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RESUMO 

 
 
Essa monografia propõe pesquisar e analisar as práticas de afeto e sexualidade de 
adolescentes e jovens soropositivos em dois ambulatórios especializados em 
HIV/SIDA, no Rio de Janeiro e Niterói.  De acordo com dados do Ministério da Saúde, 
a taxa de transmissão sexual do HIV entre os jovens aumentou entre os anos de 2014 e 
2015 no Brasil, e pouco se pesquisa acerca dos discursos sobre sexualidade e circuitos 
afetivos desses adolescentes.  Apesar de já terem completados mais de 30 anos desde o 
surgimento da epidemia da Sida no mundo, o tema ainda é considerado um tabu entre os 
jovens, resultado do estigma social que acompanhou desde o início do surgimento da 
doença nas chamadas “populações-chave”. A hipótese repressiva exposta por Foucault é 
analisada a partir de entrevistas onde os adolescentes revelam que conversam sobre sexo 
nos grupos sociais em que fazem parte, de forma coletiva e pública; a forma como a 
revelação é feita à eles e como eles revelam a outros seu sorostatus, enfrentando os 
medos e receios de se exporem; e como os circuitos afetivos afetam no tratamento com 
os medicamentos, principalmente nessa fase tão conturbada de transição e construção de 
identidade que é a adolescência na sociedade ocidental.   

Palavras-chave: HIV/Sida. Circuitos Afetivos. Sexualidade. Adolescentes. Niterói. Rio 

de Janeiro. 

 



ABSTRACT 
 
 
This study intends to research and analyze the practices of affection and sexuality of 
HIV positive teenagers and juveniles in two HIV/AIDS specialized ambulatories, one 
located in Rio de Janeiro and the other in Niterói. According to the Health Ministry, the 
rate of HIV sexual transmission among young people increased between the years of 
2014 and 2015 in Brazil, and there are few researches about the discourses in sexuality 
and affective cycle of these teenagers. Although they've alreafy reached over 30 years 
old since the advent os ADIS epidemy worldwide, the topic are still considered a tabu 
among the young people, wich is a result of the social stigma that accompanied since 
the beggining of the disease the called "key-populations". The repressive hypothesis 
exposed by Foucault is examined from interviews where the teenagers reveal that they 
talk about sex in social groups in which they are included, in a collective and public 
way; the way how the disclosure is made for them and how they reveal to others their 
serology status, facing fears and concerns about exposure; and how the affective cycles 
impairs treatment with the medications, especially in such a turbulent stage of transition 
and construction of identity that concern adolescence in western society. 

Key-words: HIV/AIDS. Affective Cycles. Sexuality. Adolescents. Niterói. Rio de 

Janeiro. 
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1. Introdução 

Em 2014, o Ministério da Saúde liberou o Boletim Epidemiológico daquele 

ano, o qual apresentava um aumento da taxa de doentes com Sida entre a faixa etária de 

13 aos 25 anos. Naquele mesmo ano os dados epidemiológicos traziam uma novidade: a 

separação de dados estatísticos entre portadores do vírus HIV e doentes da Sida. Tendo 

em vista que a separação dos dados é recente, o próprio Ministério da Saúde reconheceu 

que não é possível obter uma análise segura das tendências da infecção no Brasil. A 

informação, no entanto, não excluía o fato de que os casos da Sida haviam aumentado, 

apontando para a importância da diferenciação entre quem convive o vírus e quem 

desenvolve a doença.  

A história do HIV e da Sida no Brasil e no mundo atravessa assuntos não só 

no campo da saúde pública e do serviço social, mas principalmente nas ciências sociais, 

como o estigma, as políticas públicas, a construção de identidade do sujeito portador do 

vírus, a sexualidade, o afeto, etc. A principal preocupação que percorre o tema continua 

sendo a prevenção, objeto de estudo comumente abordado pelo campo da saúde. Grande 

parte dos discursos que envolvem o tema encontra-se inserida na área da medicina 

clínica ou da “sexualidade preventiva”. Pouco se pesquisa sobre afeto quando se trata do 

HIV/Sida. 

Durante o início da epidemia, por volta dos anos 80, o vírus atingiu 

principalmente populações que se encontravam à margem da sociedade, como 

prostitutas, homossexuais e viciados em drogas injetáveis. No decorrer da história do 

HIV/Sida, o perfil epidemiológico da doença foi “agregando” outros grupos sociais, 

como mulheres heterossexuais e os bebês que nasciam com o vírus através da gravidez 

ou amamentação, transmissão denominada como vertical. Apesar dos avanços 

científicos e tecnológicos referentes ao tratamento e a sobrevida de quem convive com o 

vírus, a doença ainda está fortemente associada a história dos saberes e práticas 

relacionados as representações sociais desses grupos estigmatizado. Essas associações, 

combinadas à desinformação em relação ao vírus e a doença, intensificam ainda mais o 

preconceito e o medo.   

O presente trabalho monográfico busca analisar qual a percepção de 

adolescentes e jovens soropositivos, na faixa etária entre 13-25 anos, acerca de práticas 

voltadas a sexualidade e afeto, tendo como pressuposto de que esses fatores interferem 
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diretamente no tratamento dessa população. Os dados analisados fazem parte de um 

projeto maior, titulado “Sexualidade, Afeto e HIV/Sida: o viver de adolescentes e 

jovens”, financiado pelo edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 – Faixa B. Minha inserção foi através de 

uma bolsa PIBIC, durante todo o ano de 2016.  

O trabalho de campo foi composto por entrevistas através de questionário, 

entrevistas em profundidade, grupos focais e observação participante. Durante aquele 

ano acompanhei a rotina de tratamento desses adolescentes nos hospitais e seus 

relacionamentos tanto com os profissionais da saúde quanto com seus colegas de 

ambulatório, familiares ou acompanhantes.  

Os locais escolhidos para as entrevistas foram dois ambulatórios específicos 

para HIV/Sida e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), sendo o primeiro 

localizado no centro de Niterói, e o segundo no centro do Rio de Janeiro. Fatores como 

acesso à informação, relacionamentos afetivos e sexuais serão abordados neste trabalho, 

buscando analisar as relações como o tratamento de adolescentes e jovens que convivem 

com o HIV. 
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2. Apontamentos preliminares e metodologia da pesquisa 

O propósito do presente estudo é analisar, a partir de entrevistas com 

adolescentes e jovens soropositivos, os circuitos de afeto, as moralidades e os 

mecanismos criados para lidar com o vírus, no pressuposto de que tais variáveis 

influenciam no tratamento com antirretrovirais.  A pesquisa tem como objetivo, 

também, trazer mais informação a respeito do HIV/aids nas ciências sociais, somando a 

esse debate a questão do afeto e das moralidades no campo da sexualidade.  

A transmissão do vírus do HIV é objeto de estudo comumente abordado 

pelo campo da saúde. Grande parte dos discursos que envolvem o tema encontra-se 

inserida na área da medicina clínica ou da “sexualidade preventiva”. Pouco se pesquisa 

sobre afeto quando se trata do HIV/Aids. Para o filósofo Vladimir Safatle1, uma teoria 

dos afetos pode nos ajudar a compreender as relações sociopolíticas dos indivíduos. Ele 

se baseia em Freud para fazer uma análise sistemática a respeito da “maneira como a 

vida social e a experiência política produzem e mobilizam afetos que funcionarão como 

base de sustentação geral para a adesão social” (SAFATLE, 2015). O afeto se constitui 

como um dos principais fatores de adesão no tratamento de doenças crônicas, como o 

HIV. Este estudo procura expor as formas como adolescentes soropositivos lidam com 

seu soro status, a sexualidade e seus afetos. De que forma as relações interpessoais e as 

moralidades afetam suas rotinas de tratamento e qual a relação do vírus com suas 

sexualidades? De que forma eles se informam a respeito da doença para orientar suas 

condutas e percepções?  

É importante assinalar que cada um compartilha de diferentes realidades e 

vivências, tanto em relação ao HIV quanto com seus afetos. O estudo sobre as relações 

entre os determinantes sociais e a saúde busca analisar quais os fatores sociais, culturais, 

étnico/raciais, econômicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de doenças nas populações e quais os fatores de risco. A Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde, criada em 2006 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e apoiada por uma secretaria técnica localizada na Fiocruz, aponta que a 

desigualdade na distribuição de renda é o fator em comum quando se comparam as 

diferenças do nível de saúde entre grupos e países, mas que fatores individuais são 

importantes para identificar quais indivíduos estão submetidos a maiores riscos dentro 

																																																													
1 SAFATLE, Vladimir. Circuito dos Afetos: Corpos políticos, Desamparo, Fim do Indivíduo. São Paulo: 
Cosac Naify, 2015. 
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daquele grupo2. Diferentes interpretações da relação do vírus em suas vidas são 

reveladas através de relatos sobre suas práticas sexuais e da forma como se relacionam 

com as pessoas próximas – parentes sanguíneos, adotivos, companheiros de Hospital, 

parceiros sexuais, etc – além de trazerem à tona seus receios e interpretações sobre 

como é conviver com o vírus.  

Sendo assim, este estudo pode ser de grande relevância na luta contra o 

estigma que percorre as populações soropositivas, principalmente trazendo um pouco 

aqui da voz dessa população de jovens que descobrem no início de suas juventudes que 

os cuidados e a responsabilidade com o vírus será continuo, para vida toda. Estigma que 

já foi diagnosticado pela ignorância e preconceito a respeito do assunto; o qual, muitas 

vezes, só afasta essas pessoas de relacionamentos afetivos e sexuais para com os outros 

e consigo mesmas.  

Por ser considerado um tabu no Brasil e no mundo, tanto o vírus que causa a 

doença quanto a doença em si são temas de desinformação. Por estar associado à morte 

e à grupos já estigmatizados pela sociedade, como homossexuais, profissionais do sexo 

e pessoas que injetam drogas, principalmente, a doença não deixa lugar para a 

romantização.  

Assim, antes de entrar em detalhes sobre a pesquisa, a metodologia ou a 

história da doença, é necessário diferenciar o vírus da própria doença em si como meio 

didático de introdução do assunto, principalmente para quem tem “medo” de falar sobre 

ele, quem tem “medo” de se testar para o HIV ou outras DST’s, e principalmente quem 

tem “medo” de quem é soropositivo. 

Foi durante minhas primeiras entrevistas que a importância dessa 

diferenciação veio à tona. Como eu ingressei tardiamente em um projeto mais amplo 

sobre o assunto, o que será explicado adiante, não tive a oportunidade de me informar 

totalmente sobre o tema antes de começar o campo de pesquisa. Então quando um 

paciente me perguntou pela primeira vez se eu sabia qual era a diferença entre HIV e 

Sida, eu respondi que não sabia ao certo.  

Foi ele então que me explicou que quem tem HIV muitas vezes não tem 

sida, mas quem tem sida necessariamente tem HIV. O Vírus da Imunodeficiência 

																																																													
2 Buss, Paulo Marchiori; Filho, Alberto Pellegrini. A Saúde e seus Determinantes sociais. Physis: Revista 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1): 77- 93, 2007. 
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Humana (HIV), quando entra na corrente sanguínea, se replica no núcleo das células e 

torna possível sua multiplicação. Um estágio mais avançado dessa multiplicação, 

medido por anos, pode resultar na Síndrome da Imunodeficiência Humana (Sida). A 

síndrome deixa o sistema imunológico vulnerável a doenças ditas “oportunistas”, e se 

não tratada pode levar à morte. 

Os coquetéis antirretrovirais conseguem controlar a multiplicação do vírus 

nas células, a ponto de “zerar” a carga viral, o que significa a inexistência de uma 

quantidade relevante do vírus no organismo para que ocorra a transmissão. Já o exame 

para descobrir se a pessoa possui ou não o vírus é o da sorologia, presente no ramo da 

imunologia, e que analisa as reações entre antígenos e anticorpos que ocorrem no soro 

(parte líquida do sangue).  

O sorostatus é o resultado, positivo ou negativo, do exame de sorologia do 

paciente para o antígeno do vírus do HIV. Uma pessoa pode ser então, soropositiva ou 

soronegativa para o HIV. Já a sorodiscordância é um termo frequentemente usado no 

debate sobre parceiros sexuais que possuem sorostatus opostos, ou seja, um dos 

parceiros convive com o vírus do HIV e o outro não.  

2.1 O HIV/Sida no Brasil 

A história do HIV e da Sida no Brasil e no mundo atravessa assuntos não só 

no campo da saúde pública e do serviço social, mas principalmente nas ciências sociais, 

como o estigma, as políticas públicas, a construção de identidade do sujeito portador do 

vírus, a sexualidade, o afeto, etc. A principal preocupação que percorre o tema continua 

sendo a prevenção, e muito se avançou a respeito.  

Como exemplo de mais um avanço, em 2018 o SUS incluiu no programa de 

prevenção a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que funciona como um comprimido 

diário que impede o vírus de se espalhar ou de se estabelecer no organismo. Ele foi 

desenvolvido principalmente para pessoas da chamada “população-chave”, grupos 

sociais que possuem um histórico de contaminação pelo vírus, como gays e homens que 

fazem sexo com homens (HSM), pessoas transexuais e profissionais do sexo; também 

aconselham a iniciar o tratamento quem frequentemente transa sem camisinha, ou que 

transe com alguém soropositivo que ainda não iniciou o tratamento, que faz uso 

repetido da profilaxia pós-exposição (PEP), ou que apresenta episódios frequentes de 

Infecções Sexualmente transmissíveis (IST’s). (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 
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Apesar dos avanços nos medicamentos, muitos profissionais da saúde, 

pesquisadores e militantes do movimento social se surpreenderam com as estatísticas de 

transmissão do vírus apresentadas todos os anos pelo Ministério da Saúde. Sobre as 

estatísticas, é importante assinalar que no Brasil só começam a separar as infecções do 

HIV de casos de sida tardiamente. Em 2014, o Ministério da Saúde incluiu a infecção 

pelo HIV na Lista de Notificação Compulsória (LNC) de doenças3.  

