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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo examinar o itinerário terapêutico de pacientes que 

abandonaram o tratamento do HIV/AIDS em um Serviço de atenção básica no Município do 

Rio de Janeiro. O tema se justifica por trazer questões que se inserem no cotidiano das 

equipes profissionais e tem sido abordado de modo insuficiente na literatura, visto que este 

debate vem sendo adiado dentro dos Serviços de Saúde. A elaboração deste trabalho se deu 

por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Foram realizadas 12 (doze) entrevistas 

semiestruturadas com pacientes e profissionais de saúde. Inicialmente são apreendidas 

questões relativas à entrada do paciente no Sistema de Saúde a partir do diagnóstico do 

HIV/AIDS. Num segundo momento, com o objetivo de compreender o significado atribuído 

pelo paciente às dimensões do viver e conviver com HIV/AIDS é observado o estar no 

Serviço de Saúde. O deixar o tratamento do HIV/AIDS e o Serviço de Saúde são objeto de 

estudo no terceiro momento, com o intuito de compreender o significado do abandono e as 

repercussões desta decisão para o paciente, profissionais e serviço de saúde. E por fim, são 

elaboradas considerações pertinentes ao tema proposto, concluindo com a visão do paciente 

sobre a organização do serviço e o trabalho da equipe profissional, sua percepção sobre o 

abandono do tratamento e do serviço e a identificação, por meio das falas desses pacientes, de 

quais são as possíveis restrições e potencialidades para aumentar a adesão ao 

acompanhamento ambulatorial no serviço.  

 

Palavras-chave: HIV/AIDS. Abandono. Tratamento. Itinerário Terapêutico. Integralidade. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of this study is to examine the therapeutic itinerary of patients who have 

abandoned the treatment in an primary health care unit in HIV/AIDS in the Rio de Janeiro 

Municipality. The theme is justified by the bringing of issues that fall within the daily work of 

professional teams and that have not been sufficiently discussed in literature, since the 

Healthcare Services have been postponing this debate. The elaboration of this study was done 

by bibliographic and documentary research. Twelve semi structured interviews were held 

with patients and healthcare professionals. Initially, issues regarding the entrance of the 

patient in the Healthcare System from the moment of the diagnosis of HIV/AIDS are 

analyzed. Secondly, the stay of the patient in the Healthcare Services is observed, aiming the 

comprehension of the meaning of living with HIV/AIDS given by the patient. The 

abandonment of the HIV/AIDS treatment and the Healthcare Services are the object of the 

study on a third moment, with the intention of comprehending the reason for the abandonment 

and the repercussions of this decision to the patient, professionals and the Healthcare Service. 

Finally, relevant considerations are made regarding the proposed theme, concluding with the 

patient’s point of view on the service organization and the professional team work; his 

perception on the abandonment of the treatment and the service; and the identification, 

through what these patients say, of the possible restrictions and potentials for increasing the 

adherence to the ambulatory monitoring in the Healthcare Service. 

 

Keywords: HIV/AIDS. Abandonment. Treatment. Therapeutic Itinerary. Integrality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

São inegáveis os avanços e conquistas empreendidos pelo Programa de Aids do 

governo Brasileiro, junto com as Organizações não governamentais e pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, consagrando o país como modelo Internacional na luta contra a epidemia. 

O acesso universal e gratuito à terapia antiretroviral e a garantia de assistência 

contribuíram para uma maior longevidade e qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS. 

Os serviços de saúde gradativamente têm incorporado estratégias como: consultas 

individuais ou compartilhadas com outros profissionais da equipe, grupos de adesão, salas 

de espera, rodas de conversa, entre outras atividades que buscam promover a adesão ao 

tratamento e ao serviço. (Ministério da Saúde/PNDST/AIDS, 2007, p. 13).                                                                                                                                                                               

Essas estratégias têm sido questionadas, especialmente, pela equipe profissional e 

pelos pacientes por seu alcance limitado, não conseguindo na prática atender as 

necessidades das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Um outro aspecto desta discussão trata das novas demandas que pacientes têm trazido 

para as equipes de saúde nos serviços: o desejo de ter filhos, o aumento do número de 

idosos infectados pelo HIV
1
, a decisão do paciente interromper a medicação e buscar 

tratamento alternativo que foge à racionalidade médica e outros. Essas questões se somam 

ao fato da AIDS
2
 ainda ser tratada como uma doença carregada de atributos negativos 

associados à morte, estigmas, preconceito e discriminação interferindo significativamente 

                                                 
1
 É a sigla em Inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS ataca o sistema imunológico, 

responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4+. É 

alterado o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos 

em busca de outros para continuar a infecção. O que é HIV? - Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

Disponível em: http://www.aids.gov.br acesso em 30/06/13. 

 
2
 É o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, como também é chamada é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso 

corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças. O que é AIDS? - Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. Disponível em: http://www.aids.gov.br acesso em 30/06/13. 

 

http://www.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/
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na vivência e na saúde das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Esta dissertação aborda uma dessas demandas, mais especificamente. Tem como 

principal objetivo compreender como o paciente percebe e significa a experiência do 

abandono do tratamento, bem como o serviço de saúde se organiza e atua para enfrentá-lo.  

Considerando as inúmeras variáveis implicadas à temática do abandono do tratamento 

do HIV/AIDS, para melhor aclarar nosso objeto de pesquisa, optamos por fazer um recorte 

mais preciso deste assunto. Neste estudo consideramos abandono do tratamento quando o 

paciente interrompe a tomada da medicação antiretroviral e/ou afasta-se do 

acompanhamento ambulatorial - deixando de realizar a rotina de exames, consultas e seguir 

as orientações da equipe profissional - muitas vezes abandonando o serviço de saúde. 

O Ministério da Saúde, em 13 de Agosto de 2009, define através da Norma Técnica 

208/09, critérios para casos de abandono e recomenda que sejam considerados como tais, 

aqueles em que os usuários: (a) não retirem medicamentos antiretrovirais a partir de três 

meses após a data prevista e (b) não retornem às consultas em seis meses. O alerta de má 

adesão e abandono deve servir para desencadear estratégias de abordagem consentida e 

prioridade de restabelecimento do seguimento ambulatorial destes usuários (Ministério da 

Saúde, 2009). 

Como afirmam Ceccim e Capozollo (2006) os serviços de saúde têm se revelado 

pouco resolutivos para atender as necessidades de saúde das pessoas, fato que repercute no 

retorno do paciente ao ambulatório e na repetição de procedimentos desnecessários 

resultando em atendimento pouco efetivo, que acarreta a utilização desnecessária de 

exames subsidiários e uma série de retornos sem que se resolva o problema. É fácil supor o 

abandono do tratamento à medida que o paciente não tem a sua demanda atendida depois 

de repetidas idas e vindas ao serviço de saúde. Promover adesão ao tratamento não se 

restringe somente a ensinar o paciente a tomar o remédio na dose e hora certa, para manter 

a doença sob controle. No mesmo entendimento, para Santos (2007, p. 190), “a perspectiva 

assistencial que considera a complexidade das relações humanas e permite aos profissionais 

uma visão integral do paciente, facilita o desenvolvimento de parcerias entre o profissional 

de saúde e pacientes, com resultado terapêutico centrados na vida do paciente e não apenas 

nos seus aspectos biológicos”. 
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A inspiração para realizar um trabalho de pesquisa com a temática do abandono do 

tratamento do HIV/AIDS veio da minha inserção profissional como Assistente Social em 

uma unidade de saúde do SUS (Sistema único de Saúde), ao longo de treze anos 

observando a chegada das pessoas no ambulatório de pacientes infectados com o vírus HIV, 

e posteriormente o seu afastamento do serviço. A aproximação com o Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (PPGSC-UFF) 

propiciou a construção de um projeto de pesquisa que possibilitou realizar a referida 

investigação. 

Como eu era pesquisadora e profissional de saúde atuante no serviço público, optei 

por realizar a pesquisa em outro serviço de saúde, que não o meu de atuação profissional, 

local onde poderia haver um maior distanciamento meu em relação aos pacientes e equipe 

profissional. Esta decisão foi tomada para minimizar vieses no estudo.  

Preferimos manter sigilo sobre o nome do serviço que investigamos a fim de 

preservar nossos entrevistados. Tal decisão aspirou ser atitude de cuidado e respeito com os 

informantes para não terem suas opiniões reconhecidas, especialmente, entre seus pares.  

Na literatura encontramos vários trabalhos que discutem a adesão ao tratamento do 

HIV/AIDS, evidenciando o aspecto da medicação. Poucos estudos abordam a vivência da 

pessoa e a repercussão no seu cotidiano dos fatores relacionados ao abandono do 

tratamento do HIV/AIDS. “Esse conhecimento ainda se mostra insuficiente para o 

desenvolvimento de uma abordagem que atenda de modo integral a necessidade de saúde 

dos pacientes, especialmente, por conta de alguns profissionais de saúde que apresentam 

dificuldades em realizar um olhar mais ampliado e uma escuta qualificada, revelando 

possuir uma preparação profissional apartada da integralidade e da humanização” 

(Capozollo, 2006, p.357).  

Este projeto comporta os principais objetivos: 1) Analisar a percepção do paciente 

sobre o abandono do tratamento do HIV/AIDS no serviço de saúde. 2) Identificar na 

percepção dos pacientes possíveis restrições e potencialidades para aumentar a adesão de 

pacientes ao tratamento do HIV/AIDS. 3) Analisar a visão do paciente sobre a organização 

do serviço e o trabalho da equipe profissional no que diz respeito à assistência ofertada ao 

paciente.  
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Utilizamos como suporte teórico o itinerário terapêutico de pacientes que 

abandonaram o tratamento para o HIV/AIDS.  Esta escolha ganhou contorno com as 

sugestões da banca de professores durante o processo de qualificação do projeto de 

pesquisa, uma das etapas do curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense do qual faço parte desde o ano 2011. 

 A sugestão foi aceita: acatamos mudar a proposta de refletir e discutir com 

profissionais dedicados ao campo da saúde o abandono do paciente ao tratamento para o 

HIV/AIDS, para abordar o abandono do tratamento sob o ponto de vista dos pacientes. 

Desta forma, era possível trazer à tona a experiência de quem vivenciou o abandono do 

tratamento, de modo a aprofundar o conhecimento sobre como as pessoas constroem suas 

trajetórias em busca do tratamento do HIV/AIDS e, mais que isso, compreender quais são 

os elementos que influenciam e que adquirem importância no percurso do tratamento.  

Outro ponto importante que definiu com maior clareza o foco deste estudo foi 

articular dois conceitos: “doença crônica” e “ruptura biográfica”. O primeiro realça idéias 

sobre condições de saúde que podem ser gerenciadas, mas não curadas, apresentando 

sintomas contínuos ou periódicos que, de certo modo, podem interferir em várias 

dimensões da vida do adoecido e no seu entorno. São importantes, por exemplo, as políticas 

sociais e de saúde, que lhes proporcionam acesso aos serviços de saúde, aos meios 

diagnósticos e terapêuticos (Canesqui, 2007). E, ainda, a noção de integralidade, com 

ênfase no acolhimento também se mostrou um dispositivo potente em nossa análise para 

avaliar se o cuidado de saúde ofertado pelos profissionais aos pacientes está mais próximo 

ou distante do cuidado integral (Favoretto, 2008).  

Um aspecto importante que contribuiu com o processo da pesquisa foi a suposta 

familiaridade com a temática do abandono do tratamento para HIV/AIDS. Minha trajetória 

enquanto profissional de saúde me fez supor uma proximidade com um cotidiano onde 

rotineiramente paciente expressa intenção de abandonar o tratamento, outros que o 

abandonam sem comunicar sua decisão ao profissional de saúde, outros que retornam 

adoecidos depois de longo tempo de afastamento. Há ainda pacientes que seguidamente 

interrompem o tratamento, alguns que se afastam definitivamente, e outros que perdem 

contato tanto com a equipe profissional como com o serviço de saúde, dentre outras 
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situações.  

Qual a visão do paciente sobre o cuidado em saúde dispensado no serviço pela 

equipe profissional? Qual a visão do paciente sobre as ações implementadas no cotidiano 

do serviço de saúde? Qual a visão do paciente sobre a qualidade da escuta e do diálogo 

entre paciente e a equipe de saúde? Qual a visão do paciente sobre outras necessidades de 

saúde? Qual a compreensão do paciente sobre o abandono do tratamento?  São essas 

perguntas que impulsionaram nossa entrada no campo de pesquisa, e inicialmente serviram 

de guia para uma melhor aproximação com o objeto de estudo, dando pistas para alinhar 

uma proposta de pesquisa contemplando a narrativa do paciente sobre o abandono do seu 

tratamento para o HIV/AIDS e buscando acessar outros contextos de sua vida diferentes 

daquele que eu “já conhecia” pela rotina, pelo hábito, e pelos estereótipos que, como 

sabemos, geram inúmeras formas de preconceitos.  

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas: na primeira buscamos nos apoiar na 

leitura de bibliografias de saúde coletiva indicadas durante o curso do mestrado e em outros 

referenciais que nos permitiram aproximar das discussões sobre o abandono do tratamento 

e sua interface com a adesão ao tratamento do HIV/AIDS. Este levantamento também 

incluiu a conceituação dos termos integralidade, itinerário terapêutico, doença crônica, e 

ruptura biográfica. 

.O segundo momento buscou conhecer o itinerário terapêutico de pacientes que 

abandonaram o tratamento para o HIV/AIDS partindo das falas dos entrevistados sobre o 

seu contexto de vida a partir da soropositividade e sua trajetória desde a entrada no serviço 

de saúde até o abandono do tratamento e afastamento do serviço.  

Os registros em diário de campo e as falas colhidas nas entrevistas constituíram 

nosso material para análise. Esses dados foram submetidos à leitura e releitura e articulados 

com referenciais teóricos do estudo identificamos três categorias: 1) Acesso ao Serviço de 

Saúde; 2)Vivendo e convivendo com HIV/AIDS; 3) Deixar o serviço. Este esforço nos 

permitiu discutir a repercussão do abandono do tratamento em outros contextos de vida do 

paciente, para além do atendimento ambulatorial com profissional de saúde, evidenciando 

suas estratégias de sobrevivência. 

No capítulo 1, apresento revisão da literatura. No capitulo 2, descrevo o percurso 
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metodológico do estudo. No capítulo 3, apresento o campo e perfil dos participantes. No 

capítulo 4 são apreendidas questões relativas à entrada do paciente no Sistema de Saúde a 

partir do diagnóstico do HIV/AIDS. E ainda, com o objetivo de compreender o significado 

atribuído pelo paciente às dimensões do viver e conviver com HIV/AIDS é observado o 

estar no Serviço de Saúde. O deixar o tratamento do HIV/AIDS e o Serviço de Saúde são 

objetos de estudo neste capítulo, com o intuito de compreender o significado do abandono e 

as repercussões desta decisão para o paciente, profissionais e Serviço de Saúde. Finalmente, 

no capítulo 5 expomos as considerações finais do estudo realizado. 

Esperamos que o resultado alcançado neste estudo possa contribuir para a superação 

do modelo tradicional de cuidar da saúde ao buscar ouvir pacientes com HIV/AIDS sobre o 

seu itinerário dentro do sistema de saúde com o seu tratamento a partir de seu diagnóstico 

até a decisão de abandonar o serviço de saúde. A visão da equipe de saúde bem como do 

gestor permitem maior robustez à nossa análise. Com esta reflexão, pretendemos ainda 

gerar conhecimento que possa ser útil, aos serviços e aos gestores, para o desenvolvimento 

de posteriores estratégias no espaço do serviço, e colaborar para a capacitação de 

profissionais de saúde. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA:  

 

No Brasil no final dos anos 70, em pleno início do processo de redemocratização do país, 

surge no campo da saúde o Movimento Sanitário, que inspirado na Conferência de Alma-Ata 

(1978) e na luta pelos direitos de Cidadania entre os quais o direito à saúde, propõe a Reforma 

do Sistema de Saúde Brasileiro buscando a integralidade e a superação do modelo tradicional da 

assistência à saúde que apresentava características marcantes na dicotomia das ações de saúde 

preventivo-curativa, individual/coletiva, através da separação dos campos da saúde pública e da 

atenção médico-hospitalar. (Pinheiro e Guizardi, 2008). 

 

“A integralidade emerge como princípio de organização contínua 

do processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria 

pela busca também contínua de ampliar as possibilidades de 

apreensão das necessidades de saúde de um grupo populaciona” 

(Mattos, 2001, p. 57). 

 

Valla e Lacerda (2008) sugerem que é preciso ter uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e para além do campo biológico, implica que os profissionais de saúde 

criem espaço para a escuta dos sujeitos e seus sofrimentos, para o acolhimento e para o cuidado 

integral à saúde.  

A perspectiva de promover no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
3
, mudanças no 

modelo assistencial e em suas práticas, tem levado à estruturação de novos serviços e espaços de 

intervenção na atenção à saúde. Tais propostas de mudanças têm trazido temas novos e 

relevantes para a agenda do campo da saúde (Favoreto, 2001). 

A complexidade da AIDS tem gerado um debate que tem sido produtivo no sentido de 

alguns profissionais reconhecerem que apesar de ser uma doença que ainda não tem cura, é 

possível cuidar das pessoas que vivem com HIV/AIDS, dar apoio para que superem as 

                                                 
3
 O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas leis 8080/90 

e 8142/90, leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a atuação de desigualdade na Assistência à 

Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão sendo proibidas 

cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. Portal da Saúde – Sistema Único de Saúde. Disponível em 

htpp://portal.saúde.gov.br Acesso em 30/06/13. 
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adversidades da vida, ser solidário de modo a diminuir o impacto do adoecimento e criar espaços 

de troca e acolhimento dos interesses e necessidades de saúde. 

A noção de cuidado referida neste estudo baseia-se na discussão empreendida por 

Pinheiro e Guizard (2008) e com a observação de Boff (2000) de que o cuidado requer uma 

atitude de envolvimento, de preocupação e de responsabilização para com o próximo. 

 

“Uma ação integral como efeitos e repercussões de interações 

positivas entre usuários, profissionais, e instituições, que são 

traduzidas em atitudes como: tratamento digno e respeitoso, com 

qualidade, acolhimento e vínculo” (Pinheiro; Guizard, 2008, p.23). 

 

Essa compreensão se fortalece à medida que o profissional de saúde  consegue perceber o 

paciente como uma pessoa que tem o seu jeito próprio de viver a vida, suas dificuldades, 

preferências,  conflitos, dentre outros valores. 

Com esta visão humanizada passa a ser muito mais importante entender o contexto em 

que as pessoas vivem e a relação que elas estabelecem com a vida e com o mundo do que apenas 

controlar o vírus HIV. 

Concordamos com Valla e Lacerda (2008, p.94) quando afirmam que “para se 

compreender a natureza do sofrimento e adoecimento é preciso transcender a dualidade corpo-

mente e cuidar dos sujeitos como uma totalidade”. 

A idéia de cuidar dos sujeitos como uma totalidade nos remete a pertinência de 

referenciar o nosso estudo com a discussão sobre integralidade, não só por ser uma diretriz da 

política de saúde do Sistema Único de Saúde Brasileiro, expresso na constituição de 1988, que 

deve orientar a prática dos profissionais de saúde no cotidiano dos serviços, mas também, por 

resgatar uma discussão que historicamente se inscreve no campo da Saúde Coletiva, e que no 

Brasil desde o início da década de 80, dentre outros aspectos, questiona o modo de fazer saúde 

que não escuta o paciente, que não considera o seu saber e superestima o controle da doença em 

detrimento de outras necessidades das pessoas como as que vivem com HIV/AIDS.  

O tema integralidade passa a ser difundido no contexto da saúde a partir da luta de 

gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS na construção de um sistema de saúde com 

acesso universal e gratuito, que acolhesse a todos com qualidade e buscando mudanças para 

além do saber identificar e tratar de doenças. 
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No Brasil, a integralidade da atenção é um dos pilares de construção do SUS, 

baseada na primazia das ações de promoção, garantia de atenção nos três níveis de 

complexidade, articulação das ações de prevenção, promoção e recuperação, abordagem 

integral dos indivíduos e das famílias (Contandriopoulos, 2004, p.5331). 

O cotidiano dos serviços de HIV/AIDS tem sido palco de experiências que revelam um 

grande contraste entre a intenção de cuidado e integralidade proposta em circulares, portarias, 

leis e normativos do SUS e a vivência dos profissionais e pacientes. Ou seja, o que se pensa e 

fala nem sempre é o que se faz. 

A prática dos profissionais, bem como o modo como o serviço se organiza, tem sido 

alvo de críticas tanto por parte dos pacientes como entre os próprios profissionais de saúde e a 

população em geral. Essas críticas são formuladas a partir de fatores como: demora no acesso a 

primeira consulta no ambulatório de HIV/AIDS, serviços fechados por falta de profissionais, 

especialmente infectologistas, demora no resultados de exames que monitoram a doença AIDS, 

dificuldade de referenciar o paciente para outros especialistas, pela falta do profissional ou 

agenda lotada onde a espera acaba comprometendo as condições de saúde do paciente, 

insuficiente número de leitos para internação, sem contar com a falta de preparo dos 

profissionais de saúde para realizar um atendimento mais humanizado.  

O debate sobre a integralidade parece ainda tímido dentro dos serviços de saúde, e tem 

levado muitos profissionais, equivocadamente, a se apropriarem do termo, reproduzindo idéias 

que não se confirmam quando o profissional de saúde está diante do paciente. A pouca 

familiaridade com o tema faz com que profissionais de saúde não consigam reconhecer no seu 

fazer profissional aspectos da integralidade. 

Vários autores têm se dedicado a traduzir a noção de integralidade com a ajuda de 

conceitos operacionais que vão servir como uma lente de aumento para analisarmos como e o 

que está sendo feito no dia a dia dos serviços de saúde. 

A partir dessa perspectiva as práticas em saúde que se pautam pela integralidade 

expressam o sentido de garantir a acessibilidade em diferentes níveis de complexidade e 

modalidade de atendimento, a capacidade dos profissionais perceberem o usuário em sua 

dimensão biopsicossocial, articulação da equipe multiprofissional nos serviços, ações 
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articuladas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação; vínculo, e continuidade das 

ações. (Silva Júnior et. al, p.2) 

Assim, inferimos que a integralidade não é conceito fechado e único, à medida que 

cabem vários sentidos para este termo. Integralidade é um termo que implica um movimento, 

uma atitude para se conseguir algo, e mesmo que nunca seja atingido é possível darmos passos 

em direção ao que desejamos transformar: 

 

“A integralidade é um termo que admite vários sentidos e tem 

funcionado como uma imagem-objetivo, indicando a direção que 

queremos imprimir ao sistema e as práticas que nele são exercidas 

contrastando tudo àquilo que criticamos neste mesmo sistema de 

saúde e na prática dos profissionais” (Mattos, 2004, p.1412). 

 

Nesse sentido, a noção de integralidade se aproxima do trabalho de adesão ao tratamento 

do HIV/AIDS, pois dependendo da relação que se estabeleça entre paciente, profissional de 

saúde e serviço de saúde, é possível trazer à tona não somente uma realidade, mais vários 

contextos de realidades que ampliam a possibilidade de construção de uma intervenção que 

aproxima ou se distancia de um cuidado em saúde mais integral. 

Encontramos alguns artigos científicos e dissertações de mestrado que sinalizam o 

aumento do risco do abandono do acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS em pacientes 

que fazem uso de drogas ilícitas. Construir uma proposta de adesão possível e amistosa à 

integralidade implica em reconhecer um processo de idas e vindas em que não basta convencer o 

paciente a retornar ao tratamento. Avançamos, por exemplo, quando o usuário de drogas 

consegue ser inserido e concorda em participar do programa de redução de danos. Cabe 

esclarecer que a redução de danos é uma política pública do Ministério da Saúde, desde o ano de 

2005, para lidar com o usuário de álcool e outras drogas. Essa estratégia não exige abstinência 

do usuário, o mais importante é que a pessoa consiga fazer escolhas mais saudáveis que reduzam 

danos diante de situação que exponha risco. O paciente não precisa deixar de consumir drogas se 

ele desejar, o importante é que o consumo de drogas se dê em condições seguras de modo a 

evitar a transmissão ou mesmo a reinfecção do HIV/AIDS e outras doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Esta reflexão ajuda a desconstruir o pensamento já cristalizado de alguns profissionais 

sobre o trabalho de adesão. Ao identificarem a adesão como uma característica das pessoas, 
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desconsideram que estar ou não aderente ao tratamento faz parte de um processo que pode se 

modificar no momento seguinte, portanto as pessoas estão sujeitas o tempo todo a uma variedade 

de fatores que influenciam a continuidade ou interrupção do tratamento. Com isso, abandona-se 

esse lugar estático onde transitam pessoas aderentes e não aderentes ao tratamento, para um 

lugar dinâmico, onde pessoas poderão construir juntos outros significados para a proposta de 

adesão que incluam suas reais necessidades e interesses. 

Essa compreensão também ajuda a desmistificar a falsa sensação de explicação que os 

conceitos apresentam no entendimento dos profissionais de saúde e das pessoas em geral. Ao 

diagnosticar que o paciente tem adesão/não adesão ao tratamento, os profissionais de saúde usam 

princípios explicativos que na maioria das vezes não se traduzem na prática. Cabe indagar quais 

ferramentas são utilizadas para produzir tais explicações.  

Villela et al. (2009) sinalizam a necessidade de mudanças no modelo de atenção à saúde 

a partir da compreensão ampla das necessidades de saúde que deve orientar a construção do 

sentido da integralidade da atenção, fazendo corresponder à oferta de uma atenção integral à 

busca das respostas possíveis ao conjunto das necessidades de saúde percebidas pelo profissional 

em cada indivíduo à sua frente. 

Como estabelecimento de saúde, o ambulatório tem como vocação o cuidar da saúde 

integral das pessoas, onde se pressupõe a garantia de seguimento e de atendimento não 

agendado das intercorrências. Devido à característica do próprio tratamento da doença AIDS, 

que ainda não tem cura e seu controle perpassa por uma atenção contínua à saúde ao longo de 

vida das pessoas, nesta trajetória é possível evidenciar conflitos, tensões, ditos e desditos, tão 

comuns nas relações de convivência. 

Se por um lado essa convivência tende a favorecer um campo de proximidade entre 

profissionais de saúde, pacientes e o serviço, campo este capaz de superar o modo frio e 

impessoal tão comum nos ambientes que se propõem a cuidar da saúde das pessoas, de construir 

vínculos e fortalecer laços de amizade entre as pessoas. 

Ao mesmo tempo, esta proximidade pode evidenciar uma contradição quando o paciente 

busca o serviço para atender uma intercorrência em saúde que não está relacionada ao 

atendimento em HIV/AIDS. 
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Em algumas situações a busca por determinado serviço de saúde pode retratar o vínculo 

criado com a instituição e equipe profissional, no entanto quando o paciente mais precisa isso 

não é levado em conta, restando-lhe seguir caminho em busca de outro serviço para ter atendida 

a sua necessidade de saúde. 

Capozollo (2003) sinaliza que os serviços de saúde e suas equipes de profissionais têm 

grande dificuldade em responder a demanda espontânea da população por assistência, aos 

problemas de saúde que não se enquadram nas ofertas programadas. 

De fato, experimentamos todo dia vários pedidos de consultas extras no ambulatório, 

para atender pessoas preocupadas por uma relação sexual que tiveram sem proteção, mal estar 

indefinido, pedido para ajudar filho usuário de drogas, alimentação, abrigo e outros. 

Na maioria das vezes, o paciente é orientado a buscar atendimento junto ao serviço de 

emergência, posto de saúde mais próximo de sua residência ou qualquer outro equipamento 

assistencial, com a justificativa de que o ambulatório de especialidade tem limites, ou seja, por 

falta de recursos humanos, materiais e/ou físicos e ainda a percepção de alguns profissionais de 

que o ambulatório é restrito a questão do HIV/AIDS, portanto qualquer outro sintoma que não 

esteja relacionado ao tratamento, deve ser direcionado para outro nível de assistência.  

Nas queixas clínicas, quando se trata de paciente HIV/AIDS, os serviços referenciados 

geralmente retornam o paciente ao ambulatório de HIV/AIDS, justificando que essa demanda é 

do ambulatório onde o paciente tem prontuário e equipe profissional de referência, o que de 

outra forma, parece sugerir que tudo que o paciente sente ou possa vir a sentir está relacionado 

ao HIV/AIDS. Criam-se barreiras que acabam comprometendo o acesso do paciente a um 

sistema com cuidados integrais. Ter acesso ao tratamento do HIV/AIDS é fundamental, mas não 

de forma parcelada e descontínua (Conill, 2004, p.1420). 

Por mais simples que seja o problema de saúde que o usuário traga para o profissional de 

saúde ele deseja ser acolhido, compreendido em suas necessidades, examinado, orientado e 

sentir-se confiante da atenção e responsabilização dos profissionais em manter, recuperar ou 

restabelecer seu bem-estar. Enfim, ser acolhido. (Capozollo, et.al, 2007, p.56) 

Podemos pensar no acolhimento como é traduzido por Silva Júnior (2001, p.91): 

 

“Tratar humanizadamente toda a demanda, dar respostas aos 

demandantes, individuais e coletivas, discriminar riscos, as 
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urgências e emergências, encaminhando os casos às opções de 

tecnologias de intervenção, gerar informação que possibilite a 

leitura e interpretação dos problemas e a oferta de novas opções 

tecnológicas de intervenção; pensar a possibilidade de construção 

de projetos terapêuticos individualizados”. 

 

O cotidiano do serviço de saúde tem sido rico na produção de situações pouco 

acolhedoras e que demonstram o descuidado. É bastante comum em conversas tanto formais 

como informais entre pacientes, profissionais de saúde e pacientes relatos de episódios que 

sinalizam a falta de conversa, diálogo, interesse em ouvir, resolver e cuidar. (Valla, Lacerda, 

2008, p.97). 

Podemos observar isso, por exemplo, na vivência do ambulatório ao identificar 

profissionais atrelarem a idéia do cuidado ao atendimento no tempo recorde de 5 minutos de um 

paciente que recentemente descobriu a infecção pelo vírus, sem informação, com medo e muitas 

dúvidas. 

Parece-nos que neste caso, a idéia de cuidado destes profissionais segundo Mehry (2002) 

tende a ficar restritas aos procedimentos técnicos e as orientações caracterizam-se como 

normativas e prescritivas. Portanto, não cabe saber do paciente como se sente e qual informação 

já possui sobre a infecção do HIV/AIDS, quais os seus projetos de vida, e suas expectativas. O 

que interessa é prescrever o remédio, fazer a receita e agendar o retorno, grande parte das vezes 

ele não acontece. 

 

“Defender a integralidade é defender antes de tudo que as práticas 

em saúde no SUS sejam sempre intersubjetivas, nas quais 

profissionais de saúde se relacionem sempre com sujeitos e não 

com objetos. [...] manter a perspectiva da intersubjetividade 

significa que além de levarmos em conta os nossos conhecimentos 

sobre as doenças, o conhecimento que não necessariamente temos 

daqueles com quem interagimos nos serviços de saúde. Isto implica 

a busca de construir, a partir do diálogo com o outro, projetos 

terapêuticos” (Mattos, 2004, p.1411-1416) 

 

Neste sentido, para o profissional que trabalha na perspectiva da integralidade 

independente do lugar onde se dá o encontro entre paciente e profissional de saúde é possível 

oportunizar o diálogo, a escuta interessada o acolhimento da demanda. Quando conseguimos 
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concretizar esta atitude, colocamos em prática, a postura que é uma das dimensões do 

acolhimento a que se referem Silva Júnior e Mascarenhas (2008, p.246). 

 

“A postura de acolhimento e escuta também é pensada na relação 

dos profissionais de saúde entre si e entre os níveis de hierarquia da 

gestão do serviço. Relações democráticas, que estimulam 

participação, autonomia e decisão coletiva, produzem sujeitos de 

novas práticas sanitárias”.  

 

A experiência como Assistente Social em ambulatório de HIV/AIDS tem evidenciado a 

dificuldade que é para alguns profissionais imprimirem em suas práticas o acolhimento e escuta 

não só com os pacientes mais também com outros profissionais de saúde. Observa-se que há 

pouco espaço para conversa e troca de experiências entre os profissionais e isto repercute na 

qualidade da assistência prestada. 

 Por vezes, a própria atuação do profissional fica comprometida, já que não aproveita os 

espaços coletivos para refletir criticamente sobre a sua prática profissional, não compartilha seu 

saber com outros profissionais de saúde, não articula e nem integra sua proposta de trabalho com 

outros profissionais.  

Ayres (2001, p.63-72) sinaliza que acolhimento não pode ser confundido com recepção, 

ou mesmo pronto atendimento. “É no contínuo da interação entre usuários e serviços de saúde, 

em todas as oportunidades em que se faça presente a possibilidade de escuta do outro, que se dá 

o acolhimento, o qual deve ter entre suas qualidades essa capacidade de escuta”. 

Esta preocupação tem sido observada nos serviços quando decidem instalar o 

acolhimento, sem considerar que esta iniciativa faz parte de um processo que envolve a mudança 

de uma lógica de atenção à saúde onde deverão ser repensadas tanto a prática dos profissionais e 

a organização do serviço, Não se pode simplesmente pensar que o acolhimento é um 

“profissional educado” aguardando a chegada do paciente em uma sala com ar condicionado e 

computador. 

Pensar no acolhimento como um processo que envolve profissionais, o serviço de saúde e 

pacientes, é também ter a oportunidade de aprofundar a reflexão sobre a experiência de 

profissionais em desenvolver protocolos e implantar rotinas, a partir de situações de saúde que 

ainda não foram demandadas pelo paciente e se antecipar prevendo riscos e propondo ações 
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antes mesmo que o agravo ocorra. Mattos (2004, p.1413) sinaliza que o profissional deve ter 

parcimônia nestas recomendações, considerando que “estas propostas não são demandas do 

paciente e em algum aspecto pode representar uma invasão na privacidade da pessoa, ferindo sua 

autonomia”. 

Essa idéia nos estimula a pensar até que ponto o abandono do tratamento é uma questão 

de saúde que prescinde de intervenção ou diz respeito ao direito de escolha do paciente.  

Considerando a proposta de integralidade com ênfase no acolhimento, se as equipes pudessem 

propor estratégias para atuar preventivamente nestes casos, quantos abandonos poderiam ser 

evitados? O entendimento de que o abandono é direito do paciente vai exigir mudanças na lógica 

da prática dos profissionais e também na organização dos serviços? 

 

“A abertura do profissional de saúde para outras necessidades que 

não estão diretamente ligadas à doença presente ou que pode vir a 

se apresentar, ilustra um dos sentidos da integralidade” (Mattos, 

2004. p.1413). 

 

 

O acolhimento também pode ser traduzido como técnica, que possibilita a equipe 

profissional operacionalizar sua prática através de procedimentos e ações. Portanto, por 

exemplo, quando a equipe profissional tem a preocupação de garantir a privacidade no 

atendimento do paciente, respeitando tudo o que confidencialmente o paciente revela, pode estar 

construindo uma relação com este paciente muito mais favorável ao surgimento de informações 

que revelam o seu modo de ser e de pensar, condições que tornam possível a aproximação das 

pessoas e o encontro de respostas mais adequadas as suas necessidades de saúde. (Silva Júnior, 

Mascarenhas, 2008). 

A noção de integralidade com ênfase no acolhimento pode ser um campo rico para 

implementação de uma intervenção que tenha como objetivo aumentar a adesão ao tratamento 

do HIV/AIDS e ao serviço de saúde, desde o momento em que a clientela chega à unidade de 

saúde e vai testar a possibilidade do sistema de saúde acolher e resolver suas demandas. Pode 

permitir ainda resgatar o reconhecimento do ambulatório como um espaço que pertence aos 

pacientes, familiares, equipe profissional e gestores.  

Franco et. al. (2003) compreendem que o acolhimento muda a lógica de organização e 

funcionamento do serviço de saúde quando propõe que o serviço deve manter as portas abertas 
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para todos os pacientes. Nessa perspectiva o paciente que abandonou o tratamento não 

encontraria dificuldades para retornar, pois barreiras como agendamento demorado, e a 

necessidade de passar por outros atendimentos pouco resolutivos seriam superadas. 

Em caráter experimental alguns serviços de saúde já vêm tendo abertura para negociar 

com o usuário condições mais flexíveis para o atendimento da demanda apresentada, por 

exemplo, no ambulatório de HIV/AIDS da Policlínica Antônio Ribeiro Netto, as travestis 

buscam agendar o seu atendimento no horário de final de tarde, já que não conseguem ir ao 

serviço de saúde pela manhã, pois geralmente fazem programa sexual à noite e pela manha ainda 

dormem.  Surgem outras iniciativas no sentido do alargamento da rotina dos serviços, como 

serviços de saúde que atendem nos finais de semana. 

Assim, supomos que acolher escutar e resolver as necessidades de saúde das pessoas 

contribuiria para minimizar o abandono do tratamento e oportunizaria a construção de uma 

relação de confiança e apoio entre a equipe profissional e o paciente. Com isso, a equipe 

profissional recupera a centralidade do atendimento em saúde que tradicionalmente está centrado 

na figura do médico. Nesse modelo onde todos os profissionais são responsáveis pelo 

atendimento em saúde, busca-se valorizar todos os profissionais que estão na linha de frente da 

assistência. (Capozollo et.al.,2007, p.62)  

Mattos sinaliza que “não é aceitável que os serviços estejam organizados apenas para 

atender as doenças de uma população, embora eles devam responder a tais doenças. Os serviços 

devem estar organizados para realizar uma apreensão ampliada das necessidades da população 

ao qual atendem” (2004, p. 1415).  

Nesta perspectiva, o acolhimento se revela como um importante reformulador da prática 

dos profissionais. À medida que a equipe profissional tem uma compreensão ampliada das 

demandas que chegam ao serviço, isso pode estimular a busca de respostas diferenciadas ao que 

tradicionalmente é colocado na rotina. (Silva Júnior, Mascarenhas, 2008). 

Assim, nem sempre as necessidades de saúde do paciente se restringem àquelas 

demandadas no primeiro atendimento. Isto torna possível ofertar mais cuidado as pessoas, tendo 

em vista que mais demandas são incorporadas ao serviço. A idéia de acessibilidade complementa 

o conceito de acolhimento. (Silva Júnior e Mascarenhas, p.248). 
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“A acessibilidade é entendida como o conjunto de circunstâncias, 

de diversa natureza, que viabiliza a entrada de cada paciente na rede 

de serviços, em seus diferentes níveis de complexidade e 

modalidade de atendimento”. 

 

Para esses autores também, a integralidade no sentido da reorganização dos serviços vai 

prescindir de: 

 

 “Mudanças no processo de trabalho em saúde, buscando qualidade 

dos serviços, capacitação dos profissionais, insumos estratégicos. 

Cabe ainda aos gestores, a organização dos serviços de saúde de 

forma a integrar os diversos níveis de atenção do sistema de saúde, 

onde acesso e resolutividade são palavras-chaves e onde ganham 

espaço para o equacionamento das linhas de cuidado” (Malta e 

Mehry, 2010 p. 598). 

  

 Nos últimos anos, temos assistidos ao esforço de alguns profissionais e serviços de saúde 

no sentido de aproximar o cuidado, acolhimento e a integralidade das suas práticas profissionais. 

No entanto também observamos que esta intenção acaba banalizada por algumas experiências 

que não conseguem superar o modelo tradicional da assistência que não escuta, não dialoga, nem 

contribui para a autonomia das pessoas.  

  Mudar esta lógica exige um novo modo de organização e funcionamento do serviço de 

saúde e também um novo perfil de profissional, que de acordo com (Villela et al,2009, p.1318) 

tem que ser capaz de assimilar as inovações tecnológicas continuamente postas a disposição dos 

profissionais e usuários do sistema. Isso exige um processo constante de análise crítica por parte 

dos gerentes e gestores, criação de protocolos específicos, capacitação e supervisão dos recursos 

humanos. 

 O desafio de efetivar um modelo de assistência à saúde que consiga responder as 

necessidades de saúde orientadas pelo princípio da integralidade e universalidade tem chamado, 

também, a atenção dos bioeticistas brasileiros que no artigo científico “A Equidade no Sistema 

de Saúde na visão de Bioeticistas Brasileiros”, publicado na Revista da Associação, em 2009, 

revelam a dificuldade em avaliar o que seria um sistema de saúde justo e equinânime dada à 

complexidade do mundo atual em que permanentemente se discute sobre a escassez e 

competição de recursos de toda ordem. Como sermos justos diante de necessidades de saúde tão 
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desiguais. À priori, nossa carta constitucional garante que o atendimento às necessidades de 

saúde é um direito de todos e dever do Estado. (Fortes, 2010, p.47). 

