos os ambulatórios, com o objetivo de reunir 

esses indivíduos que passam pelo mesmo problema, o de infecção do seu ente querido pelo vírus 

da imunodeficiência humana. Assim sendo, os mesmos podem compartilharvivências pessoais e 

dificuldades, promovendo entre o grupo o sentimento de ajuda e o suporte de alguém que passa 

pelo mesmo problema propiciando o sentimento de compreensão e solidariedade. Além de ser 

importante também para o profissional, pois o mesmo tem a oportunidade de criar um vínculo 

com esses indivíduos e pode ver o progresso alcançado por cada um. 

 Considerou-setambém importante,o entrosamento e interação entre os diferentes 

profissionais, podendo ser favorecido por meio de reuniões periódicas entre a equipe 
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multiprofissional atuante, paratroca de experiências, relatodos resultados alcançados com os 

tratamentos, as dificuldades e problemas relacionados a cada paciente e ao trabalho como um 

todo. Desse modo pode-se, portanto, viabilizara fundamental transdisciplinaridade para que o 

cuidado integral se torna mais efetivo, possibilitando encadeamento, visibilidade, integração e 

valorização das ações propostas e realizadasem conjunto pelas variadas áreas de 

atuação,alcançando enfim, aqualidade na continuidade da assistência às pessoas com HIV e Aids. 

Para que mudanças fundamentais ocorram de tal forma a beneficiar os usuários e 

trabalhadores do programa, os profissionais consideram que caberia um redirecionamento 

especial das ações governamentais, no entanto planejadas em conjunto com os profissionais que 

atuam diretamente no programa, no que se refere à maior visibilidade das atuais necessidades, 

exigências e dificuldades que o campo apresenta para a efetiva implementação das ações 

preconizadas no Programa DST/Aids, dando escuta aos profissionais que vivenciam a prática 

cotidiana no contexto atual da Aids, suas perspectivas e desafios oportunizando a coparticipação 

nas mudanças que se vislumbram no exercício de suas profissões para enfim alcançar a melhoria 

do cuidado e qualidade de vida das pessoas e famílias vivendo com HIV/AIDS. 

Considera-se limitações do estudo o não alcance da totalidade dos profissionais na 

investigação considerando ser resultado parcial de um estudo mais amplo. Por outro lado, 

considera-se como limitação a pouca disponibilidade de tempo da maioria dos profissionais para 

aprofundamento da pesquisa em algumas questões importantes tendo em vista a alta demanda de 

atendimentos rotineiros que se evidenciou no campo durante a coleta de dados. Além disso, em 

algumas instituições, vários profissionais tinham reduzido período de atuação no programa ou 

não atuavam diretamente e não puderam participar da pesquisa. No entanto, o estudo traz 

importantes enfoques que podem ampliar os conhecimentos científicos atuais sobre a temática. 

 Enfim, esse estudo possibilitou evidenciar as perspectivas dos profissionais de saúde no 

cuidado às pessoas vivendo com HIV/Aids ede suas famílias, e os desafios da atuação da equipe 

frente às fragilidades da implementação do Programa DST/Aids no município. Desta forma o 

estudo poderá contribuir para novas investigações acerca da temática além de subsidiar novos 

planejamentos de propostas e ajustes de amplitude local da instituição e quiçá regional do 

programa a fim de alcançar a desejadamelhoria da qualidade do cuidado às pessoas que vivem 

com HIV e Aids. 
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ANEXO 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Título do projeto:“As transformações do cuidado de saúde e enfermagem em tempo de aids: 
representações sociais e memórias de enfermeiros e profissionais de saúde no município de Niterói” 
Pesquisadores Responsáveis: Dra. Eliane Ramos Pereira, Társilla Lemos 
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica.  
Telefone para Contato:(21)26299447 e (21)88874353  
Nome do Voluntário (a):_________________________________________________________ 
Idade: ___________ anos  RG:_______________________ 
O(A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa “As transformações do cuidado de 
saúde e enfermagem em tempo de aids: representações sociais e memórias de enfermeiros e profissionais 
de saúde no município de Niterói” de responsabilidade da pesquisadora Dra. Eliane Ramos Pereira, que 
tem como objetivo principal analisar as representações sociais e as memórias das práticas profissionais de 
cuidado voltadas ao HIV/AIDS, desenvolvidas por enfermeiros e por profissionais de saúde estudo este 
que se justifica tendo em vista às diferentes realidades de atenção à saúde em relação ao contexto da 
epidemia do HIV/Aids. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e 
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou 
com a Unidade de Origem.  
Sua participação constará em responder algumas perguntas de uma entrevista, que será gravada e 
transcrita posteriormente. Os benefícios relacionados à sua participação estarão correlacionados com a 
contribuição de geração de um novo conhecimento sobre a o ensino de enfermagem, no que tange à 
necessidade de construção de conteúdo específico sobre as representações sociais da prática junto ao 
portador de HIV/Aids que fundamenta a prática do enfermeiro e do profissional de saúde pautada no 
Programa DST/Aids. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o 
sigilo sobre sua participação. Os danos nela contidos não serão divulgados, de forma a possibilitar sua 
identificação. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta endereço eletrônico da pesquisadora, podendo tirar suas 
dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou a qualquer momento. 
Pesquisadora: Eliane Ramos Pereira 
E-mail: elianeramos.uff@gmail.com 
Eu,_____________________________________________________, RG nº ________________  declaro 
ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Niterói, ________ de __________________ de 2012. 
 

___________________________________   ______________________________________ 
Nome e assinatura do entrevistado                      Nome/Ass do responsável por obter o consentimento 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que os resultados da pesquisa:“AS TRANSFORMAÇÕES DO CUIDADO DE SAÚDE E 

ENFERMAGEM EM TEMPO DE AIDS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MEMÓRIAS DE 

ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NITERÓI”, serão tornados 

públicos tão logo o mesmo se encerre, sejam eles favoráveis ou não, em eventos científicos, seminários, 

bem como divulgados em periódicos científicos da área de saúde conforme a Resolução 196/96 do CNS. 

 

Niterói,___de ____________de 2012. 

 

 

________________________________________________ 

Profª Dra. Eliane Ramos Pereira 

Pesquisadora 
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