É importante frisar que, ao assinalar a inclusão da doença na LNC, não 

significa afirmar que não houve aumento de transmissão do vírus entre os jovens nessa 

faixa etária. Mesmo antes da inclusão, os relatórios do Ministério da Saúde já 

demonstravam preocupação com os números que continuavam a crescer gradativamente 

entre os jovens e adolescentes. No entanto, por questões metodológicas de como são 

coletados os dados que integram os relatórios nacionais, o fato da notificação se tornar 

compulsória somente no ano de 2014 revela que as pessoas que se descobrem 

soropositivas não contraíram o vírus necessariamente naquele respectivo ano.  Segundo 

o mesmo Ministério publicou no Boletim Epidemiológico de 2015: 

“Por fim, ressalta-se que a notificação compulsória da infecção pelo HIV é 
muito recente, o que impede uma análise epidemiológica segura com relação 
às tendências da infecção no Brasil.” (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 
2015) 

A diferença entre HIV e Sida representa anos de multiplicação do vírus no 

corpo. Diferente do câncer, que se propaga geograficamente pelo corpo, a sida e a sífilis 

agem por etapas em sequencias temporais. A presença do vírus não significa que se está 

doente, ainda. A escritora Susan Sontag (1988) descreveu muito bem como a falta de 

informação a respeito da diferença entre o HIV e sida faz com que as pessoas tenham 

medo de se testarem para o vírus, como isso impede as pessoas de fazerem os testes 

com medo do “veredito”, o que acarreta em futuras discriminações. Segundo Sontag, 

com a Sida vem um sentimento de vergonha e culpabilização. Automaticamente a 

sociedade relaciona a pessoa ao chamado grupo de risco e a doença faz transparecer 

uma identidade que podia ter-se mantido oculta para os vizinhos, os parentes, os 

amigos.  
																																																													
3 Ou seja, qualquer um que fizer o teste de detecção do vírus do HIV a partir daquele ano, através de um 
exame de sangue rotineiro ou especificamente para a detecção do vírus, deve assinar um termo de 
consentimento. Neste termo vem especificado que a unidade de saúde onde se realiza o teste, seja ela 
pública ou privada, irá notificar as Secretarias Municipais de Saúde caso o resultado dê positivo, 
possibilitando a coleta de dados a respeito da transmissão do vírus. 
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Ela acredita que metáforas usadas para explicar a dinâmica do vírus no 

nosso corpo, como a militar ou a referente ao vírus tecnológico, são meios de linguagem 

que contribuem para o estigma, pois se referem ao vírus como um “estrangeiro”, algo 

que vem de fora para nos “atacar”, nos “prejudicar”, “se espalhar pelo nosso corpo 

como um vírus de sistema operacional”. Toda essa linguagem um tanto “terrorista” gera 

contradições já que a pessoa deve conviver com aquele “inimigo” dentro de si pelo resto 

da vida, uma convivência que pode ser pacífica quando controlada pelos medicamentos 

antirretrovirais combinados com mudanças de hábitos alimentares e comportamentais 

mais saudáveis. (SONTAG, pag 52. 1988) 

Keith Hearing4 ilustrou para a propaganda do grupo militante Act Up, em 

1989, “Ignorância = a medo”. Naquela época sabia-se pouco a respeito do vírus e quais 

seriam seus efeitos a longo prazo, mas tanto os médicos quanto os pacientes ou parentes 

que haviam perdido alguém por conta da Sida sabiam que a falta de conhecimento 

causava medo. O medo, por consequência, faz com que as pessoas não falem a respeito 

do assunto, não tirem suas dúvidas, não se testem para saber suas sorologias, 

propagando ainda mais a discriminação.  

                   Figura 1 – “Ignorance = Fear”, 1989 – Keith Haring 

 

Fonte: The Keith Haring Foundation 
Cabe também mencionar que a epidemia, no seu início, atingiu as 

populações mais marginalizadas da sociedade, como usuários de drogas injetáveis, 

profissionais do sexo e principalmente homossexuais. Foucault (1984) descreve que o 

sexo dos homossexuais, assim como o das crianças ou dos sadomasoquistas, eram tidos 

como “sexualidades periféricas” no século XIX, caracterizadas como sexualidades sem 

o propósito único da reprodução. Segundo ele, nessa época a medicina começa a 

penetrar “com grande aparato nos prazeres do casal” e começa então a exercer um poder 
																																																													
4 Keith Haring foi um artista gráfico e militante estadunidense, que faleceu em decorrência da Sida em 
1990. 
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que se distingue da simples proibição: dispositivos de vigilância são instalados através 

de pedagogos, médicos e pais na intenção de forçar confissões; a incorporação das 

perversões e uma nova especificação dos indivíduos de “sensações sexuais contrárias” 

são criados paralelo à categoria psicológica e psiquiátrica da homossexualidade5, que 

passa a ser classificada como “ordem natural da desordem”; a “medicinalização do 

insólito sexual”, que surge como efeito e instrumento do poder que fiscaliza, apalpa, 

revela; e daí os dispositivos de saturação sexual, momento em que a sociedade busca 

reduzir a sexualidade ao casal heterossexual e visto como legítimo. (FOUCAULT, 

1984, p. 48) Essas quatro formas de poder analisadas por Foucault contribuem até hoje 

para a imagem periférica que as pessoas soropositivas têm. 

Em 1986 a Sida é considerada uma pandemia, ocorrendo simultaneamente 

em diversas regiões do mundo. E apenas oito anos depois ela passa a atingir igualmente 

heterossexuais e homossexuais. As principais formas de transmissão do vírus são: a 

transmissão sexual realizada sem preservativos; a transmissão vertical que pode acorrer 

durante a gestação ou durante a amamentação; via seringas compartilhadas que possuam 

sangue infectado; via transfusão de sangue.  

No entanto, em muitos âmbitos e esferas a doença ficou associada a grupos 

estigmatizados, em geral associados a práticas sexuais alternativas ao modelo 

hegemônico, bem como as outras práticas moralmente condenadas como o uso de 

drogas. Também é possível observar como nas mídias sociais muitas vezes a doença 

permanece associada à morte. Essas associações, junto com a desinformação em relação 

à doença, intensificam o preconceito e o medo.  

Como assinala Le Goff (1985), “a doença pertence não só à história 

superficial dos progressos científicos e tecnológicos, como também à história profunda 

dos saberes e práticas ligadas às estruturas sociais, às instituições, às representações, às 

mentalidades.” Assim, junto com os progressos técnicos, é necessário estar atento às 

representações sobre a doença e seu tratamento que não sempre caminham juntos. 

No Brasil, em 1996, através da Lei Federal nº 9.313, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) começa a disponibilizar gratuitamente antirretrovirais para o tratamento do 

vírus. Apesar de ser considerado referência mundial, o programa do SUS ainda não 

consegue atingir a população geral com HIV e a disponibilidade dos antirretrovirais não 
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é totalmente segura, sofrendo desfalques de alguns remédios de meses em meses. 

Segundo o Governo, os repasses são feitos para os Estados, os quais devem distribuir 

para os municípios.  

A relação dos antirretrovirais com os pacientes, no entanto, é específica e 

única. A combinação dos remédios é feita baseada nas reações que causam aos 

pacientes, ou seja, ela pode mudar ao longo do tratamento tendo como variantes: a 

frequência de interrupção do tratamento pelo paciente, a rotina do dia a dia, a 

combinação com outros medicamentos regulares, entre outros fatores. Como a 

infectologista de um dos hospitais nos explicou, cada pessoa tem uma estrutura viral 

biologicamente diferente. Mesmo os casais soropositivos, em que ambos convivem com 

o vírus, não são aconselhados a manterem relações sexuais sem camisinha, correndo o 

risco de acontecer a recombinação viral e consequentemente a alteração da carga viral. 

Por esses motivos, a falta mesmo que temporária de um retroviral pode 

afetar o tratamento de milhares de pacientes. Além da falta de retrovirais, outros 

aspectos do tratamento também são comprometidos, conforme foi acompanhado durante 

a pesquisa aqui discutida. Para as mães soropositivas, é obrigatória a disponibilidade de 

leite em pó nos primeiros 6 meses após o parto. No estado do Rio de Janeiro, é 

concedido ao soropositivo a gratuidade do transporte público para possibilitar acesso 

aos Hospitais. Muitas vezes, no entanto, os pacientes relatam dificuldades para obtenção 

dos benefícios, dificultando assim o acesso ao tratamento.  

Contudo, também é importante repensar a noção tradicional de doença como 

simples “falta de doença”. Em alguns depoimentos dessa e de outras pesquisas6, os 

pacientes relatam uma melhora na saúde depois que se aceitaram como soropositivos, 

aceitando os limites físicos que o vírus impõe e aprendendo a lidar da melhor forma 

possível, seja através da alimentação, do exercício físico ou da consulta psicológica. 

Assim, vemos que aparecem e são construídas múltiplas fontes produtoras 

de representação sobre saúde e doença em diferentes esferas da sociedade. O foco dessa 

pesquisa é como, diante desses quadros, os adolescentes vivenciam o HIV/Sida, mais 

especificamente as práticas de sexualidade e afeto.  

																																																													
6 Ver Knauth, D. Morte Masculina: homens portadores do vírus da AIDS sob a perspectiva feminina. In: 
Doença, Sofrimento, Perturbação: Perspectivas Etnográficas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ. 1998. 
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No Brasil, atualmente, existe um grupo de acadêmicos, outros profissionais 

e ativistas que discutem de forma interdisciplinar a questão da Sida na sociedade 

brasileira. A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) foi fundada pelo 

sociólogo Herbert de Souza e outros ativistas, em 1987, com o propósito de monitorar, 

analisar e pressionar as instituições por políticas públicas que contribuam com a 

assistência, a defesa e a propagação dos direitos humanos das pessoas que vivem com 

HIV/Sida. A ABIA se especializou ao longo dos anos em advocacy, “com foco no 

acompanhamento das políticas públicas, na formulação de projetos de educação e 

prevenção ao HIV e à AIDS e no acesso à informação em HIV e AIDS”7.  

                      Figura 2: Capa da revista Perspectiva Política nº1 

 

Fonte: ABIA, 2015 

Em 2015 eles lançaram a primeira edição do Observatório Nacional de 

Políticas de AIDS, “Perspectiva Política”, com o foco no conceito de pedagogia da 

prevenção. Baseados nos conceitos de Paulo Freire (1996), em “Pedagogia da 

Autonomia: Saberes necessários à prática educativa”, a publicação faz uma análise dos 

meios de prevenção atuais e buscam uma pedagogia com referência na experiência sul-

africana da Treatment Action Campaign (TAC) e da norte americana Gay Man Health 

Crisis (GMHC) e ACT UP. A pedagogia da prevenção faz uma associação da medicina 

com a política, os direitos humanos, a igualdade e os deveres do governo, e buscam 

empoderar e informar o paciente sobre os esquemas terapêuticos (que incluem tanto os 

coquetéis antirretrovirais quanto as dietas e mudanças de hábitos referentes à saúde do 

																																																													
7 Mais informações disponíveis no site da ABIA: http://abiaids.org.br/sobre-nos.  
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soropositivo) para que ele possa ter consciência e de forma autônoma manter o controle 

sobre seu tratamento.  

À primeira vista a questão do empoderamento não aparenta ser de grande 

importância, tendo em vista que o acesso ao tratamento como os coquetéis é o que de 

fato vai controlar a carga viral do paciente. No entanto, não adianta ter acesso ao 

tratamento e não ter adesão a ele, já que ele demanda disciplina por ser diário e em 

longo prazo.  O que muitas pessoas não sabem, inclusive as soropositivas, é que cada 

um pode fazer uma combinação de antirretrovirais de acordo com sua rotina, seu 

histórico de tratamento ou até mesmo baseando-se nas reações que o próprio corpo 

demonstra de acordo com cada remédio. O que isso significa? Que você não precisa 

manter uma combinação de remédios que te façam passar mal durante o dia e que te 

deixam indispostos (motivo de muitas pessoas não aderirem ao tratamento); que quanto 

menos você interromper o tratamento, maior o número de esquemas que ainda farão 

efeito no seu organismo (e que muitas vezes se apresentam na forma de um comprimido 

só, o que torna a medicalização mais prática).  

Durante o trabalho de campo, participei como ouvinte de uma roda de 

conversa na sede do Grupo Pela Vidda, no Rio de Janeiro, com a médica infectologista 

Márcia Rachid da Coordenação Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

Aids, da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, e a advogada do Pela Vidda do Rio de 

Janeiro Regina Bueno. Durante a conversa, que durou mais de duas horas e reuniu na 

sua maioria pessoas adultas e homossexuais, a Dra. Márcia apresentou grande 

preocupação em relação aos esquemas prescritos por médicos e tirou várias dúvidas 

referentes ao tratamento com antirretrovirais. Para mim uma parte daquele debate era 

inédito, apesar de ter acontecido no mês de setembro, em que eu completava nove 

meses de campo. E eu não era a única a achar aquilo novo. Pessoas que já se tratavam 

há anos ouviam com muita atenção todas as informações que a Dra. Márcia 

disponibilizava, baseada nos seus mais de 30 anos como infectologista, e se 

surpreendiam fazendo comentários como: “Meu médico nunca me disse isso”, “se eu 

soubesse disso antes não teria aguentado meses de diarreia”, “vou procurar outro 

médico que me acompanhe”.  
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Figura 3 – Cartaz do “Café Positivo”, realizado em 16 de setembro de 2016, no centro do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Grupo Pela Vidda – RJ, 2016 

A pedagogia da prevenção debate além da prevenção com os diferentes 

esquemas de antirretrovirais – os quais se seguidos na disciplina podem levar à 

supressão da carga viral, o que impede a transmissão do vírus – as novas possibilidades 

de métodos preventivos biomédicos e de barreira, como a PreP, PeP. Todos esses 

métodos são opções além dos preservativos femininos e masculinos, que mesmo sendo 

os mais acessíveis e amplamente promovidos, nem sempre são usados durante as 

relações, como irão relatar os adolescentes, por exemplo.  

A forma como a camisinha é divulgada contribui para o ato de 

culpabilização das pessoas que contraem o vírus via sexual. O senso comum de que a 

pessoa “pegou por que quis”, similar ao da gravidez, “ninguém mandou transar sem 

camisinha”, exclui a realidade de pessoas que muitas vezes não conseguem negociar o 

uso dos preservativos, seja por relações de poder ou recursos disponíveis. Existem 

muitos relatos de mulheres e homens profissionais do sexo que não negociam com seus 

clientes na hora da transa, e até mesmo em relacionamentos estáveis, por vezes 

abusivos, de namoro ou casamento em que o uso não é uma opção. (GAVIGAN ET 

AL., 2015) 

Através da pedagogia da prevenção é possível informar as várias 

alternativas de prevenção disponíveis para a sociedade e assim medir as vantagens e 

desvantagens baseando-se na necessidade e realidade de cada um. 

2.2 A pesquisa 

Em 2014, o Ministério da Saúde liberou o Boletim Epidemiológico daquele 

ano, o qual apresentava um aumento da taxa de sida entre a faixa etária de 13 aos 25 
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anos. A autora da pesquisa, professora Nair Teles (FIOCRUZ), já havia tido a 

experiência de campo na questão do HIV/Sida em Moçambique, e decidiu trazer para o 

Brasil de início um estudo comparativo com Moçambique, mas que por motivos 

profissionais e estruturais se manteve apenas no Brasil. O projeto se intitulou 

“Sexualidade, Afeto e HIV/Sida: o viver de adolescentes e jovens”, e foi financiado 

pelo edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 – Faixa B.  