 A priori, o paciente que abandona o tratamento do HIV/AIDS e retorna ao serviço 

deveria ter acesso aos recursos disponíveis para atender suas necessidades como qualquer outro 

paciente inserido na rotina do serviço. No entanto, parece que alguns profissionais imbuídos de 

julgamentos morais, acabam penalizando o paciente em nome de uma suposta atitude educativa. 

Há relatos de pacientes sobre a demora excessiva no tempo de espera na sala de recepção do 

serviço e a percepção que o atendimento sempre que possível é postergado. 

 

1.1 - Adesão como uma dimensão da integralidade 

 

 A escolha do temático abandono do paciente ao tratamento do HIV/AIDS me aproximou 

da literatura sobre adesão ao tratamento do HIV/AIDS. A maioria dos textos acessados aborda a 

adesão aos medicamentos, item importante do tratamento, no entanto pretendia ir além deste 

aspecto, o tratamento do HIV/AIDS é mais que a tomada de medicação, envolve outros aspectos 

da vida da pessoa. 

 Neste sentido, trazer a literatura sobre integralidade alargou a minha visão sobre outros 

aspectos como a inclusão das subjetividades do paciente e do profissional de saúde no contexto 

do tratamento, dentre outros. 

 Outro ponto importante que definiu com maior clareza o foco do meu estudo foi eleger o 

abandono do paciente ao tratamento do HIV/AIDS por reconhecer que este contexto é mais 

amplo e abrange aspectos tanto objetivos (medicação, consultas, exames...) como subjetivos 

(modo de ser, de estar no mundo, desejos, sonhos...).  

 Dentre os vários textos lidos destacamos a contribuição da pesquisa intitulada “Fatores 

Associados ao abandono de acompanhamento ambulatorial em um serviço de assistência 

especializada em HIV/AIDS no RJ”, publicada na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2011. 

Neste texto, os autores identificam fatores que levam os pacientes abandonarem o 

acompanhamento ambulatorial, o diálogo com os achados deste estudo subsidiarão a discussão 

em minha dissertação de mestrado. E ainda, ajudam a recuperar elementos da assistência que 

tem sido ofertada aos pacientes com HIV/AIDS, conforme descrevemos a seguir. 
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 No Brasil, o acesso universal à medicação antiretroviral foi um divisor de águas no 

tratamento do HIV/AIDS. Passou-se de um período em que ter HIV/AIDS significava certeza do 

óbito para um contexto em que é possível ter qualidade de vida e maior sobrevida.  

 Segundo Cheslaine (2011), a partir de revisão de literatura sobre discursos da adesão ao 

tratamento da AIDS, no Brasil, o termo mais utilizado no tratamento da AIDS é adesão, 

encontrando-se também aderência. Geralmente o termo está associado à tomada de 

medicamentos antiretrovirais conforme recomendação médica. 

 Em 2007, o Departamento de DSTS AIDS e Hepatites Virais, antigo Programa Nacional 

de DST/AIDS conceitua uma visão mais ampla ao termo adesão: 

       

“A adesão é um processo dinâmico e multifatorial que abrange a 

aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, 

que requer decisões compartilhadas e corresponsabilizadas entre a 

pessoa que vive com HIV, a equipe e a rede social” (Ministério 

Saúde, 2007, p. 11). 

 

 

 As recomendações do Ministério da Saúde contidas no documento Diretrizes para o 

fortalecimento das ações de adesão ao tratamento para pessoas que vivem com HIV e AIDS 

contêm avanços que sinalizam que os serviços de saúde precisam atualizar suas ações de adesão 

ao tratamento, na busca da melhoria do acolhimento ao paciente e no fortalecimento do seu 

vínculo com a equipe de saúde e com o serviço.  No entanto, no cotidiano da unidade de saúde, 

ainda tem sido bastante difícil concretizar estas ações. 

 Vários estudos como o de Paiva (2007) confirma que “o vínculo entre o paciente e o 

serviço que o assiste é de essencial importância para a adesão”. Algumas barreiras se interpõem 

na construção deste vínculo principalmente quando a equipe de saúde e mesmo o serviço 

apresentam um modelo de intervenção rígido que não considera dialogar com o paciente, 

conhecer com interesse a sua história de vida, e negociar caminhos para a melhoria da adesão à 

vida, já que o tratamento é somente um de seus aspectos. Para Pinheiro et al, (2008, p. 77): 

 

“A integralidade surge como a capacidade de profissionais de saúde 

e serviços de saúde interagir com os usuários, produzindo território 

comum que possibilite o diálogo entre esses sujeitos. Uma interação 

capaz de ocorrer no cotidiano das práticas, tanto na oferta do 

cuidado como na organização do serviço”. 
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 Neste sentido, (Santos, 2007, p.191) em sua tese de doutorado chama atenção para a 

relevância da qualidade da escuta e o diálogo por parte do profissional para uma prática mais 

humanizada. “Para isso é preciso investir na formação de vínculos interpessoais entre 

profissional de saúde e o paciente de modo que estes se envolvam com um cuidado integral. Para 

se atingir este objetivo, ainda é necessário ampliar e aprofundar as reformulações no processo de 

ensino/aprendizagem destes profissionais”. 

            Uma recente revisão da produção bibliográfica latino-americana de pesquisas sobre 

adesão/não adesão ao tratamento de pessoas portadoras de problemas crônicos, incluindo a 

AIDS, aponta que: 

“A maioria dos fatores para não adesão responsabiliza o paciente, 

mostrando que a maior carga de responsabilidade pela adesão/não 

adesão é conferida a ele. Os autores assinalam: profissionais, 

serviços de saúde, governos e instituições de ensino sejam co-

responsáveis nesse processo” (Reiners et. al, 2008, p.2302). 

 

Diversos estudos apontam que adesão é (também) resultado da qualidade do serviço. A 

primeira pesquisa desenvolvida pela equipe Qualiaids
4
, por docentes e pesquisadores de várias 

universidades brasileiras em 19998/1999, revelou: 

 

 “Além das características dos pacientes da doença e do tratamento, 

questões tradicionalmente investigadas em estudos em relação ao 

tema, incluem características da assistência prestada, 

particularmente aos aspectos da acessibilidade e da relação médico-

paciente” (Nemes et al, 2009, p. 208). 

 

Ainda neste estudo, os autores mostram que os serviços de saúde avaliados exibiram: 

  

“Fluxogramas da assistência em grande parte das unidades (...) 

rotineiros, iguais para todos os pacientes, não priorizando os grupos 

de maior risco de não adesão. [...] Criar fluxogramas especiais para 

                                                 
4
 O Sistema Qualiaids é um sistema de autoavaliação da qualidade da assistência ambulatorial dos Serviços 

do SUS que assistem pessoas vivendo com HIV/AIDS. É composto de um questionário eletrônico dirigido 

aos gerentes e equipes locais dos serviços e as respostas são classificadas em três níveis 0, 1, 2 com o valor 2 

indicando a melhor qualidade.Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. QUALIAIDS – Disponível em 

htpp://www.aids.gov.br Acesso em 30/06/2013. 
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grupos não substitui o cuidado individual, trata-se de oferecer 

cuidado especial àqueles com maior vulnerabilidade, justamente na 

direção de promover ativamente a equidade” (Nemes et al, 2009, p. 

210-211). 

 

De forma aproximada, uma pesquisa sobre fatores associados ao abandono do 

acompanhamento ambulatorial em um serviço de assistência especializada em HIV/AIDS no Rio 

de Janeiro apontou: 

 

“Dada a complexidade da demanda da clientela assistida nos 

serviços especializados em HIV/AIDS fica evidente a necessidade 

que seja formuladas estratégias de intervenção precoces e 

transdisciplinares no cuidado desta clientela, visando a evitar que o 

abandono aconteça” (Castilho et al, 2011, p.187-197). 

 

Os autores da referida pesquisa sinalizam a importância das equipes de saúde tomar para 

si a responsabilidade do cuidado ao paciente, envolvendo outros profissionais que possam 

contribuir construindo intervenções em conjunto para o enfrentamento do abandono do 

tratamento. E complementam: 

 

 

“A diversidade de fatores envolvidos com o cuidado destes 

pacientes torna bastante complexa e de grande responsabilidade a 

tarefa dos serviços especializados. Uma vez conhecida as 

vulnerabilidades do paciente fica estabelecido um espaço de 

intervenção para o incremento da adesão a ser exercido pela equipe 

de saúde, através da elaboração de estratégias de apoio a estes 

pacientes que visem contribuir para a melhoria do seu bem estar 

tanto emocional quanto social” (id.2011, p.187-197). 

 

Neste contexto, defendemos que realizar um estudo em um ambulatório de HIV/AIDS no 

Município do Rio de Janeiro é relevante não só por favorecer a discussão da importância da 

construção de uma proposta de intervenção que contribua para adesão ao tratamento, mas 

também pela oportunidade de atualizar um cenário que geralmente se apresenta com numerosas 

informações desatualizadas e pulverizadas, o que faz com que os profissionais de saúde não 

consigam expressar no cotidiano de trabalho estratégias para o enfrentamento do abandono do 

tratamento do HIV/AIDS. Tais estratégias, por exemplo, poderiam levar em consideração o 

saber dos envolvidos no ato de cuidar bem como daqueles que são cuidados. 
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1.2 - Itinerários Terapêuticos 

 

Valorizar a experiência da pessoa que vive com HIV/AIDS nos remete a idéia de que 

estas precisam ser ouvidas e respeitadas no que concerne as suas necessidades em geral e ao seu 

sofrimento, considerando-se que as mesmas são detentoras de um saber próprio, construído 

através das experiências concretas de vida, de saúde e adoecimento. (Valla, 1998). 

Ao focarmos algumas das dimensões do viver com HIV/AIDS  é possível perceber que o 

vírus se instala não só no corpo da pessoa, mais também perpassa as relações com a família, os 

vizinhos, o ambiente de trabalho, o lazer, dentre outras. 

Corroborando esta reflexão Gerhard (2009, p. 279) considera que as “necessidades em 

saúde e as demandas dos pacientes devem ser compreendidas de forma ampliada a partir dos 

contextos onde elas tomam forma e sentido, ou seja, de suas situações de vida”. 

No cotidiano das salas de espera dos serviços de saúde, são recorrentes relatos dos 

pacientes de não conseguirem expressar o que sentem diante dos profissionais de saúde, 

principalmente diante do seu médico. Por outro lado alguns profissionais reconhecem o acesso 

parcial às situações da vida do paciente. No geral, “as dimensões relativas aos contextos de vida 

dos usuários e suas histórias escapam aos profissionais de saúde, embora sejam elas que definem 

as possibilidades de oferta e acesso aos serviços de saúde”, (Mângia, Muramoto, 2008) . 

Neste sentido podemos inferir que o abandono do tratamento é uma resposta objetiva do 

paciente diante a diversidade de situações que levam em conta o seu cotidiano, suas ações, suas 

preferências, seus pensamentos e crenças. 

Considerar a perspectiva do paciente torna-se fundamental não só pela oportunidade do 

profissional de saúde e o serviço de saúde ter acesso ao modo como as pessoas interpretam suas 

experiências de vida mais também como respondem a estas. Como lembra Helman (2009, p. 

117). 

“Tanto o significado dado aos sintomas quanto sua resposta 

emocional a eles é influenciada pela sua própria origem e 

personalidade, bem como pelo contexto cultural, social e 

econômico onde os sintomas surgem”. 
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Para compreender a lógica do paciente que abandona o tratamento vivendo com 

HIV/AIDS propomos o itinerário terapêutico como ferramenta mais apropriada para recuperar a 

narrativa de experiências a partir do diagnóstico. A percepção do paciente pode contribuir para 

entender como o serviço se organiza para prestar assistência, bem como as lacunas geradas.  

A escolha da literatura socioantropológica sobre itinerários terapêuticos como suporte 

teórico nos parece mais adequada por ser considerado um analisador das trajetórias do cuidado 

para a saúde, permitindo observar em quais espaços do SUS o paciente encontrou a resolução 

buscada, bem como apreender a produção de sentidos na experiência de adoecimento de pessoas. 

Neste sentido, possibilita compreender a busca por cuidados e como se deu o processo do 

abandono do acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS, como a experiência foi interpretada 

pela própria pessoa, o significado que o evento tem em suas vidas, uma vez que a vivência do 

evento tem por referência os contextos socioculturais que compartilham no seu processo de 

socialização, bem como as perspectivas de vida delineadas por elas (Bellato et al, 2008, p.188). 

A fim de melhor compreender como a experiência do viver com HIV/AIDS é vivenciada 

pelos pacientes nos reportamos ao conceito ”modelo explicativo” desenvolvido por Arthur 

Kleinm que pode ser definido como “um conjunto de explicações sobre doença e tratamento, que 

determina o que se pode considerar como evidência clínica relevante e como se organiza e 

interpreta esta evidência com base em racionalizações construídas por perspectivas terapêuticas 

distintas”. Mângia, Muramoto (2008 apud Alves, Souza,1999, p.129). 

Conforme discutido acima, qualquer análise que se faça das implicações da condição 

crônica (a AIDS tende à cronicidade com o advento da terapia antiretroviral) [ ] “permite duas 

perspectivas: uma macro, do sistema de saúde, em termos de como o mesmo se organiza e 

disponibiliza os seus recursos: outra micro, da dimensão cotidiana (dos pacientes) e suas famílias 

que necessitam gerenciar o cuidado e que empreendem, nesta experiência, itinerários 

terapêuticos próprios”. (Bellato et al, 2011, p. 204). 

Os itinerários terapêuticos e as escolhas terapêuticas devem ser analisadas considerando 

o cotidiano de vidas das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, observando-se  como o  

paciente dá conta de suas necessidades de saúde, a quem  e como recorre para ter resolutividade 

em suas demandas, quais recursos dispõe para concretizar seu direito à saúde. Cabe destacar que 

a condição de cronicidade  vai evidenciar ao longo da vida do paciente outras necessidades como 
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moradia, alimentação, cuidador, transporte, entre outras que afetam diretamente a sua 

experiência de vida com HIV/AIDS e, como afirmam Bellato et. al.(2011), se expressam em 

diversas dimensões – por sofrimentos, gestos, atitudes, termos e queixas. Aproximarmo-nos 

destas dimensões pode ser uma oportunidade de refletir e valorizar diferentes momentos deste 

cotidiano.  

 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa foi realizada em uma unidade básica de saúde da rede 

municipal do Rio de Janeiro, que oferta tratamento para pessoas com HIV/AIDS, dentre 

outras especialidades. A seleção deste serviço não foi aleatória. Procuramos definir alguns 

critérios que julgamos importante não só para facilitar o trabalho de pesquisa, mas também 

para que estes não destoassem do desenho do estudo elaborado.  

Assim, para eleger o campo de pesquisa foram observados os seguintes requisitos: 

1) O fato do serviço de saúde pertencer à rede pública e integrar a rede SUS; 2) 

Desenvolver programas e serviços com propostas voltadas para o cuidado integral em 

saúde; 3) A localização do serviço em bairro de fácil acesso, sendo este um aspecto 

facilitador para o deslocamento da pesquisadora. 

Neste estudo optamos por uma abordagem qualitativa, por reconhecer que a 

discussão sobre o abandono do tratamento e do serviço de saúde por paciente com 

HIV/AIDS trouxe à tona a necessidade de me aproximar dos pacientes e ouvir o que eles 

têm a dizer e buscar interpretar o que sentem ao dizer. De modo complementar ouvimos 

também os profissionais de saúde deste serviço. Neste tipo de pesquisa, as pessoas são 

ouvidas, situadas e compreendidas em seu contexto cotidiano (Guerriero, 2008, p. 4). 

Diante do meu interesse em compreender como o paciente percebe e significa a experiência 

do abandono do tratamento e do serviço de saúde, entre outros objetivos já descritos, 

entendemos que a abordagem qualitativa é a mais apropriada a este estudo.  

A aproximação com a literatura socioantropológica possibilitou identificação com 

métodos qualitativos, que trazem como marca registrada o estudo das pessoas em seu 
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próprio território e implicam, assim, o encadeamento entre observar, juntar-se a elas 

(observação participante), conversar com as pessoas (entrevistas, conversas informais) e 

ouvi-las e/ou ler o que elas escreveram. Quando trazemos o método qualitativo para área da 

saúde entendemos que ele nos ajuda a reunir dados sobre o mundo social e interpretar os 

significados que as pessoas atribuem às suas experiências, entendendo as diversas maneiras 

como a pessoa compreende este mundo (Poppe &Mays, 2009). Ainda sobre esse ponto 

Minayo complementa: 

 

“O profissional de saúde metodologicamente precisa ouvir, 

primeiro, como nosso interlocutor define sua situação. Em segundo 

lugar, qual é sua experiência biográfica, lembrando que uma pessoa 

sempre está situada biograficamente no mundo da vida e é nesse 

contexto que pensa, sente e age. Em terceiro lugar, qual é seu 

estoque de conhecimento, ou seja, qual é sua sedimentação de 

experiências e situações vivenciadas, a partir da qual ele interpreta 

o mundo e pauta sua ação. Em quarto lugar a que o interlocutor dá 

relevância em sua fala, pois sua estrutura de relevâncias se 

relaciona a bagagem de conhecimentos e à sua biográfica” (2008, 

p.250). 

 

A relação amistosa com alguns profissionais deste serviço me fez supor mais 

facilidades para realizar o trabalho de campo. No entanto, logo nas primeiras visitas ao 

serviço soube que alguns destes profissionais haviam sido transferidos, outros estavam em 

férias ou trabalhavam em horário diferente do que eu costumava reservar para realizar a 

pesquisa. A vivência como profissional da assistência me fez supor uma familiaridade com 

aqueles profissionais que logo percebi ser irreal. Os poucos profissionais conhecidos com 

quem mantinha relação de amizade se mostraram os mais resistentes em participar do 

estudo, dando a entender claramente sua indisponibilidade. Por duas vezes, marcarmos 

entrevista e na última data agendada recebemos ligação telefônica cancelando o encontro, 

pois o profissional se encontrava em férias.   

Pensar sobre esta questão me remeteu a idéia de que dispomos de um mapa que nos 

familiariza com os cenários e situações sociais do nosso cotidiano, dando nome, lugar e 

posição dos indivíduos. Isto, no entanto, não significa que conhecemos o ponto de vista e a 

visão de mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras que estão por 

detrás dessas interações (Velho, 1976, p.40). 
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 Essa reflexão me levou a pensar no papel do pesquisador em um serviço de saúde. 

Ao discorrer sobre trabalho de campo, Roberto da Matta (1984) estimula o pesquisador a 

não se limitar ao universo do senso comum e sair da superficialidade, o que implica não se 

contentar com o conhecimento suposto sobre algum aspecto do objeto de estudo. Muitas 

das vezes, pela familiaridade que temos sobre determinado assunto, supomos conhecê-lo 

suficientemente e embotamos a nossa curiosidade. Por outro lado, o que não faz parte do 

repertório que nos é familiar, acaba desconhecido justamente pela dificuldade de pensar em 

perguntas que possam gerar outras perguntas e assim ganhar um sentido mesmo com 

contradições, idéias divergentes e diferenciadas. 

Este cenário acabou me conduzindo à Direção da Unidade Saúde onde foi realizada 

a pesquisa, que por sua vez designou a Coordenadora da Atenção Integral à Saúde dos 

Adultos para ser o elo entre o meu estudo e à instituição. 

Neste estudo optamos por não ter acesso ao prontuário do paciente, por imaginar  

que o serviço já tivesse como rotina administrativa identificar os pacientes afastados do 

serviço, faltando as consultas agendadas. Verificamos posteriormente que apesar do esforço 

de alguns dos profissionais, esta informação sobre o abandono não está sistematizada neste 

serviço de saúde. A Coordenadora da Atenção Integral da Saúde dos Adultos do serviço 

investigado se incumbiu de intermediar todas as informações necessárias para que eu 

pudesse ter acesso aos pacientes. Assim, foram repassados telefones e endereços e 

posteriormente foi realizado contato por telefone com os pacientes que se encontravam 

afastados do serviço de saúde. Além dos pacientes da referida unidade de saúde, contamos 

com a colaboração de duas pacientes que vivenciaram esse afastamento em outros serviços 

de saúde. 

 Inicialmente, o único instrumento de contato com os pacientes foi o telefone, mas 

após entendimentos com a infectologista do serviço, tornou-se possível o contato pessoal, 

ocorrendo com pacientes que se dirigiram ao serviço com o propósito de retornarem ao 

tratamento após período de abandono.  

O aerograma não foi um recurso utilizado neste estudo. Na prática constatamos sua 

necessidade quando não conseguimos contato com o paciente por telefone.  O acesso ao 

aerograma seria mais uma opção a ser utilizada na busca de contato. O pedido deste recurso 
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junto ao serviço investigado foi uma estratégia utilizada para acessá-lo, porém esta 

iniciativa não teve sucesso.  

O convite para o profissional de saúde participar do estudo foi feito no próprio 

ambulatório. O gestor aceitou o convite para participar do estudo em reunião de serviço 

ocorrida em outra instituição de saúde. Nenhum paciente foi excluído do estudo em razão 

de déficit de cognição, tais como dificuldade de memória, raciocínio, conhecimento, 

comunicação, dentre outros. No tocante aos profissionais de saúde foram incluídos aqueles 

que no momento do estudo estavam em pleno desempenho de suas atividades funcionais. 

Apenas uma profissional de saúde foi excluída do estudo por motivo de férias. 

Utilizamos o itinerário terapêutico como suporte teórico, por entender que 

analisando a prática (itinerários terapêuticos) do indivíduo é possível compreender a saúde 

e a forma como ele enfrenta a doença. Assim, partindo do contexto onde essas práticas 

tomam forma, é dentro dele que os indivíduos evoluem ao mesmo tempo em que seu corpo, 

seus pensamentos, suas ações, são formatados por esse espaço social. Por outro lado, foi 

importante considerar os indivíduos como atores sociais, definidos ao mesmo tempo por 

esse espaço social no qual se inserem e pela consciência de agir sobre esse espaço 

(Gerhardt, 2000). Tendo em vista a multiplicidade de dados que devem ser levados em 

conta quando analisamos a trajetória dos pacientes e sua busca por cuidados de saúde, a 

análise temática foi a abordagem mais apropriada para examinar os dados colhidos no 

campo. 

 

“O pesquisador agrupa os dados por temas e examina todos os 

casos no estudo para ter certeza de que todas as manifestações de 

cada tema foram incluídas e comparadas. Esta pode ser a forma 

mais simples de análise e, talvez por este motivo, é a mais 

comumente utilizada na pesquisa em atenção à saúde” (Pope & 

Mays, 2009, p. 83). 

 

Na tentativa de obter mais informações para o nosso estudo, utilizamos a 

observação participante e a modalidade de entrevistas semiestruturada com apoio de 

perguntas abertas, para estimular os nossos entrevistados a dizer o que realmente pensavam. 

Consideramos que esta estratégia favoreceu o relato de experiências e o acesso ao 

ponto de vista dos entrevistados sobre seus significados. Para o pesquisador este 
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instrumento forneceu dados mais fidedignos porque foram informações provenientes do 

próprio entrevistado. 

Neste sentido, Minayo (2008, p. 262) ao identificar informações que se referiam 

diretamente à pessoa entrevistada, concluiu. 

 

 
“São informações que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a 

realidade que vivencia e a que os cientistas sociais costumam 

denominar “subjetiva” e só podem ser conseguidas com a 

contribuição da pessoa. Constituem uma representação da 

realidade, idéias, crenças, maneira de pensar, opiniões, sentimentos, 

maneira de sentir, maneira de atuar, condutas, projeções para o 

futuro, razões conscientes ou inconscientes de determinadas 

atitudes e comportamentos”. 

 

Para dar maior profundidade ao nosso estudo fizemos revisão bibliográfica, 

acessamos a rede internet e documentos institucionais, como circulares, portarias, 

memorandos e ofícios. 

A importância de se combinar mais de um método de pesquisas revelou uma maior 

quantidade de dados, que analisados puderam confirmar se o que os entrevistados relataram 

durante a entrevista foi observado na vivência cotidiana do serviço. 

Pope e Mays (2009, p.30) ao estudar a abordagem qualitativa concluíram que nem 

sempre os achados das entrevistas corresponderam aos estudos observacionais de outra 

fonte de dados, uma vez que as pessoas nem sempre falam o que realmente fazem. 

À medida que os dados foram coletados no campo de pesquisa concomitantemente 

foi feito um esforço no sentido de captar o sentido das informações acessadas. “A primeira 

tarefa na análise foi a leitura e releitura de todos os dados para identificar um conjunto 

inicial de temas ou categorias”. 

Seguindo o roteiro proposto por Minayo (1996), os dados obtidos no campo foram 

ordenados e articulados com o referencial teórico da Saúde Coletiva estudado desde o 

estágio probatório e aprofundado no mestrado, e que possibilitou a análise final dos dados 

viabilizando o resultado da pesquisa proposta. 

As categorias de análise foram construídas a partir da leitura e releitura das 

transcrições das entrevistas realizadas e dos objetivos da pesquisa. Os dados foram 
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analisados a partir destas temáticas: 1)Acesso ao serviço de saúde; 2)Vivendo com 

HIV/AIDS; 3) Deixando o serviço de saúde. 

Para efeito de registro das entrevistas foi utilizado gravador e anotações manuais 

(diário de campo). Tal medida visou proteger as informações coletadas e garantir o acesso 

futuro. Foram utilizados também os seguintes recursos: papel, caneta, sala, computador, 

impressora, cadeira e mesa. Importante ressaltar que a maioria das entrevistas ocorreu nas 

dependências do próprio serviço. Apenas as duas pacientes externas foram ouvidas em 

outra unidade de saúde, local negociado em função da disponibilidade das informantes e da 

pesquisadora. Atribuímos nomes fictícios aos nossos informantes, providências que 

consideramos adequadas para garantir a privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Este estudo foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense sob o nº 12383 e aprovado em 17 de Abril de 2012 e ao Conselho de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – CEP –CMSDC-RJ, 

sob o protocolo nº 17/12 e aprovado em 29 de Junho de 2012. Além disso, foram prestados 

todos os esclarecimentos devidos aos participantes da pesquisa após assinarem Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme requerido pela Resolução n.º 96/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996). 
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3. O CAMPO E PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

3.1 - A entrada em campo: conhecendo (e apresentando) o serviço de saúde 

 

O primeiro desafio no local a ser estudado foi com a minha apresentação. Sem 

referência familiar, eu me senti como uma estranha, num lugar estranho. Essa sensação foi 

se dissipando diante da cordialidade com que fui recebida pela Direção do serviço e sua 

assessoria, constituída pela Coordenadora do Serviço de Atenção Integral à Saúde e pela 

Coordenadora do Setor de Atenção Integral da Saúde dos Adultos, me deixando à vontade 

para expor minha intenção de pesquisar sobre o abandono do serviço de saúde por pacientes 

com HIV/AIDS e solicitar o apoio da equipe profissional. 

Chamou-me atenção durante os dias que visitei o serviço que tanto gestores como 

profissionais parecem ter dificuldades em estabelecer limites em relação ao seu fazer 

profissional, pois com bastante freqüência se permitem interromper a conversa, ou mesmo 

o que estão fazendo no momento, para dar conta de outros afazeres como atender ligação 

telefônica, atender chamado de outro profissional, prestar alguma informação, dirimir 

dúvidas, entre outros. Com isso, várias conversas interessantes que tivemos ficaram sem 

conclusão, e idéias acabaram se perdendo com as freqüentes interrupções. 

A arquitetura vertical do serviço acaba também favorecendo esta dispersão, pois o 

profissional para dar conta de suas competências tem que se deslocar num prédio com 3 

(três) pavimentos,com acesso através de escada e um elevador que nem sempre funciona. 

As salas do primeiro e segundo andares são relativamente pequenas. Algumas salas foram 

reformadas com a colocação de divisórias para agregar outros ambientes. Observa-se 

pintura das paredes desgastadas com o tempo. A mobília conjuga móveis antigos e novos. 

A ventilação em algumas salas é deficiente por conta de janelas emperradas e aparelho de 

ventilação pouco potente. O terceiro andar recentemente passou a ser ocupado por equipes 

da Estratégia de Saúde da Família e por conta de ser gerenciado por uma OS (Organização 

Social)
5
 recebeu investimentos como pintura, equipamentos eletrônicos e mobília nova. 

                                                 
5
 É um título outorgado pelo poder público às instituições de direito privado, sem fins lucrativos, com o fim 

de estabelecer parcerias para execução de ações, em nome do Estado, mediante assinatura de contrato de 

gestão. Este contrato tem como característica o estabelecimento de obrigações a serem cumpridas pela 
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Esse contraste tem sido motivo de críticas entre os servidores concursados que são a 

maioria dos profissionais da referida unidade. De um lado, tudo novo: mobília, 

computadores, profissionais contratados com salários melhores que os de profissionais 

concursados, já do outro, uma estrutura física desgastada com o tempo, mobília antiga, em 

sua maioria proveniente de doações da contrapartida do campo de estágio da Universidade 

Federal Rio de Janeiro, conforme dados coletados em entrevista com uma ex-gestora da 

unidade, que ocupou o cargo por dez anos. Este contexto tem confirmado uma tendência 

dos governos a favor da privatização da saúde, revelando cenários onde a saúde pública se 

mostra caótica com a desativação de serviços, fechamento de unidades, falta de concursos 

com salários dignos, equipes incompletas e vínculo precário de trabalho dos profissionais, 

fatos que acabam refletindo em suas condições de trabalho e obviamente na qualidade dos 

serviços ofertados. 

 

3.1.1 - O Campo 

 

 Este estudo foi realizado em uma unidade básica de saúde: um serviço do SUS 

(Sistema Único de Saúde) localizado no Município do Rio de Janeiro, voltado para a 

promoção da saúde, a prevenção e tratamento das doenças, redução de danos e. Em contato 

com profissionais de saúde com mais tempo de serviço naquele local, tive acesso à 

informação que a unidade de saúde foi inaugurada na década de quarenta e que nunca teve 

sede própria, daí ter sido considerado um posto itinerante, instalado ao longo dos anos em 

vários locais.  

 Apoiada em textos de vários autores da saúde coletiva constatei que o campo da 

atenção básica surge na década de vinte e desde a sua origem vem se expandindo. Em 1995, 

um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro autorizou esta unidade a ser campo de estágio e treinamento para alunos e 

profissionais de saúde. A partir de 2009, o processo de expansão da atenção básica, aliado 

                                                                                                                                                     
Organização Social para alcance de resultados medidos por indicadores quantitativos e qualitativos. O Poder 

Público, por seu lado, se obriga a transferir os recursos financeiros para realização das ações, e fiscalizar a 

execução do contrato pela observância dos indicadores de metas e resultados.Organização Social na Saúde. 

Disponível em htpp://www.administadores.com.br Acesso em 30/06/2013. 
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ao término da cogestão entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, impulsionaram a Região Administrativa na qual o serviço se localiza a 

implementar a Estratégia de Saúde da Família e a transformação deste serviço em Unidade 

Intermediária (Unidade Mista da Família) dando suporte ainda ao atendimento de áreas não 

cobertas pela Estratégia de Saúde da Família.  

 Inicia-se um processo cujo ponto de maior relevância é sair de uma proposta de 

atendimentos de saúde programados no interior da unidade para portadores de algumas 

doenças como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, e para alguns grupos da 

população, a saber: crianças e gestantes, para assumir um papel estratégico na reordenação 

do sistema e das práticas de saúde. Além da porta de entrada para o sistema, passa a ser o 

local essencial para realizar a integralidade das ações individuais e coletivas de saúde, e 

impactar os problemas de saúde de determinada população (Merhy, 1997, p. 17). 

 As conversas informais com profissionais do serviço e observações no campo 

ajudaram a nos aproximar desta realidade: A porta de entrada no serviço se dá através da 

estratégia de acolhimento, que visa atender o paciente de modo humanizado e com 

resolutividade. Assim, em dois turnos (manhã/tarde) pacientes que se dirigem ao serviço 

são acolhidos e direcionados por equipe responsável pelo acolhimento para os respectivos 

setores para atendimento de suas demandas. A unidade de saúde atualmente é caracterizada 

por ser uma unidade mista onde convivem o Programa de Saúde da Família, com sua 

equipe de agentes comunitários, e posto de saúde tradicional.  

 Observa-se que há uma grande dificuldade dos profissionais da unidade inclusive da 

Estratégia de Saúde da Família, em responder aos problemas de saúde que não se 

enquadram nas ofertas programadas (Capozzolo, 2003, p. 9).  

 Verificou-se que o Programa de HIV/AIDS ao fazer parte de um serviço de atenção 

básica acaba incorporando alguns aspectos de sua lógica para organizar a assistência. Pode-

se perceber que nesta unidade de saúde, diariamente, são ofertadas consultas médicas após 

avaliação da demanda realizada por profissional de saúde. No programa de HIV/AIDS o 

atendimento está sob a responsabilidade de um único profissional de saúde. Assim, as 

consultas são agendadas e sobra pouco ou mesmo nenhuma brecha para o atendimento de 

demandas espontâneas, ou seja, quando o paciente recorre ao serviço por iniciativa própria 
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buscando resposta para sua necessidade de saúde.  

 Chamou-me atenção a referência que tanto a direção do serviço de saúde como suas 

assessoras fazem à médica infectologista, atualmente a única profissional que atende a 

demanda de pacientes vivendo com HIV/AIDS, como a pessoa com maior legitimidade 

para fornecer informações para a pesquisa. Em virtude da ausência desta profissional, por 

motivos de férias, pareceu-me que na visão de ambos não havia nenhum outro profissional 

na instituição que pudesse ter as informações que eu buscava. Em vários momentos, tive 

como resposta: “Quando a infecto retornar das férias pergunte com certeza ela saberá te 

responder”. 

 Estas primeiras impressões sobre o local da pesquisa decorreram de uma postura 

que adotei no sentido de estar atenta ao que as pessoas faziam assim como o que diziam. O 

fato de enfrentar o trabalho de campo ainda inexperiente, com poucas informações, me fez 

superar estas lacunas mantendo-me mais atenta aos fatos e registrando tudo em diário, o 

que considero ter sido bastante útil para confirmar a experiência retida na memória. Esta 

atitude me levou a aprender, a conhecer e identificar a pessoa que se constituiria na minha 

principal informante neste período inicial.  

 A colaboração da Coordenadora do Setor de Atenção Integral à Saúde dos Adultos, 

construindo junto comigo um caminho para que eu tivesse acesso aos dados que precisava 

para a pesquisa sem atrapalhar o funcionamento do serviço foi fundamental para reconhecer 

que naquele momento concretamente eu entrava em campo. Estabelecemos dia e horário e 

o modo de compartilharmos informações. 

 De posse do livro de matrícula dos pacientes, comecei a identificar vários pacientes 

que se afastaram do serviço de saúde e junto aos seus nomes constavam a palavra 

“abandono” e ano em que se afastaram do serviço. Observamos também neste livro que 

nem todas as lacunas estavam preenchidas, os espaços em branco, posteriormente foram 

complementados pela gestora que levantava informações no prontuário do paciente quanto 

ao endereço, telefone, e data do abandono, ou seja, registro da última vez que o paciente 

compareceu ao serviço. 

Segundo nossa informante, a infectologista do serviço, junto com um funcionário 

administrativo, teria promovido mudanças no arquivo da instituição para acomodar melhor 
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os prontuários ativos e abrir espaço para inserir novos prontuários. Assim, os prontuários de 

pacientes com HIV/AIDS que abandonaram o serviço de saúde foram remanejados para 

uma caixa que passou a ser alocada no auditório do referido serviço. Atualmente, este 

espaço encontra-se desativado sendo utilizado para guarda de materiais com defeito, 

objetos fora de uso, além de prontuários de outros programas da instituição.  

A realização desta pesquisa contribuiu para que pela primeira vez abrissem a 

referida caixa onde foram depositados os prontuários do programa HIV/AIDS. Percebemos 

que a coordenadora da atenção à saúde integral das pessoas adultas não havia participado 

desta mudança e que inclusive somente naquele dia tomou conhecimento das modificações 

ocorridas no arquivo do serviço, pois até então, não sabia do paradeiro dos prontuários nem 

acessar as chaves do local onde os mesmos foram depositados. Com o auxílio de outro 

servidor foram localizadas as caixas e a coordenadora se incumbiu semanalmente de 

relacionar e me repassar dados (telefone e endereço) dos “pacientes em abandono” para 

posterior contato. Deste acordo, foram repassados vinte e nove contatos de pacientes em 

abandono do tratamento. Tivemos ciência tempos depois que nossa informante, por conta 

própria, excluiu prontuários que não possuíam endereço e/ou telefone. A falta de acesso 

direto aos prontuários me remeteu a uma situação de subordinação às informações que 

eram repassadas em relação aos prontuários, de maneira que mais tarde, ao compor o 

quadro das respostas dos pacientes em abandono informados pelo serviço (Quadro1), pude 

constatar que apenas dois pacientes eram oriundos da listagem fornecida pela coordenadora 

do Setor de Atenção à Saúde Integral dos Adultos. Os demais pacientes deste serviço 

estavam em abandono, mas não constava desta relação, o que nos fez pensar que este 

serviço de saúde ainda não tem, de fato, a dimensão do abandono entre seus pacientes com 

HIV/AIDS, ou seja, há imprecisão acerca das informações fornecidas sobre estes  

pacientes. 

 Constatamos que o termo “abandono” é usualmente utilizado pela equipe de saúde 

para caracterizar o paciente que não mais compareceu ao serviço para consultas médicas, 

realizar exames regulares e acessar os medicamentos. 

Foram muitas as dificuldades para acessar os pacientes com HIV/AIDS que 

abandonaram o serviço. Essa vivência mostrou-me que isto não é uma particularidade desta 
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unidade de saúde. Em conversa com outros profissionais e pacientes de outros serviços 

constatei que é comum a ocorrência deste evento não só em ambulatórios de HIV/AIDS 

mas também de patologias como hipertensão, diabetes e outras. Na maioria das vezes em 

que o paciente abandona o serviço, a equipe de saúde, ao buscar o endereço e telefone em 

prontuário - dado que poderiam ajudar a localizá-lo - observa, com certa frequência, que as 

informações estão desatualizadas, não conseguindo acessá-los.  

 As razões pelas quais foi difícil acessar os dados das pessoas foram várias: o 

paciente muda endereço e/ou o número do telefone e não comunica a alteração ao serviço; 

o paciente não possui em seu prontuário registro de telefone por não ter a linha telefônica 

ou se recusa a informar o número da linha; o telefone registrado no serviço apresenta 

defeito ou está fora de área ou caixa postal no momento da tentativa de contato, número de 

telefone ou endereço incompleto. 

 Como dito anteriormente, o envio do aerograma seria uma alternativa que 

minimizaria a dificuldade de acessar pacientes por telefone. Os próprios pacientes 

reconhecem a necessidade de um instrumento para troca de informação entre o profissional 

e o paciente.  Os relatos abaixo expressam esta realidade. 

 
“Eu tenho que arrumar um telefone pra mim, pra poder ter contato. 

Eu não tenho telefone fixo. Aí, não tem como eles me ligarem pra 

saber. Eu também não dei o telefone das filhas” (Luisa). 

    

“É, aquele era o rádio da empresa que eu entreguei também no 

último dia do aviso prévio, eu até entreguei” (Omar).   

 

Cabe ressaltar que a dificuldade em acessar os pacientes mencionados acima foi 

materializada por outros diversos indícios, a saber: prontuários com as informações 

desatualizadas até mesmo equivocadas, por exemplo: registro de abandono quando o 

paciente foi à óbito, ou registro de óbito quando o paciente foi transferido para outro 

serviço de saúde; guarda de prontuários de pacientes em abandono do serviço em auditório 

desativado,  junto com outros materiais em desuso, bem como a interrupção do trabalho de 

pesquisa, por uma semana, em virtude do desaparecimento das chaves para acesso ao 

auditório onde estavam prontuários selecionados para pesquisa. 

O quadro abaixo anuncia o cenário que se desvelou nos contatos telefônicos com os 

primeiros vinte e nove pacientes com HIV/AIDS que detectamos em abandono neste 
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serviço de saúde.  