Tabela 1: Tabela 11- casos de aids segundo faixa etária e sexo, por ano de diagnóstico 1980-2014 

 

 
Fonte:  Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2014 

A presente monografia foi realizada a partir de entrevistas, grupos focais e 

cruzamento de informações pertencentes ao banco de dados da pesquisa “Sexualidade, 

afeto e HIV/Sida: o viver de adolescentes e jovens”, com foco nas questões que 

abordam a sexualidade, o afeto e o tratamento de adolescentes soropositivos.  

Minha inserção na área de pesquisa do HIV/Sida se deu através de uma 

bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

disponibilizado pelo edital. Como mencionei, a orientadora da bolsa já havia realizado, 
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anteriormente, uma pesquisa em Moçambique sobre Saúde Sexual e Reprodutiva e 

Serviços de Saúde, com adolescentes moçambicanos soropositivos. Durante as 

entrevistas um de seus alunos se encantou por uma das pacientes e se questionou sobre 

as relações de afeto dos entrevistados. Diante da ideia do seu orientando e dos dados 

sobre aumento do vírus entre os adolescentes brasileiros, ela trouxe o projeto para o 

Brasil, que teve início em 2015. 

Minha participação se iniciou em 2016, depois de terem avançado metade 

das etapas de desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, os questionários já estavam 

prontos, assim como os roteiros para os grupos focais, quais seriam os grupos focais, em 

qual Hospital se iniciariam as entrevistas, e em quais programas introduziríamos os 

dados, por exemplo. Portanto, minha rotina na pesquisa, a partir de janeiro, foi: ir até o 

Hospital, me apresentar para a equipe de saúde, realizar no mínimo 3 entrevistas por 

dia, portando o questionário e o gravador de áudio. Em dias que não houvesse consultas 

no ambulatório, me reportaria à Fiocruz para fazer o download das entrevistas e 

preencher planilhas. Realizava esse trabalho de pesquisa junto com uma colega também 

bolsista. 

O trabalho de campo foi composto por entrevistas através de questionário, 

entrevistas em profundidade, grupos focais e observação participante, a qual consistiu 

em passar as manhãs e tardes nos hospitais buscando me inserir nos procedimentos de 

consulta e tratamento dos adolescentes entrevistados – tendo a possibilidade de 

acompanhar seus relacionamentos tanto com os profissionais da saúde quanto dos seus 

colegas de ambulatório e familiares ou acompanhantes. Foi realizado em dois 

ambulatórios específicos para HIV/Sida e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST’s), sendo o primeiro localizado no centro de Niterói, e o segundo no centro do Rio 

de Janeiro.  

O questionário era dividido em quatro partes: “dados demográficos”, 

“vamos falar acerca de sexualidade”, “atitudes” e “comportamentos e práticas”.  Ele era 

baseado no modelo Knowledge, Attitudes and Practices Survey (KAP), um questionário 

que mistura análise quantitativa e qualitativa. Algumas críticas são válidas a respeito do 

questionário KAP. Primeiro que ele assume que os conhecimentos, atitudes e práticas 

tem uma conexão linear, o que o torna fraco para explicar as inúmeras variáveis a 

respeito dos comportamentos, mas é considerado um começo para os estudos sobre 

saúde e diagnóstico populacional sendo capaz de ampliar suas visões (LAUNIALA, 
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2009). Do ponto de vista da Antropologia, por exemplo, com ênfase na observação 

participante e na relação prolongada com os interlocutores, é possível perceber como os 

comportamentos, discursos e representações das pessoas com as quais interagimos na 

pesquisa podem se mostrar complexos, contraditórios e ambíguos, o que não é visto 

como um problema, mas como uma condição da vida social. (MALINOWSKI, 1978; 

EVANS-PRITCHARD, 2005) 

Em relação aos locais de pesquisa, decidi por não revelar os nomes dos 

Hospitais com a finalidade de manter o anonimato dos adolescentes e dos profissionais. 

No entanto, é imprescindível assinalar onde eles estão mais ou menos localizados, para 

poder discutir a disponibilidade e o acesso ao tratamento nas grandes cidades. Sendo 

assim, vou me referir ao Hospital em Niterói e Rio de Janeiro, respectivamente, como 

Hospital “A” e Hospital “B”, mantendo também a ordem temporal de quando 

frequentamos cada um deles.  

O Hospital A foi o primeiro onde tivemos contato com os pacientes. Nele 

tivemos a oportunidade de entrevistar 30 adolescentes e jovens. Esse ambulatório 

manteve durante anos uma parceria mediada pela Prefeitura de Niterói com a ONG 

Grupo Pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de Aids (Grupo Pela 

Vidda). Como parte do acordo de licenciamento, uma parcela da equipe de saúde do 

ambulatório era de profissionais que atuavam na ONG, os quais eram remunerados pela 

Fundação Municipal da Saúde. Em uma reportagem do jornal O Globo, datada no dia 

18 de abril de 2016 tem uma citação do então presidente da ONG Pela Vidda falando a 

respeito dos atrasos de salários aos profissionais da ONG. Depois de três meses sem 

receber do Município, ele diz que: “O município quer reduzir custos, mas não quer 

demitir pessoal nem diminuir a qualidade do serviço.”  

Em agosto de 2017, o jornal O Fluminense publicou em seu site uma noticia 

sobre a crise financeira enfrentada pelo Grupo Pela Vidda depois que o contrato com o 

FMS terminou, no fim de 2016. Além da rescisão do contrato, restou uma dívida com os 

funcionários estipulada pelo Grupo de aproximadamente R$700 mil reais, resultado de 

oito meses de atraso, incluindo salários, FGTS, 13º salário.  

Acompanhamos esse processo de transição do contrato, o qual não foi em 

nenhum aspecto benéfico, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Haviam 

dois ambulatórios no mesmo andar, um voltado para a pediatria e outro para adultos. A 
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equipe de saúde era tão antiga e possuía um laço tão forte com os pacientes que já havia 

acompanhado várias passagens de adolescentes para o ambulatório dos adultos. Um 

ritual significativo para eles, pois são outros profissionais, outras regras para marcação 

de consulta, mudando totalmente a forma como vão se relacionar com o espaço e a 

equipe de saúde, e como consequência, afetando muitas vezes a continuidade do 

tratamento. 

A doutora Graciele8 que realizou a intermediação com os jovens tinha um 

profundo laço afetivo com a maioria deles, e era alvo de muitas críticas feitas pelos 

outros profissionais da unidade. Muitos se queixavam da forma como ela os tratava, 

caracterizando-a como não profissional. Alguns exemplos das ações dela que 

incomodavam os outros era a flexibilidade em relação aos horários e marcações de 

consulta, optar nas vidas pessoais deles, disponibilizar dinheiro pessoal para a passagem 

de algumas famílias em específico, entre outras atitudes.  

A relação de empatia com seus pacientes se dava pelo fato de ter 

acompanhado de perto a trajetória da maioria deles desde crianças e bebês. Por ter 

conhecimento das histórias de vidas daqueles adolescentes, ela dizia sentir carinho e 

responsabilidade por eles. O ambulatório, além de ter uma relação a longo prazo com a 

ONG Pela Vidda, tratava também muitos órfãos da região, que mantiveram contato 

entre eles ao longo dos anos de tratamento e vivência nos abrigos. Esse fator da adoção 

nos chamou muito a atenção já que a grande maioria dos nossos entrevistados tinham 

famílias adotivas e/ou haviam perdido os pais muito cedo e foram criados por parentes 

próximos.  

Tendo em vista o processo histórico da epidemia da Sida no Brasil e no 

mundo – o qual, no seu início, apresentava índices maiores de contaminação na 

população homossexual, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo e que só 

depois de alguns anos passou a atingir de forma considerável mulheres heterossexuais 

de classe baixa – a geração que nós entrevistamos ainda apresenta um histórico de perda 

de pais biológicos por não terem obtido o diagnóstico antes ou após a gravidez. Motivo 

que explica a passagem em comum dos adolescentes por abrigos e casas de 

																																																													
8 Os nomes, tanto dos profissionais da saúde quanto dos adolescentes e jovens, serão fictícios, na intenção 
de cumprir com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE’s) que foram assinados pelos 
participantes.   
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acolhimento, as quais possuem um papel importantíssimo na criação e no cuidado dos 

órfãos9.  

Após cinco meses no ambulatório da pediatria, tentamos outros hospitais 

pois estávamos com inúmeras dificuldades para entrevistar pacientes, tendo como 

motivo principal a desestruturação do serviço como consequência do rompimento do 

contrato com a ONG. Muitos profissionais, que estava sem receber, não tinham dinheiro 

para pagar a passagem para o Hospital, o que gerava faltas e o não funcionamento 

regular do serviço em alguns dias. Isso comprometia o tratamento de muitos pacientes, 

fazendo com que procurassem o ambulatório de adultos em casos de muita urgência.  

Outra dificuldade foi que a partir de três meses os pacientes começaram a se 

repetir, o que nos limitava mais e gerava situações em que, de cinco pacientes na sala de 

espera, três nós já havíamos entrevistados, um não havia tido a revelação e o outro se 

recusou a ser entrevistado, por exemplo. Outro fator que impedia muitas vezes a 

realização de entrevistas era a falta de algum responsável maior de idade para a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), já que a maioria 

dos pacientes do ambulatório da pediatria era menor de 18 anos de idade.  

No Hospital B tivemos outras dificuldades, como o tamanho do 

ambulatório, por exemplo, o qual tinha a capacidade para atender mais pacientes e que 

significava um maior fluxo de pessoas. Como consequência, a relação dos jovens com o 

ambulatório já mudava de um Hospital para outro. Enquanto no Hospital A o espaço 

físico do ambulatório da pediatria era menor, gerando um ambiente mais familiar, com 

mais cores e mais distante fisicamente do de adultos, no Hospital B o ambulatório de 

adultos era caminho para se chegar ao da pediatria, o qual se encontrava no final do 

corredor e possuía uma porta que limitava o acesso das crianças na sala. É interessante 

notar essa separação do espaço físico entre adultos e crianças. Durante muitas conversas 

com os profissionais da saúde e alguns pacientes nota-se a preocupação com os menores 

de idade em ver e conviver com os adultos doentes, em estágio avançado da Sida. Além 

do fato de que alguns adolescente e crianças só descobrem posteriormente sua 

sorologia, a não visualização da pessoa doente é, para esses profissionais, uma forma de 

																																																													
9 Para se aprofundar mais, ler: Horvath, Verónica Pérez. Viver com HIV nos abrigos residenciais: um 
estudo antropológico sobre a inclusão de crianças portadoras de HIV nos abrigos da Fundação de 
Proteção Especial na cidade de Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Defesa de Mestrado, 
2005. 
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tornar aquela realidade para a criança e adolescente menos “dolorida”, sem uma 

projeção na imagem do doente de Sida. Dessa forma, sob essa perspectiva, se dá uma 

espécie de segregação e separação o que leva também a uma invisibilização da doença e 

das pessoas afetadas.  

Os adolescentes, durante o tratamento, frequentam ambos ambulatórios. A 

marcação de consulta se inicia no ambulatório da pediatria, mas pode ter continuidade 

em alguma sala no ambulatório de adultos, para algum exame específico, como o 

ginecológico, no caso das adolescentes mulheres, por exemplo. Essa transição entre as 

faixas etárias já acontece de forma simbólica no próprio ambiente hospitalar.  

 O Hospital B – por possuir um ambulatório para SIDA e outras IST’s 

voltado para linhas de pesquisa pioneiras no campo da gestação e pré-natal de 

soropositivas e na interlocução com os jovens que se tratam naquela unidade, através de 

grupos de discussão – nos proporcionou contato majoritariamente com mulheres que já 

eram mães e de adolescentes que já participavam do grupo de discussão. Os dias que 

frequentávamos o ambulatório já eram específicos para ambos os grupos: na segunda 

feira eram as grávidas e na quarta feira os adolescentes e jovens.  

2.2.1 As entrevistas 

As rotinas de entrevistas eram semelhantes em ambos os Hospitais. Em 

Niterói, o procedimento era o seguinte: chegar ao Hospital e procurar a pessoa 

responsável pela marcação de consulta, no caso a enfermeira Laura. Ver com ela a 

listagem dos pacientes que se encontravam na sala de espera, consultar suas fichas para 

confirmar a idade e caso fossem menores de idade consultar a presença de um 

responsável adulto para que pudesse assinar o TCLE. A enfermeira Laura nos informou 

logo no início do campo que alguns adolescentes não possuíam consciência do seu soro 

status, o que, por questões éticas, impossibilitou um primeiro contato direto com eles, 

tornando então os profissionais da saúde peças-chave na interação com os entrevistados.  

A maioria dos pacientes atendidos no ambulatório da pediatria já havia 

nascido com o vírus, por transmissão vertical, mas alguns deles ainda desconheciam o 

nome do vírus que carregavam consigo, já que o processo até a revelação é longo e 

demanda diversas consultas psicológicas tanto dos pacientes quanto dos familiares ou 

responsáveis que serão os “reveladores”. A idade média em que esses adolescentes de 

transmissão vertical que nós entrevistamos receberam a revelação foi entre os 13-14 
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anos de idade, e ela foi feita principalmente por familiares próximos, como pais 

biológicos ou adotivos. Outro fato importante é que a maioria desses pacientes de 

transmissão vertical que se tratam no ambulatório de Niterói já passaram pelo mesmo 

abrigo localizado na cidade, o que demonstra um laço em comum muito antes de 

iniciarem o atendimento no ambulatório. Entrarei em mais detalhes sobre a revelação 

mais adiante. 

Quando o processo das entrevistas no ambulatório da pediatria do Hospital 

A parou, resultando em duas semanas sem quaisquer entrevistas (o que já estava nos 

causando um certo desespero pois estávamos “atrasadas” com o cronograma da 

pesquisa), buscamos a enfermeira do ambulatório de adultos. Lá conseguimos 

entrevistar 10 jovens, um processo mais lento quando comparado com o da pediatria. 

Na pediatria, nós abordávamos os adolescentes e combinávamos com eles de realizar a 

entrevista entre as consultas rotineiras. Na maior parte das vezes havia uma salinha 

disponível para termos mais privacidade e sempre buscávamos nos sentar ao lado ou em 

roda com o entrevistado, na intenção de certa horizontalidade/informalidade. Como eu e 

a Thamires (a outra bolsista da pesquisa) tínhamos 23 anos na época, idade próxima à 

dos adolescentes e jovens, a interação não foi tão difícil. Claro que haviam os recortes a 

serem feito, os quais irei citar no capitulo 2, mas no geral sempre surgia um assunto em 

comum para “quebrar o gelo”.  

Em ambos os Hospitais a maioria das entrevistas foram feitas em salas de 

consultórios, salvo exceções quando não tínhamos sala disponível e realizamos no 

corredor vazio do hospital, na recepção do ambulatório que se encontrava vazia ou num 

espaço para crianças onde ninguém escutaria a conversa.  

Na maioria das vezes também erámos nós duas que tomávamos a iniciativa 

de nos apresentar aos pacientes com a seguinte frase de introdução e assim perguntar se 

gostariam de participar da pesquisa: “Bom dia/boa tarde, meu nome é Mariana e/ou 

Thamires, e somos bolsistas da Fiocruz. Já conversamos com a doutora e gostaríamos 

de saber se você gostaria de fazer uma entrevista com a gente para a pesquisa que fala 

sobre adolescente com HIV e sexualidade e afeto. As respostas são anônimas, não 

divulgaremos seu nome em nenhum momento, e o questionário não é muito grande. 

Você quer participar enquanto espera os resultados ou antes de se consultar?”  
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Quando eram as profissionais da equipe de saúde que faziam a abordagem, 

sentíamos que os adolescentes eram coagidos frente a relação de poder entre 

médico/paciente. Das vezes que alguém da equipe nos introduziu e perguntou se a 

pessoa toparia fazer a entrevista, apenas uma ou duas vezes algum paciente se recusou e 

a desculpa foi ou porque tinha que trabalhar ou porque era muito tímido. Das vezes que 

nós realizamos a abordagem, os que não aceitaram participar alegavam motivos como a 

correria do dia a dia ou a timidez. Não conseguíamos explorar mais motivos além 

desses, já que respeitávamos o espaço deles a não se sentirem à vontade ou não 

quererem conversar. Só obtivemos uma resposta diferente dessas que foi referente ao 

descrédito frente ao resultado da pesquisa, no qual a pessoa respondeu que “essa 

pesquisa não vai mudar nada, já fiz outras e não vi nenhuma mudança até agora”.  

De fato, a maioria dos entrevistados já estavam acostumados e 

familiarizados com a instituição Fiocruz, e alguns já haviam participado de outras 

entrevistas acadêmicas que diziam respeito ao HIV.  Esse foi outro fator que eu e 

Thamires debatíamos a respeito da importância da sigla Fiocruz no imaginário deles, o 

que acreditamos que tenha facilitado na realização do campo, tanto nos Hospitais 

quanto com os adolescentes e jovens.  

As entrevistas ficaram divididas entre eu e Thamires, cada uma realizou 30, 

e os grupos focais fizemos junto com a coordenadora da pesquisa. Elas duravam em 

média entre 40 minutos a 2 horas. Na maioria das vezes começávamos por volta das 

11:00 horas da manhã, ou seja, no horário de almoço. Chegávamos no ambulatório pela 

manhã, entre 9:00hrs e 10 horas e saíamos por volta das 16 horas. Em nenhum dia que 

íamos era certo que faríamos entrevistas. No segundo semestre, quando iniciamos no 

Hospital B, outras dificuldades surgiram, como por exemplo as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro. A cidade praticamente parou nas duas semanas de jogos10, além dos dias de 

chuva dos quais a cidade de Niterói e Rio alagavam, que impediram tanto os pacientes 

quanto eu e Thamires a nos locomover em direção aos Hospitais. 

Durante as 30 entrevistas que realizei, me comovi e me impactei com muitas 

histórias. As realidades dos adolescentes serão explicitadas mais adiante, mas as 

dificuldades materiais que eles enfrentavam eram sentidas na pele e quando eles se 

sentiam à vontade conosco e relatavam detalhes de suas vidas eu me via numa mistura 
																																																													
10 “As duas caras do transporte público no Rio Olímpico”. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/03/politica/1470251745_662696.html Acesso: 20/06/2018. 
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de sentimentos e pensamentos. Como entrevistadora eu tinha um roteiro a seguir, uma 

postura a apresentar frente a eles, e tentar evitar ao máximo expressar minha opinião, 

inclusive quando os assuntos eram os circuitos de afeto deles ou suas visões e 

conhecimentos a respeito da sexualidade e HIV.  

No entanto, quando uma paciente nos dizia que sofria abusos físicos e 

psicológicos quando menor, ou mesmo no relacionamento estável e abusivo em que ela 

se encontrava naquele momento; ou quando um adolescente nos relatava seu receio em 

servir no exército com medo de descobrirem que ele tem HIV e ser motivo de chacota; 

era impossível não sentir raiva, não me solidarizar com suas dores e receios, não me 

questionar sobre qual a historicidade das representações sociais em torno do estigma do 

HIV/Sida que tanto afligia aquelas pessoas que conversavam comigo.  

Roberto da Matta criou o conceito do anthropological blues para refletir sobre as 

sensações, as recordações, a ligação subjetiva da qual é impossível escapar durante o 

trabalho de campo. Essas trocas do etnógrafo com o grupo estudado, proporcionadas 

pela empatia, é fundamental para a pesquisa, sendo a antropologia uma ciência de mão 

dupla. (DA MATTA, 1978) 

Em uma das entrevistas, com uma mulher negra da mesma idade que eu, 

mãe de duas crianças, que residia em uma favela no Rio de Janeiro, a quem eu vou 

chamar de Carolina. Ela estava acompanhada do seu marido e seu filho, de 4 anos. Os 

acompanhantes ficavam esperando do lado de fora da sala, na intenção de deixar o 

entrevistado mais à vontade para contar seus sentimentos. Eu me lembro, e pelo áudio 

nota-se, que a criança não parava de andar e se movimentar, e mesmo assim a Carolina 

respondia todas as perguntas e me contava várias situações da sua vida. Eu perguntava 

para ela sobre os filhos, se o marido dela a ajudava, se ela pensava em voltar a estudar 

quando os filhos ficassem mais velhos um pouco, sobre sua rotina, ao mesmo tempo em 

que falava um pouco sobre minha vida também, sobre meus irmãos que eu ajudava a 

cuidar, namorado, pais etc.  

Quando íamos nos aproximando do fim do questionário e eu perguntei por 

que ela tinha interrompido o tratamento dela por tanto tempo (mais de 6 meses), ela me 

respondeu que o motivo tinha sido o irmão que havia sido assassinado no morro meses 

antes da entrevista. Nesse momento ela ficou quieta e começou a chorar – eu disse a ela 

que não precisávamos continuar a entrevista e que podíamos terminar ali – mas ela disse 
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que estava bem apesar de estar chorando. Em seguida me relatou que era muito próxima 

do irmão e que ele não merecia ter morrido daquela forma, e que por esse motivo tinha 

parado de tomar os medicamentos, mas que resolveu voltar a se medicar porque tinha 

dois filhos para criar e o marido para acompanhar durante o casamento.  

Nós finalizamos e eu me dirigi em seguida para o consultório da psicóloga 

Maria, do próprio ambulatório. Chorando. Aflita. Sem saber o que fazer. Eu não chorei 

enquanto estava com a Carolina na sala de entrevista, mas foi eu me aproximar da sala 

da psicóloga que meus olhos já estavam escorrendo lágrimas, minha visão embaçada. 

Na época eu acreditava que aquela havia sido a entrevista mais impactante que eu havia 

feito, mas quando revisei as outras entrevistas para escrever esse trabalho percebi que 

houveram outros relatos mais carregados emocionalmente, como relatos de abuso 

sexual por exemplo. Minha interpretação enquanto reflito e escrevo sobre essa situação 

é que minha empatia pela Carolina aconteceu porque tenho um irmão mais novo que é 

uma pessoa muito próxima a mim, por quem eu me preocupo e dispendo atenção, 

carinho, momentos de felicidade. Alguém muito importante no meu circuito de afeto. 

Ver que a dor da Carolina ainda é um reflexo da ferida aberta provocada pela da perda 

do irmão, motivo que a fez não querer mais se tratar (o que simboliza escolher não viver 

mais na sua perspectiva de soropositiva) me afetou por termos em comum o afeto pelo 

irmão, mas também porque ela estava me confiando e expondo sua dor naquele 

momento. 

Susan Sontag, em sua obra “Diante da dor dos outros” (2003), na qual ela 

reflete sobre fotojornalismo e as publicações em massa de fotos de soldados mutilados 

durante Guerras militares, acredita que as imagens de morte, dor ou sofrimento chocam, 

mas não são de grande ajuda se a intenção é compreender. Para ela as narrativas têm a 

função de nos levar a refletir e compreender processos históricos e políticos presentes 

nas imagens. Ela se questiona sobre o que fazer com o conhecimento de que essas 

pessoas sofrem mesmo que distantes se, muitas vezes, não somos capazes de assimilar 

os sofrimentos de quem está próximo e fácil de se identificar. Para ela, se o sentimento 

de compaixão não é transformado em ação, ele se evasa: 

 “A compaixão é uma emoção instável. Ela precisa ser traduzida em ação, do 
contrário definha. A questão é o que fazer com os sentimentos que vieram à 
tona, com o conhecimento que foi transmitido. Se sentirmos que não há nada 
que “nós” possamos fazer — mas quem é esse “nós”? — e também nada que 
“eles” possam fazer — e quem são “eles”? —, passamos a nos sentir 
entediados, cínicos, apáticos.” (SONTAG, 2008, p. s/d) 
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Segundo Sontag, quando julgamos qual emoção seria desejável frente à dor 

dos outros, automaticamente escolhemos a solidariedade. A dor do outro, mostrada 

através da imagem, sugere um vínculo entre quem sofre e quem vê, o espectador, um 

vínculo que é falso devido à relação de poder onde o espectador é privilegiado por não 

estar participando daquela realidade de sofrimento. A solidariedade está vinculada ao 

pensamento de que não somos cúmplices daquilo que causou o sofrimento, gerando a 

ilusão de inocência e impotência.  

 “Pôr de parte a solidariedade que oferecemos aos outros, quando assediados 
por uma guerra ou por assassinatos políticos, a fim de refletirmos sobre o 
modo como os nossos privilégios se situam no mesmo mapa que o sofrimento 
deles e podem — de maneiras que talvez prefiramos não imaginar — estar 
associados a esse sofrimento, assim como a riqueza de alguns pode supor a 
privação para outros, é uma tarefa para a qual as imagens dolorosas e 
pungentes fornecem apenas uma centelha inicial.” (SONTAG, 2008, p. s/d) 

As reflexões de Sontag, para outros cenários, me ajudaram a pensar nas 

reações e formas de acolher os relatos de dor e sofrimento das pessoas entrevistadas. 

Compreendi os diversos modos de gerar empatia e de me solidarizar com eles, bem 

como as limitações possíveis. No final das contas, as posições sociais eram diferentes. 

Eles eram pacientes; eu pesquisadora. Mas isso não impedia nem excluía pontos de 

contato e proximidades. Hoje, ouvindo as entrevistas, fico com a percepção de pelo 

menos ter gerado um lugar de escuta respeitoso para eles, e comovente e aprendizado 

para mim.  

2.2.2 O grupo focal com os profissionais da saúde 

Os grupos focais aconteceram após o termino das entrevistas. Não foi 

possível reunir a equipe de saúde do ambulatório de Niterói devido ao processo de 

mudança pelo qual se passava o ambulatório, e muito menos reunir os jovens pois 

muitos já haviam feito a transição para o ambulatório de adultos, o que dificultava a 

reunião em uma mesma data e horário. No Rio de Janeiro, no entanto, pelo fato dos 

adolescentes já manterem reuniões semanais com a psicóloga e a enfermeira, foi mais 

fácil concretizar o encontro. 

Como consequência desse processo histórico de mudança de perfis sociais 

epidemiológicos da Sida, a médica que coordena o ambulatório no Rio de Janeiro nos 

deu seu relato sobre o momento de transição nos cuidados de adultos para os cuidados 

de adolescentes, e como o tratamento era uma novidade para a comunidade de médicos. 

Segundo a Dra. Marta, que já trabalha no ambulatório de doenças infecciosas do 
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Hospital B desde o início da epidemia no Brasil, há mais de 30 anos, o ambulatório dos 

adolescentes surgiu por uma demanda: 

“Eu tive a oportunidade de manejar os antirretrovirais desde o início que 
surgiu o AZT no Brasil. Desde que chegou o AZT no Brasil que a gente 
prescreve [...] Então, quando as crianças começaram a ficar mais velhas e os 
pediatras não podiam mais continuar acompanhando [...] começaram a me 
pedir pra ver essas crianças que estavam fazendo 12 anos e, em paralelo a 
isso, foi montando um serviço num grande ambulatório de prevenção de 
transmissão vertical e começaram a surgir meninas de 14, 15, 16 anos 
grávidas, que depois que tinham alta também não queriam acompanhar. Eram 
meninas que estavam numa fase adolescente, fisicamente desenvolvidas mas 
emocionalmente adolescentes. Dai surgiu essa demanda encaminhando esses 
pacientes e a gente absorveu.” (Dra. Marta, Grupo Focal com os 
profissionais. Rio de Janeiro, novembro de 2016) 

Além da demanda por profissionais que acompanhassem essas crianças que 

estavam entrando na adolescência, existia ainda a questão dos medicamentos. Durou 

uma década de estudos e experimentos até se chegar às combinações atuais de 

coquetéis, um processo desafiador para a equipe na época já que as combinações iniciais 

não eram ainda pensadas para a população infantil. A Dra. Marta relembra a dificuldade 

que era para preparar as doses e controlar as infecções: 

“Na época que eu comecei a trabalhar com HIV era muito complicado para 
um pediatra trabalhar sem equipe, eu era a única pediatra do serviço e era 
uma época que não tinha antirretroviral pra criança. Só tinha o AZT e logo 
depois chegou o AZT solução e não tinha nada pra criança. Então o que a 
gente fazia com as crianças nos primeiros casos de HIV: eles tomavam 
imunoglobulina, a cada quatro semanas se fazia uma injeção de anticorpos 
pra se proteger das infecções. Então era uma doença que era vista pelos 
imunologistas no início da epidemia, e não infectologistas. Muito depois, 
quando a gente começou a ter esses antirretrovirais todos e ai a minha 
vantagem – e acho que até hoje – é que eu trabalho com antirretroviral há 31 
anos, então você vai aprendendo a manejar, vai aprendendo a escolher, vai 
aprendendo a adaptar. Continuamos indo atrás do gap que existe entre o que 
tem disponível para os adultos e o que tem disponível para crianças, 
começamos a perceber que era muito mais difícil trabalhar com criança e 
adolescente do que com adulto.” (Dra. Marta, Grupo Focal com os 
profissionais. Rio de Janeiro, novembro de 2016)  

O diferencial no ambulatório no Rio de Janeiro, é o grupo de jovens que a 

equipe ajudou a criar e que se mantém há alguns anos. Elas relatam como surgiu a ideia 

de tratar os adolescentes nessa fase tão conturbada de transição e construção de 

identidades que, na nossa sociedade, configura a adolescência: 

“Na realidade, quando a gente começou a trabalhar com adolescente, a gente 
foi conversar com o pessoal do NESA, que é um grupo da UERJ, e eu falei: 
como é que a gente vai ser, agora tá surgindo um bando de adolescente”. E 
eles falaram: “ó” – uma colega minha que é professora de medicina de 
adolescente falou – “olha, põe em grupo, porque adolescente tem que 
funcionar em grupo, não existe outra forma de funcionar adolescente”. E 
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realmente né, porque eles conseguem desenvolver”. (Psicóloga Maria, Grupo 
Focal com os profissionais. Rio de Janeiro, novembro de 2016) 

Das 60 entrevistas que realizamos individualmente, 11 desses adolescentes 

participaram do grupo focal. A diferença no comportamento deles em grupo e 

individualmente é nítida. Já havíamos notado diferentes comportamentos com relação a 

mim e a Thamires quando encontrávamos com eles em outros dias após a entrevista, 

mas no grupo focal eles ficaram muito mais à vontade, relaxados, falantes e em alguns 

momentos exaltados. Demos muitas risadas, tínhamos que controlar as falas pois um 

cortava o outro e começavam a falar ao mesmo tempo.  