 

 

 

Quadro 1. Pacientes que abandonaram o tratamento, segundo a unidade de saúde, e 

foram contatados para a pesquisa 

 

Nº DE PACIENTES RESPOSTAS OBTIDAS 

1 Paciente recusou convite para participar da pesquisa 

1 Paciente concordou em participar da pesquisa 

4 Mudança de titular da linha telefônica 

3 Telefones não completam ligação 

2 Paciente em tratamento em outro posto de saúde 

4 Pacientes sem registro de telefone em prontuário 

1 Paciente sem registro de telefone e endereço em prontuário 

5 Telefones com defeitos/ linha cortada 

1 Número de telefone incompleto 

3 Óbitos 

2 Celular não recebe chamado ou não existe 

1 Celular em caixa postal 

1 Telefone chama ninguém atende 

 

 Logo evidenciamos equívocos em algumas das informações constantes do livro de 

registro de pacientes cadastrados no ambulatório de HIV/AIDS. Através de contato 

telefônico, soubemos que um paciente sinalizado no livro como “óbito” realizava 

tratamento em outra unidade de saúde. O mesmo se repetiu na listagem de controle de 

medicamentos antiretroviral, onde observei que pacientes que não haviam acessado a 

farmácia em busca do medicamento por período superior a trinta dias ainda constavam 

como ativo o que contraria a Nota técnica nº. 208/09 do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde, que trata sobre orientações para abordagem 

consentida, alerta de má adesão aos antiretrovirais e critérios de abandono do tratamento e 

também a orientação do gestor do Siclom (Sistema de controle da logística de 

medicamentos) como se vê abaixo: 
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“Ele não pode continuar no sistema, dizer que ele faz conta, 

não, não conta pra gente. Ele não tira medicamento então, ele 

não interfere no medicamento, mais interfere no tamanho do 

banco de dados, entendeu? Então eu tenho que inativar porque 

aí tudo se torna mais rápido. A gente tem que saber se esse 

paciente não retirou o medicamento, se esse paciente foi a 

óbito, são coisas que a gente espera que as pessoas façam e 

isso normalmente não acontece”. (gestor). 

 

 Ao discutir nossos achados com a gestora do Setor de Atenção Integral de Adultos 

do serviço de saúde concluímos que para muitos profissionais que trabalham na rede de 

serviços inúmeras demandas de pacientes são agilizadas num curto espaço de tempo 

utilizando ferramentas tradicionalmente conhecidas, como endereçamento de aerogramas, 

cartas, contato telefônico e mais recentemente vem sendo incorporado o envio de e-mails. 

Porém, se não houver interesse do profissional em manter informações como endereço e 

telefone dos pacientes atualizadas, esses dados se manterão estáticos, não terão utilidade 

alguma e serão dispostos apenas para preencher lacunas no prontuário do paciente. 

Corroborando esta idéia a gestora relatou sua experiência no trecho que segue: 

 

“Na pesquisa de prontuários identifiquei vários contatos que 

fiz por telefone ou mesmo cartas para pacientes retornarem ao 

serviço. Não imaginava a quantidade de aerogramas enviados. 

Hoje isso não é mais viável, não tem pessoal nem sala 

disponível para atendimento”. 

 

 Ao final do primeiro mês visitando aquele serviço ainda não havia conseguido 

contato com nenhum paciente e segundo a minha informante todos os prontuários de 

pacientes que estavam em abandono já haviam sido listados, portanto certamente eu já tinha 

tentado contato com os referidos pacientes. Essa situação aos poucos foi me deixando 

preocupada, pois tinha prazo para encerrar a pesquisa de campo.  

Inspirada na idéia de que o etnógrafo não tem só que estender as suas redes no lugar 

correto e esperar pelo que nelas cairá, ao contrário (Malinowski, 1990, p. 39), tomei a 

decisão de freqüentar o serviço mais amiúde e sondar entre pacientes e profissionais de 

saúde de outros serviços que conhecia se poderiam me ajudar a localizar pacientes 

portadores de HIV/AIDS que abandonaram o serviço de saúde. 
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 Logo depois que passei a freqüentar mais vezes o serviço, comecei de certa forma a 

tomar parte na vida daquele lugar, observar pessoas, circular pelos corredores, ler avisos e 

cartazes nos murais, manter-me atenta aos trechos de conversas entre: pacientes que 

aguardam atendimento na sala de espera, profissionais que se cruzavam no corredor, 

profissional e paciente à porta do consultório no intervalo de saída e entrada do próximo 

paciente. Passei a me interessar pelos eventos e atividades do serviço, participando da 

festividade do Natal organizada por um grupo de profissionais de saúde. Essa iniciativa me 

possibilitou estar com as pessoas de modo mais informal e assim ter acesso a inúmeras 

informações sobre aquele serviço que certamente em outras condições não brotariam com 

tanta espontaneidade.  

 Com isto, fui conquistando uma intimidade com a equipe profissional deste serviço 

de modo que em vários momentos algumas iniciativas, a meu ver foram por conta deste 

vínculo estabelecido. Por exemplo: o contato telefônico, que inicialmente fazia pelo meu 

celular, passou a fazer através do telefone do próprio serviço de saúde. Fui chamada para 

atender um paciente que estava em crise psiquiátrica pedindo ajuda por telefone, recebi 

convite para participar da comemoração do Natal bem como de outras festividades 

organizadas pelos profissionais. 

 Essa aproximação surtiu efeito, embora eu tivesse planejado entrevistar alguns 

profissionais daquele serviço depois que ouvisse os pacientes. Ao final de um desses 

encontros festivos, havia agendado a primeira entrevista com a nutricionista. Mais adiante, 

nesta ordem, entrevistei a infectologista, a farmacêutica e o gestor do Siclom. Na mesma 

época, consegui a primeira entrevista com um paciente com HIV/AIDS que havia 

abandonado o serviço de saúde. 

 É importante registrar que não foi tão fácil convencer os profissionais a 

conversarem sobre o abandono de pacientes com HIV/AIDS do serviço de saúde. Encontrei 

resistência principalmente com os dois farmacêuticos, a infectologista e a própria gestora 

do programa de Saúde Integral de Adultos, profissional que aos meus olhos incorporou o 

papel de informante e me acompanhou desde o inicio naquela instituição. De certa forma 

todos alegaram ter muitos afazeres para dar conta, portanto o tempo gasto na entrevista 

atrapalharia o seu planejamento diário. Esse texto verbalizado tanto pelos farmacêuticos 
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como pela infectologista veio acompanhado de um franzir de testa, de uma voz mais 

impostada, sinais que independente da minha vontade repercutiram no meu 

comportamento. Passei a evitar estes profissionais, de modo que toda vez que nos 

encontrávamos procurava desviar o olhar e tomei a decisão de não mais contar com a 

colaboração destes.  

 Temporariamente me afastei do campo passando alguns dias remoendo sentimentos 

de irritação, desânimo, ansiedade, angústia e outros que nem bem sabia identificar. Esta 

experiência mostrou que eu não devia esperar muito destes profissionais. Pensei em buscar 

caminhos alternativos para acessar os pacientes em abandono, pelo menos aqueles que já 

haviam sido cadastrados no Siclom, que em algum momento tiveram indicação para o uso 

da medicação antiretroviral.  

 Uma das possibilidades que me ocorreu foi solicitar a uma farmacêutica de outro 

serviço de saúde que acessasse estes pacientes pelo banco do Siclom. Ao mesmo tempo 

pensei que esta decisão traria também um conflito ético. De acordo com o Comitê de Ética 

em Pesquisa, o levantamento dos dados para pesquisa havia sido autorizado 

especificamente neste serviço.  Apesar de ter tido dificuldade para acessar esses dados, 

ainda não haviam sido esgotados os esforços para obtê-los. Não seria coerente fazer contato 

com outro serviço e de forma arbitrária buscar informações através de outros profissionais.  

 Encontrei conforto nas reuniões com a orientadora deste estudo. Discutir esses 

impasses ajudou a ver com mais clareza o ponto onde eu estava e traçar rota para onde 

deveria seguir. A proposta de ouvir pacientes que mesmo com seus tratamentos ativos já 

haviam vivenciado o abandono trouxe luz para minhas aflições. Outro ponto de destaque 

foi ampliar a escuta para pacientes não só do serviço escolhido para a pesquisa, mas 

também pacientes vinculados a outros serviços de saúde, de modo a compreender a 

experiência do abandono em outros contextos.  

 Retornei ao campo de pesquisa bem animada, procurei a infectologista e pela 

primeira vez conseguimos conversar e traçar um fluxo para acessar os pacientes em 

abandono. Combinamos que os pacientes que porventura procurassem o serviço para 

retornar ao tratamento neste período, após contato de rotina com a infectologista seriam a 

mim apresentados por ela. Desta combinação, com maior fluidez, conseguimos contatar 
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com sucesso pacientes com HIV/AIDS que passaram pela experiência de abandonar o 

serviço de saúde. Portanto, o objeto da pesquisa pouco a pouco foi se construindo em 

abandono do tratamento, que significava abandono do serviço de saúde por pacientes 

soropositivos, ainda que esse abandono também dissesse respeito, em muitas vezes, como 

veremos a seguir, ao abandono de medicamentos.   

 

3.2 - Participantes da pesquisa 

 

 Contribuíram para este estudo 8 (oito) pacientes no total, sendo 5 (cinco) indicados 

pela infectologista do serviço de saúde, 1 (um) proveniente do contato telefônico triado no 

livro de cadastro de pacientes , 2 (dois) pacientes provenientes de outros serviços de saúde 

mas com características similares. 

 A coleta de dados ocorreu no período de Julho de 2012 à Dezembro de 2012.  Dos 

participantes deste estudo, 3 (três) são  mulheres e 5 (cinco) homens. Todos os pacientes 

tinham idade superior a dezoito anos. Apenas um paciente estava com diagnóstico de HIV 

recente, correspondente a um período inferior a um ano. Os demais pacientes foram 

diagnosticados em período superior há um ano. Dos pacientes matriculados no Programa de 

HIV/AIDS do serviço onde ocorreu a pesquisa, 6 (seis) relataram residir no entorno do 

posto de saúde. Quanto às pacientes vinculadas em outros serviços de saúde, uma reside no 

bairro do Maracanã, no município do Rio de Janeiro, e a outra no município de Duque de 

Caxias. 

 No tocante à escolarização, 1 (um) paciente possuía curso superior completo, 

2(dois) com ensino médio,  2(dois)  ensino fundamental I; 2 (dois) pacientes com ensino 

fundamental II e 1(um) paciente  não informou. 

 No momento da entrevista, 3 (três) pacientes faziam uso da medicação antiretroviral 

enquanto 5 (cinco) não faziam uso de medicamento antiretroviral; 

 Em relação à situação de trabalho, 1 (um) paciente estava aposentado por invalidez, 

4 (quatro) mantinham vínculo com atividade laborativa, e 3 (três) pacientes não possuiam 

vínculo com atividade laborativa. 

 Quanto a religião, 1 (uma)  paciente afirmava ser evangélica, 3 (três) se afirmavam 
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católicos e 4 (quatro) pacientes não informaram. 

 Além disso, três 3 (três) pacientes relataram problemas relacionados ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas.  

 De forma complementar, foram entrevistados três profissionais do serviço de saúde, 

além de um gestor da secretaria municipal de saúde. Essas entrevistas visaram conhecer a 

rotina do serviço e compreender de que forma o abandono de serviço é entendido pela 

equipe de saúde.  

Quadro 2. Pacientes com HIV/AIDS entrevistados 

NOME IDADE ETNIA ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 
ESTADO 

CIVIL RELIGIÃO 
DATA DO EXAME 

ANTI HIV 
DATA DE ENTRADA NO 

SERVIÇO 

IRLAN 31 BRANCA SUPERIOR PROFESSOR SOLTEIRO * 4/1/2005 29/8/2005 

JOANA 48 PARDA ENSINO MÉDIO DO LAR VIUVA EVANGÉLICA * * 

LEONARDO 49 NEGRA FUNDAMENTAL APOSENTADO SOLTEIRO CATÓLICA * * 

LUIZA 46 BRANCA FUNDAMENTAL DO LAR SOLTEIRO CATÓLICA 13/8/2004 9/9/2004 

MARLON * * * COZINHEIRO * * 30/11/2011 5/3/2012 

OMAR 38 BRANCA ENSINO MÉDIO DESEMPREGADO SOLTEIRO * * * 

RAUL 50 NEGRA FUNDAMENTAL PEDREIRO VIÚVO * * * 

ROSA 48 NEGRA FUNDAMENTAL DIARISTA VIÚVA CATÓLICA * * 

 

Quadro 3. Profissionais de Saúde entrevistados 

NOME IDADE ETNIA RELIGIÃO ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO TEMPO NO PROGRAMA DE HIV/AIDS 

ANTONIO 54 NEGRO * SUPERIOR ENFERMEIRO GESTOR DO SICLOM 23 ANOS 

DORA 45 BRANCA AGNÓSTICA PÓS-GRADUADA MÉDICA MÉDICA 22 ANOS 

MARIA 40 PARDA AGNÓSTICA PÓS-GRADUADA  NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 7 ANOS 

ANA 60 BRANCA KARDECISTA SUPERIOR FARMACEUTICA FARMACÊUTICA 26 ANOS 

 

Obs.1: As lacunas preenchidas com asterisco referem-se aos dados não acessados. 

Obs.2: Rosa e Joana, pacientes oriundas de outro serviço de saúde com características            

similares ao campo investigado. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 - Acesso ao Sistema de Saúde 

  

 Este capítulo tem como principal objetivo apresentar o caminho percorrido pelos 

pacientes participantes da pesquisa em busca de cuidados dentro do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a partir do resultado positivo para o HIV/AIDS. Esta trajetória é marcada por 

aspectos facilitadores que aumentaram as chances do paciente usufruir de cuidados ao 

acessar o serviço de saúde, bem como por obstáculos que o afastaram destes cuidados. 

 

4.1.1 – Sobre os dispositivos legais para garantia do acesso ao Sistema de Saúde 

A Constituição Federal de 1988 representa o grande marco para o estabelecimento 

dos direitos do cidadão. Em seu artigo 196 estabelece que “A saúde é direito de todos e 

dever do estado”. A mesma lei determina que as ações e serviços públicos de saúde vão 

integrar uma rede regionalizada e hieraquizada denominada Sistema Único de Saúde que 

opera como uma malha de cuidado articulada de modo horizontal, integrada intra e 

intersetorialmente, da qual fazem parte Unidades básicas, Hospitais, Ambulatórios, 

Maternidades, Serviços Especializados e outros, além de Centros de Referência  em 

Assistência Social, casas, lares, albergues, e outros. (Ministério da Saúde, 2012). 

 

“O SUS presta assistência à saúde das pessoas, a qual vai 

desde assistência básica até tratamentos que envolvem 

complexidade tecnológica média e alta, bem como serviços de 

emergência. Além disso, conta com programa de vacinação e 

programa de combate ao vírus HIV, reconhecido 

internacionalmente” (Reis, 2013). 

 

Na tentativa de ofertar atenção integral à população e especialmente à pessoa 

vivendo com HIV/AIDS, essas instâncias devem atuar articuladas e de modo 

complementar, possibilitando o acesso universal, a continuidade do cuidado em saúde, 

fortalecimento do vinculo do paciente com o seu tratamento, com a equipe de saúde e o 

serviço, além de reduzir brechas de desigualdades. 
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4.1.2 – Estabelecimento de Fluxos: “Porta de entrada” Institucional x Informal 

 

Apesar dos diferentes caminhos que levam o paciente a receber o diagnóstico do 

HIV/AIDS, cada vez mais o cuidado da saúde se inicia na própria busca do paciente pelo 

resultado do exame anti HIV marcado pela seguinte trajetória: nos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA)
6
, é possível fazer exames para o HIV, sífilis e hepatite B e C. Quem 

procura o serviço é acompanhado por uma equipe de profissionais de saúde responsável por 

orientar sobre o resultado final do exame, independente de ser positivo ou negativo. 

Quando o resultado é positivo para o HIV, os CTAS encaminham os pacientes para 

tratamento nos serviços de referência, onde o paciente deve receber tratamento integral, que 

inclui cuidados de enfermagem, apoio psicológico, atendimentos em infectologia, 

ginecologia, pediatria, odontologia, controle e distribuição de medicação antiretroviral, 

orientações farmacêuticas, realização de exames de monitoramento, distribuição de 

insumos de prevenção e atividades educativas. O paciente também pode acessar o 

tratamento após ter realizado o exame para detecção do HIV em outros serviços de saúde, 

campanhas gratuitas de testagem do HIV e outros. 

Se no início da epidemia de HIV/AIDS tínhamos um perfil predominante de 

homens homossexuais, hoje temos uma relação paritária de homens e mulheres e isso tem a 

ver com a possibilidade de acesso ao tratamento e a prevenção e principalmente do acesso 

ao diagnóstico. No entanto, observamos na prática que este acesso ainda não é igual para 

todos. Há pacientes que nem conseguem acessar a porta de entrada do serviço de saúde ou 

mesmo que entrem não conseguem ter suas necessidades de cuidado atendidas, 

comprometendo em muitos casos a continuidade do tratamento e consequentemente 

acarretando o abandono do serviço de saúde. 

  Nesta perspectiva, acessar o sistema de saúde fez parte da iniciativa de todos os 

pacientes entrevistados neste estudo que contam suas trajetórias marcadas por momentos 

                                                 
6
 São Serviços de Saúde que realizam ações de diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Centro de Testagem e Aconselhamento. 

Disponível em htpp://www.aids.gov.br Acesso em 30/06/13. 
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vivenciados com mais ou menos dificuldades na busca de cuidados de saúde a partir do 

diagnóstico do HIV/AIDS em suas vidas. 

Dentre os oito pacientes participantes do estudo, três pacientes buscaram o serviço 

por se perceberem com sintomas que indicavam mudança no seu estado de saúde. 

“Foi tão rápido que comecei a emagrecer, a ter diarréia, tava 

pensando que era farra, bebida, esses negócios todos, usava droga, 

tudo isso, sexo sem camisinha e muitas mulheres. Aí, quando deu o 

laudo, aí acusou HIV e a Doutora Dora chegou e fez tudo, to aqui 

até hoje. Graças a Deus, aqui é bom, ótimo”. (Leonardo)  

  

“Eu tive uma pneumonia muito forte, eu estava muito debilitada e 

lá foi feito o exame e aí foi diagnosticado o HIV”. (Joana) 

 

Para Menezes et. al (1998),  a presença de sensações corporais desagradáveis sugere 

ao paciente estar com algum problema de saúde e quando os sintomas melhoram, acredita 

que não esteja mais doente, já que a concepção de doença está ligada à presença de 

sintomas indesejáveis que não o permita agir como antes. Esse entendimento acaba 

afastando o paciente do serviço de saúde, uma vez que o mesmo não reconhece mais a 

necessidade de cuidados de saúde. 

Quando chegam à unidade de saúde, algumas pessoas já estão com a doença em fase 

mais adiantada e para a grande maioria é necessário um período de repouso e licença de 

trabalho, para melhor recuperação (Gonçalves, 1988). 

Foi surpresa reconhecer que neste grupo alguns informantes tentaram minimizar os 

sintomas iniciais utilizando chás, ervas, remédios caseiros; acreditando ser o que sentiam 

uma indisposição passageira. “Fui indo empurrando com a barriga”... Esta frase nos leva a 

compreender porque são estes os entrevistados que mais tempo levaram para acessar o 

serviço de saúde e pedir ajuda a um profissional.        

 É preciso ter em mente que a maioria das pessoas, principalmente aquelas oriundas 

das classes populares, quando doentes, se tratam primeiro por conta própria e só recorrem 

aos diversos especialistas da cura depois de esgotarem todos os recursos terapêuticos 

familiares. Estes resultam, basicamente, de uma experiência acumulada pela família e/ou 

pelos vizinhos – durante doenças anteriores, quando puderam medir a eficácia tanto de uma 

prática propriamente familiar, como da prática dos especialistas consultados nessas 

ocasiões. O conhecimento médico familiar resulta, assim, de uma experiência prática na 
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qual se associam, inseparavelmente, receitas de comadres, remédios caseiros, conselhos de 

vizinhos, diagnósticos e medicamentos dos especialistas (Loyola, 1984, p. 125). O relato de 

uma de nossas informantes é significativo sob este aspecto: 

 

“Eu tinha pavor de tomar remédio, porque eu sou do interior e eu 

sempre a minha avó, benzedeira, rezadeira, aquelas coisas. Na 

minha casa não entrava remédio, era só mato, erva, benzer essas 

coisas. Até hoje na minha casa tenho vasinho de babosa, saião, 

cidreira, porque assim quando eu perco o sono eu não procuro um 

comprimido pra tomar, eu procuro um chá, alguma coisa assim. Eu 

agora tô numa fase que eu tô na menopausa... então, é também 

muito complicado esses calores, essas coisas. Aí, o pessoal fala 

toma amora, então, eu tenho sempre em casa uma folhagem de 

amora. Aí quando eu vejo que a coisa ta feia, os calores estão 

terríveis, eu vou e tomo e faço chá de amora”. (Rosa) 

 

Boltanski (2004), em pesquisa realizada na década de 70 no contexto francês, 

observa que um grande número de atos médicos é, ainda hoje, praticado por não-médicos. 

Essa medicina dos não-médicos se manifesta pelo preparo e consumo de remédios 

conhecidos e repertoriados pela mãe ou pela avó e ainda na compra de remédios sem 

receita e aparentemente por iniciativa própria. As estatísticas apontam que mesmo aqueles 

que utilizam remédios caseiros ou compram o medicamento por iniciativa própria, portanto 

sem prescrição médica, não deixam de também consultar o médico. Esse entendimento é 

confirmado abaixo na presente pesquisa, a partir dos relatos de duas especialistas: 

 

“Dependendo da situação eu lido muito bem, de vez em quando eu 

lido muito mal. Respiro fundo porque a questão do chazinho de 

você ter toda uma farmacopéia popular..., o problema não é que a 

pessoa quer dizer abandonar, por isso que é complicado, mas usa 

tratamento paralelo. Se o tratamento for paralelo, pra mim cada um 

sabe de si desde que não interfira com o tratamento do HIV. Então 

têm algumas coisas, fitoterápicos, os chazinhos que têm interação 

bioquímica... esse negócio que é natural, não faz mal, é besteira, é 

balela. Então, se não tiver interferência, se a pessoa se sente bem 

com aquilo, não me incomoda” (Infectologista).  

 

“Quando não há prova científica de efeito adverso ou prejuízo ao 

tratamento preconizado eu oriento que ele utilize como um 

complemento ao tratamento prescrito para respeitar essa referência 

de cuidado que o paciente está trazendo” (Nutricionista) 
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A narrativa abaixo revela um ponto de vista que coincide com o aconselhamento do 

profissional de saúde e reforça a idéia de que a adesão depende também de como o 

indivíduo doente controla e articula o seu corpo e qual a sua visão do que é ou não uma boa 

resposta do corpo às sensações desagradáveis. Quando percebe que a melhora depende do 

seu comportamento, tende a seguir, o mais corretamente possível, a terapêutica (Gonçalves, 

et.al, 1999, p780) . 

 

“Eu acho que abandonar o tratamento é ignorância, e o que eu 

concluí pra mim, que apesar do meu sofrimento não era uma coisa 

que iria resolver morrendo. Eu tive herpes zooter, sofri pra 

caramba, calor, e muita dor. Eu voltei na minha médica e ela falou 

pra mim que a minha imunidade estava muito baixa e me deu uma 

lista de coisas que eu poderia ter e foi falando aquelas coisas 

horríveis. Então, eu percebi assim que você pára de tomar o 

remédio só que você não resolve o problema. Você não pára num 

dia e morre no outro. No meu caso, é isso, eu gosto muito de estar 

bem, de me sentir bem, não gosto de depender de ninguém, sou 

uma pessoa independente, eu tenho sempre uma coisa pra fazer. 

Então assim quando eu pensava se eu continuasse sem tomar o 

remédio significava ficar em cima de uma cama, dependendo de 

pessoas até chegar ao fim. Se for pra viver mais, vamos viver bem, 

vou viver bem, vou tomar o remédio”. ( Rosa)   

   

Cinco pacientes buscaram o serviço de saúde sem sinais aparentes de adoecimento, 

por terem mantido relação sexual com pessoa sabidamente com HIV/AIDS ou por 

desconfiança do parceiro estar infectado com HIV/AIDS. 

 

“A minha esposa faleceu há quatorze anos com Aids. Ela soube na 

gravidez da minha filha. A mulher não quis se tratar e não teve 

jeito, acabou morrendo. Foi horrível! Fiquei com medo e vim 

procurar o Posto de Saúde. Logo, a doutora mandou fazer os 

exames e tive o resultado positivo”. (Raul) 

 

“Parece que naquela época tinha essa coisa de acabar o kit, acabou 

que não fez o teste. Aí, ele faleceu, eu tava muito mal, porque desde 

que meu marido morreu até eu pegar o resultado foram trinta dias 

esperando o resultado, eu fui me debilitando muito. Foi um 

sofrimento muito grande quando eu peguei o vírus, eu tava meio 

que assim esperando morrer”. (Rosa) 
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Em nosso estudo, confirmamos que a rede básica de serviços de saúde não tem 

conseguido ainda, se tornar a “porta de entrada” principal para pacientes com HIV/AIDS 

no sistema de saúde. Dos oito pacientes entrevistados, apenas dois relataram acessar o 

centro de saúde próximo ao local em que residiam no intuito de ter o diagnóstico de sua 

situação de saúde. Os demais utilizaram o serviço de urgência/emergências dos hospitais 

públicos ou privados e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). 

Verificamos entre os pacientes informantes que diante de obstáculos como acessar o 

serviço para ser atendido em suas necessidades de saúde, ou seja, realizar exames mais 

complexos; consultas com especialistas; insatisfação com o atendimento da equipe de 

saúde e outros, os próprios pacientes tentam contorná-los valendo-se da sua percepção para 

“à sua maneira” conquistar o direito à saúde. 

 

“A dermatologista passou três caixas de medicamentos, tomei  e 

voltei de novo à consulta. Eu falei: Doutora, não vai melhorar? Ela 

respondeu: Isso não vai melhorar, você tem que se acostumar e 

viver com isso para toda a vida. Aí, fui procurar outro especialista 

que pediu outros exames, passou outros tipos de medicamentos, e 

foi cicatrizando tudo, tem quatro ou cinco meses que não sai caroço 

algum” (Joana) . 

 

“Mesmo as pessoas falando que os lugares de referência para o 

tratamento do HIV/AIDS não eram Postos de Saúde e que o melhor 

lugar era o Hospital, eu fui ao Posto de Saúde, e procurei uma 

pessoa conhecida que trabalhava na recepção, imediatamente abri 

prontuário e passei pela doutora” (Rosa). 

 

A própria população estrutura as suas estratégias de acesso aos serviços. É no 

cotidiano e na vinculação com as condições mais imediatas de disponibilidades oferecidas 

que se constitui a acessibilidade formulada pelos usuários. “A população monta uma “cesta 

básica” de serviços a partir dos conhecimentos e da percepção que possui e dela tentará 

usufruir” (Cohn et al, 1991, p.93). 

Fica claro nas experiências mencionadas acima, que o acesso ao serviço para o 

atendimento das necessidades do paciente não se dá somente pela perspectiva do direito 

nem pelo fluxo institucionalizado no âmbito do SUS. Joana e Rosa conseguiram ser 

atendidas em suas demandas. A primeira recorreu por iniciativa própria a outro 

especialista, sem encaminhamento e aguardo na fila de regulação de consultas. A segunda 
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buscou apoio de uma pessoa conhecida para ultrapassar a barreira da entrada no serviço 

que geralmente prescinde de agendamento prévio. 

 No período anterior ao abandono do serviço, quatro (4) pacientes relataram ter 

acessado a própria unidade de saúde para tratar além do HIV/AIDS, outras doenças como: 

hipertensão, tuberculose, sinusite, rinite alérgica, pneumonia, obesidade. Os demais 

informantes, nada informaram sobre esta vivência. 

  

“Quando eu tive pneumonia a doutora me encaminhou para a 

clínica médica aqui dentro do posto. Depois, fui à Dermatologista”. 

(Omar) 

 

 

 O serviço de saúde privado foi lembrado por um dos pacientes ao relatar que antes 

de procurar o serviço púbico de saúde possuía plano de saúde patrocinado pela empresa 

que trabalhava, aonde chegou a realizar algumas consultas com infectologista.  Ao ser 

demitido procurou o posto de saúde mais próximo de sua residência  para dar continuidade 

ao tratamento. O seu companheiro que na época também usufruía do mesmo plano de 

saúde preferiu manter o atendimento privado para agilizar exames, e optou pelo 

atendimento com infectologista da rede pública. 

 Esta realidade fomenta a desigualdade no acesso ao serviço de saúde, instalando 

uma disputa entre os próprios pacientes. Os pacientes que usam exclusivamente o SUS  

ficam subordinados à fila  de espera para liberação da vaga  para realizar exames e 

consultas; os pacientes que possuem plano de saúde diminuem este tempo de espera ao 

agilizarem exames e consultas e outros procedimentos na rede privada, retornando ao 

médico da rede pública para as avaliações necessárias, uma vez que conforme garantia 

constitucional  o SUS é para todos. 

Para começar, “constata-se a existência de sistema de saúde público e privado 

paralelo. Apesar da Constituição designar que a assistência à saúde é um direito social e 

que os recursos devem ser alocados com base na necessidade de utilização e não pela 

capacidade de pagamento, parte dos cidadãos pode ser coberta por planos privados de 

saúde e, ao mesmo tempo, utilizar os serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) 

resultando na dupla cobertura para aqueles que podem pagar ou podem ser financiado 
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pelos empregadores; trabalhadores de média e alta renda, executivos e funcionários 

públicos” (Reis, 2013).  

Esta segmentação do sistema público de saúde materializa desigualdades no acesso, 

o que concorre para o surgimento de inúmeros problemas, dentre outros, a convivência 

entre o sistema público gratuito e os sistemas pagos estimula práticas de cobrança ilegal 

para prestação de serviços públicos, a segmentação estimula o emprego múltiplo, e os 

conflitos de interesses são presentes, especialmente de médicos, o sistema público é “um 

lugar de baixa potência de vocalização política” conforme fica claro na fala de um dos 

entrevistados em nosso estudo, ao responder se o acompanhamento ambulatorial ofertado 

no serviço de saúde havia atendido as suas expectativas: 

 

“Não. Depois é que  fui entender por que o SUS não atende. O 

médico do SUS não tem suporte do governo, querendo ou não o 

meu problema tem coisas que nem adianta falar  porque o próprio 

sistema não dá suporte pra ela.(médica). Eu compreendo e tenho  a 

resignação” (Omar). 

 

O entendimento de Omar revela que o mesmo não se reconhece como uma pessoa 

que tem direito a ter direitos. A consciência de cidadania que implica neste reconhecimento  

do sujeito de direitos e deveres fica prejudicada e acaba afastando ainda mais este paciente  

de receber o cuidado integral no serviço público de saúde. 

Encontramos vários textos trazendo a discussão sobre acesso e utilização do serviço 

de saúde e verificamos que dependendo do autor, do período e do contexto o termo acesso 

conterá diferentes interpretações, logo não há unanimidade nesta discussão. Para efeitos 

desta análise concordamos com Travassos e Martins (2004) que consideram o acesso um 

reflexo das características do sistema de saúde que atuam aumentando ou diminuindo 

obstáculos à obtenção de serviços de saúde a população. Assim, a questão do acesso ao 

serviço de saúde está associada às suas próprias características, considerando as relações 

entre paciente, familiares, profissional de saúde e gestor, principais atores envolvidos no 

processo do cuidado em saúde e “as contradições e conflitos do sistema, que ocorrem 

muitas vezes sob a ótica do ocultamento das “contranormas”, de relações hierárquicas, de 

favor e tutela” (Alves, 2010). 

O discurso dos pacientes revela que, para além dos aspectos objetivos, como os 
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sintomas descritos que sinalizam que algo não vai bem com a saúde, existem suas 

subjetividades que, de alguma forma, também vão evidenciar suas necessidades de 

cuidados, ao reconhecerem que estão diante de um problema de saúde. No entanto, para ter 

acesso de fato ao serviço de saúde não basta ter uma evidencia clínica e o desejo de ser 

acolhido, existindo outros fatores. Como bem traduz Rosa, no seu relato sobre o 

falecimento do marido, sem ter concluído seu diagnóstico por falta de Kit para realizar o 

exame  anti- HIV.  

Nem sempre os profissionais de saúde estão preparados para oferecer o cuidado 

integral nos serviços de referência para o atendimento às pessoas que vivem com  

HIV/AIDS. Cuidar da pessoa soropositiva exige organizar a atenção para além do 

atendimento individual nos serviços, envolvendo seus grupos e redes sociais, quando 

possível, ampliando as possibilidades de enfrentamento a doença e de adesão ao tratamento. 

Tal (re) organização pressupõe a revisão de conceitos, atitudes e procedimentos, 

favorecendo interlocuções no processo de reestruturação dos projetos de vida das pessoas 

atendidas (Ministério da Saúde, 2012). 

Mascarenhas e Silva Júnior (2008, p. 248), ao discutirem o conceito de acolhimento, 

trazem a idéia de acessibilidade que é entendida como o conjunto de circunstâncias, de 

diversas naturezas, que viabiliza a entrada de cada usuário ou paciente na rede de serviços, 

em seus diferentes níveis de complexidade e modalidade de atendimento. Para esses 

autores, a dificuldade de realizar exames, ter disponível o diagnóstico para iniciar o 

tratamento, entre outras, constituem emperramentos que denunciam falhas nos serviços 

ofertados pela rede de saúde. 

Por outro lado, não podemos deixar de considerar as escolhas individuais que 

também são cruciais: nem todas as necessidades se convertem em demandas e nem todas as 

demandas são atendidas, como mostram Pinheiro e Travassos (2002). Neste sentido, 

chama-nos atenção a narrativa abaixo: 

 

“O que eu imaginava encontrar no Sistema de Saúde - tô falando 

em geral - o que eu queria encontrar assim... uma doutora... eu sei 

que ela é doutora, mas eu queria encontrar mais apoio, mais assim... 

cuidado em falar, um pouco mais de carinho”. (Omar) 
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Verificamos entre os nossos informantes fragilidade e mesmo parcialidade em relação 

ao conhecimento que possuem sobre o HIV/AIDS. Muitos vivenciaram algumas 

dificuldades quando buscaram acessar o serviço de saúde. Leonardo narra que transava sem 

preservativos e diz-se usuário de drogas, mas não imaginava que seu emagrecimento 

repentino e significativo e a diarréia indicavam a possibilidade de ter adquirido não só o 

HIV como outras doenças sexualmente transmissíveis. O seu desconhecimento ou mesmo a 

pouca informação sobre o HIV/AIDS acabou retardando seu diagnóstico, e precipitou seu 

adoecimento. 

Por outro lado, encontramos informantes que mesmo sabendo estar numa relação que 

os expunha ao HIV/AIDS, protelavam buscar o serviço de saúde para ter confirmação do 

seu estado sorológico para o HIV. É a lógica do medo e da insegurança face à qualidade 

incurável da doença, dos limites do modelo biomédico aliado ao duplo preconceito 

suscitado pela Aids – o de ser uma doença mortal e estar associada inicialmente a 

comportamentos sexuais ditos “malvistos” (Loyola, 1994, p. 49). 

 

 

“Na época a situação de risco mesmo, tipo transar sem preservativo, 

camisinha. Eu fiquei com medo mesmo, o medo pior foi quando fui 

pegar o resultado, na hora falei: vou morrer; vai passar um 

tempinho eu vou morrer, eu só conseguia pensar nisso.” (Irlan) 

 

 Foi verificado ainda entre os pacientes que, ao acessarem o serviço de saúde por 

outros motivos, nem sempre revelam que são portadores do HIV/AIDS. O receio de 

receber um tratamento diferenciado os leva a esconder seu diagnóstico. Apesar da 

comprovação científica dos meios de transmissão do HIV/AIDS, ainda existe muito medo, 

preconceito e discriminação em relação aos portadores. O estigma atinge profundamente as 

pessoas, influenciando-as na percepção de sua doença e no comportamento dos familiares, 

amigos e conhecidos frente a ela, como pode ser observado na fala que segue: 

 

“Eu tava com sinusite crônica e desvio de septo. Fui encaminhada 

pelo otorrino para fazer cirurgia. Fiz a cirurgia, só que eu estava 

com a imunidade baixa. Eu não sabia que se eu abandonasse o 

tratamento eu poderia ter alguma coisa, deu herpes ocular. Eu fui 

para o médico, chegou lá o oftalmo só me interrogando, você tem 

outro problema de saúde? E eu escondendo sem querer falar, depois 
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ele optou por fazer o exame do HIV, aí veio me comunicar e eu 

ainda sem querer falar, vi como se fosse uma surpresa. ( ) Aí, fui 

explicar que eu fui muito discriminada pelos médicos e eu optei a 

não comunicar que eu era porque eu precisava de tratamento. 

(Joana)” 

 

 Neste caso, os problemas individuais enfrentados pela paciente no passado, em 

relação à discriminação, por estar/ser doente, foram mais importantes do que as possíveis 

complicações decorrentes da cirurgia por não ter revelado ser portadora do HIV/AIDS em 

abandono do tratamento. Manipular a informação sobre estar acometida pelo HIV/AIDS, 

do seu ponto de vista foi a forma encontrada para garantir o acesso ao sistema de saúde. 

Para muitos pacientes, a relação com seu tratamento de saúde não é apenas agendar 

consulta e ir à unidade de saúde. Há muitas outras questões que interferem no tratamento e 

fragilizam o paciente.  

Não se trata apenas de lidar com a doença corporal, mas também com aspectos 

decorrentes, por exemplo, da dificuldade de iniciar novos relacionamentos afetivos, sociais 

e sexuais, bem como revelar a condição de viver com HIV/AIDS, com medo de sofrer 

rejeição. Todas essas situações e condições são motivadoras de rejeição, violência e 

exclusão social das pessoas que vivem com HIV/AIDS e podem reforçar estigmas  e 

dificultar a adesão do paciente ao tratamento e consequentemente ao serviço de saúde, ou 

mesmo ainda impedir  seu  acesso ao serviço de saúde. 

Para Garcia et. al (2008), muitas das conseqüências perversas da estigmatização de 

pessoas e/ou grupos específicos envolvem a discriminação nos espaços públicos e 

instituições privadas, gerando hostilidade, segregação, exclusão e/ou auto-exclusão 

daqueles que têm sua condição sorológica revelada. Para o enfrentamento do estigma é 

fundamental realizar ações direcionadas para contextos mais específicos.  

Na contramão do depoimento anterior da paciente Joana, um outro ponto de vista é 

trazido para reflexão, expressando mudança de atitude construída no enfrentamento do 

viver com HIV/AIDS: 

“É muito hipócrita essa coisa de não ter preconceito... tem sim, por 

trás de mim falam, e assim só no jeito deles olharem pra você, eles 

te abaixam, te jogam no chão. Eu passei a ver que isso era 

bobagem. Fui me fortalecendo. Depois que eu mudei minha postura 

muita coisa melhorou. (...) Se eu precisar falar eu falo quem não 

quiser ficar perto de mim, obrigada, que saia mesmo”. (Rosa) 
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A idéia da Aids como sendo uma “doença do outro” aparece nesta pesquisa 

revelando um “outro” mais vulnerável para contrair o HIV/AIDS devido ao seu 

comportamento, cujo parceiro/parceira se colocaria como vítima na relação que 

supostamente se percebia protegida. 

Paiva et al. (1998), ao estudarem mulheres soropositivas, concluem que 

principalmente em função de cumprirem o papel que se espera delas, ou seja, o amor 

monogâmico e a dedicação ao doméstico, estas mulheres não se percebem em risco quando 

praticam sexo desprotegido. 

“Eu fui contaminada, foi meu esposo. Ele viajava era da Marinha e 

eu em casa, sou evangélica e jamais ia fazer isso, porque eu tenho 

temor de Deus, trair, nem ter outro alguém. Aí, ele veio e se 

contaminou e me contaminou. Então, eu sentia muita raiva disso eu 

nunca perdoei”. (Joana) 

 

 “Na época eu era muito revoltada com o meu marido porque você 

pega uma coisa que nunca imagina que você vai pegar. Você é 

casada, fiel, não sei o quê. Com o tempo comecei a ver que a culpa 

não foi só dele. Eu tinha também a minha ingenuidade, a minha 

ignorância, a falta de informação”. (Rosa) 

 

Dificuldades com relação à falta de moradia, renda e trabalho foram sinalizados 

como fatores que afastam o paciente do serviço de saúde. Na experiência dos pacientes, 

caso estejam diante de uma situação de escolha - ou seja, garantir a sobrevivência do dia-a-

dia ou o tratamento - possivelmente optarão pela primeira opção, como Joana e Luisa, que 

optaram por procurar o serviço de saúde mais tarde, adiando os cuidados com a saúde. 

“Meu marido morreu e eu tinha perdido minha casa, a gente tinha 

recebido ordem de despejo e eu fui pra casa da vizinha até 

conseguir um lugar pra morar com um filho de oito anos. (...) Nos 

primeiros dias, o impacto é muito forte. Você não consegue fazer 

plano” (Rosa). 

 

“Eu estava trabalhando assim, levando criança pra escola e 

buscando”. Então não dava tempo. “Piorou tudo em mim, a tosse, 

as dores na perna, dor de cabeça que eu tenho sinusite” (Luisa). 

 

Camargo Jr. & Parker (2000) afirmam que em inúmeros estudos a pobreza tem sido 

identificada como, possivelmente, a força sócio-econômica central na determinação da 

epidemia de AIDS. No entanto, chamam a atenção que a pobreza funciona em quase todas 
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as circunstancias em conjunção com um leque de outros fatores sociais e culturais na 

articulação de formas variadas de vulnerabilidade ao HIV/AIDS. Como exemplo, na 

discussão sobre a feminização da epidemia cabe diferenciar que o HIV/AIDS afeta 

mulheres diferentes de modo diverso, dependendo de outros fatores estruturais. Ou seja, 

mulheres pobres jovens são mais vulneráveis que as mais velhas pertencentes ao mesmo 

estrato; mulheres pobres jovens, sem alternativas econômicas viáveis além do trabalho com 

sexo são mais vulneráveis do que aquelas que dispõem de outras opções econômicas. Desta 

reflexão concluímos que a inter-relação e interseção destes fatores de vulnerabilidade 

continuam afetando de modo significativo o cotidiano não apenas de Joana e Luisa, mas de 

tantas outras pessoas, limitando ou impedindo o seu acesso ao serviço de saúde bem como 

aos seus cuidados. Esta conjuntura é confirmada no relato abaixo: 

 

“Eu acho que a influência das amizades, de beber muito (...) entrei 

na bebida, entrei na droga, não sabia com quem saía. Bebia, não 

dava nada, sexta só ia parar de beber na segunda, não me dava 

nada, amanhã eu vou, nesse vou, amanhã, fui deixando” 

(Leonardo).   

 

O relacionamento com familiares e amigos foi trazido à memória dos informantes 

entrevistados como uma experiência que deixou lembranças positivas e também negativas, 

especialmente do período em que buscavam acessar o serviço de saúde para ter o 

diagnóstico do seu sofrimento. 

 

 “Eu acho que foquei muito no meu filho, eu na época antes de 

perder meu marido eu tinha perdido minha mãe. Eu tenho cinco 

irmãos, mas a família se afastou muito cedo. Então o que eu tinha 

mais forte mesmo era meu filho, que era fruto do meu casamento. 

Eu fazia tudo em função dele. Trabalhar. Eu vou construir uma casa 

porque como eu tinha passado àquela situação de ter ficado sem 

casa porque meu marido faleceu, eu falei: não, eu não posso morrer 

e deixar meu filho na casa de ninguém. Eu preciso dar um teto pra 

ele. Aí, me engajei nessa coisa de casa. Aí, quando já tinha a casa, 

ele era muito estudioso e começou a querer entrar no projeto pra 

fazer cursinho, ganhou algumas coisas como o curso de Inglês. 

Agora vou me focar em ver meu filho na faculdade e por aí vai. 

Você vai se apegando à coisa, vai fazendo projetos”. (Rosa). 
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Para Carvalho e Silveira (2009) o ser humano nasce, cresce e se desenvolve dentro 

de grupos. Conforme a pessoa se desenvolve, passa a participar de diferentes tipos de 

grupo. O indivíduo estabelece, dessa forma, vínculos, e forma uma rede de relações de 

amizade e familiares. A revelação do diagnóstico do HIV/AIDS pode provocar desde 

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

famílias e mesmo amigos que respondem com solidariedade e receptividade. Há outras que 

reafirmam o preconceito, a discriminação e o completo abandono. 

“A reação da minha irmã mais velha que complicou muito, porque a 

reação foi: Você ta precisando, toma aqui e começou a tirar dois 

litros de leite do armário, dizendo: Eu não quero problemas. 

Quando você precisar não venha aqui, meu marido irá até sua casa 

levar o que você precisa”.  (Omar) 

Neste sentido, Gonçalves et al. (2008, p. 781), em estudo sobre a adesão à 

terapêutica de tuberculose em Pelotas pela perspectiva do paciente, mostram dados que 

confirmam o suporte familiar com um fator que favorece a adesão do paciente ao 

tratamento, o que também evidenciamos na experiência de um dos nossos informantes. 

 

“Minha irmã foi em Caxias e me levou para o Miguel Couto. Fiquei 

internado e ela vinha sempre. A família sofreu muito, tava comigo 

dia e noite. Foi minha irmã quem me chamou num canto e disse: 

Agora é com você mesmo, é pro seu bem. Baixei minha cabeça, 

não reclamei nada. Ela conversou comigo no domingo, na segunda 

me mudei pra casa dela. Parei a cabeça no lugar, tô aí, apesar de 

tudo dei essa recaída, mas foi bom pra eu não abandonar mais”. 

(Leonardo) 

 

A distância entre a residência do paciente e o serviço de saúde, a dependência de 

transporte, o tempo gasto no deslocamento foram fatores avaliados por alguns dos 

entrevistados quando buscaram um serviço de saúde para tratamento do HIV/AIDS. 

Considera-se curiosa a percepção de uma das participantes do estudo na descrição dos 

critérios que estabeleceu para se vincular ao serviço escolhido: 

 

“Esse posto é assim: eu quando era solteira eu já ia lá, eu já era 

atendida pelo ginecologista, essas coisas. Era um posto de saúde 

onde eu era bem tratada, onde eu conhecia a menina da recepção, já 
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conhecia algumas pessoas. E quando me vi com o resultado na mão 

começaram a falar dos hospitais de referência que na época era o 

Gafrée e Fiocruz. Só, que eram lugares que até pra eu ir tinha 

dificuldade de acesso, porque tinha que ter dinheiro de passagem, 

eu tinha que pegar filho na escola ou mandar ele vir sozinho e ficar 

esperando, então eu não tinha como ir pra Fiocruz e ficar o dia 

inteiro. Eu fui um dia no Gafrée e entrei pra procurar atendimento e 

eu achei aquele hospital muito feio, parecia assim um lugar sóbrio, 

parecia triste. ( ) eu andava nos corredores e não gostava daquele 

lugar, eu não conseguia me ver ali dentro.(Rosa) 

 

Para Gonçalves et al. (2008) a relação de custo e benefício do tratamento deve ser 

considerada, uma vez que alguns pacientes iniciam o tratamento, e ao longo do tempo 

começam a ficar evidentes dificuldades como o tempo de espera para ser atendido ou o 

tempo gasto para saída e chegada ao posto de saúde. São questões que o paciente deve lidar 

e nem sempre consegue conciliar contribuindo para sua decisão de pedir transferência do 

tratamento para dar continuidade em outro posto de saúde ou mesmo abandona o 

tratamento. No estudo anteriormente citado sobre a adesão no município de Pelotas, os 

autores complementam esta idéia ao dialogar com outros estudos como o de Murray et al 

(1990) que enfatizam que a percepção de eficácia do tratamento pelo paciente é 

fundamental para sua adesão, e que isto se dá na relação custo e benefício. 

 

“Primeiro, aqui, por exemplo, acho muito legal, não tem uma placa 

na sala da doutora dizendo o quê ela atende. Isso já é um conforto 

com certeza” (Irlan). 

 

Os aspectos valorizados por Irlan, que no caso contribuíram para sua adesão ao 

tratamento, são complementados na fala da Infectologista: 

 

“Você tem as situações do paciente, tem a situação da equipe, e 

você tem a situação da unidade de saúde. Então, às vezes a pessoa 

abandona, tem estrutura de tratamento que, sinceridade, ninguém 

merece. O paciente é mal atendido desde que ele chega até a hora 

que ele vai embora. Então, a estrutura do serviço, o acolhimento 

adequado, essa coisa toda, facilita. Aqui não tem nada que 

identifique infectologia, tem muitas pessoas não se sentem à 

vontade de todo mundo que vêm já vê que ela ta indo pro setor de 

AIDS, pois então é aquela história, pra algumas pessoas isso pode 

fazer muita diferença. Então, você não ter um setor identificado pra 

algumas pessoas, isso pode fazer muita diferença em relação, tem 

gente que só vai ficar mais ou menos confortável, mas ser 
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identificado como paciente da AIDS pode ser um fator limitador pra 

adesão”. 

 

A importância da relação profissional de saúde-paciente para a adesão ao 

tratamento, com ênfase no acolhimento, sobretudo quando o paciente procura pela primeira 

vez o serviço de saúde, apareceu no discurso de todos os entrevistados neste estudo. As 

experiências, tanto positivas como negativas, na porta de entrada do serviço, na maioria das 

vezes, definiu o vínculo do paciente com a equipe/serviço, a interrupção do tratamento e o 

abandono do serviço de saúde. 

     

“Você vai a tal lugar que você tem que passar por uma entrevista, 

você tem que fazer um prontuário, tal e tal. Deu a minha hora de 

voltar sem conseguir fazer o que eu queria, sem conseguir fazer o 

prontuário. Parece que algumas pessoas saíram, outras não me 

atenderam, aí marcou para mais tarde. Ah! Você espera que irão te 

atender em outro horário. Aí, naquilo voltei pra casa porque eu 

tinha meu filho,então, pra mim eu largava tudo pra olhar ele. Aí, 

voltei” (Rosa). 

 

 

“Às vezes, a gente sai com a idéia de ir ao médico, mas chega na 

hora de sair o patrão pede alguma coisa pra gente, aí, você já não 

sai à hora prevista e a médica não entende, se a gente chega depois 

da hora agendada, nem adianta você só será atendido depois do 

último paciente agendado. Muitas vezes, como já sei que é assim, 

eu já chegava ao posto no final do atendimento. Mesmo assim, 

levava bronca e eu não gosto de levar bronca, aí você desanima, 

não vem” (Raul). 

 

           

“No outro posto o médico atendia assim, passava receita e pronto. 

(...) nem sempre o médico atendia a gente direito, tratava a gente 

com ignorância se a gente perguntasse alguma coisa não respondia. 

Aí, pedi transferência” (Luisa). 

 

 

Boltanski (2004) considera que os doentes das classes populares são 

particularmente sensíveis aos modos dos médicos e prontos a reparar em todas as nuances 

de sua atitude em relação a eles, de sua “familiaridade”, ou “amabilidade” ao “orgulho”, ou 

“arrogância”. O autor considera que talvez esse fato se dê pela consciência da distância 

social que os separa do médico, e porque estão em situação de saber, ou pelo menos de 
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pressentir, que a relação médico-paciente é uma relação de classe e que o médico adota um 

comportamento diferente conforme a classe social do doente. 

Neste sentido a fala da infectologista é exemplar. Parece que na conversa com o 

paciente ao longo da consulta, vai reunindo informações que lhe permitem ao final 

construir uma imagem deste paciente, e referenciada por esta imagem mostra sua 

autoridade e tenta com que o paciente aceite seus pontos-de-vista: 

 

“(  ) Não adianta ser só boazinha, tem de dar limites, é que nem 

criar filho, relação de pai e mãe, dono e cachorro e médico e 

paciente (risos). Criar criança, criar filho é igual a adestrar 

cachorro, não é diferente. Você tem que adestrar o paciente 

também. Ser muito bonzinho o tempo todo, ter ouvido, acolher, 

respeitar não significa não dizer não. Se eu acho que tenho que 

dizer não, eu digo. Vou fazer o que eu acho, o melhor para o 

paciente. Nem sempre o que eu acho melhor para o paciente, o que 

ele precisa fazer é o que ele quer fazer, mas eu não vou dizer o que 

ele quer ouvir.” (infectologista; grifos nossos) 

 

Outra de nossas informantes, também profissional de saúde, traz outro ponto de 

vista que confronta esse lugar endeusado que o médico ocupa, aos olhos da classe popular, 

ao possuir um conhecimento da medicina que o autoriza a dizer e prescrever orientações: 

     

“Infelizmente eu só consegui perceber isso estando aqui. E como 

venho da área clínica, do paciente grave, da emergência, do CTI, da 

clínica cirúrgica que é um paciente que não fala. Aí quando cheguei 

no ambulatório eu sabia toda a minha parte teórica e aí como eu não 

sabia o que fazer, resolvi escutar o paciente. Quando comecei a 

escutar o paciente percebi que era o melhor caminho. Tenho certeza 

que sei fazer todas as coisas necessárias, então vou ouvir o que ele 

tem pra dizer, pra ver onde essa escuta cabe. Aí, eu consegui 

realmente ver esse outro mundo, porque venho de um paciente que 

não fala e um paciente que eu não quero que ele volte, que não 

quero que seja internado, eu quero que ele vá embora. Então, saber 

que eu vou ter outro paciente que ele vai voltar e eu quero que ele 

volte aqui, é preciso ouvi-lo pra entender como faço para ele querer 

voltar” (nutricionista). 

 

A fala da Infectologista revela pouco espaço para o diálogo com a paciente. A 

ausência de diálogo contribui para que o paciente não consiga expor suas dúvidas, medos e 

desejos, dentre outros. Neste contexto profissional a postura profissional sinaliza a 
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construção de uma relação de “broncas” e “cobranças” com a paciente. O mais provável é 

que esse paciente omita suas questões para o profissional, se esquive das consultas e 

abandone o serviço de saúde. 

 

“A bronca da doutora, é duro um homem do meu tamanho 

esculachado. A gente sai arrasado, você já tem problema pra todo 

lado, em casa, com a família, aí você não volta (...) abandona”.   

 

Por outro lado, o olhar da Nutricionista expressa a perspectiva de uma profissional 

que trabalha a favor da integralidade ao possibilitar aumento da autonomia do paciente 

através do diálogo. Ao propor escutar o paciente oportuniza a expressão do medo, 

angústias, histórias de vida. A postura da profissional vai além da assistência, tratamento, e 

controle da doença. Neste contexto o paciente se sente mais à vontade para falar de suas 

motivações que o levaram, como por exemplo, ao abandono do serviço de saúde.  

Nas várias falas dos informantes entrevistados observamos que um olhar mais 

atento da equipe profissional e do serviço para acolher as necessidades do paciente pode 

contribuir para que mais pacientes acessem o serviço de saúde, como bem demonstrou a 

experiência de Rosa ao escolher determinado posto de saúde para iniciar seu tratamento. 

 

“Eu fui ao posto de saúde e falei pra pessoa que estava na recepção: 

Tem como mostrar esse exame para um médico? Ela respondeu: 

Tem. Eu vou te passar para entrevista com pessoa e tal. E eles 

imediatamente abriram o prontuário e passei pela doutora no 

mesmo dia. Então, assim, eles me acolheram. Ela já mandou pra 

conversar com uma psicóloga, então, assim já toda uma coisa 

diferente, me acolheram já me senti acolhida” (Rosa). 

 

 Nesta direção, o acolhimento é uma estratégia de atendimento que tem permitido 

aos profissionais construírem vínculo e uma relação de confiança entre paciente, 

profissional e serviço. Este profissional, ao incorporar o acolhimento às suas ações no 

cotidiano, vai garantir ao paciente desde a sua chegada ao serviço de saúde ser ouvido e 

atendido nas suas necessidades de saúde. 
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4.2 - ESTAR NO SERVIÇO DE SAÚDE: VIVENDO E CONVIVENDO COM 

HIV/AIDS. 

 

Do contato com nossos informantes apreendemos que tanto profissionais de saúde 

como pacientes têm uma inserção diferenciada no modo de lidar com o tratamento do 

HIV/AIDS e especialmente no modo de pensar a vida e o mundo. Para Loyola (1984), esta 

diferenciação corresponde aos graus da hierarquia social que posiciona tanto os 

profissionais como os pacientes em função do quantum de capital econômico e cultural que 

detêm.  

Na década de 80, Bourdieu (2002) introduziu o conceito de capital na análise social 

para entender como indivíduos ou famílias elaboram estratégias que permitem manter ou 

melhorar sua posição na hierarquia social. Para esse sociólogo essas estratégias estão 

relacionadas com os diferentes capitais (social, econômico, cultural) que as pessoas ou 

grupos conseguiram agregar ao longo de suas vidas. 

No caso dos profissionais de saúde, com destaque para o médico, quanto maior for o 

volume de capital econômico, social e escolar, mais importantes serão suas funções 

institucionais, e no caso da instituição saúde o médico acaba se tornando  o personagem de 

maior importância por deter o saber científico, adquirido pela prolongação da escolaridade. 

Verificou-se, na pesquisa, que, no caso dos especialistas em infectologia, responsáveis na 

maioria das vezes pelo acompanhamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS, alguns 

focaram o seu fazer profissional para atender pacientes em consultório particular, outros 

conciliam o consultório com o atendimento na rede pública do SUS e outros se dedicam 

exclusivamente ao atendimento de pacientes  da rede SUS.  

Cabe esclarecer que desde o início da epidemia, médicos de outras especialidades, 

como clínicos, proctologistas e outros, quando se interessam pelo cuidado em HIV/AIDS 

são treinados para realizar este atendimento. Esta iniciativa ultimamente tem sido 

estimulada pelos gestores  principalmente devido à  carência de  infectologistas no mercado 

profissional, tendo em vista seu interesse por outras áreas, como infecção hospitalar, que 

são mais rentáveis economicamente.  
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Alguns profissionais que atendem pessoas afetadas pelo HIV/AIDS trabalham 

exclusivamente em seus consultórios e não possuem convênios com planos de saúde, 

portanto sua clientela pertence a uma classe de  pacientes com boas condições financeiras, 

que podem bancar com freqüência as despesas com um atendimento particular, Outro 

cenário que se desvela no atendimento às pessoas que vivem com HIV/AIDS trata dos 

pacientes que são atendidos no consultório particular por usufruírem do plano de saúde, que 

é pago pelo titular ou financiado por seu empregador.  

Os pacientes das camadas populares estarão afastados deste atendimento, cabendo-

lhes o médico do posto de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) que em sua grande 

maioria, percebem salário baixo, o que o obriga a buscar outro emprego para complementar 

seus rendimentos. Também devido a entraves na gestão, acaba por atender um número 

maior de pacientes. O cotidiano do sistema de saúde acaba sendo alvo de críticas dos 

profissionais como percebemos no relato da infectologista: 

 

“Tem lugar que querem que o médico faça o trabalho de três, então 

você coloca doze, quatorze, vinte pacientes, não, impossível! Essa 

mania que o Município tem de economizar, botar um médico para 

fazer o trabalho de três, pode de alguma forma interferir na relação 

médico-paciente na qualidade do atendimento”. 

 

De um lado temos uma política de enfrentamento da epidemia que tem 

possibilitado importantes melhorias na qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS. O país oferece testagem e tratamento universal e gratuito, disponível inclusive 

para pacientes de outros países, além de insumos de prevenção, e ainda exporta tecnologia 

para outros países, no entanto, por outro lado, observa-se que tal avanço ao longo dos anos 

vem sendo impactado por uma política de desinvestimento que tem apresentado um 

cenário caótico tanto para pacientes como profissional de saúde, como revela o gestor do 

Sistema de logística e gerenciamento de medicamentos. 

 

“A gente conseguiu fazer uma logística que não é melhor do mundo 

mais dá bons resultados para que não falte nenhum medicamento 

nesta cidade. Quando a gente tem algum entrave de medicamento, é 

porque não houve o repasse do Ministério no período adequado que 

a gente deveria receber. A gente tem que lembrar que é um coquetel 

e eu tenho que ter no mínimo três e no máximo cinco drogas para 
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dispensar. Não adianta ter o paciente que utiliza cinco drogas  e eu 

só tenho três drogas no almoxarifado, isso interfere no tratamento e 

adesão do paciente. Nosso almoxarifado, às vezes eu tenho uma 

determinada droga para seis meses, porém a que eu preciso hoje eu 

não tenho nem para um mês” (Gestor do Siclom).” 

 

Às ponderações do gestor são acrescidas de várias informações colhidas na 

vivência no campo de pesquisa junto com profissionais do serviço investigado, leitura de 

jornais e revistas científicas, acesso a TV e rádio que revelam, entre outras demandas,  falta 

de infectologistas, citada anteriormente, falta de leitos quando o paciente precisa de 

internação, falta de remédios para doenças oportunistas e efeitos colaterais, e a demora de 

resultados de exames de rotina feitos nas unidades de saúde, Em média, no sistema privado 

os exames ficam prontos em sete dias, quando na rede pública, em torno de quarenta dias 

ou mais., 

Como a Aids é entendido como doença crônica pressupõe-se que o paciente irá ao 

ambulatório inúmeras vezes. A falta de resolutividade para suas questões de saúde acaba por 

frustrar o médico que não consegue cuidar do paciente de modo integral, e o paciente, que 

retorna ao serviço várias vezes sem ter a sua questão de saúde resolvida, poderá agravar o 

seu quadro de saúde e evoluir para óbito ou ficarão seqüelas acarretando gastos com 

remédios, exames, aumento de licenças médicas e aposentadorias.  

A narrativa da infectologista evidencia sua experiência ao longo dos vinte e dois 

anos trabalhando com pessoas portadoras do HIV/AIDS - e, valendo-nos da teoria de 

Bourdieu para analisar sua trajetória, acrescentamos - com os capitais que conseguiu 

agregar ao longo da vida, atualmente, neste serviço, além de prestar atendimento médico, 

centraliza grande parte das responsabilidades que envolvem a entrada do paciente no 

serviço até sua saída por transferência, abandono ou óbito. 

 

“Eu tenho abandono porque eu vejo que o paciente não vem, eu 

sinto falta do paciente, de vez em quando eu fico anotando no livro 

de cadastro, saio olhando pra ver os nomes que eu não vejo há 

muito tempo, peço prontuários, vejo há quanto tempo a pessoa não 

vem e aí vejo. Eu normalmente sei quem é a pessoa, conheço todo  

mundo pelo nome e sobrenome, então, eu vejo  que a pessoa não 

veio. Só tem eu, só tem os pacientes meus, então, quem dá conta 

disso sou eu, e periodicamente eu dou limpeza no livro. O 

abandono do paciente que tem médico particular, ele entra faz uma 
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consulta comigo, eu abro prontuário, cadastro, faço a notificação 

pro Ministério da Saúde , autorizo remédio de acordo com o que tá 

liberado pelo Consenso, depois disso eles vêm eventualmente pra 

sacar FGTS, Declaração para o INSS ou Passe Livre, porque isso 

tem que ser emitido pela rede pública. Se o paciente abandona um 

ou outro ainda vem pedir transferência , quando pede transferência, 

( ) sou eu que tenho que fazer. Se ele retoma o seu tratamento, e 

vier apanhar o remédio aqui, ele vai ter que passar por mim, porque 

vou ter que autorizar a cadastrar desde que ele tenha comprovante 

de residência. Quando o paciente que abandona o tratamento 

retorna aproveito para atualizar o endereço e caso seja atendido por 

médico da rede privada, exijo laudo para comprovar que retornou 

ao tratamento, somente assim, eu autorizo o seu recadastramento 

junto à farmácia para acessar aos medicamentos”.Infectologista   

 

 

 A demonstração de interesse da infectologista em ter notícias do paciente que 

abandonou o tratamento e o serviço de saúde, bem como sua familiaridade ao se dirigir ao 

paciente chamando-o pelo nome e sobrenome revela o esforço deste profissional em 

estabelecer uma relação mais próxima do paciente. Acolher o paciente possibilita a criação 

de vínculos com o tratamento, serviço de saúde e a equipe profissional. Para construção de 

vínculos, segundo Mehry (1997), o profissional assume a responsabilidade para a resolução 

do problema, não cabendo a transferência burocrática para outra instância decisória ou 

nível de atenção. A satisfação do paciente quando bem acolhido tende a favorecer sua 

adesão ao tratamento, aos profissionais e serviço de saúde. 

 

 Entre os pacientes, quanto maior os volumes de capital econômico, social e cultural 

que detém mais chances terão de receber um “tratamento diferenciado” dentro do serviço 

de saúde. O que não se coaduna com o princípio do SUS, que, garantindo em lei, prevê 

sem distinção o acesso universal para todos os cidadãos. Através de relatos de profissionais 

de saúde e pacientes tomamos ciência que neste serviço de saúde pacientes que têm 

indicação para fazer uso da medicação antiretroviral e fazem atendimento na rede 

particular (portanto são atendidos com médico do seu plano de saúde) devem ser 

cadastrados no serviço, atendidos em sua primeira consulta com a infectologista da unidade 

de saúde do SUS, e após abertura de prontuário, são encaminhados à farmácia para 

providenciar a medicação. O contato deste paciente com o SUS é apenas para acesso à 
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medicação. Eventualmente, quando precisam de alguma documentação fornecida pelo SUS 

se remetem à infectologista do serviço.  

 Geralmente, quando o paciente oriundo da rede particular abandona o tratamento, 

ao retomá-lo, se já fazia uso de medicação, deverá novamente se dirigir a unidade de saúde 

onde era cadastrado para acessá-la. Constatamos que estes pacientes são reintroduzidos no 

programa sem muita burocracia, mas o mesmo não acontece com o paciente que depende 

exclusivamente do atendimento da rede pública. Este, em sua maioria pertencente às 

camadas populares, com baixo capital cultural, social e econômico, dependerá da avaliação 

da infectologia que se pautará para o retorno ao tratamento, em informações anteriores 

sobre a adesão do paciente ao tratamento, assiduidade ao serviço e qualidade do vínculo 

com o profissional. Todos estes itens serão valorizados e se bem avaliados permitirão o 

retorno do paciente ao tratamento. Os pacientes que não forem bem avaliados poderão ser 

convidados a buscar tratamento em outro serviço de saúde, como nos explicam alguns dos 

nossos informantes: 

 

“A doutora falou comigo se você não quiser mais vir, pode procurar 

outro lugar: Vou remarcar essa vez, se você não vir pode procurar 

outra clínica par dar entrada no seu tratamento” (Marlon). 

 

“Eu só fui mesmo inserido de novo, a palavra é essa porque quando 

eu voltei, já voltei mesmo carregado. ( ) Eu não tava me sentindo 

bem, foi numa segunda-feira, a doutora remarcou pra vir na quarta-

feira” (Omar). 

 

“Eu nunca levei o tratamento à serio. Assim que fiquei melhor parei 

com tudo, e quando quis retornar procurei a doutora, ela me 

transferiu, disse pra eu procurar outro posto para me tratar” (Raul). 

 

 Compreendemos que dependendo da quantidade acumulada de capitais, econômico, 

social e cultural; tanto profissionais de saúde como pacientes terão um modo muito 

particular de estar no mundo, adotando diferentes estratégias ao enfrentar as situações do 

cotidiano. O que orienta as estratégias é a posição que as pessoas detêm no interior do 

campo, assim quem possui um volume maior de capital social reconhecido pelo grupo 

aufere os benefícios relativos à posição dominante, enquanto aqueles que possuem um 

volume pequeno de capital social ocupam as posições inferiores do campo (Cazelli, 2005). 
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 Outro aspecto observado em relação aos pacientes com HIV/AIDS neste serviço de 

saúde  é que o paciente pode acessar  a medicação por diferentes caminhos, de acordo com 

suas necessidades, ou seja, as  demandas também são diferenciadas. 

 A idéia de que a pessoa que vive com HIV/AIDS é um paciente crônico, e que, 

portanto, deverá viver e conviver com sua nova condição, na sua vida cotidiana, entre 

outras conseqüências, revelou para os pacientes seu esforço para gerenciar uma mistura de 

sentimentos como raiva, esperança, desânimo, tristeza, ânimo, entre outros, na tentativa de 

continuar a levar uma vida “normal” como era antes de terem sido acometidos pela 

infecção: 

 

 “Esse problema do HIV, arrasou minha vida toda. Até então, 

quando eu não tinha, era uma pessoa extremamente feliz. Feliz de 

verdade. Eu tinha até uma felicidade espontânea, eu ria muito com 

qualquer coisa e hoje em dia depois do diagnóstico, há dez anos que 

eu descobri, eu não tenho mais alegria. É um negócio muito 

estranho. Eu não queria ter isso, de jeito nenhum. Eu abandono 

porque eu não aceito, eu tenho muita revolta, tenho ódio só em 

falar. Meu Deus! Eu era tão sadia, tão saudável, tão feliz”. (Joana) 

 

 

 Para Loyola (1982) a doença é, antes de tudo, percebida como uma ruptura em 

relação ao estado normal - a saúde – que é definida principalmente pela disposição para a 

vida em geral, notadamente para alimentar-se e para trabalhar. 

 

“Tô andando, brincando, quando ela vem não tem hora pra vir, me 

pegou, não conseguia nem comer, tomava banho na maca, usei 

fralda, usei tudo. Eu tava péssimo mesmo, só na base do soro e 

remédio” (Leonardo).  

 

“Quando você se sente bem, come trabalha, tem disposição, você 

nem ta aí. ( ) Apareceu um caroço no pescoço que vazava um 

líquido que cheirava mal e eu sentia muitas dores” (Raul). 

 

“Como de tudo que aparece na minha frente, carré, queijo. No 

trabalho, como costela toda hora, faço às vezes um panelão de 

feijoada, quando não como no trabalho, levo uma quentinha desse 

tamanho, boto no prato umas três vezes” (Marlon) 
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Para estes pacientes a comida e o trabalho têm um significado importante em suas 

vidas, uma vez que o alimento é o que traz força, vitalidade para tocar a vida, trabalhar, dar 

conta das suas tarefas diárias. Isto explica, em parte, porque quando algo não vai bem com 

a saúde, a ponto dos pacientes se verem impedidos de se alimentar e trabalhar, buscam o 

serviço de saúde para retornar ao tratamento. Esta atitude é confirmada no relato da 

infectologista. 

 

“Quando o paciente volta doente, a maioria não volta bem, só volta 

quando está doente, porque está doente”. 

 

A expectativa de recuperar a saúde, no mais breve tempo possível, para voltar às 

suas atividades cotidianas, especialmente ao trabalho, vai ao encontro da reflexão de 

Loyola (2004, p. 148) ao sinalizar que “a camada popular utiliza (profissional e utilitária) 

intensamente o seu corpo no dia a dia. O corpo é o único elemento que lhes fornece os 

meios de subsistência. Para nossos pacientes informantes, cujas representações sobre a 

saúde e a doença se organizam em torno da idéia de força, o elemento primordial na 

preservação da saúde é a alimentação: os alimentos, nutrindo o corpo, permitem reconstituir 

e manter as forças, quer dizer, evitar a sensação de fraqueza (associada a doença), que 

impede a utilização normal do corpo no trabalho”. 

 

“A médica não entende que a gente que trabalha o patrão não quer 

saber se é dia de médico, se tenho que tomar remédio. Ele me quer 

bom, trabalhando”. (Raul) 

 

 Raul é um dos entrevistados que revela em seu itinerário terapêutico o adiamento do 

seu tratamento por conta de priorizar a única fonte de sustento, seu trabalho. A sua atitude 

vai ao encontro dos achados de Gonçalves (1999) em seu estudo realizado no município de 

Pelotas, ao detectar que para os homens o fator de maior impacto no tratamento é a 

interrupção de sua rotina, principalmente aquela relacionada com o trabalho e com as suas 

saídas com amigos, envolvendo ingestão de bebida alcoólica. Ampliando esta discussão, 

Nemes et.al (2009) concluem em seus estudos sobre adesão que o tratamento do HIV/AIDS 

abarca outras dimensões que não somente a ingestão dos remédios. Existem outros aspectos 

como o contexto em que vive o paciente, que envolve fatores do dia a dia pessoal e 
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familiar, fatores relacionados à organização do serviço de saúde e equipe de profissionais 

que cuidam do paciente, dentre outros.  

  Apreendemos que é também por conta da pressão da vida cotidiana que nossos 

informantes muitas vezes se vêem em conflito entre dar continuidade ao tratamento do 

HIV/AIDS que exige visita regular ao médico, realização dos exames e outros 

procedimentos e as dificuldades para abandonar o trabalho e as tarefas da vida doméstica. 

O estudo de Gonçalves (1999) ampliou nosso entendimento ao evidenciar que a relação 

custo-benefício do tratamento deve ser considerada ao identificar pacientes que chegaram a 

abandonar o tratamento por conta de dificuldades financeiras (Gonçalves, 1999).  

Em nosso estudo três pacientes relacionaram o afastamento do tratamento às 

pressões do ambiente do trabalho.  

  

“Você sendo pedreiro, tá virando massa, não vai parar para ir pegar 

o remédio. Distrai com o trabalho e a hora passa. Parei com o 

remédio e também não voltei para a consulta com a médica”.(Raul)  

 

“Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ficar bem no trabalho, eu não 

podia falar para as pessoas o que tava acontecendo comigo. Eu 

trabalhava de segunda a segunda, quando eu não estava no trabalho 

fazia bico como diarista, estava fazendo comida pra alguém, faxina 

em outro lugar. Aí, chegou uma época que falei: quer saber? Não 

quero saber mais deste assunto”. (Rosa) 

 

“A empresa que eu trabalhava me sugava muito. Eu tenho que 

trabalhar pagar aluguel, pagar tudo sozinho. ( ) Mas nisso eu já 

estava há um ano sem comparecer à consulta”.(Omar) 

 

 Para Boltanski (2004), primeiramente, o esforço físico introduz ruído na comunicação 

entre o sujeito e seu corpo, de modo que o aumento da atenção dada ao corpo e, 

correlativamente, da sensibilidade às mensagens mórbidas, tem como resultado necessário a 

redução de duração e intensidade da atividade física, tanto assim que tudo se passa como se 

aquele devesse fazer uma utilização máxima do corpo não pudesse, sem dificuldade, manter 

com ele uma relação atenciosa ou atenta, escutá-lo, analisá-lo e “compreendê-lo”. Se for 

assim as regras que, nas classes populares, organizam a relação dos indivíduos e seus corpos 

e que, quando presentes à consciência, aparecem apenas sob forma de regras de moral, têm 

talvez uma função de regulação com o fim de impedir aqueles que, coagidos pela sua 
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condição econômica, utilizam intensamente o corpo, a estabelecerem uma relação reflexiva e 

consciente com o corpo, porque a instauração de tal relação não poderia ter outro efeito 

senão o de diminuir a resistência que são capazes de opor ao corpo e, portanto reduzir em 

qualidade e quantidade o trabalho que este fornece. 

“Eu não podia deixar de trabalhar. No meu trabalho ninguém sabia 

que eu tinha problema de saúde, era muito difícil conciliar as 

coisas. E eu nunca tive suporte de beneficio do INSS, essas coisas 

eu nunca consegui pra me ajudar. Eu precisava trabalhar de 

segunda a segunda. ( ) Para eu atingir meus projetos eu tenho que 

ficar bem, eu tenho que estar com meus exames bem. Eu fui me 

fortalecendo, porque eu fui tendo mais tempo pra mim para ir as 

palestras, para ir à academia” (Rosa). 

 

“Por eu ter um trabalho muito forçado que era pela madrugada, ia 

fazer inventário em supermercado, lojas e tudo. ( ) Em vinte e 

quatro horas tinha que fechar planilhas, folha de pagamento, 

benefícios. Eu trabalhava numa empresa que me sugava demais” 

(Omar). 

 

 A valorização de um corpo sadio foi trazida nas entrelinhas destes relatos, e segundo 

Gonçalves (1999) o aspecto físico saudável revela  um corpo “capaz” (forte e íntegro para o 

trabalho). O controle do corpo físico saudável mantém os pacientes dentro de um quadro 

ajustado ao seu meio social. Quando o corpo físico não corresponde às suas necessidades, 

deve ser ajudado (com remédios e alimentação, por exemplo). A maioria dos nossos 

entrevistados que abandonaram o tratamento decidiu procurar o serviço de saúde quando se 

viram debilitados, de modo que seus corpos não conseguiam mais cumprir com seus afazeres 

diários, quer no lazer, quer no trabalho. 

 Quando debilitados a maioria dos pacientes procuram o serviço de saúde para  

retornarem ao tratamento. Alguns pacientes, uma vez que sua força física retorne e os 

sintomas se esgotem a um mínimo aceitável, relaxam com o tratamento e mesmo o 

abandona. Retornando ao serviço de saúde com a volta dos sintomas desagradáveis, 

encontramos alguns pacientes com seus tratamentos em andamento, outros tentando se 

inserir no tratamento e outros que continuaram em abandono como revelam nossos 

entrevistados.  

 



 

 

83 

 

“Foi a herpes zooster mesmo, quando eu voltei na minha médica 

com herpes zooster ela falou pra mim que essa é uma das 

oportunistas, que a imunidade já estava menos de duzentos. Aí, ela 

falou, conforme a imunidade foi caindo. Aí ela me deu aquela lista 

de coisas que eu poderia ter e foi falando aquelas coisas horríveis: 

herpes zooster, aí a partir de agora você pode esperar tudo. Você 

decide. Eu voltei a tomar, tanto é que estou numa das últimas 

combinações porque quando eu resolvi voltar a tomar o remédio a 

minha imunidade estava muito baixa”. (Rosa). 

 

“Quando essa minha amiga falou que eu tava começando a 

emagrecer e que eu não tava me alimentando direito. Foi ela que 

veio comigo quando voltei à doutora”. (Irlan) 

 

“Depois quando ele volta doente, a maioria não volta bem, só volta 

quando está doente, porque está doente”. (médica) 

 

 

 Entre os pacientes que viveram esta experiência do abandono do tratamento, alguns 

se afastaram do serviço por mais de uma vez e ao retornarem, observamos um esforço da 

parte da equipe profissional e especialmente da médica em explicar ao paciente, ao seu 

modo, com mais ênfase às implicações do abandono do tratamento do ponto-de-vista da 

medicação e do monitoramento dos exames. Neste momento o paciente tem a oportunidade 

de rever as informações que já possuía, esclarece dúvidas e mesmo assimila novas 

orientações. No entanto, na vida cotidiana para este grupo de pacientes, estas orientações 

sofrem adaptações e o paciente ao seu modo tenta cumpri-las, desconsiderando a orientação 

inicial do profissional de saúde. Um exemplo deste novo posicionamento foi trazido por 

Raul quando, ao perceber que o seu quadro de saúde estava melhorando, por sua conta foi 

diminuindo a quantidade de medicamentos prescrita por seu médico e novamente não 

retornou à consulta médica, abandonando o tratamento.  

 Má alimentação, uso abusivo de álcool e outras drogas, pouco repouso e fumo 

foram alguns dos hábitos que pacientes mantiveram durante determinado período. Nem 

todos conseguiram abandonar, portanto alguns pacientes ainda mantêm estes hábitos junto 

com as orientações do seu médico assistente.  

 

 

 “Quando o paciente vem aqui na farmácia a gente conversa com 

ele e faz um esforço para que o paciente não abandone mais. Se ele 
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abandona vai ter mutação no vírus, vai te quer formar um outro 

sistema de tratamento, vai atrapalhar. Agora a parte médica aqui é 

eficiente, ela também tenta mostra “olha aqui como você está 

voltando, olha aqui as infecções oportunistas” (Farmacêutica). 

 

 “Quem morre de medo de mim, é porque tá devendo, todos eles 

ficam com o rabinho entre as pernas porque os que abandonaram o 

tratamento são aqueles que mais levaram mais broncas, eu falo, 

reclamo, ameaço jogar pela janela. Eu falo: perdi tanto pessoas que 

faziam tudo, mas que não tinha remédio, e tu aí desse jeito com 

remédio na mão e não toma porque é cara de pau (...) Você que tem 

tratamento e não quer. De vez em quando eu falo sério, tem hora 

que eu sou muito dura, tem hora que eu esculacho”. (Infectologista) 

 

 Para Valla, Lacerda (2008, p.93), “o modelo médico hegemônico, a orientar grande 

parte das práticas de saúde dos serviços públicos, é pautado no diagnóstico e tratamento das 

doenças definidas pelo saber científico, priorizando-se as alterações e lesões corporais, em 

detrimento dos sujeitos e suas necessidades. Nesse modelo biomédico, existe pouco espaço 

para a escuta dos sujeitos e seus sofrimentos, para o acolhimento e para atenção e cuidado 

integral à saúde”. A atitude fragmentária e reducionista da prática médica foi associada à 

própria racionalidade médica e ao projeto de medicina, conformado na modernidade e 

orientado para eficiência. Para resgatar uma postura integral, os profissionais que atuam nos 

serviços devem ser capazes de não modelar as demandas trazidas pelos usuários de acordo 

com o ofertado pelo serviço, como regularmente acontece. 

 Da mesma forma, como nos lembra Mattos (2001), não deve prevalecer uma lógica 

dos profissionais na organização e sistemática de funcionamento dos serviços, mas aquela 

relacionada às necessidades dos seus usuários. Para isso seria necessário superar alguns 

limites da racionalidade médica sobre a qual não se produz, mas se reproduz na escola 

médica.  