A assistente social acredita que no grupo eles têm espaço para expressar 

afetividade, tanto entre eles quanto em relação à equipe. Eles dizem que aquele é o 

espaço onde eles realmente têm amigos. “O cuidado é além do remédio,” como lembrou 

a enfermeira. Eles também mantêm um grupo pelo Whatsapp com a psicóloga onde 

interagem além dos dias de consultas e se sentem à vontade para tirar dívidas sobre 

muitos assuntos, desde relacionamentos amorosos e familiares até “perebas” ou 

verrugas e sinais que apareçam em alguma parte dos seus corpos. Nesses casos 

específicos relacionados ao biológico, a psicóloga dirige as perguntas para a médica e 

enfermeira para depois responder a eles no aplicativo digital.  

Sobre a adesão dos adolescentes ao tratamento, a Dra. Marta comenta sobre 

uma pesquisa realizada com os pacientes do DIP que mostrou que a adesão era maior 

entre os acima de 50 anos e diminuía conforme diminuísse a idade. Segundo ela isso se 

dava porque quanto mais velho, maior a aceitação de que o tratamento continuo que 

permitirá a qualidade de vida:  

“(Os pacientes acima de 50 anos) tem mais capacidade de aceitar a realidade: 
você tem que tomar remédio, se você quiser viver bem você tem que tomar 
esse remédio. Não tem o pensamento mágico de que você não tomar remédio 
e vai ficar tudo bem. Você já desenvolveu mecanismos que te ajudam a 
aceitar.” (Dra. Marta, Grupo Focal com os profissionais. Rio de Janeiro, 
novembro de 2016)  

 

 

 

 

 

 



26	
	

3. Os adolescentes e jovens 

No total foram entrevistados sessenta adolescentes e jovens, sendo 19 

homens e 41 mulheres. Nossa amostra é de maioria feminina devido ao Hospital B, que 

como foi citado anteriormente, mantém uma linha de pesquisa com mães soropositivas. 

É importante ressaltar também que nacionalmente, um dos perfis epidemiológicos 

brasileiros atualmente, na nova “fase” do HIV, é o das mulheres negras. Segundo o 

Boletim Epidemiológico de 2015, dos casos registrados no Sinan no período de 2007 a 

2015, 51,8% dos casos entre as mulheres é referente a mulheres pretas e pardas. 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015) Da nossa amostra, em geral, a maioria, 

representando 44, se autodeclaram pardos/pretos, 13 brancos e 2 amarelos/indígenas. 

Em termos de orientação sexual, 56 se declaram heterossexuais, 1 bissexual 

e 2 homossexuais. Em relação à idade, dividimos em 4 faixas etárias, das quais: 

- A maioria, no total de 32, pessoas encontravam-se na faixa entre 21-25 anos;  

- Seguidos de 19 pessoas entre a faixa de 18-20 anos; 

- Um total de 7 pessoas encontravam-se na faixa entre 15-17 anos; 

- E apenas 2 estavam na faixa entre 13-14 anos. 

No questionário haviam três perguntas que precediam a do valor da renda 

mensal da família com quem o jovem morava: há quanto tempo moram no bairro onde 

residem atualmente; com quem moravam; e quantas pessoas eram no total. A maioria, 

no total de 44, responderam que moravam há mais de 5 anos no mesmo bairro. Muitos 

moravam com familiares, no total de 40 pessoas; seguidas de 7 que moravam só com os 

pais incluindo madrastas e padrastos; 6 que moravam com companheiros, não 

necessariamente casados; 4 deles moravam sozinhos e apenas 1 morava com o pai, 

somente. Um total de 40 adolescentes e jovens conviviam com mais de 4 pessoas na 

mesma habitação.  

Quando os entrevistados eram muito jovens, normalmente abaixo de 16 

anos, não sabiam informar o valor exato da renda familiar, resultando em: 

- 10 respostas “não sei”;  

- 21 respostas “entre 1-2 salários mínimos”;  

- 17 respostas “entre 2-5 salários mínimos”;  
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- 9 respostas “1 salário mínimo”.  

De todos os entrevistados, 26 deles contribuíam com a renda familiar 

através do trabalho (um total de 18) ou do benefício social. O total de 16 entrevistados 

nunca haviam trabalhado, 1 era aposentado pelo INSS devido à doença e apenas 1 

estava realizando um estágio remunerado. A metade deles, 50,8% recebiam ou 

moravam com alguém que recebia algum benefício social, dos quais 44% recebia bolsa 

família e 32% recebia INSS.  

No que se refere a filhos, 24 deles eram pais ou mães, sendo que 11 

disseram ter apenas um filho(a), 6 disseram que tinham três filhos e 5 que tinham dois 

filhos. Das mulheres que responderam que já haviam engravidado, 3 delas nos 

informaram que já haviam abortado, sendo que uma foi um aborto natural e as outras 

duas usaram remédios como meio de interromper a gravidez. Essa pergunta está 

localizada no questionário como informação quantitativa, já que não busca explorar o 

motivo do aborto, a não ser que a entrevistada entre nesse assunto novamente durante a 

entrevista, seja por se sentir à vontade ou pelo acontecimento fazer parte da linha 

temporal da sua história.  

Quanto à escolaridade, 19 deles disseram frequentar a escola pública e 3 

frequentavam a escola particular. Um total de 13 adolescentes e jovens não 

frequentavam mais a escola e tinham o ensino fundamental completo, e 11 não 

frequentavam mais e tinham o ensino médio completo. Um total de 4 disseram que 

abandonaram a escola e apenas 1 haviam completado o ensino superior.  

Um total de 70% dependia do transporte público, por não possuir ou não 

morar com alguém que possuísse um carro particular. Um fator que nos chamou a 

atenção, a mim e a Thamires, era a distância entre a residência dos entrevistados e o 

hospital onde se tratavam. Ambos os Hospitais ficam localizados em regiões centrais 

nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro, e seus pacientes demoram em média 2 horas 

para chegar ao ambulatório. Em Niterói, 13 deles moravam na própria cidade; 11 

moravam em São Gonçalo; 2 em Maricá; 1 em Itaboraí; 1 em São João de Meriti; 1 em 

Nilópolis e 1 em Campinas/SP11. No Rio de Janeiro, 22 moravam entre o centro, zona 

norte e zona oeste da cidade; 2 na Ilha do Governador; 1 em Nova Iguaçu; 1 em 
																																																													
11 Este entrevistado de Campinas/SP morava em Niterói e se mudou recentemente para São Paulo com a 
família adotiva. Estava no ambulatório no dia da pesquisa para exames de rotina e para uma possível 
transferência para outro Hospital em Campinas.  



28	
	

Queimados; 2 em Duque de Caxias; 1 em Mesquita e 1 em Belford Roxo. São regiões 

em sua maioria distantes, que passam por trechos interditados por trânsito durante o 

início, meio e fim do dia, sem mencionar os altos custos e pouca frequência do 

transporte público.  

No caso do HIV/Sida, no entanto, por ser uma doença estigmatizada, já 

possui um histórico por parte dos usuários de serviços de saúde pública de busca de 

ambulatórios que se localizem longe de suas residências na intenção de “fugir” dos 

olhares e boatos de vizinhos. Nós ouvimos em mais de uma entrevista que eles não se 

importavam em atravessar a cidade para realizar o acompanhamento naquele hospital 

longe de casa porque sabiam que se fossem vistos por vizinhos seriam motivos de 

fofocas no bairro. Mas quando perguntávamos a eles se existia algum centro médico de 

atendimento ao soropositivo perto de onde residiam, 43 responderam que não, 15 

responderam que sim e 2 responderam que não sabiam.  

A maior parte da nossa amostra, totalizando 38, contraíram o vírus através 

da transmissão vertical (pela amamentação ou parto); 20 por transmissão sexual; 1 por 

transfusão de sangue e 1 alegou que não sabia se foi vertical ou transfusão de sangue. 

Enquanto eu pensava esse projeto pessoal e específico para o trabalho de conclusão de 

curso me questionei se deveria focar em uma forma de transmissão ou analisar de forma 

comparativa os discursos apresentados pelos dois “lados”, vertical e sexual. Porque 

alguns questionamentos surgiram à medida que nos envolvíamos no assunto, como por 

exemplo, a questão da revelação para outros:  

Será que o adolescente que nasceu com o vírus se sente mais à vontade em 

revelar para outros o HIV, diferente do adolescente que descobriu há poucos anos que 

foi infectado? Minha hipótese era que sim, que o adolescente de transmissão vertical, 

por saber desde o início da adolescência e conviver tanto com pessoas do circuito 

afetivo que também sabem do seu sorostatus  quanto com o tratamento desde a infância, 

se sentirá mais “seguro” em revelar do que o adolescente ou jovem que foi infectado 

durante uma relação sexual, um ato que já é carregado de tabus e culpabilização, 

motivos que causariam uma intimidação e de imediato um bloqueio sexual, como nos 

foi relatado em algumas entrevistas.  

Por questões metodológicas não é possível responder essas perguntas neste 

trabalho. No campo da produção acadêmica, existe um movimento com a intenção de 
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criar uma literatura sobre a Sida no Brasil12, focada em uma linguagem e discurso sem 

metáforas que reproduzem preconceito ou estigma. Dividir os soropositivos em dois 

grupos de transmissões não vai mudar a imagem que foi construída sobre o vírus ou sua 

síndrome, assim como não vai contribuir no debate sobre sexualidade com os recortes 

de gênero, raça e classe que é preciso ser feito na sociedade brasileira.   

Sendo assim, resolvi focar nos tópicos que achei mais relevantes para o 

debate acerca da sexualidade e do afeto, inscritos nas possibilidades do questionário 

KAP que foi aplicado, buscando analisar as diferenças e proximidades dos discursos de 

adolescentes que foram contaminados via sexual e vertical, analisando como essas 

práticas interferem na convivência com o vírus e no tratamento contínuo.  

Os tópicos serão: 1) as fontes de informação dos adolescentes e jovens sobre 

sexo, saúde sexual e reprodutiva, HIV/Sida e outras DST’s, partindo do pressuposto que 

a hipótese repressiva do discurso sobre sexo cria o “benefício do locutor”, segundo 

Foucault (1988),  o qual se reflete dividido entre diferentes grupos de poder como o de 

médicos, familiares e amigos, e que apresenta como consequência a colocação do 

discurso sobre o HIV/Sida entre eles no campo do privado, significando que eles só 

conversam e se informam sobre HIV com seus familiares ou médicas, e do discurso 

sobre sexo e sexualidades no campo do público, protagonizado pelos amigos e 

companheiros sexuais; 2) a revelação para eles, porque mesmo os adolescentes e jovens 

que contraíram por transmissão vertical só descobrem e tem consciência do HIV depois 

de uma certa idade; 3) a revelação para outros, ou o controle da informação sobre o que 

ele revela, já que o estigma revela um segredo, uma identidade que eles buscam 

esconder para não verem sua imagem relacionada a um comportamento desviante da 

norma, como indica Goffman (1963); 4) e por fim, seus receios e a relação do circuito 

de afeto com o tratamento, que a princípio tem uma carga influenciável, principalmente 

afetos relacionados ao medo, angústia e desamparo.   

3.1 Informações sobre sexo, saúde sexual e reprodutiva, HIV/Sida e 
outras DST’s: o sexo é com os amigos e o HIV com as médicas 

Uma frase que é muito propagada como senso comum é: “mas com a 

internet e tanto acesso a informação não é aceitável o jovem pegar uma doença 

																																																													
12 Bessa, Marcelo Secron. “Historias positivas: a literatura (des)construindo a AIDS”. Rio de Janeiro: 
Record, 1997. Originalmente apresentado ao Departamento de Letras da PUC/RJ como Dissertação de 
Mestrado.  
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sexualmente transmissível ou engravidar hoje em dia”. Meus pais sempre me falaram 

isso. Vários professores, profissionais da saúde, colegas de trabalho repetiram essa frase 

sempre que os assuntos vinham à tona. Inclusive um dos pacientes reproduziu esse 

pensamento quando falou sobre sua prima que engravidou:   

“Minha prima engravidou com 15 anos de idade cara. Antigamente tudo bem, 
minha tia, minha madrinha, engravidou com 13 anos de idade. Praticamente 
uma criança. Não sabia de nada. Igual como o HIV era antigamente, ninguém 
sabia de nada. Pois é, agora século XXI cara, uma pessoa engravidar com 
essa idade, pois é, muito criança cara, não dá. Passa na televisão direto 
‘camisinha, use camisinha’. Todo mundo sabe muito bem que tem que usar 
camisinha”. (LUCAS, Rio de Janeiro13.) 

Mas será que todo mundo sabe que tem que usar camisinha? Todo mundo 

tem acesso à camisinha? Todo mundo sabe como usar adequadamente a camisinha? 

Quem instrui essas pessoas? Elas recebem a informação de que existe mais de um meio 

de prevenção? Elas sabem que quem convive com o HIV hoje em dia (sob tratamento 

contínuo) tem a mesma sobrevida de quem é soronegativo? Que o SUS distribui os 

remédios gratuitamente? Que além do HIV existe a possibilidade de contrair outras 

DST’s, como sífilis e gonorreia? Parece-me que boa parte dessas questões não estão 

apenas relacionadas a tecnologias como a internet, de suposto amplo acesso, mas a 

relações desiguais de poder na sociedade ocidental no âmbito do gênero, sexualidade, 

raça e classe.  

Mais da metade dos entrevistados (52%) não tinha computador em casa, 

mas a maioria (75%) possuía um celular smartphone com acesso à internet. Ter internet, 

no entanto, não quer dizer que eles usem a plataforma online para tirar dúvidas e 

aprender informações consideradas úteis em relação a doença ou práticas sexuais, ou 

inclusive outros temas, como é pintado no imaginário social.  

No questionário há uma pergunta sobre qual é a principal fonte de 

informação deles a respeito de sexo, prevenção, HIV/Sida. Mais da metade, somando 

35, respondeu que eram os profissionais da saúde, 14 responderam que eram os pais e 

responsáveis, 4 responderam os meios de comunicação e 3 responderam familiares.  

Como mencionei anteriormente, o KAP não me possibilitou investigar mais 

acerca do porquê dessas respostas, mas me fez relacionar esses dados com o que 

Foucault admite, em História da Sexualidade – vontade de saber, sobre a sexualidade 

estar ligada a dispositivos atuais de poder, em que sua articulação não se baseia em 
																																																													
13	Lucas	tem	21	anos,	contraiu	o	vírus	por	transmissão	vertical	e	se	declarou	homossexual.	
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função da reprodução, mas está vinculada “a uma intensificação do corpo, à sua 

valorização como objeto de saber e como elemento nas relações de poder” (1988; p. 

118). Com isso quero dizer que as práticas sexuais e, no caso, as informações sobre elas 

estão perpassadas por transmissões de valores morais e normas prescritivas que mais do 

que informar, modelam configurações – corretas e não corretas – de uso do corpo, do 

prazer e da sexualidade de forma geral.  

Em uma das entrevistas, realizada em Niterói com a Dandara, uma 

adolescente de 16 anos, ela revelou que sua principal fonte de informação era a mãe, 

quem a aconselha de forma repressiva, passando-lhe a informação que não está na 

“hora” dela ter relações sexuais. Antes que eu pudesse perguntar o que ela pensava a 

respeito desse conselho, ela mesma me informou que não sentia “vontade” de se 

envolver sexualmente, justificando a ordem da mãe: 

“Com minha mãe. Não sei, fala sobre a doença que eu tenho né, e que pra 
mim segurar essa perereca, que não pode agora... Eu sei que não pode, até 
porque eu nem penso nisso. Não tenho vontade de fazer essas coisas.” 
(DANDARA, Niterói.14) 

Lendo o artigo do Artur Perrusi, “Sociologia histórica da doença: o caso da 

AIDS” (2011), ele aborda em um dos tópicos da discussão a relação entre a vida e a 

saúde. Segundo ele, a vida, que antes tinha uma conexão com o transcendental, agora é 

relacionada à saúde, corroborando a crença na medicina, na ciência, e na capacidade de 

autorregulação e autodisciplina individual. Parte do sentimento de culpabilização 

moderno está diretamente ligado a esse dispositivo que a saúde cria de ordenamento 

moral, que vai julgar se você bebeu demais, se transou sem camisinha, se engravidou, se 

pegou uma DST. 

Torna-se necessário analisar os discursos sobre sexo, onde se articula o 

poder e o saber, na sua distribuição de multiplicidades discursivas com o qual se julga 

de “variantes e de efeitos diferentes segundo quem fala, sua posição de poder, o 

contexto institucional em que se encontra”. Para Foucault devemos interrogar o discurso 

sobre o sexo em dois níveis: no da produtividade tática, o qual diz respeito aos efeitos 

de poder e saber que são proporcionados; e na sua integração estratégica, que analisa a 

conjuntura e as relações de forças na sua utilização conforme o evento que parte de 

diversos confrontos produzidos (1988, p. 111/113). No caso da Dandara, que nasceu 

com o vírus, a informação que a mãe transmite é a da proibição, repressão de qualquer 
																																																													
14	A Dandara tem 16 anos, contraiu o vírus por transmissão vertical e se declara heterossexual.	
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libido sexual que surge no início da adolescência, até mesmo na infância, não abrindo a 

possibilidade de diálogo com a filha sobre suas vontades e dúvidas a respeito do ato 

sexual, que na primeira vez pode ser assustador para muitos adolescentes. Bruna, uma 

adolescente de 19 anos, que contraiu o vírus por transmissão vertical, disse que sentiu 

medo na primeira relação sexual com o namorado, medo do ato em sim e da 

possibilidade de transmitir o vírus para o parceiro: 

“Meu primeiro namoro foi com 17 anos. Eu não tive relação tão cedo, ele 
esperou o tempo certo, com 18 anos. Ai eu fiquei meio assim, a gente fez 1 
ano juntos mesmo assim eu fiquei com medo, ele sabia que eu tinha, a gente 
se preveniu, e ficamos numa boa. Depois disso eu tirei essa preocupação da 
minha cabeça porque era uma coisa que eu sabia que era boba, era só eu me 
prevenir e prevenir o próximo, que não magoasse ninguém, que não ferisse 
ninguém com esse vírus. Sei lá, eu não desejaria isso pra ninguém”. 
(BRUNA, Rio de Janeiro) 

Em outra entrevista, realizada no Rio de Janeiro com a Diana, uma mulher 

que contraiu por transmissão sexual, de 20 anos, sua principal fonte de informação a 

respeito de sexo, camisinha e HIV é a equipe de profissionais do ambulatório, que ela 

denominou “as minhas doutoras”, que nesse caso a ajudam quando está passando por 

dificuldades tanto pessoais quanto “biológicas” referentes ao HIV:  

“Porque é difícil de aceitar então assim toda vez que eu tô passando por um 
problema eu comento com elas e elas me ajudam bastante. Recebo apoio (pra 
permanecer no tratamento) do meu marido, das minhas médicas, da minha 
psicóloga, dos meus pais também”. (DIANA, Rio de Janeiro) 

As práticas que os adolescentes e jovens adotam não giram entorno 

exclusivamente do grau de conhecimento e acesso à informação. As condições 

estruturais também vão interferir no contexto das práticas, como aponta Ayres: 

“Não tratar as práticas que expõem as pessoas ao HIV e ao adoecimento por 
Aids como fruto exclusivo da vontade e do grau de esclarecimento dos 
indivíduos, mas ver os comportamentos como a resultante final de um 
conjunto de condições estruturais e contextuais de onde essas práticas 
emergem.” (AYRES, 2002. P.20) 

Nem sempre os Hospitais vão tratar os pacientes com informação, cuidado e 

afeto. Muitas pesquisas já apontaram o destrato e preconceito da equipe de saúde com 

pacientes soropositivos, principalmente mães gestantes15. Na nossa pesquisa, dois casos 

nos foram relatados com detalhes em entrevistas sobre maus tratos, maldade e 

despreparo da equipe de saúde para com as mães soropositivas (além de outros em que 

elas só citaram rapidamente). Esse tipo de relato aponta não apenas o fato de direitos 
																																																													
15 Para maior aprofundamento no assunto ler: Ferreira-Bertagnoli, Mariana Simões Flórido. Gestantes 
soropositivas ao HIV: histórias sobre ser mulher e mãe. Ribeirão Preto, 2012. Tese de Doutorado, 
apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP – Dep. De Psicologia. 
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humanos básicos como acesso à saúde, cuidado e privacidade serem negados pelos 

profissionais, mas também evidenciam que isso é feito de forma bruta e violenta, 

atingindo a dimensão de humilhação e insulto moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 

2002). A Diana passou por essa experiência, apesar de hoje ela confiar na equipe da 

saúde do Hospital B, ela descreve como foi tratada no outro Hospital onde teve seu 

primeiro filho. 

Ela tinha 16 anos quando descobriu que tinha o vírus, durante o pré-natal, e 

disse que sofreu muito preconceito na hora do parto, que foi cesárea porque seu filho 

nasceu com 7 meses. Ela disse que sofreu mais porque não podia amamentar o bebê, o 

que era um sonho dela desde pequena, e que as enfermeiras e médicas do primeiro 

Hospital que frequentou faziam questão de lembra-la disso e de expô-la às outras mães 

que estavam amamentando seus bebês: “Eu via as outras mulheres amamentando e eu 

me sentia um lixo”. Elas pressionavam ela perguntando se ela tinha abandonado a 

criança, pois não tinha descido para vê-la, sendo que ela estava com uma infecção 

devido aos pontos, e não podia levantar da cama: 

“Toda hora a assistente social ia lá e falava ‘você abandonou seu filho 
porque, foi por causa do cara que colocou ele na sua barriga, você tá com 
raiva dele?’”. (DIANA, Rio de Janeiro) 

Ela contraiu sífilis junto com o HIV, o qual tratou com penicilina durante 3 

semanas, assim como seu filho que recebeu medicamento logo que nasceu. Na época ela 

não contou para ninguém. Por um momento eu achei que ela fosse chorar quando 

mencionou a sífilis, mas ela se segurou. Ela relatou que se sentiu revoltada quando foi 

encaminhada para o Hospital B, pois achava que receberia o mesmo tratamento que 

recebeu no hospital anterior: 

“Quando eu vim pra cá eu não queria aceitar ninguém, nem a opinião de 
ninguém. Eu estava muito revoltada, então pra mim médica nenhuma tava 
prestando mais. Eu me arrependo de não ter tido aqui porque aqui eu teria 
sido tratada normal”. (DIANA, Rio de Janeiro) 

O outro caso é da Marta. Quando eu perguntei sobre a qualidade do serviço 

no Hospital B, ela se demonstrou muito satisfeita e relatou que na primeira gravidez 

sofreu muito com o atendimento em outro Hospital. Segundo ela, descobriu o HIV no 

pré-natal do primeiro filho, sendo que não tinha sido o pai do menino que tinha 

transmitido a ela, mas outro homem (ela não se aprofundou nesse assunto). Como tinha 

recém descoberto, estava muito confusa e não tinha as informações necessárias sobre o 

que era ser soropositiva. O Hospital não informava a ela sobre a doença ou o 
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tratamento, ela teve que ir sozinha na época até o Hospital do Fundão para obter o AZT 

para a criança. A Marta é uma mulher negra (assim como a Diana) de 22 anos que têm 

três filhos, todos meninos, de 4 anos, 2 anos e o mais novo 1 mês. Não terminou o 1º 

grau, parou no 4º ano, mas disse que voltaria para a escola. Segundo ela, sua mãe é 

aberta a conversas sobre sexo e prevenção. Ela já teve sífilis duas vezes, das quais tratou 

no Hospital com penicilina. A última vez que teve foi no início da última gravidez, 

transmitida pelo pai do bebê, que sabia que tinha, mas não tratou e não revelou a ela. 

Sobre a camisinha, me disse que notou uma mudança referente ao uso mais frequente 

após a descoberta da soropositividade. A Marta e a Diana não são as únicas mulheres 

negras que sofreram preconceito e descobriram o vírus durante a primeira gravidez, no 

pré-natal. Casos assim são recorrentes no Brasil há mais de uma década no mínimo. 

Existe um documentário que retrata a vida de sete mulheres através de seus 

depoimentos a respeito da convivência com o HIV e o estigma. O documentário se 

chama Positivas (2009) e foi dirigido por Susanna Lira, na intenção de retratar a 

realidade de mulheres que contraíram o vírus através de seus parceiros estáveis ou 

maridos. A diretora busca também sensibilizar e conscientizar mulheres a usarem o 

preservativo independente da durabilidade da relação, seja com um “ficante” ou com o 

marido de anos.   

Outras três perguntas no KAP também me chamaram a atenção no que diz 

respeito à informação e que está ligada diretamente à revelação. As perguntas eram: é 

possível conversar com os pais/namorado/amigos sobre sexo, HIV, amor e 

relacionamento? Para cada categoria social (pais/namorados/amigos) nós dávamos as 

três opções, as quais eles respondiam sim ou não. Nas três categorias era possível para a 

grande maioria conversar sobre amor e relacionamento. Na categoria de pais, 41 

responderam que conversam sobre HIV e 37 responderam que conversam sobre sexo. 

Na categoria de amigos, 46 responderam que conversam sobre sexo e 24 responderam 

que conversam sobre HIV. Muitos inclusive riam quando fazíamos essa pergunta, 

sinalizando que falavam muito sobre sexo, como relatou um dos jovens em Niterói:  

“– E com seus amigos, é possível falar sobre sexo? – Sexo é toda hora 

(risos).” (CARLOS, Niterói)  

Alguns nos relataram que conversavam com os amigos na intenção de 

alerta-los e dar conselhos sobre prevenção e doenças. Duas entrevistas foram mais 

detalhadas nesse assunto, uma com a Luana, uma adolescente de 19 anos no Rio de 



35	
	

Janeiro, que apesar de falar sobre HIV com os amigos, nunca revelou a ninguém sua 

soropositividade: 

“(Conversa com os amigos sobre HIV) Ajudando a se prevenir. Revelar eu 
acho que não teria coragem porque é uma coisa muito forte porque eu acho 
que não só vai mexer com eles como vai mexer mais comigo por ter me 
aberto mais. É uma privacidade minha, eu gosto de deixar aquilo no meu 
mundo, só eu e ele, mais ninguém”. (LUANA, Rio de Janeiro.)   

A outra foi com o Carlos, um jovem de 22 anos em Niterói, que depois de 

revelar para o melhor amigo que ele tinha o vírus, passou a aconselhar o amigo para que 

ele não contraísse outras DST’s:  

“-- Você fala pra ele se preservar? - É, também né, porque o moleque não é 
feio também, doidão, pega um monte de pessoa. Ele já chegou pegando 
aquele treco... Esqueci o nome, aquele que tem um martelinho pra bater no 
pênis. Gonorreia, acho que é. Ele pegou um treco desse, por isso que eu falei 
pra ele, ficou igual um maluco, eu falei “ta maluco cara”! Aí eu converso pra 
caramba com ele. Algum treco, sífilis também. Eu falei “você é maluco” – 
Ele não se protege? - Ele não se protegia na época, agora ta se protegendo 
pra caralho. Até com a namorada dele ele usa na maioria das vezes”. 
(CARLOS, Niterói.) 