 Para Costa, “o ideário de integralidade compõe um processo que se inicia na 

formulação de políticas do nível macro pelo Estado, passa pela gestão e gerência nos 

distintos níveis até a produção de ações de cuidado de saúde por meio das práticas para 

atenção e o cuidado dos indivíduos” (2004, p.18). 

 A narrativa de uma de nossas informantes revela seu esforço em aproximar a sua 

prática profissional dos valores expressos na idéia de cuidado integral ao paciente. 
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“Eu resolvi a começar a ouvir, não chegar com uma estratégia 

pronta pra ele (paciente).Eu não posso responder pelo outro.Não 

posso pegar e abraçar esse outro que aí vai sufocar e não vou 

respeitar. Eu posso tentar dentro do meu trabalho, tentar cada vez 

mais ter esse olhar, perceber e mudar a estratégia e mudando junto 

com ele” (Nutricionista). 

 

 A abordagem da Nutricionista revela um novo jeito de conduzir a relação 

profissional de saúde e paciente e possibilitar o diálogo e a escuta do paciente a partir de 

suas referências socioculturais. Esta perspectiva contribui para “uma percepção totalizante 

da relação entre saúde e condições de vida, permitindo detalhar os modos como se produz o 

trinômio saúde-doença-cuidado  propicia uma aproximação estratégica da integralidade da 

atenção” (Lagdon,Garnelo, 2005,p.150).  

 Em nosso estudo, identificamos que a maioria dos informantes, ao decidir dar 

continuidade ao tratamento, buscou o serviço de saúde e o especialista que já conheciam. A 

experiência acumulada em relação às informações que já possuíam sobre o tratamento 

contribuiu para que não hesitassem em retornar ao médico de referência que na sua 

percepção é a pessoa que “conhece o seu caso”. Constatamos essa atitude tanto  entre os 

pacientes que, ao se afastarem do serviço tinham indicação para tomar remédio, como entre 

aqueles que ainda não tomavam medicação. 

 

“A sorte é que a minha irmã me trouxe aqui pra baixo; se tivesse 

ficado na Baixada tinha morrido porque aqui tem mais recursos, lá 

não tem recursos. Eu também receio de ir ao hospital e tomar 

remédio errado, sei lá! Desde que estou com esse problema tô aqui 

em baixo. Aqui, já tenho mais confiança na minha doutora, venho 

aqui ela me interna, depois volto, ela já sabe” (Leonardo) 

 

 

 A confiança do paciente Leonardo em sua médica é fruto do apoio recebido no 

momento em que precisou de cuidados de saúde e da valorização do profissional que já o 

conhece, esta sensível às suas demandas. Sem a confiança, não existe a colaboração do 

doente, que é essencial para o seu vínculo com o tratamento e o serviço de saúde (Costa, 

2004).  Na visão da infectologista entrevistada, essa preferência é aparente, e 

necessariamente não traduz vínculo do paciente nem com a profissional nem com o serviço: 
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“Eu atendo com hora marcada, é o que o Qualiaids recomenda, eu 

não tenho um serviço que identifique que faço tratamento de 

pessoas com HIV/AIDS, eu tenho ouvido para o paciente, tenho 

remédio, tenho exames, tenho a estrutura e eu continuo tendo 

pacientes que abandonam o tratamento”. 

 

 De acordo com o portal do Departamento DST/AIDS e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde visitado em 30 de março de 2013, o Qualiaids a que a infectologista se 

refere é um sistema implantado em 2007, pelo Departamento DST/AIDS e hepatites Virais 

para todos os serviços do Brasil, que trata da autoavaliação da qualidade da assistência 

ambulatorial dos serviços do SUS que assistem pessoas vivendo com HIV/AIDS. Este 

sistema compõe um conjunto de iniciativas para incrementar a qualidade da assistência nos 

serviços. 

 A consulta com o especialista é a confirmação que realmente este grupo de 

pacientes tem problema de saúde e que precisa da ajuda do médico. Essa compreensão se 

expressa na riqueza de detalhes com que nossos informantes revelam estes encontros.  

            

“Fui ao médico, ele falou que o meu pulmão tá cheio de catarro. Aí, 

passou antibiótico, passou xarope mais não ta resolvendo nada. 

Tenho que voltar nela pra avaliar”. (Luisa) 

 

 

 Apesar destes pacientes que estão em abandono do tratamento recorrer ao 

especialista, nas questões de sua saúde, nem tudo é delegado a este. O grupo estudado 

reconhece que nem tudo conta para o profissional de saúde, e na maioria das vezes dão 

conta sozinhos do seu mal estar recorrendo ao estoque de medicamentos acumulados que  

fazem parte da “farmácia familiar que consiste, geralmente, em plantas medicinais e em 

produtos da indústria farmacêutica e ainda acrescido de medicamentos recomendados por 

amigos ou vizinhos”. (Loyola, 1984, p.138). 

 

“Quando eu estou com muita dor de cabeça ou com muita dor eu 

tomo dorflex, mais nada” ( Irlan). 

 

 “O único remédio que às vezes eu tomo é doril pra dor de cabeça, 

trabalho pra caramba, a gente acorda com uma preguiça danada, 

isso é normal” (Marlon). 
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“Por causa da pressão do trabalho eu comecei a tomar calmante 

escondido, cansei de tomar pra dormir” (Omar). 

 

 Na pesquisa de Loyola (2004), tanto os remédios oriundos de horta e do mato como 

os produtos industrializados são classificados, pelos grupos populares, de acordo com sua 

eficácia, em bons ou ruins, e a confiança depositada nos diversos especialistas está 

estritamente vinculada aos resultados obtidos com os medicamentos que prescrevem. No 

grupo estudado não conseguimos identificar essa associação no tocante ao uso dos 

antiretrovirais prescritos pelos médicos. No relato da maioria dos pacientes que faziam uso 

da medicação antiretroviral, houve destaque para os efeitos ruins no corpo como enjôos, 

dores, e gosto ruim na boca, percepções que revelaram dificuldade do paciente no manejo 

da sua medicação. No entanto, observamos que a confiança do paciente no médico não é 

abalada, pois o mesmo especialista é procurado pelos pacientes quando decidem dar 

continuidade ao tratamento. Cabe lembrar que neste serviço apenas uma infectologista é 

responsável pelo atendimento às pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 Dos pacientes entrevistados apenas Raul externou seu desejo de mudar de médico 

ao retomar seu tratamento por não concordar com o jeito ríspido de falar da médica. Os 

demais pacientes em suas falas, apesar de demonstrarem críticas em relação ao tratamento 

“ríspido” da infectologista direcionada aos pacientes faltosos, em abandono do tratamento 

e com má adesão ao tratamento medicamentoso, não mencionaram desejo de mudar de 

médica. Apenas, dois pacientes verbalizaram satisfação dando  destaque ao serviço de 

saúde como local onde não só o paciente mais toda a sua família recebe cuidados de saúde.  

 

“Eu sempre soube da importância e a função da medicação 

antiretroviral que era importante, no meu caso era só mesmo a coisa 

ruim que ele me fazia reações negativas. É porque era um remédio 

que era pra uma doença mas ele me causava tantos problemas (... ). 

Quando eu conversei com a minha médica e tudo, ela falou dos 

remédios e me explicou, e eu tinha pavor de medicação, porque eu 

sou do interior e eu sempre recorri a minha avó benzedeira, 

rezadeira, essas coisas. Na minha casa não entrava remédio, era só 

mato, erva, benzer.Quando a médica falou que eu tinha que tomar 

aquela quantidade de remédio e que tinha que ficar na geladeira, 

aquilo acabou comigo.( ) Concordei com ela de tomar a medicação 

só que eu não conseguia ficar bem, eu tinha enjôo, eu tinha 

urticárias, o remédio me dava problema no fígado. Aí chegou uma 
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época que decidi não quero mais tomar nada, Fiquei um ano e 

pouco sem tomar nada”. (Rosa).  

 

 “Eu não consigo tomar o coquetel, até tomo um, dois dias depois o 

estômago começa a embrulhar, sinto vontade de vomitar, eu boto 

tudo pra fora. ( ) Aqui neste serviço a doutora é boa só que é muito 

rígida. Ela entende, mas o que ela tem que falar ela fala na minha 

cara” (Luisa) 

 

“A doutora é muito preocupada, na verdade, eu é que tinha que 

estar mais preocupado. Uma coisa é você ter um bom 

relacionamento, ela é uma médica que me deixa à vontade, mas 

outra coisa é você atrapalhar sua própria saúde, ela não é conivente 

com isso, ela não gosta disso, é correto. Né? É certo. Ela está 

zelando pela minha saúde que eu nem mesmo zelo” (Irlan) 

 

 Tudo leva a crer que os profissionais de saúde do serviço investigado, apesar de 

reconhecerem a popularidade do uso de ervas, chá, mato etc. entre os pacientes, 

recomendam cautela, pois o uso paralelo com o medicamento antiretroviral pode causar 

danos à saúde, como explica a infectologista do serviço: 

 

“É complicado se o tratamento for paralelo. Pra mim cada um sabe 

de si desde que não interfira com o tratamento do HIV. Por 

exemplo: erva de São João é estudado, é antidepressivo mas 

interfere com o HIV, com o remédio Ritonavir; inibidor de 

protease; alho você pode comer mas cápsula de alho não dá. Então, 

tem algumas coisas, fitoterápico, chazinho, que têm interação 

bioquímica, esse negócio que é natural, não faz mal, é balela, é 

besteira” . 

 

“Quando você fala não abandona a medicação, pode continuar a 

usar a erva e o chá, tem que ver se esse chá tem interação com a 

medicação. Se não tem interação, isso pode ajudar também”. 

 

 Mesmo com as restrições apontadas acima há pacientes que continuam usando o 

medicamento antiretroviral em paralelo com outras substâncias por desconhecerem os 

malefícios da interação medicamentosa. Por outro lado, os pacientes estão imersos numa 

cultura em que está incorporado que medicamentos, ervas e banhos não se excluem 

mutuamente; assim uma doença, principalmente se acompanhada de mal-estar físico, pode 

ser tratada tanto com ervas quanto com remédios farmacêuticos (Loyola; 1984). 
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“Eu freqüentava o grupo vibração Positiva da Ana. Tinha um 

remédio chamado Canova  que ela tomava e que ela falava para o 

pessoa tomar também para aumentar a imunidade. Então, na época, 

estava todo mundo Canova pra lá e pra cá. Eu nunca tomei o 

canova.”. (Rosa) 

 

4.2.1 - A religiosidade face ao tratamento  

 

 A religiosidade também foi evocada tanto pelos 

pacientes como profissionais de saúde, cada um a seu modo 

narrando suas experiências a partir de seu lugar e visão de 

mundo. 
 “Sou serva de Deus, sei que existe cura, existe milagre que eu já 

fui curada de muitas outras coisas. Creio que cheguei até numa fase 

terminal porque eu saí daqui de cadeira de rodas muito debilitada e 

fui pra Bahia porque o pastor me levou e disse que se eu estava 

nessa situação pelo menos vai morrer perto da família, me botou no 

avião e me mandou”. (Joana) 

 

“Eu tinha uma revolta e era uma coisa que não tinha nada com o 

tratamento, era com o meu marido porque você pega uma coisa que 

nunca imagina que vai pegar. Você é casada e fiel. Tinha uma 

senhora que era espírita que falava: vai fazer um xxx, se não fizer 

bem, mal não faz. Passei a freqüentar um Centro Espírita e comecei 

a ver que ele não tinha culpa. A culpa não foi só dele. Eu tinha 

também a minha ingenuidade, a minha ignorância, a falta de 

informação” (Rosa). 

 

“Eu inclusive estimulo as pessoas que tenham apoio nas suas 

religiões dentro da sua fé, agora o pastor que manda o paciente 

parar de tomar o remédio e diz que está curado, eu tenho vontade de 

pegar este pastor e botar na cadeia por exercício ilegal da medicina. 

O que eu lido mal é com o charlatanismo dos sacerdotes, os 

representantes religiosos.( ) Atualmente, não tenho paciência para a 

medicina ortomolecular, porque não tem nada de científico” 

(Infectologista). 

 

 Em seu estudo Loyola mostra que a filiação religiosa influi, igualmente, nas 

práticas terapêuticas, sobretudo no caso das pessoas “mais firmes na fé”, quer dizer, 

daquelas mais convictas de suas crenças e sobre os quais os especialistas religiosos 

exercem um maior controle. A experiência de Joana mostra a confiança depositada no 

pastor da igreja que freqüenta a ponto de delegar a este o direcionamento de sua vida/morte  

no momento mais difícil do seu adoecimento. 
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 Rosa, por exemplo, estabelece com o espiritismo uma relação que se pode 

qualificar de pragmática. Insatisfeita com o seu atual quadro de saúde decide tentar mudar 

se engajando em grupos de apoio. Inicialmente procura psicóloga para se fortalecer; 

depois, incentivada por outros pacientes do posto de saúde onde fazia seu tratamento do 

HIV, passa a freqüentar um Centro Espírita. 

 Para Boltanski (2004) o vínculo que pessoas das classes populares fazem com os 

especialistas religiosos é facilitado, principalmente, por sua disponibilidade em explicar ao 

doente o mal que lhe aflige, utilizando uma linguagem acessível que o paciente reconhece 

devido o especialista pertencer à mesma classe do paciente e na maior parte do tempo 

exercer como ele uma profissão manual, freqüentar o mesmo meio social, sendo 

frequentemente recrutado dentro da família ou no círculo de relações. 

 Por constituir um recurso terapêutico possível, a oferta religiosa permite ao paciente 

manter uma relação ativa com o sistema de ofertas proposto pela medicina oficial, assim a 

busca do especialista religioso não exclui o recurso ao médico.  No relato abaixo 

identificamos  que entre os profissionais de saúde entrevistados não há rejeição à medicina 

mágico-religiosa.(Loyola, 1984, p. 194) 

 

“São pessoas que tem que apegar-se a Deus e pedir muito ajuda 

porque a parte espiritual ajuda muito em qualquer tipo de 

enfermidade, o lado espiritual ajuda o organismo a ter resposta 

daquele tratamento” (farmacêutica). 

 
“ ( ) que a pessoa procure apoio espiritual, que a pessoa vá ser 

rezada, não tenho nada contra, tudo a favor, se aquilo for uma rede 

de estruturação da pessoa para lidar com a doença a longo prazo, 

pode fazer” (médica). 

 

          Para Langdon (2005) tanto as narrativas tradicionais (narrativas não pessoais que são 

compartilhadas pelo grupo) como as pessoais, além de fornecer interpretações sobre as 

causas dos eventos no passado, também fornecem elementos para ordenar e entender os 

eventos atuais. Neste sentido, o que nossos informantes contaram está impregnado de suas 

singularidades mas também do pensamento do grupo, aqui entendido a partir da classe 

social a que pertencem. Esta reflexão aponta para uma contradição exposta no pensamento 

da profissional de saúde quando, ao mesmo tempo em que incentiva o paciente a professar 
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sua fé, estabelece limites ao reconhecer a legitimidade do saber científico que confirma a 

potência da terapia antiretroviral no tratamento do HIV/AIDS. Portanto, qualquer 

orientação contrária à eficácia terapêutica dos antiretrovirais, é descartada também pela 

comunidade científica.    

 Na cultura ocidental moderna, a explicação do processo saúde-doença destaca os 

saberes biológicos, dando lugar ao que se conhece como modelo biomédico ou 

biomedicina. Esse modelo, legitimado como um saber sobre a doença e sobre o corpo, 

coexiste com outras exteriorizações do processo saúde-doença – conhecidas como 

medicinas alternativas, medicina popular, medicinas naturais e medicinas lentas. Mas, 

desse conjunto de saberes, a biomedicina é a que conta com o maior grau de legitimidade, 

o que permite abranger diferentes contextos sociais. Sua legitimidade e sua postulada 

universalidade derivam do fato de suas bases estarem relacionadas estreitamente com o 

conhecimento científico (Bonet, 1999 p. 125). 

 No período em que estive no campo de pesquisa, ao final de uma das entrevistas, 

paciente manifestou verbalmente o desejo em retornar ao tratamento. Raul respondeu ao 

nosso convite por telefone e na oportunidade revelou que embora tivesse um resultado 

positivo para o HIV, se sentia tão bem disposto que ele mesmo não acreditava ser 

soropositivo. Referiu-se há períodos em que pensa em realizar novo exame, principalmente 

por não se reconhecer doente. A sensação de estar bem diminui a sua preocupação em 

retomar o seu tratamento e revela “A senhora já viu a gente levar guarda-chuva quando faz 

sol?”. Mais tarde, soubemos através de sua infectologista que o mesmo até aquele momento 

não havia procurado a profissional de saúde para viabilizar sua intenção. Esta atitude 

confirma o que vários estudos têm sinalizado sobre as inúmeras motivações que estão 

implicadas na decisão do paciente pela continuidade ou não do tratamento. Na visão de 

Marlon, outro paciente entrevistado, o esquecimento do dia de consulta com a 

infectologista foi o motivo alegado para retardar por três vezes a continuidade do seu 

tratamento. 

 

“Esqueci, estava anotado o dia e hora da médica, não lembrei de ver 

o papel em que estava agendada minha primeira consulta com a 

infectologista. Quando fui ver, caramba! Já tinha passado o 

dia”(Marlon). 
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 Apesar de Marlon ter ciência do seu compromisso com a infectologista, no dia 

agendando acabou se descuidando da data, não comparecendo a consulta. 

 A visão da Nutricionista possibilita-nos refletir sobre o período, anterior a 1996, em 

que não havia suporte da terapia antiretroviral, portanto, o paciente ia rapidamente a óbito. 

Atualmente, mesmo com a existência e disponibilidade de medicação e exames cada vez 

mais sofisticados, tais insumos e tecnologias não têm sido suficientes para manter o 

paciente em tratamento. 

 
“Eu achava que adesão ao tratamento não era mais uma questão 

dessa época, porque se diminuiu os efeitos adversos da medicação, 

mas na verdade o que não mudou foi a questão social, acho que de 

certa forma piorou. Eu fico tentando ter esse outro olhar, esse olhar 

do outro que vem aqui e recebe  um diagnóstico, recebe uma 

mudança da rotina da vida, de tratamento, de tomar medicação, que 

a gente acha que é simples, que tudo isso é pro bem da pessoa. Mas 

existe uma resistência que dá pra entender. O estar com HIV/AIDS 

podia ter melhorado esse estigma. Antes tinha um estigma forte da 

doença e da morte. Hoje tem que conviver com o preconceito por 

muito tempo. Acho que ficou mais difícil do que aquela história do 

início da epidemia, de morrer daqui a pouco. Viver com isso ficou 

pior” (Nutricionista) 

 

4.2.2 - O apoio das redes aos pacientes na continuidade da assistência  

 

 Foi unânime entre os pacientes entrevistados o destaque ao apoio recebido, no 

período inicial do tratamento, de algum membro da família e/ou amigos, ONGS e grupo de 

apoio. A deferência ao acolhimento foi interpretada como uma força motivadora para o 

paciente enfrentar o HIV/AIDS dando continuidade ao tratamento. A referência ao apoio 

de ONGS e atendimento em grupos realizados nos serviços de saúde contribuiu para 

ampliar o universo de informações sobre o tratamento disponibilizadas nesses setores. 

 

“Eu freqüentava o grupo Vibração Positiva da Isis, eu ia às 

palestras, ia às reuniões dela. Ela é psicóloga e minha amiga, então, 

a gente conversava particular, não nas reuniões. Eu tirava as idéias 

de alimentação saudável, aquela coisa que sabia que era bom pra 

mim”. (Rosa) 
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“Eu me sentia fazendo parte do grupo (... ) eu trazia filmes pra 

gente ver e debater”. (Irlan). 

 

 Nas situações em que a pessoa vivendo com HIV/AIDS não se sentiu acolhida, os 

exemplos de constrangimento foram vivenciados entre o paciente e algum membro 

familiar. A importância da família foi trazida pelos entrevistados, que se referiram não só à 

família biológica, construída por laços consangüíneos, mas ao convívio com amigos que 

deram apoio ou, ao contrário, se afastaram do paciente desde a revelação do diagnóstico.. 

Outra questão importante comentada foi que o medo do preconceito tem levado os 

pacientes a optar pelo segredo sobre o seu diagnóstico e tratamento, revelando a sua 

condição apenas a pessoas de sua confiança. Este posicionamento confirma-se nos estudos 

de Maksud (2007) ao entrevistar casais sorodiscordantes, onde um dos parceiros era 

soropositivo e o outro soronegativo. Neste estudo o segredo também foi citado como uma 

forma de proteção às pessoas ao se expor e ter revelada sua condição sorológica (HIV 

positivo) e sofrer preconceito e discriminação na família, com amigos e convivência no 

trabalho, dentre outros. 

“Foi muito difícil falar, por medo, por ficar muito só, e que eu já 

via muita discriminação na população sobre tudo isso, e também a 

minha família nunca soube. Só uma vizinha e amiga da igreja que 

sabia. Eu tinha medo de me aproximar das pessoas, e precisar 

contar e a pessoa dizer ‘não quero’ e se afastar... eu tinha pânico” 

(Joana). 

 

“Não dá pra você se expor, tem muita gente que se mete e sai 

contando pra quem não tem nada a ver. Não te ajuda e até complica 

a sua vida” (Raul). 

 

 Sousa et. al (2004) citam em seu estudo que a  família surge como uma unidade de 

cuidado e também uma fonte de ajuda para o indivíduo com HIV/AIDS, contribuindo para 

o equilíbrio físico e mental do mesmo. Entretanto, os significados que a cultura atribui à 

doença podem afetar os comportamentos da família, com relação as pessoas com 

HIV/AIDS, passando a discrimina-la, e a excluí-la do grupo familiar. Além disso, 

entendemos que, neste contexto de doença, cada família movimenta-se de forma singular, 

interpretando a situação, a partir de uma percepção em que sua cultura, seus códigos, e 

suas regras influenciam seu comportamento e o processo de comunicação entre seus 

membros. 
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 Os relatos abaixo mostram experiências positiva e negativa em relação ao convívio 

com pessoas com que o paciente escolheu partilhar o seu diagnóstico e que de certa forma 

o acompanham na sua rotina de convivência com a doença e/ou com a continuidade de seu 

tratamento. 

 

“Minha irmã já sabe quando a minha pressão sobe, ela diz: deixa 

ele, fico dentro de casa vendo televisão. Quando tem festa vou com 

minha irmã. Desde que estou com esse problema, estou na casa da 

minha irmã”. (Leonardo) 

 

“Ela é minha amiga, então a gente conversava muito, ela tinha 

muito forte essa idéia de ser vegetariana, ela não toma 

medicamentos, ela é contra isso. Então na época era uma opinião 

que me fortalecia naquilo que eu já estava decidida a fazer. E ela 

me dava força” (Rosa) 

“Quando fui contar pra minha irmã ela disse: Não vai me trabalho, 

eu não quero problemas” (Osmar).  

 

 Para Seidl et.al. (2007, p. 2314) o suporte social tem um papel importante e pode 

amenizar conseqüências negativas dos eventos estressantes. Da mesma forma, o apoio 

insuficiente de pessoas do meio familiar ou comunitário parece afetar negativamente a 

adesão, podendo ainda contribuir para sentimentos de depressão, desesperança, que muitas 

vezes estão relacionados a decisão de abandonar o tratamento. 

 

4.2.3 - Os desafios colocados pelos pacientes para a adesão ao tratamento 

 

 A Aids passou a ser considerada uma doença crônica, portanto controlável desde o 

surgimento da terapia antiretroviral, do monitoramento de exames de carga viral 

(quantifica o vírus na corrente sanguínea) e exame de CD4/8 que revelam as taxas de 

defesa e resistência imunológica. Os medicamentos antiretrovirais impedem a 

multiplicação do vírus e ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico do 

paciente. Por isso, seu uso regular tem contribuído para prevenção de doenças oportunistas, 

agravos à saúde, redução de internações, aposentadorias e outros. É fundamental tomar a 

medicação na hora certa e na dose correta, e manter consultas regulares com a equipe de 

saúde. 
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 Nem todos os pacientes infectados pelo vírus HIV precisam usar medicação. Na 

fase em que o paciente é assintomático, onde o mesmo não apresenta sintomas da doença, 

o paciente será acompanhado regularmente através de consultas e exames e não fará uso da 

medicação antiretroviral . Os pacientes que utilizam medicação apresentam sinal da doença 

AIDS. A medicação é gratuita e fornecida a todos que necessitam  pela rede pública de 

saúde, além dos insumos: preservativos masculino e feminino, gel lubrificante e Kits de 

redução de danos. A Adesão ao tratamento se coloca como mais um dos desafios na vida 

da pessoa que vive com HIV/AIDS. Promover adesão não significa apenas uma abordagem 

medicamentosa deve ser compreendida como um processo que abrange  aspectos físicos, 

psicológicos , sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões compartilhadas  e 

corresponsabilizadas entre a pessoa que vive com HIV, a equipe de saúde e a rede social. 

(Ministério da Saúde, 2007) 

 A medicação antiretroviral, indicada para o controle do HIV/AIDS foi destacada 

tanto pelos pacientes que já faziam uso como entre aqueles que não tinham indicação do 

seu médico assistente para utilizá-la antes de abandonarem o tratamento. Os entrevistados 

enfatizaram os sintomas desagradáveis sentidos no corpo e as mudanças impostas ao estilo 

de vida.  

 
“Eu costumo tomar o remédio de estômago vazio mesmo. Depois 

eu espero vinte minutos e começo a comer alguma coisa. Do 

mesmo jeito, antes ou depois, o remédio traz um efeito colateral, 

aquele cansaço. Mas é pouco, não fica muito tempo, depois passa. 

O enjôo, isso é muito chato” (Omar). 

 

“Eu tinha enjôo que parecia que estava grávida com os remédios. 

Eu tinha urticárias, me dava um monte de coisas, assim, no corpo. 

Eu parecia que ia botar uma coisa pra fora” (Rosa) 

 

“Até hoje não consegui acostumar com o remédio. Tomava o 

remédio uma semana, duas e parava. Até hoje não consigo tomar 

direto. Troquei quatro vezes. O último agora tem que tomar cinco 

remédios de uma vez só. Então, o comprimido não desce. Aí, tenho 

que tomar com um copo de leite ou suco, com alguma coisa. Se eu 

tomar com água o estômago começa a doer” (Luisa).  

 

 Chamou-nos atenção às cargas de sofrimento trazidas no relato de pacientes que 

ainda não faziam uso dos medicamentos. Na minha visão, até aquele momento, as questões 
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que envolviam a medicação estariam distanciadas de quem aparentemente se mantinha 

saudável. Imaginava que o foco destes pacientes que ainda não tomavam medicamentos 

antiretrovirais estaria nas questões do presente (por exemplo, como continuar se mantendo 

bem). No entanto, percebemos que não é bem assim: os pacientes sofrem com a 

possibilidade de mudar a sua condição de saúde, mudança que é confirmada com a 

prescrição da medicação. Este novo momento é acompanhado de um turbilhão de 

incertezas, insegurança e medo. 

    

“Na verdade eu não tinha expectativa de nada não. Só ficava 

pensando ‘daqui a um tempinho, agora não tô tomando remédio, 

mas daqui a um tempinho vai chegar o momento que eu vou ter que 

tomar remédio, a coisa não vai ficar muito legal’. É o medo de 

novo. É o medo do tipo ‘o prazo de validade está acabando’ porque 

querendo, a gente sendo otimista ou não, pelo que a gente 

acompanha das pessoas, eu não sou diferente de ninguém. Eu sou 

como qualquer pessoa, chega um tempo que é inevitável começar a 

tomar remédio. Chega um tempo que é inevitável surgir alguns 

problemas, né. Aí vem o medo. Aumenta, vai aumentando” (Irlan)  

 
“Agora, um negócio que até agora não me deram pra tomar nenhum 

remédio, a doutora agora falou que só depois que eu trouxer os 

exames em janeiro” (Marlon). 

 

 Como bem mostraram nossos informantes, não tem sido fácil lidar com a questão 

dos medicamentos, mesmo que os pacientes reconheçam sua importância para manutenção 

da saúde. Este grupo de pacientes entrevistados revela a complexidade que se estabelece na 

tentativa de aderir ao tratamento no tocante à medicação. Barreiras vão se colocando 

durante o tratamento dos pacientes. Alguns medicamentos devem ser ingeridos com 

alimentos, outros em jejum, ou combinados com outros medicamentos, o que exige uma 

organização e compromisso do paciente com o tratamento.  

 Os efeitos colaterais dos remédios também são motivos de preocupação, e para 

alguns pacientes o ínicio da terapia antiretroviral pode ser o segundo impacto na vida da 

pessoa que vive com HIV/AIDS, sendo o primeiro aquele em que a pessoa recebeu o 

diagnóstico.  

  A presença da lipodistrofia, síndrome que acarreta alterações no corpo e 

metabólicas, consideradas como efeito adverso e colateral devido ao uso dos antiretrovirais 
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foi pontuada como uma barreira que contribui para depressão e o isolamento do paciente 

do convívio social.O paciente começa a observar a perda de gordura na região da face, 

glúteos, pernas e braços, bem como o acúmulo de gordura no abdômen, mamas, na área do 

pescoço. Todas essas alterações se refletem em mudança de comportamento do paciente, 

pois abalam sua autoestima, convívio social, ambiente de trabalho. Todos estes obstáculos 

levam o paciente a se isolar, dificultam sua adesão ao tratamento do HIV/AIDS e ainda o 

medo das alterações no corpo leva o paciente a abandonar o tratamento ou mesmo a 

retardar o inicio do tratamento medicamentoso.  

Preocupados com sua saúde nossos entrevistados buscaram alternativas singulares 

para solucionar seus problemas com as medicações. No caso dos efeitos colaterais 

procuraram o médico para troca do esquema medicamentoso ou a indicação de remédio 

para aliviar os sintomas indesejáveis e/ou complementar o tratamento com outras terapias 

ortomolecular, ou atendimento psicológico. Quanto à lipodistrofia, a prática de exercícios 

físicos em academia foi citada como recurso para amenizar os efeitos que ela provoca nos 

corpos dos sujeitos. 

 
“Comecei a ter lipodistrofia por alguns medicamentos que tomava 

no início do tratamento. Isso tudo me deixava pra baixo. Depois eu 

conheci o projeto da academia da UERJ, isso foi melhorando esse 

lado”. (Rosa) 

 

 A percepção do profissional de saúde sobre a necessidade do paciente se beneficiar 

destes atendimentos (ortomolecular, acumpuntura, auriculoterapia e outros) contribui não 

só para a qualidade de vida da pessoa vivendo com HIV/AIDS mas também para o 

enfrentamento do estigma e da discriminação, a que estas pessoas estão expostas 

cotidianamente.  

 Do ponto de vista de Guizardi et al, (2008, p. 60) “a inserção de outras práticas 

terapêuticas alternativas pode auxiliar na compreensão de novas formas de cuidado integral 

nos espaços públicos, a partir de transformação do modelo hegemônico que estrutura as 

instituições de saúde”.  Foi possível reconhecer nas experiências relatadas pelos pacientes 

entrevistados, várias circunstâncias que demandaram cuidados em saúde onde o paciente 

foi atendido no próprio serviço de saúde por conta de agravos decorrentes, ou não, do 
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HIV/AIDS, assim como por outros serviços dos diferentes programas, fortalecendo, dessa 

forma, um cuidado integral. Essa articulação entre os setores para resolução das demandas 

em saúde é denominada de intersetorialidade que permite a pessoa ser vista na sua 

totalidade, a partir de parcerias entre os respectivos serviços e estabelecendo fluxos para 

que a parceria seja efetiva e sirva como referência para outros serviços. 

  

4.2.4 - O impacto dos capitais (econômico, cultural e social) dos pacientes na 

continuidade do tratamento. 

 

 Seidl et. al (2007), em seu estudo sobre adesão de pacientes soropositivos ao 

tratamento antiretroviral, encontraram resultados que corroboram a idéia  que  pessoas com 

poucos anos de estudo tem menos acesso à informação sobre a enfermidade e o tratamento, 

fato que pode levar à compreensão insuficiente sobre o papel dos antiretrovirais e os 

prejuízos potenciais da não adesão. Os autores mostram que a escolaridade, comumente 

associada a níveis de renda, é um indicador indireto da situação sócio-econômica. O 

itinerário do tratamento de Luisa até decidir pelo abandono, revela alguns elementos que 

bem exemplificam o estudo destes autores. Analfabeta, mãe de cinco filhos, sem renda 

vive da ajuda de vizinhos e esporadicamente recebe algum alimento ou mesmo irrisória 

quantia em dinheiro para sustento de sua família. Desde descobrir-se soropositiva em 2005, 

passa a maior parte do tempo adoecida, com histórico de pneumonias e tuberculose 

recorrentes. A narrativa de Luisa não deixa dúvida ao leitor que os baixos capitais 

(econômico, social e cultural) que Luisa conseguiu agregar ao longo de sua vida, não tem 

sido suficientes para garantir qualidade de vida. 

 

“Estava fazendo o tratamento da tuberculose, parei de tomar os 

remédios, faltava uma semana para terminar os remédios. Agora, 

vou voltar para o médico avaliar pra ver o que vou fazer com essa 

tosse braba que apareceu de novo, não sei se continua a tuberculose 

ou se estou com pneumonia” (Luisa) 

 

 Em nosso estudo, observamos que os pacientes mais escolarizados, em uso da 

medicação antiretroviral ou não, buscaram mais informações sobre o tratamento. Esta 

busca se deu mais especialmente no tocante à tomada dos medicamentos. As fontes 
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pesquisadas com mais freqüência foram a internet (sobretudo o facebook), além da leitura 

de livros e folhetos. Pacientes menos escolarizados recorreram ao médico assistente, 

conversaram com outros pacientes portadores do HIV/AIDS, com familiares e/ou pastor da 

igreja, ou seja, pessoas com quem compartilharam a notícia de seu diagnóstico e a vivência 

de seu tratamento. 

 Os meios de comunicação têm tido um papel importante na resposta à AIDS no 

Brasil. Apesar da limitada cobertura no início da epidemia gerando imagens distorcidas da 

doença e suas vítimas. Gradativamente, as informações foram sendo refinadas e mesmo 

que na atualidade eventuais coberturas sensacionalistas continuem a distorcer as questões 

relacionadas à AIDS, a resposta mais abrangente dos meios de comunicação, tornou-se no 

geral mais informada e responsável (Parker, 1994) 

 

 “Na internet, os avanços na questão dos remédios, da qualidade de 

vida de algumas pessoas. Eu vejo na internet depoimentos, algumas 

coisas, pesquisas sobre algumas doenças, a que eu tenho agora eu já 

pesquisei” (Irlan). 

 

“Eu comecei a ler muito, me informava muito das coisas, procurar 

informações e eu comecei a ver umas pesquisas na Fiocruz” (Rosa) 

 

 Na ocasião do estudo realizado por Boltanski (2004), em que não havia ainda uma 

expressiva cultura internauta, a ida com freqüência ao consultório médico se mostrava 

como principal difusor do conhecimento médico.  Irlan parece atento a estas mudanças e se 

apropria cotidianamente das vantagens do acesso à internet, embora reconheça que por 

mais informações disponíveis na rede sobre os avanços na questão dos remédios, da 

qualidade de vida das pessoas, vive em conflito. Ao mesmo tempo em que não quer pensar 

sobre o assunto, “pinta a curiosidade, e vou ao pai google”. Neste sentido, Rosa traz um 

argumento cauteloso ao alertar que com toda informação que as pessoas acessam em seu 

dia a dia, estas não têm sido suficientes para mudar seus comportamentos,  continuam se 

infectando.    

 

Eu compreendo que não adianta você ser informado. Com toda 

informação que eu tinha eu fui fazer essa grande besteira (...) “eu 

sou soropositivo” (Omar). 
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 O paciente que abandona o tratamento e o serviço de saúde, para alguns 

profissionais com quem conversamos neste campo de pesquisa, revela uma atitude de 

“descompromisso” com a vida, responsabilizando o próprio  paciente. Ao desconsiderar  

outros fatores que podem intervir nesta decisão, a narrativa da médica encoberta a 

discussão de classe social e atribui a decisão de tratar ou abandonar o tratamento 

exclusivamente à vontade do paciente, desconhecendo as implicações do contexto da 

cultura da família em que o paciente foi criado, seu acesso ou não à educação formal, 

convivência na sociedade, nas relações de amizade e trabalho dentre outras. 

“Você vê paciente com a mesma escolaridade, com o mesmo grau 

de conhecimento, mesmo grau de informação, e às vezes, um trata e 

outro não trata do HIV/AIDS. Pacientes na mesma situação 

econômica, financeira, social, de cultura se você parear, uns tratam 

e outros não. Então, muitas vezes a dificuldade em si não é o fator 

limitante, é uma predisposição individual. Quem tem disposição 

trata apesar das dificuldades, quem já tem uma predisposição para 

não tratar, qualquer desculpa é motivo pra não tratar” 

(Infectologista). 

 

 

4.2.5 - A relação profissional de saúde-paciente e sua importância para a continuidade 

ou descontinuidade do tratamento.  

 

 

 A Nutricionista aponta no seu relato para uma implicação maior do profissional com 

o contexto de vida do paciente, destacando suas singularidades, seu modo de perceber a 

vida e o mundo. 

 

 
“Eu tento fazer isso em relação aos meus pacientes, seja em 

qualquer questão que eles tenham, com HIV, obesidade, pressão 

alta, em qualquer demanda que eles tragam pra mim. Fico tentando, 

uma escuta pra esse lado subjetivo. Assim, como é pra ela ouvir 

tudo o que estou dizendo pra ela? Para que ela não fique totalmente 

de fora, porque se ela fica de fora, a pessoa não faz nada. Fico 

tentando chegar aos poucos na pessoa, ver onde eu possa entrar que 

fique mais confortável, pra saber que é uma coisa que a pessoa vai 

ter que se desdobrar. Não é uma coisa que eu vou dar pronto e a 

pessoa vai pegar pronto. Poder começar uma terapêutica a partir do 

encontro, a partir do que ela permite. Se a gente pudesse ter esse 
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olhar, acho que pra mim faria uma diferença em todas as terapias, 

não importa, da enfermagem, da medicina, qualquer área; isso seria 

importante a gente valorizar, e a partir do encontro a gente 

começar”. 

 

 

 

A interação entre médicos e pacientes tem sido identificada em vários estudos 

como importante para os pacientes que abandonam o tratamento. Este aspecto tem sido 

considerado fundamental para adesão ao tratamento, tendo relação com a percepção do 

paciente sobre a competência do profissional, a qualidade e a clareza da comunicação, a 

disposição dos profissionais em envolver os pacientes em decisões referentes ao 

tratamento, com o sentimento de apoio, com a satisfação com a equipe e informações 

adequadas sobre o tratamento do HIV/AIDS (Colombrini et .al, 2004). Em nosso estudo os 

pacientes entrevistados contaram que a relação estabelecida com os profissionais de saúde, 

com destaque para o convívio com a infectologista, tem sido motivo de preocupação. Os 

relatos trazem inúmeras queixas, e se constituem em narrativas carregadas de tensão e 

insatisfação. 

 

“É difícil falar de outras coisas que não sejam responder o que o 

médico pergunta. Minha médica logo corta. Quando a gente quer 

falar porque atrasou ou esqueceu de tomar o remédio, por exemplo, 

ela logo dá um jeito de dizer que tem que tomar sem atrasar e 

pronto. A gente acaba ficando sem graça e se cala” (Raul). 

 

  “Nem sempre o médico atendia a gente direito, tratava a gente 

com ignorância, se a gente perguntava alguma coisa não respondia” 

(Luisa). 

 

“Eu queria encontrar mais apoio, uma palavra de carinho ( ) mas no 

dia em que faltei eu só escutei bronca da minha médica” (Omar) 

 

“Passei esses meses assim, quando é que vou à doutora? Vou 

segunda, aí chega segunda, não vou ter coragem. Vou quarta, aí 

chega na quarta não tenho coragem porque ela vai brigar comigo. 

Aí, os meses foram passando”.(Irlan). 