As relações de amizade são mais horizontais e não costumam ser similares 

às relações de hierarquia entre pais e filhos. No caso dessas duas entrevistas, a 

produtividade tática do discurso sobre sexo vindo dos adolescentes soropositivos gerou 

relações mais horizontais de informação já que seus ouvintes têm sua idade próxima, 

convivem nos mesmos ambientes, estão na fase de transição da adolescência juntos.  

Na categoria de namorado(a), 43 adolescentes e jovens responderam que 

conversam sobre sexo com seus companheiros e 34 conversam sobre HIV. Nessa 

pergunta, no entanto, 12 disseram que não conversam com seus namorados e parceiros 

sexuais sobre HIV. Um exemplo é o caso do Luis, um jovem de 22 anos entrevistado 

em Niterói, que alegava que o fato de sempre transar com camisinha com a namorada 

indicava que não era necessário conversar sobre HIV com ela (chamo a atenção para o 

fato de que a pergunta não era sobre revelar sua soropositividade, mas só de conversar a 

respeito do assunto): 

“- Você tem namorada? - Tinha, até a semana antes do carnaval. (risos) – E 
você conversava sobre sexo com ela? - Pra caraca. – E sobre HIV? - Não. – 
Você ficou quanto tempo com a sua namorada? - 1 ano e dois meses, mais ou 
menos. – Você nunca conversou com ela sobre isso, sobre HIV? - Não. – 
Mas por que, você tinha medo? - Não sei qual a reação dela né, também 
nunca transei com ela sem camisinha, tal. Sempre me preservando, ela nunca 
desconfiou, nunca falou nada não. Ela já desconfiou de que eu tava traindo 
ela, essas coisas bobas ai, mas disso ai não, foi sempre tranquilo”. (LUIS, 
Niterói.) 
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Como a relação do Luis com sua namorada foi longa, durou mais de um 

ano, ele revelou que as crises de ciúmes da namorada ocorriam porque ela achava que 

ele estava com outra nos momentos em que ele estava no Hospital realizando a bateria 

de exames e consultas. Como ele não havia revelado para ela, ele sumia durante os dias 

de consulta e causava a desconfiança na companheira. Outro detalhe desse relato é a 

irrelevância que ele dá para o sentimento de infidelidade que parte da namorada, 

sugerindo que se ela desconfiasse que ele tinha o vírus seria mais grave e preocupante 

para ele.  

3.2 A revelação para eles 

A revelação nunca é um acontecimento tranquilo, livre de receios. Pelo 

contrário, é cheio de medo, aflições, às vezes um misto de determinação com receio, 

mas sempre um momento traumatizante que ficará na memória dos adolescentes e 

jovens. A responsabilidade da revelação para a criança normalmente recai sobre os 

familiares ou responsáveis, que buscam ajuda da equipe de saúde, mais comumente das 

psicólogas. Em alguns casos, quando o adolescente chega numa idade avançada, entre 

os 15 e 17 anos, e a revelação ainda não foi feita, existe uma pressão por parte da equipe 

de saúde para com os responsáveis, pois existe o entendimento de que a pessoa tem o 

direito de saber sua condição de saúde. Por um lado, é compreensível a apreensão por 

parte dos responsáveis na hora de revelar o diagnóstico: a discriminação que ela poderá 

sofrer, a incógnita da reação da criança ou adolescente, a revelação de um “segredo 

familiar”16.  

As experiências com a revelação mudam de acordo com a forma de 

contágio: para aqueles que tiveram transmissão vertical existe um cuidado, uma 

preparação antes da revelação; já os de transmissão sexual normalmente a revelação é 

fria, no susto, e no caso de muitas mulheres, durante o pré-natal. No caso da transmissão 

vertical, alguns adolescentes até desconfiavam que tinham algo de diferente, 

principalmente devido à rotina de medicamentos e exames periódicos, como relata o 

Carlos, de 22 anos: 

Conversavam também (os profissionais do Hospital) pra se preservar e tal, 
não passar pra ninguém. Foi na época que minha mãe falou pra mim que eu 
tinha e tal, que eu não sabia. – Com quantos anos? – Tinha uns 14 anos, de 
14 pra 15. Eu tava me transformando, ai ela falou. Ai eles começaram a 
conversar comigo, falando o que eu podia fazer e o que não podia. Mas a 

																																																													
16 Para maior aprofundamento: Marques HHS et al. Revelação do diagnóstico e adolescentes vivendo com 
HIV/AIDS. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(3):619-629, mar, 2006. 
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maioria das coisas eu posso fazer né. – E qual foi a sua reação quando você 
teve a revelação? – Po, foi bem tranquila. Eu não fiquei desesperado não 
igual muitas pessoas ficam porque eu falei: pra mim tá aqui (no Hospital), eu 
tenho alguma coisa. Ai eu fiquei sempre preparado esperando alguma coisa 
da minha mãe. As vezes ela vinha e falava alguma coisa, ai via na televisão e 
olhava assim um pouco pra minha cara assim, ficava olhando assim. Ai eu: 
devo ter alguma coisa. – Você já desconfiava? – Já desconfiava. Mas nunca 
fui de ficar zuando na rua, eu sempre respeitei também. (CARLOS, Niterói.)  

Nem todos desconfiam. Em alguns casos inclusive, porque muitos são 

órfãos, como mencionei anteriormente. A Luana, por exemplo, relata que acordou um 

dia cheia de bolhas pelo corpo e sem conseguir levantar da cama, o que resultou em 28 

dias internada. Sem saber o porquê. Quando ela e a tia descobriram, sentiram como se 

um segredo da sua mãe tivesse sido desenterrado:  

Eu perdi minha mãe muito novinha, então eu não sabia o que eu tinha. Só fui 
saber quando eu morei com a minha tia, ai eu descobri. Ela foi me tratando e 
a ficha dela foi caindo. Ninguém sabia que minha mãe tinha porque ela pegou 
isso do meu pai. Então isso ai chocou a família toda. Eu tinha 9 anos quando 
descobri. Eu tinha muito medo, sei lá, não só de transmitir isso pra alguém, 
esse medo sempre foi eu botar na minha cabeça que eu tenho que me 
prevenir, sempre usando a camisinha, mas não só pensando em mim mas 
pensando no próximo, no meu companheiro. (LUANA, Rio de Janeiro) 

A Luana não demonstrou durante a entrevista o sentimento de 

culpabilização do pai ou da mãe. Mas em alguns casos os adolescentes e jovens tem 

nome e sobrenome de quem eles julgam os culpados por terem nascido com o vírus, ou 

contraído posteriormente, como no caso do Lucas, único homossexual que 

entrevistamos, que tem 21 anos. Sua experiência foi mais traumatizante porque ele 

achou o corpo do pai em casa, que havia cometido suicídio. Ele relatou que o pai era 

dependente químico, injetava drogas, e possivelmente foi a maneira como transmitiu o 

vírus para a esposa, mãe de Lucas: 

Vertical, porque minha mãe teve. Ela teve assim, ela não fez nem exames, 
nenhum, ela não sabia praticamente nada disso, ninguém fazia exame de 
HIV. Ai ela me ganhou, me amamentou, ai ninguém sabe de onde eu peguei 
isso não, nem eu sei. Ai quando eu descobri essas coisas cara, nossa eu chorei 
muito. Acho que eu tinha 15 anos de idade, por ai. Eu perguntava ‘por que eu 
tomo esses remédios mãe?’ Ela não contava de jeito nenhum. Foi meu pai 
que me contou, eu fiquei revoltado cara, ficava culpando o meu pai, e até 
hoje cara, meu pai que é o culpado, ele não fez nada. Ele se matou em casa. 
Eu encontrei ele morto em casa. (LUCAS, Rio de Janeiro) 

Casos como esses foram bem chocantes de ouvir durante as entrevistas. São 

traumas vividos, como estupro, maus tratos de pais adotivos, rejeição por parte de 

familiares ou pessoas com quem se relacionavam e confiavam. Todos esses casos se 

cruzam com a soropositividade de alguma maneira, mas não são exclusivos de quem é 
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soropositivo. Essa condição muitas vezes vem evidenciar conflitos e tensões já 

existentes. Contudo, acredito que seja uma condição que acrescenta uma dimensão 

significativa na medida que envolve não apenas possível dor e sofrimento, mas também 

hábitos e rotinas de vida e de relacionamento que impactam no dia a dia. Por outra 

parte, todos esses processos e experiências também são influenciados pela idade, a raça, 

o gênero e a classe, ao que se acrescentam carecterísticas familiares e da personalidade 

de cada adolescente.   

3.3 A revelação para outros, ou o controle da informação sobre o que 
eles revelam 

O processo de estigmatização, referente à teoria de Goffman (1988), que foi 

aprofundado por Parker e Aggleton (2001), ambos membros da ABIA17, gera a 

desigualdade social e expõe a diferença nas relações de poder entre os diversos grupos 

sociais a partir da exclusão social dos indivíduos. Muito dos entrevistados relataram 

casos de depressão após o conhecimento do sorostatus. O estigma sinaliza diferenças 

em determinados grupos de pessoas, no caso do HIV a possibilidade do “contágio”, ou 

atitudes referentes aos antigos “grupos de risco”, que já eram grupos marginalizados 

como as prostitutas, os viciados em drogas injetáveis e os homossexuais. O estigma 

encontra-se, segundo os autores, como construído na intersecção entre a cultura, o poder 

e a diferença. E ele causa medo, o principal afeto descrito como forma de receio pelos 

adolescentes e jovens. 

Enquanto eles me contavam suas experiências de como revelaram para 

amigos próximos, parentes ou parceiros sexuais, era possível sentir um misto de aflição 

com empolgação. Sentimentos contraditórios, mas que caminhavam juntos.    

A solidão e a culpa são também causas do estigma que percorre a história 

social do HIV, relacionado com os “grupos de risco” que hoje chamam de “população-

chave”.  Como menciona Sontag (1988), a morte social é vivida antes da morte física. A 

sociologia histórica das doenças revela que o HIV carrega representações antigas 

referentes a doenças como lepra, câncer, e a peste. Tais representações estão carregadas 

de signos e significados relacionados à morte e imagens do corpo mutilado e debilitado. 

Mesmo com a sobrevida que existe hoje para quem é soropositivo, essas antigas 

representatividades ainda estão no imaginário social. Durante as revelações, muitos 

																																																													
17 Parker, R.; Aggleton, P. Estigma, Discriminação e AIDS. Cidadania e Direitos nº1, Associação 
Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Rio de janeiro, 2001.  
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amigos, namorados ou parceiros sexuais se espantam com a notícia, pois alegam que 

“não parece” que os adolescentes carregam o vírus consigo. A representação de quem 

carrega o HIV ainda está muito atrelada à imagem do doente de SIDA. 

A reação do amigo do Marcos, paciente de 16 anos, foi de espanto porque 

não esperava que ele tivesse o vírus, já que o estereótipo que eles tinham sobre a doença 

era o clássico do início da epidemia (ficavam internados ou em camas, num estágio 

avançado da AIDS):  

“Ficou espantado. (A reação) Foi igual, porque não pensavam que eu tinha. 
Achavam que era uma pessoa que ficava na cama, ficava assim, e não é.” 
(MARCOS, Niterói) 

O Luan escolheu o melhor amigo, com quem tinha uma relação de longa 

data e de proximidade para revelar o segredo. Como aquele seria um momento especial 

para ele, resolveu contar no dia do seu aniversário, e a reação do amigo também foi de 

surpresa: 

“Só com meu melhor amigo mesmo, ele que sabe. Desde pequeno. Temos a 
mesma idade, nascemos quase no mesmo dia também. A gente faz 
aniversário sempre junto, faz festa, intera um com o outro lá. -- E qual foi a 
reação do seu amigo quando você contou pra ele? 

-- Ficou parado olhando pra minha cara, mó tempão. “Caraca mano, por que 
você não falou antes”?  Foi quando eu cumpri 18 anos que eu falei pra ele. Aí 
eu falei, “po, vamo conversar, e tal”, ele falou “vamo”, “vamo na 
churrascaria e tal, bater um papo”. Aí eu falei pra ele. Foi só isso, só. Ele 
parou assim, ficou olhando pra minha cara mó tempão, “nem parece que tu 
tem cara”! Ai eu fui e expliquei, que eu tomo remédio, essas paradas. Ele 
ficou me perguntando um monte de coisa. “Isso é normal cara”? “É, faço 
tudo normal, beijo na boca, faço um monte de coisa, praticamente a mesma 
coisa que tu faz ai eu faço. Aí ele comentou “é ruim porque é pra sempre né, 
na nossa vida e tal”, ai eu falei “pô, mas tem o remédio cara, é tranquilo”. Às 
vezes mesmo ele compra uma cerveja lá, eu tomo uns dois copinhos com ele 
lá, ai ele fica tranquilo também, eu fico tranquilo. Só não bebo, assim, muito. 
Eu falo pra ele que é normal e tal, mas não vai fazer igual um maluco ai não 
porque isso não é brincadeira cara”. (LUAN, Niterói.) 

O Lucas, que mora com a mãe e a avó, ainda não tinha revelado para a avó, 

mas suspeitava que ela soubesse. Sua justificativa para não contar era de que ele e a mãe 

temiam que a avó fosse achar que ambos iriam morrer:  

“Agora eu estou cuidando da mãe da minha mãe. Minha vó né, é aquele 
negócio, eu adoro ela, mas ela não sabe de nada, minha mãe não deixa. Eu 
não quero que ela ache que eu vou morrer. Mas minha vó sabe, ela se faz de 
besta, mas sabe”. (LUCAS, Rio de Janeiro) 

Já o ex-namorado da Luana se espantou quando ela revelou, e confessou o 

imaginário que ele e muitas outras pessoas tem a respeito do assunto:  
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 “Ele (namorado) se assustou, se assuntou, ele me viu e falou: não tem como 
ninguém apontar o dedo pra você e dizer que eu tenho isso, porque você é 
como se fosse uma  garota normal, como qualquer uma, quem te vê vai te ver 
normal, não vai achar que você tem isso, tem aquilo. Depois que eu me abri 
com ele, ele me acompanhou nos médicos, viu minha bateria de exames, 
então eu me sentia segura com ele”. (LUANA, Rio de Janeiro.)  