 

 As falas acima são fragmentos de experiências vividas por pacientes que 

abandonaram o tratamento do HIV/AIDS, que revelam momentos de tensão não só para o 

paciente, mas também para o profissional de saúde (médico). 
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 Quando se trabalha na perspectiva de integralidade a atuação do profissional exige 

um olhar para todas as necessidades do paciente com o qual se dialoga, de modo a escutar 

suas demandas e estar disponível para acolhê-las. Nem sempre isto ocorre, as barreiras são 

inúmeras, como bem expressaram nossos entrevistados. Compreendemos que o 

ambulatório tem sido um espaço privilegiado para superar estas barreiras, pois é lá que 

acontece o encontro, entre paciente e profissional de saúde. A legitimidade deste local tem 

a ver com a importância que a medicina moderna tem atribuído à aproximação entre 

médico e paciente. Assim, o ambulatório pode favorecer a escuta do que o outro deseja, 

pela incorporação da dimensão subjetiva e pelo encontro intersubjetivo , no qual se busca o 

entendimento e a empatia mútua para que a ação em saúde não  se resuma às tecnologias, 

normatizações, consensos e à ação instrumental (Ayres et. al.,2009) 

 A continuidade do tratamento ambulatorial é marcada pelo ritual das visitas 

regulares do paciente ao seu médico assistente. Neste encontro o paciente dá notícias do 

seu problema de saúde e quando tem oportunidade expõe outros assuntos que julga 

importante. Do médico se espera que esteja preparado para ouvir o paciente, no sentido 

mais amplo, de modo a atender suas necessidades. Na prática, não foi o que ocorreu com 

estes pacientes quando decidiram retornar ao tratamento após período de abandono. Medo, 

vergonha e culpa foram sentimentos vivenciados pela maioria dos pacientes que não 

encontraram brechas no espaço terapêutico para discutir suas questões com o profissional 

de saúde. Por outro lado o profissional de saúde também mostra suas fragilidades ao 

priorizar os aspectos técnicos do tratamento em detrimento das subjetividades do paciente, 

uma vez que não foi preparado em sua formação acadêmica para lidar com situações que 

envolvem emoção, desejos, insegurança, tristeza, e outros sentimentos. Bonet (1999) 

mostra que mesmo que haja um esforço do profissional em se preocupar com o paciente, 

ele não consegue manter essa atitude no seu cotidiano, porque é mais fácil seguir o modelo 

de medicina que tem como foco cuidar do vírus, pedir exames e diagnosticar doenças do 

que compreender o modo de vida do paciente, bem como o significado das suas 

experiências na vida no contexto do tratamento para o HIV/AIDS. Neste sentido, é bastante 

ilustrativo o reconhecimento da profissional de saúde a respeito da interferência do 

abandono do tratamento de pacientes com HIV/AIDS em sua prática profissional. 
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“Interfere principalmente quando o paciente é antigo que você já 

tem uma relação, você fica preocupada. Interfere porque depois ele 

volta doente, a maioria não volta bem, só quando está doente, 

porque está doente. Então, atendimento sem hora marcada, 

urgência, preocupação, não tem local para internação, se você 

precisar, não tem para onde encaminhar. Eu tenho que dá conta, só 

que uma coisa é dar conta de paciente em acompanhamento regular 

e outra coisa é dar conta de emergência aqui dentro. A rede não me 

da ampara para fazer internação num serviço adequado. Então isso 

me estressa, me estressa demais”. (Infectologista) 

 

 A tensão que parece vivenciar a médica diante desta situação a coloca em conflito. 

Ao mesmo tempo em que se preocupa com o paciente em dar resolutividade ao seu 

problema de saúde, acaba focando sua atenção em procedimentos necessários, que serão 

mais ou menos acionados, dependendo do quanto este profissional está implicado com a 

sua prática, refletindo sobre o seu cotidiano profissional de modo a buscar solução junto 

com os pacientes, profissionais de saúde, gestor e familiares. O envolvimento de todos 

estes atores para melhoria da adesão ao tratamento é um indicativo de diminuição de 

abandono do tratamento, conforme sinalizado em vários estudos qualitativos. No seu 

relato, parece que argumentos como falta de tempo, agendas lotadas e estrutura deficiente 

acabam servindo como justificativa para se manter gerenciando estas situações de crise, se 

limitando a “apagar incêndio” em detrimento de uma reflexão permanente do seu fazer 

profissional cotidiano. Mesmo que esse exemplo mostre uma preocupação genuína pelo 

paciente enquanto pessoa, sua orientação prática é biologicista, pois essas preocupações 

aparecem quando há um caso crítico e que de certa forma a “obriga” refletir sobre sua 

prática, o que não ocorre no cotidiano (Bonet, 1999). 

 

 “A faculdade não te prepara, a teoria é muito seca, ela é muito 

insuficiente na graduação, porque você lida com um mundo muito 

diferente do seu, são pessoas com informações diferentes, histórias 

de vida diferentes, opções sexuais diferentes. Na prática então, há 

distância entre a palavra e a ação no que diz a integralidade, a 

humanização”. 

 

 Um aspecto de destaque no contato com os pacientes foi a abertura destes para falar 

de questões da relação médico-paciente discorrendo com a maior desenvoltura, sem 
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constrangimentos, apontando qualidades e defeitos. Apenas uma paciente tinha 

conhecimento do meu vínculo como profissional de saúde, no entanto esta informação não 

interferiu em suas críticas em relação ao assunto discutido, Especialmente, neste caso a 

espontaneidade conquistada tem a ver com a própria característica da minha formação 

profissional (Assistente Social) onde se busca nos encontros com pacientes estabelecer 

uma relação de confiança. Observamos que grande parte da conversa foi tomada por 

detalhes em relação à convivência médico-paciente e serviço de saúde. Todos pareceram 

ter ficado à vontade diante da pesquisadora para tecer opiniões que certamente em outras 

circunstâncias não emergiriam. Creditamos esta postura ao fato da pesquisadora ser uma 

pessoa estranha naquela instituição de saúde para a maioria dos pacientes, o que, portanto, 

além de facilitar seu acesso à instituição, minimizou  alguns vieses na produção dos dados. 

 Esta aproximação entre pesquisadora e entrevistados revelou aspectos por vezes até 

ingênuos sobre a percepção do paciente em relação ao profissional de saúde, médico. Neste 

aspecto, o olhar do paciente neste contexto para Boltanski (2004) justifica-se por sua 

sensibilidade que especialmente, os pacientes da classe popular têm em reparar os modos 

dos médicos e todas as suas atitudes em relação a eles, de sua “familiaridade”, ou 

“amabilidade” ao “orgulho”, ou “arrogância”. Talvez seja, como diz o autor, porque os 

pacientes têm uma “aguda consciência da distância social que os separa do médico”, e 

porque “estão em situação de saber, ou pelo menos de pressentir, que a relação paciente-

médico é uma relação de classe e que o médico adota um comportamento diferente 

conforme a classe social do doente” (Boltanski, 2004, p. 34) 

 
 “Ai depois eu entendi porque ela é dura. Ela não é dura, ela tem 

que ser rígida porque existe uma rebeldia como existiu comigo” 

(Irlan). 

 

“Das vezes que tentei explicar o motivo de esquecer de tomar o 

remédio na hora certa, a médica me deu um fora, que me senti 

envergonhado. Ela não escuta., vem logo dando bronca” (Raul). 

 

 Concordamos com a observação feita anteriormente por Boltanski (2004) e Loyola 

(1984) ao sinalizarem que as críticas feitas pelos pacientes direcionadas ao profissional de 

saúde (médico) não estão embasadas num questionamento da medicina oficial e sim no 

modo como estes profissionais utilizam o seu saber. Assim, quando os pacientes 
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demonstram insatisfação com o profissional a respeito do seu tratamento, não é a medicina 

científica que é abandonada, mais sim o médico. O depoimento abaixo confirma este 

entendimento. 

 

“A dermatologista olhou que no meu caso isso é estresse, o corpo 

estranhava tudo. Aí, ela passou três caixas de medicamentos. Tomei 

e voltei de novo à consulta. Eu perguntei: doutora, não vai 

melhorar? Ela respondeu: Não, isso não vai melhorar você tem que 

se acostumar com isso e viver com isso pra toda a vida. (...) Aí fui 

procurar outro especialista que me deu outro diagnóstico, aí não 

quis mais ir ao dermatologista daqui” (Joana). 

 

É a partir daí que se pode compreender a relação de subserviência que alguns 

pacientes mantêm com o médico.  Os itinerários terapêuticos destes pacientes entrevistados 

acumulam várias estórias de insatisfação com o atendimento médico, nos quais os 

pacientes preferem se calar, mesmo reconhecendo que estariam no seu direito de 

reivindicar. Eles temem represálias ao seu tratamento. Esta tensão gerada a partir da 

vontade do paciente de falar e ao mesmo tempo não conseguir argumentar com o médico a 

respeito de sua insatisfação levou alguns pacientes viverem a experiência de procurar outro 

médico abandonando o tratamento.  

 

“A doutora é boa, mas tem uns rompantes dela de vez em quando, 

mas é dela mesmo. Se alguma coisa chateia e se de repente fica de 

mau humor, acho que ela tem que procurar de outra forma, Este é o 

meu pensamento, ali é o trabalho dela, mas é o meu direito. Eu já 

saí daqui disposto a ir direto à Direção reclamar, mas não fui. Por 

várias vezes saí daqui irritadíssimo para falar com a chefia de 

clínica médica, mas depois eu pensei ‘isso não vai resolver, eu 

tenho que encontrar outra maneira pra lidar com isso’” (Omar). 

 

 Neste grupo de pacientes entrevistados, o médico foi o profissional de maior 

destaque, evidenciado nos vários momentos dos seus itinerários terapêuticos. Ao longo do 

percurso outros profissionais foram citados: psicólogo,  agente de saúde e nutricionista 

como profissionais que cuidaram dos pacientes em determinada etapa do tratamento de 

modo complementar, ou seja, cuidando pontualmente de alguma necessidade de saúde do 

paciente. A pouca visibilidade dos profissionais não-médicos pode ser compreendida pela 

ausência de uma equipe multidisciplinar com profissionais de várias especialidades dentro 
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do ambulatório de HIV/AIDS. No posto de saúde não existe uma equipe de profissionais de 

diferentes especialidades referenciada para o atendimento da pessoa com HIV/AIDS dentro 

do ambulatório.  Diante de uma necessidade de saúde, o paciente é encaminhado com 

pedido de parecer para avaliação de outro profissional do posto que atenda não só este 

paciente como a toda população que procura cuidado em saúde junto a este serviço. 

 

“A infectologista falou que minha pressão estava muito alta e o 

peso também, ai eu fui consultar a nutricionista aqui mesmo dentro 

do posto” (Irlan). 

 

 Os estudos de Boltanski (2004) sobre redução analógica pauta nossa análise  

quando identificamos que o  universo do tratamento para o HIV/AIDS traz uma infinidade 

de termos com significados próprios dentro do contexto da medicina científica, no qual a 

classe médica é um importante representante. Evidenciamos em nosso estudo um esforço 

dos pacientes em se aproximar deste mundo ao, de certa forma, utilizar palavras no seu 

discurso como: imunidade, coquetel, carga viral, CD4, ortomolecular e traduzindo-as de 

modo a ganhar um significado em suas vidas para explicar como compreender e lida com o 

seu tratamento. Para quem escuta estes pacientes, após alguns minutos de conversa 

percebe-se que mesmos os mais escolarizados não têm domínio sobre as informações que 

reproduz, e nem sempre conseguem aplicar na prática a bagagem de conhecimento 

acumulada. A vivência de Rosa é exemplar neste sentido: 

 

“Eu voltei na minha médica com herpes zooster, ela falou pra mim 

que essa é uma das oportunistas, é quando a imunidade está baixa, e 

minha imunidade estava menos de duzentas. (...) Eu concordei com 

a médica de tomar medicação só que eu não ficava bem, tinha 

enjôo, urticárias, essas coisas. ( ) e ficava assim, vai, volta e trocava 

de remédio; fiz duas combinações eu acho que depois da terceira eu 

tomava o remédio Viramune, esse Viramune me dava um monte de 

coisas no corpo, mas eu não podia deixar de tomar, tinha que tomar 

a combinação toda. Ah! para ajudar com o coquetel a doutora me 

mandou fazer ortomolecular que era no Hélio Povoa um projeto que 

fornecia vitaminas complementares e a gente tomava as vitaminas e 

o coquetel, só que juntava tudo eu tomava remédio o dia inteiro, 

toda hora e isso era horrível. Aí, chegou uma época que eu disse 

quer saber, não quero tomar nada e parei de tomar. Fiquei um ano e 

pouco sem tomar nada” (Rosa). 
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 O sofrimento vivenciado por Rosa em seu tratamento, aponta para velhos e novos 

desafios que devem ser enfrentados para realizar o cuidado integral. Nesta direção, a 

infectologista traz sua reflexão quando indagada se o preparo recebido na faculdade de 

medicina contribui para realizar o cuidado integral dos seus pacientes que vivem com 

HIV/AIDS.. 

 

“A faculdade não dá isso pra gente não. A gente tem até aula de 

psicologia médica. A faculdade tem um discurso teórico em 

algumas disciplinas que a gente não verifica muitas vezes na 

prática. Você lida com um mundo diferente do seu, são pessoas 

com informações diferentes, histórias de vidas diferentes, opções 

sexuais diferentes, para lidar com tudo isso a faculdade não te 

prepara” (Infectologista). 

 

 Mesmo que o profissional recebesse todos os ensinamentos da academia, para 

Boltanski (2004) ele se manteria distanciado do paciente, porque ambos ocupam posições 

distintas no mundo. Ao ganhar o status de especialista, o médico leva em sua bagagem um 

universo lingüístico e cultural distinto das classes populares a que a maioria dos pacientes 

atendidos pela rede pública do SUS pertence. Percebe-se que no convívio diário tanto o 

paciente como o médico vão externar seu jeito próprio de olhar a vida e o mundo. Essa 

lógica distinta tem gerado ruídos na comunicação entre ambos, ocasionando 

desentendimentos que na maioria das vezes, refletem a falta de compreensão do paciente 

diante da lógica que orienta o pensamento do médico, bem como o médico também não 

reconhece o modo de pensar do paciente. 

 Mesmo assim identificamos no grupo de pacientes entrevistados, especialmente 

entre os que possuíam grau de instrução mais adiantado, uma maior disposição para 

perguntar ao médico sobre sua doença, pedir mais esclarecimentos sobre seus sintomas e 

em algumas situações como a de Joana tentativa de instruí-lo sobre como deveria ser o seu 

tratamento.  

Eu voltei ao hospital depois que senti fortes dores nos pés e fui 

atendida por um médico desatencioso. Poliartrite O médico não me 

passava exames, só passava medicamento pra dormir. Só 

antidepressivo e não me encaminhou para voltar ao tratamento do 

HIV. “Em toda consulta ele perguntava se tinha melhorado, eu 

respondi: doutor, eu não posso melhorar, não estou tomando o 

coquetel” (Joana).  
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 A relação de confiança que é estabelecida entre profissional de saúde e pessoa que 

vive com HIV/AIDS é fundamental para o seu processo de adesão  ao tratamento. A 

construção desta relação se dá na convivência e quando tanto o profissional como os 

pacientes se dispõem a se escutarem. Uma escuta ativa onde paciente possa falar dos seus 

sentimentos, das suas dúvidas com relação ao tratamento, fazer perguntas para esclarecer 

pontos que não foram bem compreendidos como nos mostra o relato de Joana. E, o 

profissional possa também ouvir e valorizar o relato do usuário e fazer pergunta para que o 

mesmo se sinta estimulado a expressar seus conhecimentos, sentimentos e crenças 

(Ministério de Saúde, 2008) 

 Os profissionais de saúde do serviço onde realizamos a pesquisa utilizam a 

entrevista com perguntas direcionadas ao paciente como forma de reunir o máximo de 

dados para formular seu diagnóstico. Observamos que este modo de contato com o 

paciente ajuda ao profissional formar uma idéia de quem é o paciente, reunindo a cada 

consulta mais informação sobre a sua pessoa. Pautada nesta imagem a médica selecionou 

os pacientes que poderiam servir para este estudo.  

 

“Eu normalmente sei que é a pessoa, conheço todo mundo de nome 

e sobrenome” (Infectologista). 

 

  Uma passagem curiosa contribuiu para reconhecer a autoridade da médica na 

escolha de quem poderia ou não ser entrevistado neste estudo, segundo sua percepção. Dias 

antes, ela havia indicado para o estudo uma de suas pacientes que havia abandonado o 

tratamento por motivos religiosos, tinha a crença de ter sido curada pelo pastor da igreja 

que freqüentava. No dia agendado para consulta desta paciente, a médica recuou 

informando ser a paciente uma “pessoa esquisita”. Apesar de argumentar que gostaria de 

realizar o convite à paciente e deixar que a mesma tomasse sua decisão, não conseguimos 

reverter a recomendação da infectologista, portanto não foi possível entrevistá-la, aliás, 

nem chegamos conhecer a referida paciente.  

 Do nosso ponto de vista, o desfecho do relato acima foi frustrante, pois a  idéia 

formada pela médica sobre sua paciente “esquisita” acabou afastando-a de vivenciar uma 

experiência que somente a própria caberia recusar. Segundo Boltanski,, (2004), “a ficha 
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que o médico constitui sobre o doente, na qual estão consignados seus “antecedentes” e 

que ele completa a cada nova visita, fornece toda uma série de informações selecionadas, 

que orientam a percepção que o médico tem do doente e que, reunindo-se como as peças de 

um quebra cabeça, traçam uma imagem social do doente, conforme as expectativas do 

médico”. A questão é que nem sempre esta imagem corresponde ao real pois no caso 

relatado a principal protagonista nem ao menos foi ouvida.  

Rosa, uma das entrevistadas, conta sua frustração com a médica que se recusava a 

dar o encaminhamento para outro especialista, não reconhecendo os sintomas descritos por 

ela. Rosa acabou tomando uma decisão: abandonou o tratamento do HIV/AIDS. É útil 

dialogar aqui novamente com Boltanski (2004, p.43), para quem a técnica utilizada pelo 

médico para reduzir ao silêncio o doente que “presta demasiada atenção a si próprio” 

consiste geralmente em suspeitar sistematicamente da legitimidade de suas afirmações.   

 

“Em 2009, eu tive um quadro horrível, tive câncer de intestino, eu 

tive poliartrite nos ossos, e atrofiou todos os dedos. Eu tive infecção 

generalizada por ter abandonado o tratamento desde 2009. Ainda 

esperei esse tempo todo e vim fazer o tratamento. Eu fiquei com 

todas essas seqüelas dessas doenças que tive. Eu tinha que fazer o 

tratamento, aí pedi o encaminhamento pra minha doutora, e ela 

disse: Pôxa, todo dia você incomoda pedindo encaminhamento, 

todo dia você tem uma doença. Todas as vezes que eu vinha, ela 

fazia isso, Aí fiquei triste, pôxa, to precisando de ajuda, já 

abandonei no ano passado, aí vim, recorri de novo, aí tem uma 

pessoa que ao invés de me ajudar tá sempre reclamando. Aí, só por 

isso abandonei tudo” . 

 

Podemos apreender das histórias contadas pelos pacientes que percorreram 

diferentes serviços de saúde em busca de cuidado que seus itinerários terapêuticos colocam 

em discussão uma série de fragilidades do serviço de saúde que dificultam a implementação 

de respostas efetivas às reais necessidades dos pacientes. E acabam evidenciando caminhos 

repletos de sofrimentos e de práticas que consideramos negligentes em saúde, e que em 

algum aspecto vão estar implicadas na decisão do paciente de abandonar o tratamento 

incluído nesse entendimento, o serviço de saúde.  
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4.3 - DEIXAR O TRATAMENTO DO HIV/AIDS E O SERVIÇO DE SAÚDE. 

 

 

   Neste estudo, ao questionarem paciente e profissional de saúde sobre suas visão a 

respeito do que é o abandono do tratamento, as respostas nos permitem compreender que o 

abandono do tratamento para o HIV/AIDS é significado pelos entrevistados a partir de um 

conjunto de normas, regras e acordos que não foram cumpridos pelo paciente, evidenciando 

sua grande responsabilidade no tocante ao seu tratamento. 

  Apesar de identificarmos ao longo deste estudo, vários relatos em que pacientes e 

profissionais consideram que o abandono do tratamento e do serviço tem múltiplos fatores 

intervenientes, com destaque para a importância do vínculo profissional de saúde- paciente, 

ao serem indagados sobre suas opiniões sobre o que é o abandono do tratamento, a maior 

parte das respostas mostram que algo deixou de ser cumprido pelo paciente,  o que acaba 

revelando sua maior responsabilidade no abandono do tratamento e do serviço de saúde, 

segundo os entrevistados. Reiners et al. (2008) em seus estudos também confirmam que a 

maioria dos fatores para não adesão ao tratamento responsabilizam o paciente. 

 
“Acho que é não aparecer mais nas consultas, nem tomar os 

remédios e não fazer o que a doutora manda” (Luisa). 

 

“É falta de responsabilidade. Eu me acho irresponsável. É isso, pra 

ser sincero eu nunca fiz esse tratamento direito” (Leonardo). 

    

“É não aparecer nas consultas, não tomar o remédio” (profissional 

de saúde) 

 

 

  O paciente entende o abandono do tratamento como o não cumprimento da 

orientação recebida do profissional de saúde, sem questionar outros fatores que interferem 

neste processo vinculados à sua história de vida, sentimentos, relação com familiares, 

profissionais e o próprio serviço de saúde dentre outros. Este entendimento nos remete às 

origens do debate sobre integralidade em saúde, na década de sessenta, época em que, 

segundo Mattos (2001): 

  “Os adeptos da medicina integral criticavam a formação médica, cuja tendência era 

a der recortar o corpo humano de acordo com o seu funcionamento, ou seja, em sistemas ou 
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aparelhos, desviando o olhar da totalidade dos indivíduos. Essa situação impedia que os 

estudantes e, posteriormente os médicos, tivessem a possibilidade de apreender as 

necessidades mais abrangentes de seus pacientes. A fragmentação, frequentemente adotada 

pelos profissionais, era vista também como reducionista, já que o conhecimento médico nas 

diversas especialidades ressaltava as dimensões exclusivamente biológicas em detrimento 

das considerações psicológicas, e sociais acerca dos indivíduos e do processo de 

adoecimento”. (Mattos, 2001, p. 45). 

  Não é a toa que profissionais e pacientes ainda externam em seu discurso “uma 

lógica referenciada pela racionalidade biomédica, que tem sua ênfase centrada na doença, 

na lesão e na incorporação e valorização de uma tecnologia instrumental, diagnóstica e 

terapêutica e tendem a se afastar do paciente e seu cuidado”. “É mais fácil buscar no corpo 

a doença do que escutar o que fala o paciente”. (Favoretto, 2008, p. 210). 

  Ainda que os pacientes reconheçam a importância do serviço de saúde ao qual 

recorreram para iniciar o tratamento do HIV/AIDS, consideram também que este serviço 

não conseguiu atender alguns dos impasses vivenciados em sua busca por cuidados de 

saúde. 

 
“Entrou outra médica lá no Posto e ela falava: tudo o que fizer no 

seu tratamento a responsabilidade é sua e eu falei pra ela que eu sei 

que é minha. Eu vou parar mesmo porque me sinto melhor sem 

tomar e pronto: Não quero saber mais desse assunto e não vou 

tomar mais remédio, se tiver que acontecer alguma coisa Deus é 

quem sabe” (Rosa). 

 

“A médica era muito fechada, ela não dava espaço apesar de eu 

precisar falar, porque toda ferida tem que ser limpa e mexida pra 

curar” (Joana). 

 

“Quem faz esse tratamento, tem horas que começa a ter carências 

que o médico que nós vamos conversar ele acaba conversando o 

básico. Então, o remédio tá aqui, a receita já tá. Parece que aquilo 

ali não vale, fica até registrado, parece que é uma máquina, não é 

um médico, é uma máquina” (Omar). 
 

 

  Neste estudo demos conta da importância tanto dos aspectos objetivos do tratamento 

quando Joana fala da idas e vindas para garantir consulta com especialistas, exames, 

internações, cirurgias realizadas como do medo, da esperança em melhorias para saúde, 
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preconceito, das discriminações, dos sentimentos. Tudo isso nos leva a pensar no cuidado 

integral. No entanto, nem sempre o profissional tem preparo para oferecer o cuidado 

integral e a opinião abaixo de uma informante do estudo mostra que apesar do seu esforço 

em contribuir para a melhoria da adesão do paciente ao tratamento, ela reconhece seus 

limites. 

“Eu atendo o paciente com hora marcada, de meia em meia hora. 

Eu tenho tempo, não estou sobrecarregada e ainda assim eu tenho 

paciente que abandona o tratamento. Então, não passa só por isso” 

(Infectologista) 

 

 

  A questão principal é que o limite ao qual a profissional se refere na maioria das 

vezes tem sido reconhecido dentro de uma lógica biomédica, isto é, o esforço do 

profissional  para ajudar o paciente a superar os seus problemas de saúde, fica restrito ao 

modelo médico hegemônico, através do qual não se consegue escutar o paciente e 

apreender de modo ampliado suas necessidades de saúde, afastando o paciente dos 

cuidados de saúde, tendo o abandono do tratamento como sinalizador. 

 

4.3.1 - Percepção de pacientes e profissionais sobre o abandono do tratamento e do 

serviço de saúde 

 

Nos relatos analisados encontramos pacientes que foram ao posto de saúde, agendaram a 

primeira consulta e não mais retornaram, e outros que depois de anos em atendimento 

decidiram interromper o tratamento e abandonar o serviço de saúde. Em qualquer período o 

paciente pode abandonar o tratamento e deixa o serviço de saúde. 

                  
“A doutora remarcou, perdi a data. Essa que eu perdi foi depois que 

ela marcou de novo, aí eu vim e ela remarcou agora pra hoje” 

(Marlon) 

 

“Cheguei no posto em 2006, até 2008 eu continuei normal, aí eu 

parei agora, minha última consulta foi em janeiro de 2012, aí não 

vim mais” (Irlan) 
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  O assunto abandono do tratamento e do serviço de saúde traz pontos de vista 

diferentes também entre os profissionais. Há profissionais que avaliam o início do 

tratamento a época em que mais pacientes abandonam o tratamento e se afastam do serviço 

de saúde. Outros consideram que em sua experiência a maior freqüência de pacientes que 

abandonam o tratamento e deixam o serviço de saúde  ocorre ao longo do tratamento  

 
“Não é no início, com certeza. Tem mais pacientes que abandona 

ao longo do tratamento”. (Infectologista) 

 

“Isso às vezes acontece no início” (Farmacêutico) 

 

 Foi curioso perceber que no grupo estudado nenhum paciente fez menção de 

insatisfação com relação aos aspectos objetivos do tratamento, como por exemplo, tempo 

para realização dos exames, qualidade dos exames, acesso aos medicamentos, demora para 

realizar o primeiro atendimento no ambulatório, atendimento de urgência, número 

insuficiente de profissionais de saúde. Embora estes aspectos constem das Diretrizes para o 

fortalecimento das ações de adesão ao tratamento para pessoas que vivem com HIV/AIDS 

elaborada em 2007 pelo Ministério da Saúde. No entanto, a subjetividade foi retratada com 

riqueza de detalhes no modo como o paciente se sente diante do médico, como percebe o 

seu tratamento, como pensa a sua vida no contexto do tratamento, dentre outros aspectos.  

  Se de um lado o profissional tenta entender a atitude do abandono do paciente ao 

tratamento buscando explicações de acordo com a racionalidade (bio) médica, de outro o 

grupo de pacientes do serviço investigado busca caminhos fora do serviço de saúde que 

possam lhe ofertar mais conforto e bem estar, mesmo que temporariamente. A procura de 

apoio junto a grupos religioso, participação em festas e passeios, a dedicação ao trabalho e 

o investimento em hábitos saudáveis como maior regularidade na prática de exercícios 

físicos foram empenhos que durante determinado período fizeram a diferença na vida 

destes pacientes no sentido de se sentirem saudáveis ou enfrentarem seu adoecimento. 

“Eu frequentava o grupo Vibração Positiva, a coordenadora era 

minha amiga e a gente conversava mesmo muito, ela tinha muito 

forte essa idéia, ela é vegetariana então ela não toma medicamento, 

ela é bem contra isso. Na época era uma opinião que me fortalecia 

naquilo que eu já estava decidida a fazer e ela me dava força. Na 

alimentação também, eu tirava idéias de alimentação saudável, 

aquelas coisas que eu sabia que era bom pra mim. ( ) O grupo da 

academia é muito bom, tem um astral muito bom”  (Rosa) 
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  A prática de atividade física traz benefícios para saúde e melhora a qualidade de 

vida. Acioli (2008, p. 194) complementa essa idéia relacionando “a saúde como 

movimento, o que implica uma tensão entre a compreensão do movimento, como expressão 

de necessidades psicossociais construídas e como percepção de uma “saúde completa”. O 

corpo não é visto apenas como “instrumento” necessário à reprodução da força de trabalho; 

é percebido não como membros ou partes que podem não funcionar, mas como um todo”. 

 

“Trabalho pra caramba, mais não me sinto cansado. Saio do 

trabalho umas sete horas. Às quatro horas tomo banho e vou tomar 

cachaça. Vejo televisão até meia noite. Às cinco horas da manhã já 

to de pé” (Marlon) 
 

 

 Encontramos na literatura que “a realização de atividades fora de casa, que incluem 

o trabalho remunerado e o voluntário, na própria comunidade, parece fazer parte das 

práticas que envolvem a “idéia de movimento”. Neste caso, é uma estratégia que ajuda a 

“esquecer os problemas”. É também uma prática que fortalece emocionalmente as pessoas, 

tendo um sentido de prazer e de construção de identidades” (Acioli, 2008, p. 194). 

  Enquanto o profissional segue alimentando um pensamento no qual considera que o 

paciente adere/abandona, abandona/adere; o paciente consegue romper as “amarras do 

tratamento” ao encontrar apoio em outras atividades fora do que lhe é ofertado no posto de 

saúde no qual realiza o seu tratamento. Assim, mesmo que o discurso do paciente sobre 

como pensa o que é o abandono do tratamento para o HIV/AIDS se assemelhe ao do 

profissional de saúde, na prática, a partir do seu itinerário terapêutico, vislumbramos entre 

os pacientes informantes deste estudo uma atitude de autonomia ao se lançarem para outras 

experiências em busca de apoio para suas questões de saúde. 

  Para Valla et al. (2008, p.106) “o apoio social pode ser entendido como diversos 

recursos emocionais, materiais e de informação - que os sujeitos recebem por meio de 

relações sociais sistemáticas, incluindo desde os relacionamentos mais íntimos com amigos 

e familiares próximos até relacionamentos de maior densidade social, como os efeitos 

positivos tanto para quem recebe como para quem oferece o apoio – o que permite que 
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ambos tenham uma sensação de coerência de vida, e maior sentido de controle sobre a 

mesma”.  

  A experiência descrita por Ana Costa no trabalho “Adesão à Terapêutica da 

Tuberculose em Pelotas, no Rio Grande do Sul: na perspectiva do paciente”, mostrou que o 

“papel” desempenhado na maior parte da vida dos indivíduos contatados não foi o de 

“doente”. Esta percepção também se expressou em nosso estudo. Ou seja: os pacientes não 

assumem postura de doente, mesmo aqueles que no momento da entrevista estavam com 

algum agravo em seu estado de saúde. Os pacientes reagem a esta condição e buscam ao 

seu modo, com os recursos que lhe são possíveis, cuidar de si, ainda que não seja dentro da 

lógica biomédica. 

  Em nosso estudo, a maior parte dos pacientes durante o período de abandono do 

tratamento descreveu situações que passaram longe do cenário de uma pessoa gravemente 

enferma. Os pacientes investiram em realizar atividade física, trocar de emprego, 

reaproximação com a família e outros, confirmando que as redes de apoio são potentes para  

favorecer cuidados de saúde. 

  Falar e ser escutado pelo médico foi de longe a mais citada atitude que os pacientes 

desta investigação valorizaram, especialmente nas situações que envolvem o seu tratamento 

de saúde. Na maioria das vezes em que ocorreu o abandono do tratamento, a ausência do 

diálogo com a equipe de saúde - com destaque para o médico – e, posteriormente, a família, 

fez parte do cenário.  

  Para os pacientes que fazem uso de medicação antiretroviral, ressaltamos no seu 

itinerário terapêutico a dificuldade de negociar a entrada da medicação na sua rotina de 

vida. Identificamos nos relatos queixas em relação à postura dos médicos que, focando 

apenas nos sintomas do HIV/AIDS, deixava de considerar , por exemplo, o estilo de vida, 

as condições de trabalho do paciente, a dinâmica das famílias, deixando de perceber e 

interpretar outros fatores que efetivamente contribuíam para o sofrimento do paciente. 

  A ausência do diálogo também é apontada como prejudicial ao tratamento para 

aqueles pacientes que ainda não toma remédio. Através dos relatos, constatamos que em 

algumas situações descritas, uma conversa franca e aberta com o seu médico diminuiriam 

as chances do paciente se expor ao risco de contaminar o parceiro e/ou mesmo se reinfectar. 
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“A gente tem relação sexual sem preservativo. A gente não 

conversa sobre isso, às vezes eu penso que ela também é positiva” 

(Leonardo) 

 

“Ninguém me orientou. Eu fui ao hospital em São Gonçalo numa 

emergência, falei que queria fazer o teste do HIV porque meu 

esposo tinha falecido. Aí fizeram, o resultado deu negativo. Achei 

assim que era um alívio. Aí, foi só depois que eu tive pneumonia, 

fui para o hospital aí resolveram fazer o teste de novo, deu 

positivo” (Joana). 
 

 

  Nas práticas de saúde contemporâneas, há uma tendência dos profissionais 

dialogarem pouco com os usuários, levando-se em consideração sua singularidade e 

subjetividade. O paciente acaba não discutindo com o profissional questões que o 

fragilizam e fazem parte da sua vida e com bastante freqüência repercutem no seu processo 

de adoecimento. Neste contexto, há grande probabilidade do paciente não aderir aos 

encaminhamentos dados pelos profissionais de saúde que são prescritivos e não levam em 

conta suas necessidades, com isso perde-se a oportunidade do usuário ser cuidado de modo 

integral, criar vínculos com o profissional e serviço de saúde, aumentando, assim, suas 

vulnerabilidades. 

Para Favoreto (2008), investir numa perspectiva dialógica na clínica significa buscar 

uma relação menos assimétrica entre o médico e o paciente. Essa aproximação é, 

inicialmente, obstaculizada pela distância entre os atores, constituída a partir das posições 

do poder ocupado pelo médico e de fragilidade do paciente. Esse distanciamento deixa 

pouco espaço para que o médico assuma a existência de outro sujeito. Portanto, o diálogo 

fica bloqueado pelo desconhecimento e/ou desvalorização da importância do saber prático 

do paciente sobre o processo saúde-doença-cuidado, construída a partir de suas vivências. 

Nossos pacientes entrevistados contam sobre a existência de outros fatores que 

contribuem para o desfecho do abandono do tratamento e do serviço de saúde. Foram 

citados problemas relacionados à falta de apoio emocional e financeiro de familiares, a não 

aceitação da doença AIDS, efeitos colaterais dos antiretrovirais, a quantidade de 

comprimidos ingeridos diariamente, a periodicidade das consultas, o estigma da doença 

AIDS,  o medo da morte, depressão e influência de más amizades.  
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4.3.2 - Sobre as consultas 

 

A periodicidade das consultas com o médico foi um item destacado nos relatos,  

principalmente entre pacientes que tinham vínculo empregatício formal e/ou mesmo 

informal. Interromper a jornada de trabalho para atender ao agendamento da consulta 

médica ou realizar exames que na maioria das vezes são marcados em dias diferentes ao da 

consulta médica, acarretando mais um dia de dispensa para o trabalhador, tem gerado 

conflitos tanto para a relação médico-paciente e paciente-empregador.  

Quando toma medicamentos antiretrovirais, o paciente comparece ao serviço de 

saúde no mínimo  três vezes ao mês: para consulta médica, realizar exames e acessar os 

remédios. Alguns exames como o PPD
7
 (profilaxia para a tuberculose) exigem que o 

paciente retorne ao serviço de saúde duas vezes: a primeira para aplicação e a segunda para 

leitura. Na trajetória de nossos informantes é sempre tenso conseguir a dispensa para 

tratamento médico, principalmente por conta do segredo que os pacientes mantém em 

relação a sua soropositividade. Todos os pacientes trabalhadores entrevistados não 

revelaram no ambiente de trabalho que faziam tratamento para o HIV/AIDS, portanto sua 

saída para a consulta médica nas ocasiões em que não foi possível negociar com o 

empregador gerou atraso ao atendimento médico ou falta à consulta.  Na maioria das vezes, 

as inúmeras faltas e a “bronca” dos médicos interferiu na motivação do paciente e 

consequentemente na sua decisão de  abandonar o tratamento não retornando mais ao 

serviço de saúde. 

Ponto que merece destaque, portanto, é o fato dos serviços de saúde ainda não terem 

incorporado fluxos e rotinas mais adequadas aos trabalhadores vivendo com HIV/AIDS. 

Confirmamos em nosso estudo também o envolvimento da mulher com as tarefas 

domésticas como cuidar de filhos e netos e mesmo se responsabilizar por tomar conta de 

filhos da vizinha enquanto a mesma está ausente. Estas situações ocorreram no cotidiano 

                                                 
7
 A prova Tuberculínica (PPD) indica se o organismo foi infectado pelo bacilo da tuberculose. A tuberculina 

é aplicada segundo técnica e material preconizados pela Organização Mundial de Saúde, por via intradérmica. 

A leitura é realizada de 72 a 96 horas após aplicação. Com base nessa medida o indivíduo é classificado como 

“não reator”, se o tamanho da área endurecida estiver entre 0 e 4mm. “Reator fraco”, se estiver entre 5 e 9mm 

e “reator forte” se o diâmetro for igual ou superior à 10mm. Disponível em Htpp://www.sopterj.com.br 

Acesso em 30/06/13. 
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das mulheres que participaram deste estudo e foram sinalizadas como dificultadoras para a 

continuidade do tratamento. Uma de nossas informantes decidiu interromper o tratamento, 

pois não conseguia conciliar o horário do atendimento médico com o horário de saída da 

escola do neto que ficava sob sua responsabilidade. . 

A narrativa das pessoas ao refazem seus itinerários terapêuticos é marcada pelo 

discurso e também pela postura do corpo, tom da voz, silêncios e pausas. Duas pacientes 

entrevistadas, Joana e Rosa, ao relatarem alguns aspectos do seu processo de adoecimento e 

abandono do tratamento, mereceram destaque em minhas anotações de campo. Observamos  

a expressão de sofrimento no rosto da primeira e de muita raiva no tom de voz da segunda. 

Causou-me estranheza como uma experiência depois de anos sendo recontada pode estar 

tão “viva”, parecendo ainda doer. 

Para Favoreto (2008, p. 218) a narrativa que as pessoas constroem e trazem para o 

encontro clínico é uma forma de expressar as necessidades sentidas e valorizadas em seu 

cotidiano. Essa narrativa pode ser percebida e entendida de vários modos. Quando 

explicitada e acolhida, pode contribuir para a reflexão de seu próprio processo do adoecer e 

consequentemente permitir que os sujeitos envolvidos no cuidado reestruturem novas 

formas e normas de vida, saúde e prazer. O relato de Joana recupera a trajetória percorrida 

em busca de cuidado de saúde. 

 
 

“Eu não queria ter isso, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, 

Ah! mas aconteceu, eu abandono isso porque eu não aceito e 

termina que a não aceitação só prejudica a minha vida. Eu tenho 

muita revolta, tenho ódio só em falar” (Joana) 

 
 

No serviço de saúde investigado o abandono do tratamento não é um assunto 

discutido entre os profissionais de saúde, apesar de no cotidiano profissional os mesmos 

produzirem informações (prontuários, banco de dados para controle de pacientes que 

acessam a medicação, consulta) que poderiam ajudar a discussão e alavancar propostas de 

intervenção. Uma iniciativa dessa ordem contribuiria para prevenir e/ou diminuir a 

ocorrência do afastamento do paciente do serviço de saúde e do tratamento. Na realidade, 

essa variedade de informações acaba subutilizada: um ou outro profissional, de modo 
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artesanal, tenta se aproximar através de iniciativas pouco potentes, revelando mais um 

esforço pessoal do que uma estratégia do serviço, como nos esclarece os relatos abaixo: 

 
“A gente trabalha isolado e às vezes alguns profissionais conversam 

e como atendem pacientes em comum a gente marca reunião para 

chamar tal família e escolhe quem é que vai ligar. Se sou eu, se a 

fono ou a psicóloga. Esse dado pra mim não está pontuado, como 

um dado de produção, como um dado de acompanhamento. Pode 

ser que eu desconheça. Mas, eu não vejo como um dado de 

estratégia, uma coisa pactuada, uma coisa mais de ações do setor. 

Não vejo isso sendo avaliado, acompanhado como estratégia do 

serviço” (Nutricionista) 

 

“Não tem busca ativa de faltoso, nunca teve. Nunca teve estrutura 

pra isso. Tendo em vista que a equipe sou eu, o bloco do eu 

sozinha. É inviável uma equipe composta de uma médica fazer 

busca ativa de faltoso” (Infectologista) 

 

 

A iniciativa de fazer contato com paciente em abandono do tratamento por telefone 

ou mesmo aerograma para saber notícias e estimular seu retorno não tem sido uma prática 

dos profissionais do serviço que pesquisamos. A busca de faltosos é  uma  estratégia de 

adesão ao tratamento recomendada pelo Ministério da Saúde, no entanto, somente será 

praticada se o paciente autorizou tal procedimento. Esta iniciativa é respaldada pela Norma 

Técnica nº208/09-Ministério da Saúde que define o período para ser considerando caso de 

abandono do tratamento. A favor desta estratégia o gestor do Siclom faz algumas 

considerações que podem justificar o pouco interesse dos profissionais em relação a esta 

iniciativa: 

 
“Existe um mito que a gente não pode fazer busca ativa, isso já não 

existe há anos. A gente pode fazer busca ativa. A gente só não vai 

expor o paciente que é o mais importante, mais a busca ativa pode 

ser feita: Primeiro que eles assinam formulário específico que está 

dizendo que pode fazer contato com ele e com pelo menos três 

familiares” (Gestor do Siclom). 

 

Foi unânime entre os pacientes a informação de nunca terem recebido contato desta 

natureza do serviço. Apenas uma paciente com HIV contou ter tido esta experiência no 

passado, ao receber um telefonema do serviço, pois na época havia abandonado o 

tratamento de tuberculose que fazia paralelo com o do HIV.   
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De fato, são poucas as estratégias articuladas nos serviços de saúde voltadas para o 

atendimento de questões que permeiam a vida das pessoas como as relacionadas ao 

trabalho, à sexualidade, à saúde mental, violência doméstica, abandono do tratamento 

dentre outras. Quando, de modo espontâneo, surgem queixas relacionadas a esses temas, na 

falta de fluxos ou protocolos estruturados para sua abordagem, as respostas são diversas em 

conteúdo e em efetividade. Essa não-formalização das ofertas de saúde mantém na 

invisibilidade questões importantes que impactam a saúde e chegam  a contribuir 

diretamente ou mesmo indiretamente para o abandono do tratamento (Villela, Oliveira, 

2008, p. 330), como também contam nossos informantes: 

 
“Eu tinha que trabalhar, eu cheguei à consulta atrasado, levei a 

maior bronca. Eu expliquei a situação ela nem quis me ouvir. 

Sempre quando eu vinha era bronca direta, quando faltava era por 

eu não poder mesmo, por eu ter esse trabalho, era um trabalho 

muito forçado pela madrugada fazendo inventário em 

supermercados e lojas” (Omar). 

 

“Eu acho assim, uma atitude ótima não aposentar mais o paciente 

HIV positivo. Ok. Bota ele para trabalhar. Nem todos poderão 

retornar ao trabalho, não tem a menor condição de estar 

trabalhando. A gente que acompanha paciente todo o dia, vê 

paciente que arma, finge, tem paciente que arruma um monte de 

problemas pra gente, mas já está aposentado. E outros que 

realmente precisam se aposentar e o perito não dá aposentadoria pra 

ele e eu não tenho como resolver isso” (gestor). 

 
 

 O gestor do Siclom avalia a necessidade de desenvolver novas estratégias e 

disponibilizar aos profissionais informações para que os mesmos possam desenvolver em 

seus locais de trabalho:  

 
“Assim, com o número de profissionais que tenho, dentro das 

condições possíveis, tenho condições de dar um norte e lembrar 

todos os dias: Como está a adesão do seu paciente? Quantos estão 

em abandono do tratamento?”  
 

 

4.3.3 - Tecnologias leves e duras nos serviços 

 

Em entrevista realizada com o gestor do Siclom- Sistema de controle da logística de 

medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, este pondera sobre os 
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benefícios da tecnologia em saúde hoje disponíveis e aponta o sistema como uma 

ferramenta interessante que gerencia a chegada do antiretroviral até o paciente. Através do 

Siclom
8
, o profissional da farmácia que possui uma senha para acesso a este sistema tem 

condições de trabalhar de forma organizada e com uma logística de uso de medicamentos a 

tempo e hora, ou seja, o medicamento é liberado ao paciente no período em que ele 

necessita, a menos que haja algum entrave burocrático, inviabilizando a dispensa no 

período necessário. 

Esse sistema permite acompanhar se o paciente retirou o medicamento, qual o 

esquema de medicamento utilizado, qual a última data que o paciente retirou o 

medicamento da farmácia, cadastro com nome, endereço e telefone para contato, se o 

paciente foi à óbito, se quando internado o paciente retirou medicação no próprio hospital 

onde foi internado. Uma infinidade de informações pode ser monitorada por este sistema, 

inclusive a busca ativa do paciente que abandona o tratamento. De acordo com orientação 

do gestor do Siclom, espera-se que os profissionais façam tais tarefas, mas isso 

normalmente não acontece.  

O gestor da unidade de saúde onde foi realizada a pesquisa delega ao profissional 

farmacêutico do seu serviço o monitoramento das informações do Siclom e seu 

gerenciamento. Sempre que necessário utiliza o espaço de reuniões de chefias, contatos 

informais com servidores da farmácia para repassar informações, discutir normas e 

condutas e tratar de documentos, relatórios e circulares. Já o Gestor do Siclom gerencia o 

banco de informações sobre medicamentos antiretrovirais  no Município do Rio de Janeiro, 

tendo uma presença próxima com todos os farmacêuticos da rede municipal. Com bastante 

freqüência, por telefone aciona a liberação de algum medicamento, permite a troca de 

medicamentos entre farmácias, discute procedimentos e outros. 

  

 

                                                 
8
 O Sistema de controle logístico de medicamentos antiretroviral objetiva gerenciar a logística de 

antiretroviral e aprimorar a qualidade de dispensação. Permite que o Ministério da Saúde, as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde se mantenham atualizados em relação ao fornecimento e entrega de 

medicamentos aos pacientes  em tratamento, conforme as recomendações  existentes no Consenso 

Terapêutico Brasileiro, além do controle dos estoques de cada medicamento nas várias regiões do país. 

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. - SICLOM fica em 7º lugar no concurso de inovação na 

gestão pública. Disponível em htpp://www..aids.gov.br.Acesso em 30/06/2013. 
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“Eu não tenho pessoal não só qualificado mas também em 

quantidade. Nosso processo de trabalho está muito ruim, a gente tá 

sobrecarregado. Além disso, o capital intelectual que a gente tem, 

é muito fragilizado. A maioria dos profissionais que estão dentro 

das nossas unidades tem o nível fundamental. E eles não 

trabalham só com Aids, isso traz uma certa confusão, não é 

simples. Agora, essa unidade, especificamente, que você escolheu 

é uma unidade muito complicada: a faixa etária ultrapassa os 

sessenta e cinco anos e as pessoas já não têm mais, eu acho que o 

mais jovem dentro desta farmácia tem quarenta anos. Então vamos 

pensar assim: toda essa população não teve acesso a computador, 

como hoje as crianças têm acesso, já nascem com toda essa 

tecnologia na mão. Então, pra eles é muito mais difícil, têm uma 

certa resistência, têm uma certa dificuldade” (Gestor do Siclom) 

 
 

A visão do gestor novamente nos coloca à frente da tensão estruturante a que se 

refere Bonet no texto “Saber e Sentir: Uma etnografia da aprendizagem da 

Biomedicina”.No relato do gestor observamos uma preocupação qualitativa com os dados 

que o sistema Siclom pode(ria) agregar, no entanto,  no seu fazer profissional não vem 

conseguindo superar  o modelo tradicional de atenção à saúde, que possui características 

fragmentárias e reducionistas, e afasta tanto o paciente  como o profissional  do cuidado 

integral. Assim, o profissional de saúde, diante dessas inúmeras informações, tem mantido 

uma relação utilitária, enfatizando o que é de interesse para o tratamento médico de acordo 

com o modelo biomédico no qual foi formado, com sua ênfase no saber e nas práticas 

guiadas por “algorítmos” e “protocolos”, de um lado, e o sentimento de impotência e de 

frustração ao não conseguir implementar estratégia para melhoria da adesão ao tratamento e 

conseqüente enfrentamento do abandono do tratamento (Bonet, 1999, p. 136). 

Para Favoretto (2008, p. 326), a mudança da clínica compreende tanto as 

informações dos cenários, da organização dos processos de trabalho, do papel social e das 

posturas ideológicas ocupadas pelo médico ou da integração de novos saberes e atores à 

prática, como o desenvolvimento de elementos da sabedoria prática do profissional de 

saúde, especialmente o médico.  Neste sentido, as narrativas dos profissionais informantes  

em nosso estudo trazem uma contribuição interessante ao valorizar outras atitudes do 

profissional de saúde que possam se aproximar mais da proposta do cuidar das pessoas de 

modo integral  e quando incorporadas ao seu fazer profissional promovem novas sínteses e 
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modos de atuar em saúde como Favoretto. Na pesquisa nos deparamos com os relatos 

abaixo: 

 

“É uma paciente que eu atendo que é super obesa. Ela chegou num 

peso que a gente parecia estagnada. A gente tentou várias coisas, 

mas o peso ficava ali parado e eu conversei isso com ela e ela 

também estava incomodada. Eu tava pensando em transferir ela pra 

outro nutricionista, pois já havia esgotado tudo que eu podia fazer. 

Eu resolvi chegar e conversar, nessa hora tudo que eu tinha de 

cálculo da questão terapêutica de nutrição eu já tinha utilizado das 

que eu sabia que poderiam caber pra ela. Aí, resolvi começar a 

ouvir, não chegar aqui com uma estratégia pronta pra ela. Vou fazer 

isso, vou usar tal método. A gente começou a ouvir e não fazer 

proposta para o futuro. A gente conversava e na hora da despedida 

a gente dava tchau. E ela começou a perder peso. A gente achou um 

outro caminho, continuamos trabalhando juntas, e uma outra coisa 

foi tentada fora da minha área, um pouco assim, porque a gente fala 

de alimentação dela, como ela queria contar aquilo, não como eu 

perguntava e aí começou a funcionar. E a gente ta fazendo assim” 

(Nutricionista). 

 

“Você ter outros profissionais fazendo interconsulta, ou fazendo 

consultas, pós consulta médica ou antes da consulta pode ser 

qualquer profissional, de preferência de nível superior, que seja 

Assistente Social, Enfermeiro, Psicólogo, Farmacêutico, cada um, 

claro, com seu olhar dentro do seu objetivo, mas com uma 

informação daquele medicamento, de poder orientar o paciente, 

como ele faz uso e se ele puder retornar quantas vezes ele quiser, a 

gente vai ter uma relação melhor pra questão da adesão” (gestor). 
 

 

Explorando um pouco mais sobre o encontro do profissional de saúde e o paciente 

no serviço de saúde, é bastante apropriada a discussão trazida nos estudos de Merhy e 

Franco (2003) sobre o processo de trabalho em saúde. Estes autores fazem um 

detalhamento sobre as diversas tecnologias envolvidas no trabalho em saúde. Os diversos 

instrumentos, equipamentos (aparelho de pressão, seringas, agulhas, etc.) utilizadas no 

trabalho em saúde seriam as tecnologias duras; as tecnologias leves-duras seriam os 

conhecimentos técnico-científicos estruturados (a clínica, a saúde pública, a 

epidemiologia); a escuta, construção de vínculo, o acolhimento, a responsabilização seriam 

as tecnologias leves.  

Podemos compreender que os principais parâmetros para a análise do sentido de um 

modelo assistencial são aqueles que expressam a maneira como a tecnologia leve opera no 
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interior do sistema de saúde, e inclusive a maneira como ela é “comandante” ou 

“comandada” das (pelas) outras tecnologias, na mediação entre a leve-dura e as duras, com 

um sentido nitidamente marcado pela busca da resolução do problema e da conquista de 

autonomias. (Merhy; Franco, 2003, p.7)  

Nossos informantes, ao proporem um novo modo de atuar em saúde, fornecem 

elementos para se pensar que é possível ofertar um cuidado de saúde mais integral quando 

no encontro entre profissional e paciente se abre espaço para o diálogo, a construção de 

vínculos, acolher, responsabilizar; o que não ocorre quando há predomínio das modalidades 

de intervenção pautadas em relações sumárias e burocráticas, onde a assistência se produz 

no ato prescritivo, compondo um modelo que tem na sua natureza, o saber hegemônico, 

produtor de procedimentos. (Mehry, 2003, p. 347). 

Todos os pacientes entrevistados afirmaram sem hesitar que não compartilharam 

com familiares, amigos e conhecidos sua decisão de abandonar o tratamento. Apenas uma 

paciente contou para o médico sobre a iniciativa de interromper o tratamento devido à 

pressão que sofreu deste profissional para explicar os resultados insatisfatórios dos exames. 

De modo geral, este grupo de pacientes preferiu manter segredo da sua decisão mesmo com 

familiares e amigos que sabiam sobre o seu tratamento. 

   O HIV/AIDS ainda é um assunto que deve ser mantido em sigilo. São contáveis, no 

máximo uma ou duas pessoas, aquelas com quem o paciente partilhou a noticia do seu 

diagnóstico. As narrativas dos informantes são carregadas de sentimento como o medo e a 

vergonha de causarem sofrimento para as pessoas mais significativas em suas vidas: família 

e amigos. 

 
“Na dá pra você se expor, tem muita gente que se mete e sai 

contando pra quem não tem nada a ver, não te ajuda e até complica 

a tua vida. Se a gente fala é apontada, claro que a gente que mora 

em comunidade, todo mundo fica sabendo de tudo. Eu não falo 

nada, fico com medo que me tratem diferente, a mim e meus filhos” 

(Leonardo) 

 

“Eu não fazia mais amizade com medo da pessoa me discriminar. 

Para família eu não conto porque sei que vai sofre muito, não tem 

como. Eu tinha medo dos vizinhos no condomínio não querer meus 

filhos perto, outra criança perto eu tinha muito medo, eu escondia. 

Vivi toda essa dor” (Joana) 
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“Ontem me senti desconfortável, a agente de saúde pegar minha 

ficha. A agente vai na minha casa, na casa das pessoas, dos meus 

vizinhos. Então, eu não me senti muito bem, não” (Irlan) 

 

 

O medo dos pacientes vivenciarem situações de preconceito e se sentirem 

discriminados os levam a silenciarem diante de suas famílias e amigos sobre quaisquer 

circunstâncias que envolvam o seu tratamento. A pessoa soropositiva é colocada dentro de 

um grupo de pessoas que é estigmatizado pela sociedade, por isso, ante a pressão social, 

utiliza-se do segredo como forma de enfrentamento para manter a sobrevivência como 

grupo, pois o adoecer de Aids não é só uma situação vivida por ele, mas também pelos 

familiares, visto que é fonte de inquietações, dilemas éticos, ansiedades, gerando conflitos 

para toda a família (Ferreira, 2003).  

A maioria dos pacientes entrevistado apresentou uma família extensa, relatando 

possuir, mãe, irmãos, sobrinhos, filhos, netos; no entanto, no convívio diário se limita a ter 

uma proximidade afetiva mais significativa com um ou no máximo dois membros da 

família. Observamos que o afastamento do paciente de seus familiares tem a ver com a 

qualidade do vínculo afetivo e da referência entre seus membros. Quando o vínculo afetivo 

é mais frágil o afastamento ocorre com mais facilidade. O distanciamento do paciente do 

seio familiar sofre influência também das mudanças na organização familiar ocorridas no 

século XX. Tais mudanças revelam processos de empobrecimento, movimentos 

migratórios, enxugamento do grupo familiar, variedades de arranjos familiares entre outros 

(Mioto, 2010, p.168).   

O silêncio que os pacientes insistem em manter em relação a revelarem sobre o seu 

diagnóstico e tratamento para suas famílias é uma forma da família se proteger. Não falar 

de Aids permite criar um simulacro de normalidade em torno da família.  É como se a 

doença não existisse: esse fazer de conta de que a doença não existe e o querer esquecer, o 

não discutir, expresso nas verbalizações dos pacientes, pode explicitar uma defesa para os 

sentimentos que fragilizam o ser humano, como tristeza, medo, culpa e humilhação, entre 

outros, e uma forma de preservar a reputação da família diante da sociedade (Bielmann 

et.al., 2004, p.6). 
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A preocupação dos pacientes entrevistados em manter sigilo sobre a sua condição 

de portador do HIV/AIDS também se revelou quando o paciente é atendido por outro 

profissional de saúde diferente do médico que lhe assiste com quem está familiarizado. Nas 

falas abaixo percebemos que esta preocupação pode trazer prejuízos à saúde destes 

pacientes ao se submeterem a tratamentos paralelos. 

 
“Eu chego à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e não falo que 

tenho HIV. A pessoa já me perguntou na hora, eu omiti, porque 

tinha muita gente ali” (Omar) 

 

“Eu nunca falei e os médicos que eu procurei foram aqui deste 

posto. Eles pegam o prontuário, então, não precisa falar, eles vêem 

no prontuário e sabem que estou fazendo tratamento do HIV” 

(Irlan) 

 
 

Para este grupo de pacientes, o falar de suas preocupações com a saúde e tratamento 

aflora um sofrimento que parece deslocá-los para um período trinta anos atrás, no início da 

epidemia, onde imperava a lógica do medo e da insegurança em face do caráter incurável 

da doença, dos limites da medicina e da incapacidade do sistema de saúde para controlar a 

doença, aliada ao duplo preconceito suscitado pela AIDS – o de ser uma doença mortal e 

estar associada a comportamentos sexuais socialmente malvistos (Loyola, 2004, p.49). 

No geral, estes pacientes buscam manter a Aids à distância e ter com ela uma 

relação menos traumática, uma vez que  pensar à respeito do HIV/AIDS  expõe várias 

situações de vulnerabilidades como a demora em buscar tratamento no serviço de saúde por 

não se sentir atingido pela epidemia, com isso relaxam os cuidados de prevenção. Nossos 

informantes,  ao se perceberem adoecidos recorreram ao serviço de saúde geralmente com 

quadro de saúde agravado como bem retrataram ao longo deste estudo. A reflexão do 

paciente Irlan revela que nos períodos em que abandona o tratamento, é a trégua que  

precisa para se sentir mais pleno na vida. 

                
“Essa sumida (abandono) me faz um pouco esquecer. Eu não sei 

com as outras pessoas, mais eu em muitos momentos quis esquecer. 

Então, essa sumida foi pra isso. Vir fazer exame, lembra que sou 

soropositivo, lembra que vou ficar doente. O abandono pode não 

fazer bem fisiologicamente, mais psicologicamente, faz” (Irlan). 
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Nesse sentido, a contribuição de Parker (1994,p.42) amplia a leitura que os próprios 

pacientes têm das suas vivências ao afirmar  que pelo  fato de a Aids ser uma doença 

disseminada através de práticas socialmente determinadas, a forma que assume num 

determinado contexto social é muito mais produto de estruturas sociais e culturais do que o 

resultado de fatores biológicos. Por extensão, assim como um conjunto específico de 

circunstâncias sociais e culturais moldam a disseminação da Aids, também condicionam as 

formas através das quais determinadas sociedades respondem a elas – as formas como 

interpretam a doença, as reações que têm em relação às pessoas afetadas por ela, as 

medidas tomadas para prevenção e outras (Parker,1994, p.43).  

 

4.4 - Pacientes que retornam ao tratamento 

 

Ao indagar se os pacientes sofrem ou sofreram alguma pressão para retornar ao 

tratamento, as respostas em sua maior parte foram sim, complementadas com a informação 

de que o próprio paciente se conscientizou da necessidade de retomar o tratamento, ou foi 

estimulado por pessoa amiga ou familiar para o retorno ao tratamento. Cabe registrar que 

apenas uma única paciente revela não ter sofrido qualquer pressão para retornar ao 

tratamento, no entanto o seu adoecimento concorreu para buscar o serviço de saúde.  

Nas situações de adoecimento do paciente em que o familiar participa do seu 

tratamento, observamos uma tendência deste assumir os cuidados do paciente e ao tentar 

apoiá-lo se desdobra no “papel do médico”, cobrando as orientações e prescrições médicas. 

Algumas vezes, acaba entrando em choque com o paciente por não concordar com seu 

modo de lidar com a sua saúde ao desobedecer. Como nos revela um dos  pacientes 

entrevistados, exaltando o cuidado dispensado por sua amiga em momento de crise: 

 

 
“Minha amiga falou que eu estava começando a emagrecer e que eu 

não estava me alimentando direito. ( ) Eu brigo com ela, eu 

questiono, falo que a vida não é da forma que ela vive. Foi ela que 

veio junto comigo quando eu voltei ao tratamento”. (Omar) 
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Acredita-se que a diferença, aqui, seja marcada pela preocupação com o outro, um 

ente querido e, neste sentido, o controle familiar se alia ao poder de “cura” médico 

(Gonçalves et. al, 1999 p. 785) 

Novamente, tomamos o estudo de Boltanski para referenciar o entendimento de que 

“a prática médica oficial que se manifesta pelo recurso ao médico e pela observação de 

seus conselhos e prescrições, e a prática médica familiar, exercida por não-médicos, não se 

excluem mutuamente; pelo contrário, parecem essencialmente complementares. É como se 

a medicina familiar se contivesse de certa maneira por si própria, no interior de fronteiras 

estritamente delimitadas e obedecesse a normas que definiram tanto os limites de seu corpo 

de aplicação quanto os meios terapêuticos que ela tem o direito de empregar” (Boltanski, 

2004, p. 16). 

Um dos entrevistados, em particular, contou sentir-se tão bem disposto que pensava 

algumas vezes refazer o exame AntiHIV, afim de confirmar a soropositividade. Indagava-

se se como era possível nunca mais ter tomado remédio e sentir bem disposto.  

 
“Veja o meu caso: às vezes não acredito, eu até queria fazer novo 

exame. Estou bem, Parece que não tenho nada. Sempre fui magro, 

peso sessenta e oito quilos, alto e bem disposto. Ninguém olhando 

pra mim diz que tenho essa doença maldita” (Leonardo) 

 

Ao questionar nossos pacientes informantes se sua saúde melhorou ou piorou 

depois da interrupção do tratamento, uma parte significativa acha que piorou devido a 

passar a sentir no corpo vários sintomas desagradáveis, obrigando-os reconhecer sua 

debilidade física. Alguns informantes não se posicionaram claramente e suas falas sugerem 

não sentir nenhuma diferença, mesmo relatando desconforto, ora associado à tomada de 

medicação, ora relacionado a sintomas que poderiam estar relacionados a qualquer outra 

doença diferente da AIDS. 

Durante as entrevistas, observamos que tanto os pacientes que abandonaram o 

tratamento há mais de um ano como aqueles que abandonaram por período inferior a um 

ano, de modo geral, tinham um conhecimento parcial e frágil sobre o HIV/AIDS. A idéia 

que o vírus HIV afeta a imunidade da pessoa é compartilhada por todos, no entanto esta 

noção não fica clara para o paciente ao descrever o que sente: “magreza”, “cansaço”, 



 

 

129 

 

“fraqueza” “dor no corpo” “dor na coluna”, ou seja, sintomas que podem estar relacionados 

a qualquer outra doença e não necessariamente ao HIV/AIDS. 

A aparente dificuldade de alguns pacientes se posicionarem conversando sobre a 

doença, assumindo o seu tratamento para familiares, amigos e pessoas conhecidas, podem 

denunciar uma forma de distanciamento em relação à doença AIDS. Alguns pacientes 

preferem ignorar ou mesmo não levar à sério, minimizando seus sintomas. Tal atitude pode 

ser em grande parte relacionada ao medo de saberem infectadas por um vírus de difícil 

combate, sem perspectivas de cura em curto e médio prazo, por outro, e não menos 

importante, terem de lidar todo dia com situações de preconceito e discriminação. 

Particularmente, esta atitude ainda recebe o reforço da idéia que a AIDS é uma “doença do 

outro”, ou seja, quando o paciente Leonardo, mesmo tendo confirmada a sua 

soropositividade através de exames, revela desconfiança do resultado, pois sua aparência 

não confere com a imagem que faz de uma pessoa que é portadora do vírus HIV. De 

acordo com Loyola (1994, p.70), qualquer doença grave ou incurável suscita “em 

sociedade como a nossa, ideologicamente medicalizada e individualizada, esse mecanismo 

de defesa psicológica de auto-exclusão e transferência de riscos para fora de si e do grupo 

de referência. A Aids por se tratar de uma doença sexualmente transmissível, a culpa é 

sempre do outro”. 

A sensação de “sentir-se bem”, para os pacientes que ainda não fazem uso de 

medicamentos, ajuda a compreender a atitude de Leonardo e de muitos outros pacientes 

que retardam ao máximo retornar ao tratamento, demonstrando claramente sua resistência 

em não aceitação de sua condição de saúde. 

Neste grupo estudado observa-se que o HIV/AIDS ganha contorno principalmente 

com a riqueza dos detalhes trazidos na descrição dos sintomas. Sua ausência pode criar no 

paciente a ilusão de não ser acometido pelo vírus HIV, justamente por não sentir nem ver 

nenhuma alteração no seu corpo. Gonçalves et. al (1999) mostraram que alguns pacientes,  

ao se  perceberem  com o corpo “forte” e “íntegro” convivem melhor com o resultado 

positivo do exame anti HIV. Este achado também se revelou em nosso estudo: os homens, 

principalmente, que se sentiam saudáveis, expressaram uma melhor aceitação da sua 

condição de soropositivo. 
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É evidente que entre os pacientes informantes já existe algum conhecimento e 

informação sobre o HIV/AIDS, no entanto no cotidiano dessas pessoas observamos que o 

conhecimento e a informação por si só não geram mudança de comportamento, assim, nem 

todos os pacientes  enquanto se mantiveram afastados do tratamento e do serviço de saúde 

conseguiram adotar práticas sexuais protegidas, de modo a diminuírem o risco  de 

transmitirem ou mesmo se reinfectarem  com o HIV e também outras doenças sexualmente 

transmissíveis (DST)
9
, como a sífilis, HPV, hepatites, e outras. A narrativa abaixo conta a 

experiência de Joana. 

 

“Meu segundo marido se contaminou comigo. Foi assim eu estava 

numa situação de muita carência, muita depressão e com dois filhos 

adolescentes que estavam me dando muito trabalho. Então eu 

estava muito desesperada, sozinha com esses dois meninos e muito 

carente, quando ele se aproximou de mim e fomos morar juntos. Aí, 

a gente teve relação sexual depois que eu fui falar com ele que eu 

era soropositiva. É mais um peso que eu tenho agora, eu procurei 

fazer isso assim muito irresponsavelmente, mais foi muito difícil, 

eu sentia vontade de falar, sei que errei , pedi perdão e tudo. Sabia 

que não podia consertar só Deus que poderia consertar isso, e aí a 

gente resolveu continuar” (Joana). 

 
 

É interessante observar como Rosa, ao refletir sobre o seu lugar no mundo e na 

vida, consegue sob outro aspecto modificar o seu comportamento questionando o papel de 

vítima que assumiu durante grande parte da sua vida tomando a iniciativa de retornar ao 

tratamento depois de longo período de abandono. 

 

 
 “Eu era a dona de casa, ali, sabe, e meu marido era farrista, meu 

marido ficava dois, três dias fora de casa e eu era aquela dona de 

casa ali que brigava, ele me agredia, ele usava droga quando 

chegava em casa, a gente não tinha voz ativa. Você vivia então, 

assim eu também era culpada daquilo ter acontecido comigo porque 

eu não abri os olhos antes, eu deixei as coisas acontecerem, era 

cômodo pra mim aquela situação ali, com a casa, filho e marido. Eu 

                                                 
9
 As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente por contato sexual sem o 

uso da camisinha com uma pessoa infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, 

bolhas ou verrugas. Em ambos os sexos tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças como a AIDS, 

Departamento de DST,AIDS e Hepatites Virais. O que são DST? Disponível em htpp:// www.aids.gov.br. 

Acesso em 30/06/2013. 

 

http://www.aids.gov.br/
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acho que melhorei minha cabeça, passei a dar mais importância a 

minha qualidade de vida. Agora eu quero viver bem e vou fazer o 

possível  pra ficar bem, eu não quero ficar doente, quero ficar bem. 

Eu comecei também a perder aquela coisa de coitadinha, eu vou 

lutar, me fortalecer mais, eu corria muito atrás de benefício, de 

conseguir ajuda, eu depois que eu fiquei doente e voltei a tomar 

remédio. Eu tomei outra postura porque eu via assim, já que eu  não 

tenho ajuda então fui pra esse lado. “Não vou falar nada no meu 

trabalho para as pessoas que eu não precisar falar, já que tenho que 

correr atrás de emprego, estudar e fazer curso e vou tocar minha 

vida” (Rosa). 

 

 

Concordamos com Alves et. al. (1999) ao afirmarem que a experiência de cada 

sujeito diz respeito à forma como as pessoas, inseridas em determinados contextos, 

reconhecem, vivenciam e produzem respostas no enfrentamento das situações colocadas 

pela doença. No modo como Joana conta sua estória percebemos uma carga de emoção em 

suas palavras justificando suas ações, às vezes, de modo coerente, outras contraditórias, 

levando o ouvinte a se manter curioso, pois não é comum o profissional de saúde ter acesso 

a essa sutileza de questões. 

Compreendemos que alguns dos pacientes entrevistados - ao contarem suas histórias 

de vida e o modo como percebem suas experiências - fornecem pistas para os profissionais 

pensarem em estratégias de cuidado direcionando um novo olhar para a questão do 

abandono do tratamento.  

 

“Acho que toda a unidade devia criar uma coisa além da consulta, 

pós consulta e até pré-consulta. Uma Assistente Social talvez, 

sempre aqueles que marcaram no dia cinco, se eu estou no mesmo 

horário e o outro está ali sentado acho que vai aflorar muita coisa 

em relação a nossa pessoa porque tem muita gente que se fecha e se 

fechar é pior, eu vi o que aconteceu comigo” (Omar).  

 

“Eu tive sorte porque eu era acolhida da recepção até as pessoas 

que tiravam o meu sangue. A minha médica sempre me 

aconselhava e eu ficava hora conversando com a psicóloga e ela me 

dando força e fazendo-me ver que não era o fim do mundo” (Rosa). 

 

  “Porque a gente passa por tudo isso, mas a gente precisa de um 

apoio, uma palavra que fala com você já te anima. Às vezes, você tá 

em casa triste, já chega deprimida, alguém dá uma palavra aquilo já 

penetra na mente e no coração, já te traz vida.” (Joana). 
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Pinheiro et. al, (2008, p.61) reforçam este argumento ao valorizar a construção de 

um espaço de encontro nos serviços, onde haja embate de idéias de “concepções de mudo”, 

que permitam o surgimento de novos saberes e práticas de saúde que respondam à 

demanda existente por cuidado. Isso, contudo, depende da porosidade desses espaços aos 

“modos de andar a vida” dos sujeitos neles implicados de forma que se possam construir 

espaços de movimentos contra-hegemônicos. 

 

 

4.4.1 - A importância da equipe multidisciplinar para a adesão aos medicamentos e a 

continuidade do tratamento no serviço 

 

 

Nas entrelinhas da narrativa dos pacientes, outro aspecto valorizado foi a 

importância da equipe de saúde, composta não só pelo médico mas também por outros 

profissionais. Entre os mais citados estavam o Assistente Social, Psicólogo e Enfermeiro. 

A forma com que se estrutura o trabalho dos profissionais no serviço investigado 

não aponta para esta direção, pelo menos no momento em que conversamos com alguns 

deles, como evidenciamos a seguir. 

 
“A gente não trabalha como equipe, a gente trabalha isolada, às 

vezes, alguns profissionais conversam, não é comum a gente 

trocar”. (Nutricionista) 

 

“Se precisar pontualmente de alguma coisa vai ter quem ajude, eu 

posso contar com a boa vontade dos colegas, isso não tem 

problema. Os pacientes têm acesso aos outros profissionais não 

médicos que poderiam fazer parte da equipe, não é que eles não 

tenham acesso. Só que estes profissionais que estão aqui atendem a 

demanda inteira da unidade de saúde”.(Infectologista)  
 

 

Percebemos neste serviço que é a infectologista a pessoa responsável pelo 

acolhimento tanto do paciente que está iniciando o seu tratamento quanto daqueles que 

decidiram retomar seu tratamento do HIV/AIDS após período de abandono. Na prática, 

apesar do esforço da profissional, este acolhimento acaba sendo uma iniciativa isolada, não 

garante resposta a todas as necessidades do paciente. A ausência de uma equipe no 

programa, com profissionais de diferentes especialidades, em sintonia com outras redes de 
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atenção à saúde dificulta o olhar para todas as necessidades do paciente para que sejam 

dados os devidos encaminhamentos às suas demandas. Neste sentido qualquer proposta 

para melhoria da adesão do paciente ao tratamento com vistas a prevenir o abandono, é 

parcial, e contempla apenas a visão de um profissional de saúde. Em geral, valoriza em sua 

abordagem ao paciente a utilização de protocolos, consensos, mais que o diálogo e a escuta, 

aspectos considerados pelos pacientes de grande importância para o seu cuidado de saúde. 

Para a maioria dos profissionais de saúde entrevistados com sua lógica biologicista, 

as mudanças propostas serão pensadas de modo a atender um padrão já conhecido e testado 

inúmeras vezes e pela narrativa dos pacientes os resultados ficam aquém de suas 

expectativas. Nesse cenário destacam-se as contribuições de Merhy (2005), que 

compreende que um dos nós críticos a serem superados na atualidade é o das práticas 

assistenciais centradas nos procedimentos profissionais, como marca da ação ainda 

hegemônica do paradigma biomédico. O profissional deveria refletir sobre a oferta que faz 

se colocando no lugar de quem recebe ou receberia o cuidado e criticar a oferta focada em 

parcialidades, que fragmenta o sujeito em diversos procedimentos técnicos. Essa 

fragmentação não permite reconhecer o paciente como um sujeito de desejos, 

possibilidades, necessidades, direitos e capacidade de apropriação e invenção de seu 

projeto de saúde. 

 
“Trabalhar com adesão de forma de grupo, acho que está muito 

complicado, os pacientes não estão querendo participar dos grupos, 

você tem no grupo só aqueles que já estão no grupo mesmo. Então, 

acho que estratégia de adesão, a gente tinha que estar trabalhando 

estratégia mais individual, de orientação ponto a ponto com o 

paciente, acompanhar ele desde o início do tratamento” (gestor) 

 

 

“A gente começou a fazendo a formação dos profissionais e tá 

encaminhando pra ele também os resultados. Olha! Sua unidade 

tem tantos pacientes que não tiram o medicamento em tantos dias. 

Aí você olha assim: o paciente não tira medicamento a 1800 dias, 

que paciente é esse?  morreu? ele foi pra outro Município? mas eu 

tenho que tirar ele do sistema de alguma forma. Ele não conta pra 

gente mas ele interfere no tamanho do banco de dados.Eu tenho que 

inativar porque aí se torna tudo mais rápido. Então essa é uma 

estratégia que a gente fez, primeiro capacitar todos os 

farmacêuticos e dispensadores para utilizar não só esta ferramenta 

como outras” (gestor). 
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Na contramão da lógica biologicista , a percepção da Nutricionista se aproxima do 

que Camargo (2003, p. 40) entende sobre o termo integralidade, É um ideal de objetividade 

para investigação científica, impossível de ser plenamente atingido, mas o qual buscamos 

constantemente  nos aproximar. É um valor a ser sustentado na prática dos profissionais de 

saúde, ou seja, um valor que se expressa na forma como os profissionais responderão aos 

pacientes que os procura.  

 
“Acho que poder dar certa abertura pra gente poder mudar, ou seja, 

não ficar tão fixado numa estratégia que vai ter que funcionar 

porque os dados científicos comprovam que aquilo funciona então, 

vai ter que caber naquela pessoa. E a outra é porque tem o paciente 

e ele pode não ter se vinculado, pode ter escolhido de outra forma, 

possa realmente estar usando pra aquela pessoa uma estratégia que 

não caiba pra ela, então realmente tem que saber que aqui, tem que 

encaminhar para outra pessoa, de outro perfil que seja melhor pra 

ele, funcione melhor. Pode nem ser o abandono do tratamento, pode 

ser o abandono de mim, enquanto profissional que o assiste. Poder 

respeitar isso porque não dá pra gente achar que vai resolver tudo. 

A gente vai pensar que vai resolver junto. E que possa falhar e 

poder falhar é uma coisa importante e sempre tem o outro não tem 

como ter uma estratégia infalível” (Nutricionista). 

 

 As mudanças propostas tanto pelos profissionais como pelos pacientes correm o 

risco de ter resultados limitados se não forem discutidos aspectos da política de saúde 

levantadas neste estudo, que envolvem, entre outras tantas, a estrutura de funcionamento 

do local, a qualidade de atendimento, a remuneração dos profissionais, a disponibilidade de 

recursos, como bem retratam nossos profissionais informantes.  

 
“Às vezes, por conta da demanda, da produtividade, mil coisas que 

também permeiam aqui nosso trabalho, não conseguimos ter tempo 

pra escutar o paciente” (Nutricionista). 

 

“Eu continuo achando que tem que regionalizar, o paciente com 

Aids não tem direito a mais sigilo do que qualquer outra pessoa. O 

SUS é baseado na regionalização, assim você organiza, é muito 

melhor que seja pelo CEP do que seja por indicação política e 

apadrinhamento, justo ou injusto é um critério único e objetivo pra 

todo mundo”(Infectologista). 

 

“Essa mania que o Município tem de economizar, botar um médico 

pra fazer o trabalho de três, pode de alguma forma interferir na 
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relação dos médicos com os pacientes na qualidade do 

atendimento” (Infectologista). 

 

“O paciente é transferido para outra unidade, porém se o serviço 

não tiver o Siclom operacional, ninguém vai ficar sabendo. Então a 

fantasia diz que todas as unidades teriam que ter o Siclom 

operacional  pra que a gente acompanhasse todo mundo, mas não 

temos pessoal para trabalhar com ele”(Gestor do Siclom). 

 
 

 A complexidade das questões que têm sido trazidas no cotidiano profissional nas 

últimas décadas é grande. Um exemplo é a sobrecarga de trabalho. Outro exemplo é 

quando o profissional de saúde identifica um paciente com estado de saúde agravado que 

abandonou o tratamento, e, ao se dirigir à unidade de saúde onde no passado fazia 

tratamento, é recusado para o atendimento por não residir na região de cobertura do serviço 

que procurou. Estas e outras tantas situações têm propiciado no ambiente do trabalho 

constrangimentos entre pacientes e profissionais de saúde comprometendo inclusive a 

construção do vínculo, que consideramos o maior instrumento de trabalho. Há que se 

pensar formas de discutir juntos, paciente, profissional e gestor, não só aspectos do 

atendimento ao paciente como, por exemplo, a humanização do serviço - mas também 

aspectos relacionados à infraestrutura e condições de trabalho, precarização dos vínculos 

trabalhistas, sobrecarga das atividades, salários, formação profissional e recursos humanos.   

De acordo com Matos, a integralidade, quando aplicada à organização dos serviços de 

saúde, envolve o esforço de construir o arranjo de práticas dentro de um serviço, assim 

como o arranjo dos serviços de modo que estes propiciem a realização de encontros 

pautados pela integralidade. Isso significa colocar o usuário no centro das discussões sobre 

quais seriam os melhores arranjos dos serviços, ou melhor, significa afirmar que os 

arranjos devem ser os melhores para os usuários e trabalhadores (grifo nosso) (Mattos, 

2009, p. 371). 

 A formação dos profissionais foi um assunto comentado tanto pelos profissionais 

de saúde como pelos pacientes. Os profissionais foram unânimes em reconhecer a 

fragilidade da formação acadêmica recebida para ofertar aos pacientes práticas 

profissionais mais integrativas, bem como os pacientes em sua narrativa demonstraram 
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ressentimento em não se sentirem acolhidos pelo profissional que o assistiu em diferentes 

momentos no seu itinerário terapêuticos. 

  
“Você lida com um mundo diferente do seu, são pessoas com 

informações diferentes, histórias de vidas diferentes, opções sexuais 

diferentes, e lidar com tudo isso a faculdade não te prepara. A teoria 

é muito seca, ela é muito insuficiente na graduação” 

(Infectologista). 

 

“Em Santa Tereza era assim, só ia buscar o remédio, só tratava o 

vírus. A médica atendia assim: passava o coquetel, a receita e 

pronto. Aí, pedi pra transferir de lá” (Luisa). 

 
 

 Diante disso, deve-se estar atento para o fato de que trabalhar na perspectiva da 

integralidade pressupõe o trabalho em equipe onde todos os profissionais são importantes e 

devem ser valorizados em suas práticas e saberes. Para Koifman et al (2008) a reorientação 

da formação profissional em saúde, particularmente do médico deve valorizar o contato e a 

interseção do mundo do trabalho com o mundo da formação, de modo a ajudá-lo a se 

apropriar do papel de cuidador e possa ofertar os seus serviços a favor dos pacientes que 

precisam “andar” no sistema de saúde. Reconhecer outros espaços como visitas 

domiciliares, atendimentos em grupo e outros são instâncias que dão continuidade ao 

cuidado que tanto a infectologista como a paciente Luisa se ressente. Esta discussão ainda 

tem fôlego e deve envolver tanto os alunos, professores, profissionais de saúde e pacientes.  

Nesta direção, a visão ampla da nutricionista do serviço de saúde que investigamos 

contribui com este debate, ao se identificar com a proposta do trabalho da estratégia das 

equipes da saúde da família. Ao participar das reuniões e tendo acesso a inúmeras 

informações sobre as famílias, o profissional terá mais chances de ter um olhar ampliado 

sobre outros contextos, e aí trocar informações e construir junto com cada paciente a 

terapêutica. 

 
“Eu fico sempre buscando as formas de fazer essa escuta melhor do 

que no meu acolhimento, e na primeira consulta eu fico tentando 

melhorar e separar. Não é o fato da pessoa ter abandonado o 

tratamento que eu não dei conta enquanto profissional.È porque 

também tem o outro, e eu não posso responder pelo outro. Posso 

responder por mim e enquanto respondo por mim fico tentando 

sempre me atualizar, procurar estratégias que essa pessoa consiga 
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se vincular. ( ) Tem que saber que existe o meu espaço e o espaço 

do outro. Não posso pegar e abraçar esse outro que aí vai sufocar e 

não vou respeitar. Eu posso  dentro do meu trabalho tentar cada vez 

mais ter esse olhar, perceber e mudar a estratégia e mudando com 

ele”. 

 

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tomou como ponto de partida ouvir pacientes sobre seus 

itinerários terapêuticos, acompanhando suas trajetórias desde que receberam o diagnóstico 

do HIV/AIDS até a decisão pelo abandono do tratamento com seu afastamento do serviço 

de saúde. Foram ouvidos também profissionais de saúde e gestor, cuja contribuição 

possibilitou maior compreensão dos dados apreendidos.  

As análises apresentadas foram realizadas através do recorte das falas dos 

informantes e possibilitou-nos afirmar que o abandono do tratamento especialmente neste 

estudo não está restrito ao abandono da medicação. Ele diz respeito também ao afastamento 

do paciente da rotina de consultas, exames, orientações dos profissionais, e do serviço de 

saúde.  

A opção por realizar este estudo justifica-se pelo interesse em discutir um assunto 

que tem ganhado pouco espaço entre pacientes, profissionais e gestores dentro do serviço 

de saúde e a expectativa é de que este debate sobre a temática do abandono do tratamento 

do HIV/AIDS possa envolver todos estes atores na construção de estratégias para seu 

enfrentamento. 

 No itinerário terapêutico dos pacientes deste estudo identificamos que os resultados 

positivos para o HIV ocorreram no período de 2004 a 2011, época em que já se sabia da 

potência dos antiretrovirais, dos benefícios do tratamento, alterando assim o perfil da 

epidemia, devido à redução da mortalidade e conseqüente aumento da longevidade e 

qualidade de vida. Mesmo que estas informações não sejam do domínio de todos, as 

pessoas deste grupo manifestaram conhecimento superficial sobre o HIV/AIDS, sendo este 

conhecimento agregado a tradição familiar, a cultura do lugar em que o paciente vive e os 

anos de escolaridade que embasam suas atitudes diante do resultado positivo para o HIV e a 
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busca por cuidados de saúde e quando não satisfeito, abandone o tratamento e se afaste do 

serviço de saúde escolhido. 

   Várias foram as pistas contidas nas histórias narradas pelos informantes deste estudo  

que nos levam a pensar que apesar da existência dos marcos legais, por si só eles não 

garantem o acesso universal e a continuidade dos cuidados em saúde, o que acaba levando 

os pacientes a adotarem diferentes estratégias e recursos para possibilitar o acesso ao 

serviço de saúde. Vimos que existe uma porta de entrada oficial no sistema de saúde, que é 

aquela pautada nos protocolos, normas e outros requisitos e uma porta de entrada paralela, 

que o próprio paciente cria para superar barreiras e dificuldades para garantir o seu 

tratamento de saúde.  Esta situação se expressou de várias maneiras no cotidiano dos 

pacientes entrevistados. Por exemplo: paciente que se utilizou de seus conhecimentos 

pessoais para acessar determinado serviço de sua preferência, outro que revelou 

informalmente ter mentido quanto ao município em que residia para ter acesso ao serviço 

próximo à residência de sua irmã, que de acordo com sua avaliação tinha mais recursos 

para cuidar de sua saúde.  

  Neste serviço, especificamente, garantir a entrada não quer dizer que a continuidade 

dos cuidados será efetiva, vai depender do modo como o paciente vai “andar” dentro desse 

sistema de cuidados (Canguilhem,1978). Historicamente, este serviço acolheu todos os 

pacientes que se dirigiam à unidade interessados em realizar o tratamento do HIV/AIDS. 

Com a reorganização da rede atenção básica, a partir aproximadamente do ano 2000, os 

serviços começam a organizar sua clientela a partir do endereço do seu local de moradia. O 

que poderia ser um fator positivo no sentido de aumentar a cobertura da população, por 

inserir mais pessoas nesta rede de cuidados, acaba também sendo um critério para excluir 

pessoas vivendo com HIV/AIDS.  

 Nessa direção, compreende-se como imprescindível a qualificação de toda a equipe 

de saúde, no que diz respeito à abordagem dos pacientes com HIV/AIDS. Não basta 

comunicar ao paciente que o serviço de referência para seu atendimento é outro. É 

fundamental, que a providência de referenciar o paciente para outro serviço ocorra após 

uma conversa onde se garanta a escuta do paciente e o diálogo com o profissional de saúde. 

Esta iniciativa certamente contribuirá para uma melhor compreensão do paciente quanto ao 
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processo de organização do cuidado em saúde da rede de serviços do SUS e ao mesmo 

tempo, que o paciente não se sinta desamparado e sem direcionamento. Sugerimos que o 

paciente seja encaminhado através de protocolo ao serviço que caberá acolhê-lo, após 

contato realizado pelo profissional de saúde. Essa medida minimizará o desgaste do 

paciente na busca pelos cuidados de saúde e reduzirá o abandono, já que muitos pacientes 

diante das dificuldades em acessar o serviço de saúde abandonam o tratamento, sem ao  

menos iniciá-lo.  

 

 A aproximação entre paciente e profissional de saúde oportuniza ao profissional  um 

olhar mais atento para as vulnerabilidades do paciente e isso nos permite afirmar sobre a 

importância das equipes profissionais criarem protocolos específicos para aqueles com 

maior vulnerabilidade à adesão do tratamento do HIV/AIDS. A incorporação desta 

iniciativa à prática dos profissionais tende a prevenir o abandono do tratamento e minimizar 

o sofrimento físico e mental provocados pelo adoecer com HIV/AIDS.  

  É possível inferir que apesar de todo investimento na organização das redes de 

serviços de modo que atuem de modo descentralizado, hierarquizadas e regionalizadas, no 

dia a dia constata-se um confronto desta orientação com a informação que o paciente recebe 

no serviço de saúde, visto que quem define quem entra ou sai do atendimento é o médico, 

neste caso específico. Este fato torna os termos de compromissos assumidos do gestor com 

a população letra morta, pois nem sempre o paciente consegue fazer valer o que está na lei. 

Confirmamos este entendimento quando um dos pacientes por conta de sua “resistência” ao 

tratamento é encaminhado para outro serviço, mesmo expressando o desejo de continuar no 

serviço no qual está matriculado: 

 

“Eu nunca levei o tratamento a sério. Assim, que fiquei melhor 

parei com tudo, e quando quis retornar procurei a doutora que me 

transferiu dizendo para eu procurar outro posto para me tratar. Deu 

uma bronca e fiquei desconcertado, saí, fui para outro posto, lá abri 

prontuário, não compareci a nenhuma consulta” (Raul).  

 

  Observamos através dos itinerários terapêuticos dos pacientes deste estudo 

que os dispositivos acionados por estes e suas famílias para cuidarem da saúde sofrem 

interferência de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, trazendo conseqüências 
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que revelam não só o modo em particular do paciente ao lidar com seu tratamento mas 

também a incapacidade do serviço de saúde em atender determinada demanda. Essa 

compreensão se materializa quando o paciente por meios próprios empreende outras 

trajetórias para conseguir exames, bem como consultas com outros especialistas, por 

exemplo. Em alguns casos os profissionais de saúde, diante do paciente, nem sempre 

conseguem observar suas necessidades ou se frustram por não ter condições de atendê-las, e 

acaba por ferir um dos princípios do Sistema Único de Saúde que é o da integralidade, que 

garante a oferta de todo acompanhamento possível e independente do nível de 

complexidade exigido pelo problema do paciente, privilegiando uma visão do paciente no 

seu todo, tanto nos aspectos biológicos como suas vivências, relações e interações sociais 

(familiar, vizinhança, escola, trabalho e outras). 

Deve-se atentar para não valorizar de modo isolado apenas, por exemplo, os 

aspectos biomédicos ao cuidar dos pacientes, deixando de priorizar seus desejos, sua 

história de vida, medos, conflitos, sua capacidade de escolhas e tomada de decisão, dentre 

outros aspectos. 

Quando se trabalha na perspectiva de ofertar o cuidado integral deve-ser ter em vista 

as necessidades e expectativas do paciente, que muitas vezes exigem novos arranjos e 

práticas em saúde com o intuito de ampliar a resposta do Sistema Único da Saúde para estas 

demandas, nem sempre captadas pelo profissional de saúde no cotidiano dos serviços..  

Compreender e trabalhar essas várias dimensões requer novos olhares e a 

construção de saberes interdisciplinares, bem como estratégias para a implementação de 

uma rede resolutiva voltada para a atenção integral à saúde das pessoas vivendo com 

HIV/AIDS (Ministério da Saúde, 2012). 

  Foi possível observar que alguns profissionais deste serviço dentro de sua 

governabilidade tentam ajudar o paciente a tornar possível o acesso, e, por iniciativa 

própria, acabam construindo outra trajetória para que o paciente seja atendido em sua 

demanda. Por vezes, este mesmo profissional interfere e reforça um atendimento 

fragmentado como ocorreu na estória do paciente Raul, que acabou responsabilizado para 

melhor conduzir sua trajetória.  



 

 

141 

 

 Na tentativa de superar um modelo de assistência fragmentado que não favorece a 

compreensão integral do paciente, a atuação em equipe interdisciplinar se coloca como uma 

sugestão que favorece a construção de intervenções conjuntas com outros profissionais para 

enfrentamento do abandono do tratamento e constitui uma das principais questões a serem 

enfrentadas dentro dos serviços de saúde. Entendemos que para dar conta deste desafio é 

preciso buscar estratégias que possibilitem melhor comunicação entre os profissionais da 

equipe, pacientes, familiares e gestor. Criar espaços de trocas de experiências e 

informações, que a equipe profissional trabalhe com a possibilidade de remarcação e 

encaixe de paciente para atendimento prioritário, de modo a facilitar seu acesso ao serviço 

de saúde. A consulta conjunta, com a participação de dois ou mais profissionais de áreas 

distintas e o paciente se colocam como estratégias de atendimento para facilitar a discussão 

e a contextualização de cada pessoa frente ao seu processo de adesão ao tratamento.  

 É importante mencionar ainda que os pacientes destacassem a relação médico-

paciente como um item importante para adesão ao tratamento do HIV/AIDS, quando 

indagados sobre suas percepções sobre o trabalho dos profissionais de saúde. Nos 

itinerários terapêuticos dos pacientes informantes foram evidenciados inúmeros relatos 

sobre o distanciamento, especialmente do profissional médico, pela falta de conversa, 

diálogo, interesse em ouvir, resolver e cuidar. Foi unânime o reconhecimento de que estas 

atitudes interferiram no estímulo para alguns abandonarem o tratamento e o serviço de 

saúde e na decisão de outros manterem por algum tempo parcial adesão ao tratamento, ou 

seja, indo às consultas médicas, mas se recusando a tomada dos medicamentos e vice-versa.  

  Uma contribuição importante para nossa reflexão veio de uma profissional deste 

serviço, ao considerar que a atenção integral vai além da assistência, do tratamento e do 

controle do vírus HIV, complementando que qualquer proposta para melhorar à adesão do 

paciente ao tratamento e prevenir o abandono tem que considerar sua autonomia, seu desejo 

e história de vida. Neste sentido, a proposta de humanização dos serviços surge para 

melhorar a interação nas equipes e prepará-las para lidar com a dimensão subjetiva nas 

práticas de atenção. Concordamos que é preciso que a assistência em saúde considere os 

projetos humanos e participe de sua construção. 
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  Enquanto perdurar esta distância médico-paciente a assistência prestada 

permanecerá prescritiva, fragmentada e as decisões e responsabilidades pelo tratamento 

ficam restritas ao profissional de saúde, e o paciente quando é chamado para participar, fica 

restrito a alguns aspectos do tratamento, como: cumprir os horários dos remédios, melhorar 

a freqüência à consulta e outros, atendendo muito mais à expectativa dos profissionais do 

que ao compromisso que o paciente antes de tudo dever ter consigo próprio. Nesta linha de 

raciocínio, cabe destacar a negociação com o paciente sobre o seu tratamento, um 

importante arranjo para evitar que o paciente abandone o tratamento. Na trajetória dos 

pacientes deste estudo foram visíveis os prejuízos à saúde quando estes não puderam 

discutir com o profissional que o assistia questões relativas ao horário do trabalho que não 

favorecia a freqüência as consultas, dificuldades com a tomada da medicação e outras.   

 O itinerário terapêutico foi uma ferramenta que permitiu evidenciar uma série de 

lacunas do serviço de saúde como: demora no agendamento da consulta de primeira vez, 

ausência de equipe multidiscplinar, falta de suporte para exames, internações e outros  que 

dificultam cuidar das pessoas de modo integral e integrado, uma vez que a saúde é produto 

de políticas sociais como educação, trabalho, habitação, cultura, dentre outras. Portanto, 

todos desempenham um importante papel no enfrentamento destas lacunas. Assim, não 

basta esperar que o gestor, ou o profissional de saúde, ou o paciente opere sozinho as 

mudanças necessárias. A mobilização de todos os atores pode ser um caminho para 

estabelecer parcerias visando às possíveis pactuações, fluxos para que as parcerias sejam 

efetivas, atualização técnica  e treinamento de profissionais em serviço entre outras 

articulações.A consolidação dessa estratégia pode fazer avançar  o exercício da cidadania 

de todos, especialmente, dos pacientes soropositivos. 

Sugerimos a formulação de estratégias para aumentar o interesse dos pacientes em 

participar mais das decisões em saúde ocupando espaços já consagrados como os conselhos 

de saúde, conferências de saúde, e acionarem as Ouvidorias como mais um recurso quando 

não se sentirem atendidos em suas necessidades de saúde.  

Importante ressaltar que, quando perguntados acerca de sua percepção sobre o 

abandono, tanto pacientes quanto profissionais responderam de modo convergente, na 

medida em que o abandono estava sempre atrelado a uma postura do paciente, ou seja, 
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“abandono no uso da medicação”, “abandono da consulta” e “abandono do serviço”, 

denotando que o profissional acabava sendo eximido de suas responsabilidades, na visão de 

ambas as partes. Tal situação acaba por ser contraditória, pois ao mesmo tempo em que 

ambos reconhecem a importância dos profissionais de saúde, haja vista não só pela sua 

formação profissional, mas também pela possibilidade que estes têm de intervenção no 

ambulatório, tornando aquele espaço mais humanizado com relações mais horizontais, em 

nenhum momento é atrelada a estes profissionais a responsabilidade pelos abandonos. 

Não se trata de buscar culpados, porém, ao olharmos a situação do abandono na 

perspectiva da integralidade, este princípio aponta a necessidade de compreender os 

sujeitos em todas as suas dimensões, sem focar apenas em um aspecto da vida deste sujeito.  

  O profissional, ao julgar o paciente que abandonou o tratamento, e/ou que não 

atendeu as suas orientações, corre o risco de reforçar a distância entre o profissional-

paciente e serviço e afastar o paciente do cuidado integral. Tanto pacientes como 

profissionais apontaram mecanismos para o enfrentamento do abandono do tratamento e 

afastamento do serviço de saúde: consultas conjuntas do médico com outros profissionais, a 

saber, Assistente Social, Psicóloga e outros, contemplar propostas individualizadas, de 

acordo com as singularidades, peculiaridades, especificidades dos pacientes, ficando claro 

que nem tudo serve a todos. Uma outra questão sinalizada pelo pacientes trata da pouca 

flexibilidade do serviço na orientação de que a consulta de retorno ao tratamento só poderá 

ser agenda mediante a presença do mesmo. Na visão destes, favorecer o agendamento do 

paciente através do familiar permitiria que o mesmo se ausentasse menos dos seus afazeres 

e economizando tempo e dinheiro despendidos para se locomover até a instituição. 

  Atividades educativas e de lazer em grupo com pacientes também foi um recurso 

citado por eles que apresenta potencial para melhorar a adesão ao tratamento. A maioria 

dos pacientes avaliou como positiva esta estratégia, e já tinham experiência de participação 

nestas atividades. 

  Percebemos que a idéia de abandono concebida pelos pacientes é diferente daquela 

do profissional de saúde. Baseado nos relatos dos pacientes o abandono foi uma 

oportunidade para trilhar outros itinerários na perspectiva de continuar cuidando da saúde. 

Enquanto isso, o profissional de saúde entende que ao interromper o tratamento e deixar o 
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serviço o paciente também abandona o cuidado da saúde. A trajetória de vários pacientes 

foi marcada por investimento em nova proposta de emprego, em tempo para realizar 

atividades físicas, retomar contato com família e amigos, alimentação, consulta em internet, 

cartilhas, e outros. Observamos que alguns percursos se aproximam do modelo biomédico 

enquanto outros estão pautados na experiência pessoal e das famílias, no conhecimento 

popular e da religião que também se revela como um recurso terapêutico da vivência destes 

pacientes. 

  A religiosidade foi trazida tanto nas falas dos profissionais como dos pacientes. O 

reconhecimento da parte espiritual como elemento de apoio para recuperação da saúde é 

valorizado por ambos. Da parte dos profissionais, a concordância é parcial, desde que a 

religião não interfira no saber médico. Por exemplo, os pacientes são estimulados a 

buscarem um apoio em suas crenças, no entanto, quando ocorre do mentor espiritual 

fornecer alguma orientação que não seja reconhecida pelo saber médico, esta é 

imediatamente rechaçada. Um aspecto interessante foi observado durante entrevista: alguns 

pacientes relataram períodos em sua vida que professaram o espiritismo, no entanto, ao 

serem indagados sobre sua religião, a maioria se disse católica.  

  As experiências descritas nos itinerários terapêuticos apontam para a complexidade 

temática do abandono do tratamento e do serviço pelo paciente vivendo com HIV/AIDS. 

Enquanto se busca responder por que pacientes abandonam, deveríamos reformular nossa 

curiosidade, para saber quais as circunstâncias em que o abandono ocorre como ocorre. 

Profissionais, pacientes e gestores talvez possam se aproximar de fato desta realidade, pois 

este interesse genuíno leva as pessoas a se encontrarem e conversarem, e desta conversa 

podem surgir iniciativas conjuntas que envolvam todos os atores.  

  Este estudo pretendeu contribuir para esta conversa com seus achados. Neste 

sentido um dado que merece maior aprofundamento  emergiu desta experiência:identificar 

na trajetória dos pacientes vivendo com HIV/AIDS, quando em tratamento, indícios de 

condutas que poderiam levar ao abandono, como: constante falta às consultas com 

profissionais de saúde, falta de interesse durante as mesmas. Estas são atitudes que, 

refletidas e questionadas tanto pelos profissionais, pacientes, familiares e gestor, pode 
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contribuir para construção de estratégias de prevenção ao abandono do tratamento, 

potencializando a adesão ao tratamento e a prática dos profissionais de saúde. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA:  

(paciente) 

 

1- Fale-me como ingressou no serviço de saúde? 

 

2- Por que buscou o serviço? 

 

3- Quais as suas expectativas em relação ao acompanhamento ambulatorial ao se matricular 

neste serviço? 

 

4- O acompanhamento ambulatorial atendeu as suas expectativas enquanto você esteve 

freqüentando o serviço? 

 

5- Ao ingressar no serviço de saúde você expôs alguma queixa para o profissional de 

saúde? Qual? 

 

6- Você teve abertura para falar do seu estado de saúde, de suas preocupações de saúde e da 

vida? 

 

7- O que é para você o abandono do paciente com HIV/AIDS do acompanhamento 

ambulatorial? 

 

8- Quais fatores influenciaram a sua decisão de abandonar o tratamento? 

 

9- Você compartilhou esta decisão com alguém? Quem? Por quê? 

 

10- A equipe profissional alguma vez fez contato com você para tratar o seu retorno ao 

acompanhamento ambulatorial? Quem? Como? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA:  

(paciente) 

 

11- Você sofre ou já sofreu alguma pressão para retornar ao tratamento? (Em caso positivo, 

como você lida com esta questão?) 

 

12- A sua saúde melhorou ou piorou depois que você interrompeu o tratamento? Como? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA:  

(profissional de saúde) 

 

1- Como você percebe o abandono do acompanhamento ambulatorial do paciente no serviço de 

saúde? 

 

2- O que é para você o abandono do acompanhamento ambulatorial?  

 

3- Em sua opinião quais motivos podem influenciar a decisão do paciente em interromper o 

acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS?  

 

4- Quando você acha que os pacientes abandonam o acompanhamento ambulatorial? 

 

5- O abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial é um problema de saúde que 

necessita de intervenção ou é uma questão de direito de escolha do paciente? 

Justifique sua resposta. 

 

6- Existe alguma iniciativa individual e/ou coletiva (ou do serviço?) para responder a questão do 

abandono do paciente ao acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS? 

 

7- Como a equipe profissional tem acesso à informação sobre o abandono do paciente do 

acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS? 

 

8- A questão do abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS interfere 

na sua prática profissional?  

 

9- A questão do abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS pode ser 

evitável? Como? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA:  

(profissional de saúde) 

 

10- Você reconhece na sua prática algum atributo que favoreça/desfavoreça o abandono do 

paciente do acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS? 

 

11- Quais características você julga desejável que o profissional desenvolva na sua prática 

profissional para prevenir ao abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial? 

 

12- Como a equipe profissional compartilha as informações sobre ao afastamento do paciente do 

acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS? 

 

13- Como você lida com o paciente que utiliza recursos para cuidar da saúde que não são os 

preconizados pela biomedicina? 

 

14- Você acha que a sua formação o qualifica para o cuidado integral do paciente? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(Gestor do SICLON) 

 

1- Fale-me de modo resumido sobre o seu percurso no Programa Municipal de 

HIV/AIDS explicando sobre seus atuais projetos e ações desenvolvidos atualmente. 

 

2- Como você pensa o abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial para o 

HIV/AIDS? 

 

3- A questão do abandono do paciente do acompanhamento ambulatorial interfere na 

sua prática profissional? Como? 

 

4- Existe alguma estratégia para se responder a questão do abandono do paciente ao 

acompanhamento ambulatorial do HIV/AIDS? 

 

5- Existe alguma orientação para os serviços de saúde/ profissionais para se obter a 

informação sobre abandono do tratamento para o HIV/AIDS? 

 

6- O que é SICLON? 

 

7- Quais critérios para inclusão e exclusão de paciente no Siclon? 

 

8- Como se materializa a informação sobre o abandono do paciente do tratamento no 

sistema de gerenciamento da logística da medicação antiretroviral? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(Gestor do SICLON) 

 

 

9- Existe alguma estratégia da gestão de controle e monitoramento da informação a 

nível local sobre o abandono do paciente ao tratamento para o HIV/AIDS? 

 

10 – Na sua visão os serviços de saúde têm se apropriado da informação sobre o 

abandono do paciente do tratamento do HIV/AIDS? 

 

11- Qual a contribuição da informação sobre o abandono do tratamento para a 

prevenção e assistência ao paciente vivendo com HIV/AIDS? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

                

 

Título do Projeto: Escolha, acaso ou descaso? itinerário terapêutico de pacientes que 

abandonaram o tratamento para o HIV/AIDS. 

 

Pesquisador Responsável: Marilza Emília da Conceição Rodrigues 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 

 

Telefone para contato: (21) 88398860 (21) 2565-8195 

 

 

Nome do voluntário: 

 

Idade:          anos                                     R.G.: 

 

 

 

Você, paciente, está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Escolha, acaso ou descaso? Itinerários terapêutico de pacientes que abandonaram o 

tratamento para o HIV/AIDS”, desenvolvidos pelo Instituto de saúde da Comunidade da 

Universidade Federal Fluminense. A pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora 

Marilza Emília da Conceição Rodrigues, sob a orientação da PROFª.DRª. Ivia Maksud. 

O estudo tem como principal objetivo: Compreender como o paciente, percebe, entende e 

significa a experiência do abandono do acompanhamento ambulatorial, as repercussões em 

sua vida; bem como os serviços de saúde disponibilizam o cuidado as suas necessidades e 

se organiza e atua para o enfrentamento do abandono do tratamento para o  HIV/AIDS. 

A sua colaboração se fará por meio de entrevistas, gravadas para serem analisadas apenas 

pelo pesquisador e seu grupo de trabalho os quais manterão sigilo sobre a sua identidade, 

isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os 

dados obtidos serão apenas para pesquisa em tela, somente os resultados consolidados serão 

divulgados em eventos e revistas científicas. O uso das informações fornecidas em 

entrevistas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos de Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, conforme resolução 196/96. O material escrito 
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(anotações) obtido através das entrevistas bem como as gravações será destruído cinco anos 

após o término da pesquisa. 

A participação na pesquisa é voluntária e não será oferecida ao participante nenhuma 

remuneração financeira, portanto a sua contribuição será com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa cujo resultado beneficiará o debate sobre o cuidado 

em saúde, e também poderá contribuir para melhoria dos serviços que prestam assistência 

às pessoas portadoras do HIV/AIDS e capacitação dos profissionais envolvidos. A qualquer 

momento você pode desistir de participar da pesquisa e retirar o seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou em relação ao seu 

retorno ao acompanhamento ambulatorial, sendo garantido proteção contra qualquer tipo de 

discriminação e/ou estigmatização. A pesquisa não oferece riscos ao tratamento de. 

saúde do participante voluntário e o mesmo dispõe de total liberdade para esclarecer 

qualquer dúvida que possa surgir antes e durante o andamento da pesquisa com os 

pesquisadores responsáveis pelo estudo no Instituto de saúde da comunidade – Pós 

Graduação em Saúde Coletiva situado à Av. Marques do Paraná, nº. 303 – 4º andar (Prédio 

Anexo ao HUAP) Centro – Niterói – Rio de Janeiro – RJ. Telefones: (21) 2629-9377 e/ou 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – RJ, 

situado à Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455 sala 601 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 

Telefone: (21). Assim, em qualquer fase da pesquisa o participante pode se recusar ou 

retirar o seu consentimento, sem nenhuma penalização e sem prejuízo aos seus cuidados em 

saúde. 

 

Eu,___________________________________________________________R.G 

nº_____________________________declaro ter sido informado e concordo em participar 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

A entrevistadora me ofertou cópia assinada do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendação do CONEP. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ________de__________2012. 

 

 

Assinatura do participante: 

_______________________________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistador: 

_______________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

                 

 

Título do Projeto: “Escolha, acaso ou descaso? itinerário terapêutico de pacientes que 

abandonaram o tratamento para o HIV/AIDS”. 

 

Pesquisador Responsável: Marilza Emília da Conceição Rodrigues 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 

 

Telefone para contato: (21) 88398860 (21) 2565-8195 

 

 

Nome do voluntário: 

 

Idade:          anos                                     R.G.: 

 

 

 

Você, profissional de saúde, está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

intitulado “Escolha, acaso ou descaso? Itinerários terapêuticos de pacientes que 

abandonaram o tratamento para o HIV/AIDS”, desenvolvidos pelo Instituto de saúde da 

Comunidade da Universidade Federal Fluminense. A pesquisa é de responsabilidade da 

pesquisadora Marilza Emília da Conceição Rodrigues, sob a orientação da PROFª.DRª. Ivia 

Maksud. 

O estudo tem como principal objetivo: Compreender como o paciente percebe, entende e 

significa a experiência do abandono do acompanhamento ambulatorial, as repercussões em 

sua vida bem como os serviços de saúde disponibilizam o cuidado as suas necessidades e se 

organiza e atua para o enfrentamento do abandono do tratamento para o HIV/AIDS. A sua 

colaboração se fará por meio de entrevistas, gravadas para serem analisadas apenas pelo 

pesquisador e seu grupo de trabalho os quais manterão sigilo sobre a sua identidade. , isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Portanto sua 

opinião não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, gestor e demais 

profissionais do serviço, pois sua participação será tratada de forma anônima e 

confidencial. Os dados obtidos serão apenas para pesquisa em tela, somente os resultados 

consolidados serão divulgados em eventos e revistas científicas. O uso das informações 



 

 

160 

 

fornecidas em entrevistas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos de Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, conforme resolução 196/96.  

O material escrito (anotações) obtido através das entrevistas bem como as gravações será 

destruído cinco anos após o término da pesquisa. 

A participação na pesquisa é voluntária e não será oferecida ao participante nenhuma 

remuneração financeira, portanto a sua contribuição será com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa cujo resultado beneficiará o debate sobre o cuidado 

em saúde, e também poderá contribuir para melhoria dos serviços que prestam assistência 

às pessoas portadoras do HIV/AIDS e capacitação dos profissionais envolvidos. A qualquer 

momento você pode desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento.  

 Você dispõe de total liberdade para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir antes e 

durante o andamento da pesquisa com os pesquisadores responsáveis pelo estudo no 

Instituto de saúde da comunidade – Pós Graduação em Saúde Coletiva situado à Avenida 

Marques do Paraná, nº. 303 – 4º andar (Prédio Anexo ao HUAP) Centro – Niterói – Rio de 

Janeiro – RJ. Telefones: (21) 2629-9377 e/ou Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – RJ, situado à Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455 sala 

710 - Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: (21) 3971-1463. Assim, em qualquer 

fase da pesquisa o participante pode se recusar ou retirar o seu consentimento, sem 

nenhuma penalização e prejuízos. 

 

 

 

Eu,_____________________________________________________________R.G.nº________

_____________________declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário, 

do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

A entrevistadora me ofertou cópia assinada do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendação do CONEP. 

 

 

Rio de Janeiro, ________de__________2012. 

 

 

 

Assinatura do participante: 

_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistador: 
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Itinerário Terapêutico do paciente Marlon: 
 

                                           
                                               CTA                                              POSTO DE SAÚDE 

 

                                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                 

                                         

                      
 

Legenda: 

 

                    Busca Informal 

 

 

                     Encaminhamento formal  
 

 

 

 
Marlon, ao saber que sua companheira em tratamento de pneumonia soube ser portadora do HIV, 

por conta própria procurou o CTA em Junho de 2012 confirmando também ser soropositivo. 

Recebeu encaminhamento para procurar o posto de saúde para tratamento. No posto foi acolhido e 

agendada a primeira consulta. Retornou ao posto quatro meses depois para reagendar consulta. Mais 

uma vez, não compareceu. No mês de Novembro de 2012 encontramos Marlon no posto de saúde, 

mais uma vez tentando agendar atendimento.  
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Itinerário Terapêutico da paciente Joana: 

                         
 
                                                                                                                                       H.S.E 

 

                                                                     PAM 13 DE MAIO 
               

                               

 

                  
 Legenda: 
               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 

FAMÍLIA (BA) 
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Itinerário Terapêutico da paciente Joana: 
 

Joana, após o falecimento do marido em 1998, procura uma emergência em São Gonçalo para 

realizar o exame de HIV e diante do resultado negativo, “vai viver a vida”. Revela que não recebeu 

orientação sobre a possibilidade de estar no período denominado "janela imunológica". 

 Quatro anos depois (2002), adoece e por conta própria procura o Hospital Antônio Pedro.  É 

internada, realiza o exame HIV e confirma ser positiva. Após alta, ainda debilitada, decide ir ao 

encontro de parentes na Bahia. Piora o seu quadro de saúde e familiares procuram o hospital, porém 

a falta de leitos impede que ela seja acolhida e o próprio serviço a encaminha para outro hospital 

(Irma Dulce). Internada, se recupera e decide retornar ao Rio. Sabedora de ser HIV positiva não 

revelou para a equipe médica nem para familiares. No Rio, procura o Hospital Antonio Pedro e se 

vincula ao tratamento na reumatologia, porém insatisfeita com a conduta médica - pois não sente 

melhora no quadro de saúde, abandona o tratamento. Por iniciativa própria, em 2010, reconhece que 

seu adoecimento tem a ver com a infecção do HIV e procura o PAM 13 de Maio para tratamento. 

Abandona o tratamento pois não sente-se acolhida pela médica, referindo-se não se sentir cuidada: 

"Ela não me escuta". Com a piora do seu quadro de saúde procura o Hospital dos Servidores, é 

encaminhada para cirurgia e não revela seu estado sorológico. O pós-cirurgia complica e a equipe 

médica pede o exame anti HIV.  Joana “nega” até que se sentindo pressionada diante da situação 

revela para a equipe médica seu status positivo. Recuperada, é encaminhada para o ambulatório de 

HIV, onde realiza o tratamento atualmente.  
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE LEONARDO: 

 

 

 

 

 

     HOSPITAL M.C.                      UNIDADE BÁSICA 

                                                                  
 

                                                           

 

                                                                                              
 
 
 
                                                  

          
 
 
Legenda: 
               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 

 

 
Leonardo, por iniciativa própria, procurou o Hospital Miguel Couto queixando-se de mal - estar, 

diarréia, febre e falta de apetite. Internado, realizou exame Anti-HIV e teve resultado positivo. 

Recebeu encaminhamento para procurar unidade de saúde mais próxima de sua residência para 

acompanhamento ambulatorial. Procurou o posto de saúde e recebeu medicação antiretroviral. Ao 

se sentir mais fortalecido, abandonou o tratamento ( Dezembro de 2011). Neste período voltou 

consumir álcool e cocaína. Aos poucos seu organismo fica debilitado e novamente por iniciativa 

própria, em Junho de 2012, procura o Hospital Miguel Couto e a equipe de saúde opta por sua 

internação. Recuperado, recebe alta e encaminhamento para dar continuidade ao tratamento da 

AIDS no posto de saúde. Devido à baixa adesão ao tratamento, se afasta pela segunda vez do 

ambulatório e retorna em Setembro de 2012, após dois meses internado no Hospital Miguel Couto. 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE LUÍSA: 

 

 

                                               

                                                UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                         HOSPITAL 

 

 

 

 

                                                                         
                 UNIDADE BÁSICA  

                                                                                                                              DE SAÚDE.   
 

 Legenda: 
               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 

 

    

Em 2004, Luísa descobriu ser soropositiva quando realizava exames para acompanhamento do pré-

natal. Marido falecido nesta época, com diagnóstico de AIDS, optou por não se tratar. Foi 

encaminhada ao Hospital dos Servidores onde tece seu parto realizado.. Retornou ao 

acompanhamento ambulatorial do HIV através do encaminhamento formal do hospital Servidores 

do Estado, no entanto decidiu mudar de posto de saúde, pois o infectologista não se interessava em 

responder suas dúvidas, mostrando-se impaciente durante as consultas. Por iniciativa própria 

procura outra unidade básica mais próxima de sua casa. Devido à dificuldade de adesão ao 

tratamento, especialmente no tocante a aceitação da doença, alterna períodos de abandono e retorno 

ao tratamento.      
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE RAUL: 
 

 
  

                              
 
 

                                                                                       UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

                                                            
                                                                                                 
 
      
        
 
 
 
 
 

                                    
         HOSPITAL                                                          CASA DE RAUL 
 
Legenda: 
               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE RAUL: 
 
 

Raul procurou a Unidade Básica de Saúde preocupado com sua saúde após o falecimento da esposa  

durante o parto. A esposa durante a gravidez descobriu-se soropositiva e Raul constatou através de 

exames também ser soropositivo. Iniciou tratamento antiretroviral e acometido de tuberculose 

ganglionar foi encaminhado para o Hospital dos Servidores onde realizou biópsia. Durante o curso 

do tratamento interrompeu a medicação por se sentir bem disposto e em condições para retornar ao 

trabalho. Por iniciativa própria abandonou o tratamento. Tempos depois, retornou à unidade básica 

de saúde tentando dar continuidade ao tratamento. A infectologista, avaliando sua má adesão ao 

tratamento, sugeriu que procurasse outra unidade básica de saúde para dar continuidade ao 

tratamento do HIV/AIDS. O paciente chegou a procurar outro serviço de saúde para agendar a 

consulta, porém não compareceu na data marcada. Por se sentir saudável, ter disposição para o 

trabalho e se alimentar bem não acredita que possa estar infectado. Ao mesmo tempo, se preocupa 

por não levar a sério a indicação do tratamento. Raul atendeu ao nosso convite para entrevista e 

comentou seu interesse em retomar seu tratamento, no entanto não tomou nenhuma atitude para o 

reinício. Até o momento em que estivemos no campo de pesquisa o paciente continuava em 

abandono do tratamento. 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE OMAR: 
 

 

        
 

 

 

 

           MÉDICO PARTICULAR 

             
 

 

 

 

 

  
         UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                                         CASA DE OMAR 

 

 
Legenda: 
               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE OMAR: 
 

 
 

Omar soube ser soropositivo em torno do ano de 1998, através de atendimento com otorrino do seu 

plano de saúde. A partir do resultado procurou infectologista, no entanto com a perda do plano de 

saúde dirigiu-se por iniciativa própria ao posto de saúde mais próximo da residência de sua 

genitora., pois tinha referência do bom atendimento prestados por seus profissionais. Para se inserir 

no atendimento informou que residia junto com a genitora no endereço informado. Até o momento 

mantém o tratamento alternando períodos de abandono e retorno. Revela que o vínculo com seu 

trabalho acaba prejudicando sua adesão ao tratamento. Esteve ausente do tratamento nos anos 2004 

e 2005, retornou e voltou a abandoná-lo desde maio de 2012. Encontramos Omar tentando agendar 

consulta de retorno, pois não compareceu à consulta agendada anteriormente. 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO PACIENTE IRLAN: 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                                
   CASA DE IRLAN                                                                                     UNIDADE BÁSICA 
 
Legenda: 
               Busca informal 

                        Encaminhamento formal 

 

Irlan, por conta própria, procurou o CTA e confirmou ser soropositivo desde janeiro de 

2005. Desconfiava do diagnóstico por manter relação sexual sem preservativo.Abalado com 

a notícia procurou o  posto de saúde com o encaminhamento recebido do CTA para iniciar 

o tratamento somente no mês de Agosto de 2005. Apesar de toda informação que diz 

possuir sobre o tratamento, decidiu abandonar o mesmo em Outubro de 2006, retornando 

após adoecimento em 2008. Recuperado, volta abandonar o tratamento. Em Outubro de 

2012, nos encontramos na sala de espera da unidade de saúde onde aguardava agendamento 

de consulta, para retornar ao tratamento, devido a problemas de saúde. 
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA PACIENTE ROSA: 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
                                                      HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIDADE BÁSICA 

 
 

 

 
Legenda:                                                                                                                         CASA DE ROSA 

               Busca informal 

 

                        Encaminhamento formal 

 

Durante o adoecimento do marido com suspeita de AIDS, Rosa realizou exame, sendo constatado 

ser soropositiva em 1999, mesma época do falecimento do marido. Recebeu encaminhamento e por 

sugestão de amigos procurou o Hospital Universitário Gafrée Guinle. Estranhou a aparência do 

ambulatório de HIV/AIDS, com críticas em relação ao atendimento da recepção do serviço, e adiou 

a entrada no tratamento. Mais tarde, decidiu retornar ao Posto de Saúde onde já havia realizado 

tratamento na adolescência. Inserida no serviço logo que foi prescrita a medicação antiretroviral, 

abandonou o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Retornou por conta própria após 

adoecimento. Atualmente revela boa adesão ao tratamento.                                                                                                                      