Outros discursos que surgiam eram sobre o sentimento de não ligar que as 

pessoas, como namorados ou amigos, soubessem, revelando um movimento de auto 

aceitação, mas que ao mesmo tempo não soubessem através deles: 

“Ah não sei. Até porque eu não ligaria se soubessem, principalmente meu 
namorado, não ligaria. Até porque se ele gostar de verdade ele não vai me 
largar por causa disso.” (CAROLINA, Niterói18) 

“Cara, sei lá, eu tenho mesmo, vou mentir pra que? To aqui, tomo meu 
remédio, vivo minha vida tranquilo, faço o que eu quero, tudo normal, como 
eles vivem. Tem umas paradas assim que eu nem ligo, só não falo mesmo por 
causa da falta de respeito de algumas pessoas. De resto, tô nem ai.” (PEDRO, 
Niterói19) 

Os sentimentos que eles narram sobre o momento pós-revelação para outros 

são sempre positivos: alívio, felicidade, autoconfiança, leveza. A Luana contou para o 

ex-namorado, porque segundo ela, o ex se questionava muito sobre o porque deles 

sempre terem que usar camisinha durante as relações sexuais: 

“Me senti muito aflita, porque era o medo, o medo de você perder a pessoa 
ou então da pessoa te magoar falando do seu problema. Mas tirei o medo da 
frente e fui que fui, porque a verdade sempre vem à tona né. Depois que eu 
contei me senti leve, confortável e aliviada porque tira um peso das costas. 
Tirei uma dúvida que dava em você e no seu companheiro ou na sua família. 
Me senti uma menina leve, confiante, porque uma coisa que eu não me sentia 
era confiante. Então quando eu contei e me abri me senti uma criança feliz, 
uma criança que tivesse ganho um doce, tipo assim”. (LUANA, Rio de 
Janeiro.)   

Sobre os questionamentos do ex-namorado ela disse que revelou não porque 

achava necessário, mas porque era uma questão além da utilitarista: era afetiva, porque 

ela disse que estava gostando muito dele, levando em consideração o tempo com que 

estavam juntos: 

“Não porque eu achei que fosse necessário (revelar para o primeiro 
namorado), mas porque eu tava gostando dele demais. Então três anos e cinco 
meses era muita coisa, então já tava na hora né. Ele não entendia o motivo só 
de camisinha, só de camisinha, aquilo ali deixa uma curiosidade. Por que se 
já tem três anos e cinco meses, só de camisinha, se a gente já se conhece, já 
entende um ao outro, então foi tudo através de uma conversa que eu sentei e 
conversei e foi uma conversa saudável, que ele levou numa boa. Eu terminei 
só porque eu tinha ciúmes mas a gente ainda conversa, somos amigos, ele 
pede pra voltar”. (LUANA, Rio de Janeiro)   

																																																													
18	A	Carolina	tem	16	anos,	contraiu	o	vírus	via	vertical	e	se	declara	heterossexual.		
19	O	Pedro	tem	22	anos,	contraiu	o	vírus	via	vertical	e	se	declara	heterossexual.	
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Com o namorado de três meses ela não quis contar porque sabia que a 

relação não ia durar muito devido a fofocas. Pra ela “não ia valer a pena abrir um 

segredo meu pra uma pessoa que ia destruir minha vida lá na frente. Eu deixei quieto, 

mas sempre me preveni”. Pode-se analisar que os critérios da Luana e de outros 

adolescentes e jovens estão relacionados, na maioria das vezes, ao tempo de 

relacionamento, à proximidade e ao risco da fofoca.    

Continuando com a entrevista da Luana, ela descreveu um caso da sua 

melhor amiga do colégio que foi exposta, a quem ela deu conselhos, mas nunca revelou 

que também tinha o HIV:  

“Eu dava conselhos porque já conheci uma menina que teve essa doença, 
porque ela não queria contar, mas descobriram, ai nisso espalharam pela 
escola, pros amigos, então aquilo foi um choque pra ela. Ela entrou em 
depressão, ficou internada, quis se mudar. Mas foi o que eu realmente falei: 
você não pode mudar o que você é porque, pelas pessoas, ou pelo o que elas 
pensam. Você vai se matar porque elas pensam que você tem essa doença e 
não pode namorar? Tanta gente que a gente vê forte e linda e tem essa 
doença, e ai? Se você for levar em conta tudo o que os outros falam, você não 
vai conseguir viver. Então você tem que levar isso numa boa. Eu falei pra ela, 
essa é uma doença tão normal pra mim, eu consigo viver, pior se eu tivesse 
com câncer, já pensou num câncer? Um câncer mil vezes pior porque essa 
doença não tem cura. Então você tem que dar graças a deus que você ainda 
tem esse medicamento, esse tratamento. Então ela entendeu e seguiu a vida 
dela”. (Os amigos do colégio) Eram preconceituosos, muito. Eu chorava 
porque eu era uma igual a ela, porque eu parava pra pensar e falava: imagina 
se fosse comigo? Ai sempre que tem um garoto que quer ficar com ela e 
descobre vem e pergunta, e ela tá sempre do meu lado, e me pergunta o que 
falar. Eu falo pra ela: olha só, ninguém sabe, você nunca passou essa doença 
pra ninguém, não precisa falar a verdade, mas se prevenir você tem que fazer 
isso, me promete que você vai se prevenir. Ela foi, conversou com ele, ele a 
conheceu, saíram e se divertiram. Saíram de novo, ela disse que se sentia bem 
porque eu e a família dela dávamos conselhos pra ela”. (LUANA, Rio de 
Janeiro) 

Ela comparou a sua condição de soropositiva com a de um câncer incurável, 

revelando também um estigma presente na história social da doença, uma referência na 

historicidade do próprio HIV. Para ela, ser soropositiva é “menos pior” que ter um 

câncer incurável, argumento usado para acalmar a amiga que havia sido exposta no 

colégio. Por outro lado, também é significativo ressaltar o fato dela oferecer apoio e 

conselhos para a amiga, se vendo como uma igual, mas ao mesmo tempo não explicitar 

sua condição. Ao meu ponto de vista, isso evidencia também o quanto a produção social 

da doença e do estigma relacionado a ela são complexos e operam em múltiplos 

sentidos, não unilateralmente – por exemplo, da sociedade para os diretamente afetados.  
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Sobre a revelação, Luana diz que recebe orientações das psicólogas do 

Hospital para não revelar a qualquer pessoa a soro positividade pois está sujeita a sofrer 

preconceito.  Em uma outra entrevista, com uma mulher que contraiu por transmissão 

sexual, a Clara, ouvimos com um sentimento de indignação que sua mãe soube através 

do médico, que ligou para ela sem a permissão da paciente. No início a mãe ficou 

devastada, ela disse, e que seus irmãos também, mas nunca saíram do seu lado. Na 

segunda gravidez a mãe a acompanhou no Hospital B para ter uma consulta com a 

psicóloga. Disse que todos da sua família se comoveram, apenas uma tia que não 

aceitou bem, pois havia perdido um filho decorrente à Sida.  

Reações de parentes que não aceitaram muito bem a notícia também são 

comuns. Muitos ficam incrédulos, são pegos de surpresa, e reagem de diferentes 

maneiras. A Luana tem uma irmã mais velha que não tem o HIV. Segundo ela, a irmã 

“ficou praticamente pior que eu, que tinha aquilo. Ela não sabia lidar com aquilo, era 

uma coisa sem reação pra ela. Quando a gente começou a fazer o tratamento ela sofria 

mais do que eu. Aquilo mexeu muito com ela, de verdade.” Lembrando que a Luana 

ficou 28 dias internada se recuperando de dores e bolhas pelo corpo. A reação do seu tio 

também não foi de grande “aceitação”, pois ele achou que os exames do Hospital que 

estavam errados20. No caso do tio da Luana, para ela a ficha dele não caiu até hoje, e a 

tia acha até hoje que corre o risco de perder a sobrinha (que a considera uma mãe) a 

qualquer momento para a doença: 

“A reação do meu ex-namorado foi ok, porque ele era uma pessoa super 
tranquila, então soube lidar com aquilo. Meu tio não, ele é inquieto, quando 
ele soube dessa história o mundo dele desmoronou. Eu era a única sobrinha 
dele por parte de pai, então ele não acreditou naquilo. Ele por ser muito 
insistente com as coisas, ele insistiu em me trazer pro médico fazer exame. A 
ficha dele não caia, ele achava que era o Hospital que tava com problema, ai 
a gente ia pra outro Hospital... até hoje acho que não caiu a ficha dele. A 
reação da minha irmã foi tudo e mais um pouco. A minha tia ficou com 
medo, achava que eu ia morrer, na época a gente nem sabia que doença era 
essa. Então eu comecei a ler mais, minha tia se informava mais. Me trazia nas 
consultas, eu fazia os exames. Era uma tia como se fosse minha mãe. Ela 
sempre agiu como se fosse minha mãe, mas naquela dúvida: eu vou perder 
ela? – então era aquilo pra ela, e até hoje é”. (LUANA, Rio de Janeiro)   

Em outra entrevista, a Monique, de 20 anos, nos contou que os pais e a irmã 

sabem porque na época que contraiu ela era menor de idade e tinha que ter um 

acompanhamento durante o tratamento. Ela relata que os pais ficaram muito abalados e 

																																																													
20	De	fato,	existe	essa	possibilidade,	como	na	vez	em	que	eu	fiz	um	exame	de	sangue	e	deu	falso	positivo	
para	Hepatite	 B.	 Na	 época	 eu	 tinha	 15	 anos,	 nunca	 tinha	 transado	 na	 vida,	 e	meu	 pai	 quase	 surtou.	
Pediu	imediatamente	para	refazer	os	exames,	que	depois	deram	negativo.	
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achavam que ela ia morrer, pois eles não tinham muita informação na época. Não quis 

contar para as amigas (os) ou familiares. “Eu tentava me fazer de forte, mas por dentro 

eu tava quase morta também, quase morrendo de tanta tristeza, mas eu não queria 

demonstrar isso pra eles, que eu tava me sentindo culpada. Eu não falei nada pra eles, 

mas eu vi que eles tavam chorando, tavam tristes”. Só revelou para o marido desde 

então, com quem estava já há 4 anos junto:  

“Antes dele ser meu marido ele era meu amigo, então eu confiava muito nele 
e já trazia ele pra cá (hospital) porque eu tinha síndrome do pânico e não 
conseguia vir sozinha. Ai eu começava a contar pra ele, eu falava ‘eu acho 
que o outro tinha HIV, eu acho que ele me passou, e se ele me passou, como 
é que vai ser, você ficaria comigo do mesmo jeito?’, ai ele falou que ficaria. 
Ai eu ia perguntando um monte de coisa pra ele e ele ia aceitando ‘é claro 
que eu ficaria, sem problema nenhum, eu não ia ter preconceito com isso de 
maneira nenhuma’. Eu já sabia que eu tinha, mas eu queria ver como é que 
ele ia reagir, e ele reagiu super bem. Ai chegou um momento que eu tava sem 
medicação e o vírus começou a subir um pouquinho, ai quando eu comecei a 
tomar eu tava meio abalada psicologicamente ai eu fui e chamei ele e contei, 
falei a verdade... nisso ele foi me apoiando e a partir dai ele foi morar 
comigo”. (MONIQUE, Rio de Janeiro) 

A Monique usou uma tática que também é comum entre eles: de fazer 

perguntas sobre o assunto, sondar a pessoa antes para ver quais as opiniões e reações 

dela, para depois, dependendo das reações, decidir revelar ou não. Outros adolescentes 

nem tentam essas táticas, porque já sentem o medo do desamparo e da violência antes 

de se arriscarem: 

“Eu tenho medo de se alguém descobrir começar a ter medo de mim, me 
tratar de outra forma. Minha irmã também sabe o que eu tenho, mas nada 
mudou, só minha família sabe mesmo, mas o resto dos parentes ninguém 
sabe. Até os meus amigos de infância mesmo, que cresceram junto comigo, 
que eu considero como irmãos, eu não tenho coragem de dizer, com o receio 
deles criarem algum tipo de medo de mim”.  (MONIQUE, Rio de Janeiro.) 

 “Eu não tenho coragem de falar.” (TASSIA, Niterói21) 

Como as entrevistas citadas demonstram, a decisão de contar, para quem 

contar, quando e como contar, são variadas e dependem muito da rede de relações e das 

próprias noções e informações que se tem sobre a doença. Em grande medida, 

dependem também das expectativas, positivas ou negativas, que os adolescentes têm e 

criam sobre como irão reagir as pessoas, sejam próximas – pais, irmãos, parentes, 

amigos- ou mais distantes – a sociedade, as pessoas em geral. As vezes buscam não 

contar para proteger pessoas queridas – não preocupar-, outras para se proteger de 

possíveis pré-conceitos, sanções morais, exclusões, entre outras reações negativas. O 

																																																													
21	A	Tassia	tem	16	anos	e	contraiu	via	vertical.	
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ponto comum, me parece, é que mais do que uma informação a ser dada, o ato de contar 

é visto mesmo como uma revelação, ou seja, como algo que está oculto, em segredo, e é 

levado a luz. Isso pode produzir alívio, como tirar um peso das costas, mas parece ser 

sempre um processo complexo. Por outra parte, as próprias reações das pessoas as quais 

o segredo é revelado evidenciam também as representações e imagens comuns sobre a 

doença. Representações e imagens que não condizem com a experiência e conhecimento 

de se relacionar com alguém que está afetado.  

3.4 Os receios e a relação do circuito de afeto com o tratamento 

Os circuitos de afeto demonstraram ser um fator relevante no tratamento dos 

adolescentes. Assim como a revelação (na maior parte dos casos) tem como resultado a 

troca de cuidado, consequência da confiança que o jovem depositou na pessoa a quem 

revelou, este gera um incentivo e uma cobrança referente ao tratamento. 

Para eles atingirem a carga viral indetectável, devem seguir uma rotina 

disciplinar em relação aos medicamentos. O excesso de álcool ou de outras drogas não é 

aconselhável, apesar deles criarem mecanismos (como o uso de antibióticos) para 

participarem de festas e ingerirem álcool igual aos seus colegas, por exemplo. Esquecer-

se de tomar um ou dois dias o remédio é comum, quem nunca se esqueceu de tomar um 

medicamento contínuo devido à rotina do dia a dia, ou uma viagem, ou porque estava 

distraído com algo na hora escolhida para tomar o medicamento? Esses esquecimentos, 

dependendo do organismo biológico da pessoa e da frequência com que ela fica sem 

tomar um dos comprimidos, podem influenciar na carga viral, causando uma resistência 

do vírus à combinação escolhida para aquela pessoa. Essas interrupções casuais afetam 

principalmente as combinações possíveis dos remédios que compõem o coquetel. Já a 

interrupção em longo prazo é mais séria. Muitos adolescentes alegaram interrupções que 

duraram meses, às vezes mais de um ano. O próprio Lucas revelou que odiava os 

medicamentos porque lhe causavam tonturas, e que era obrigado pelo pai a tomá-los: 

“Ele (pai) me obrigava a tomar o remédio. Eu odiava o remédio, me dava 
tontura. Agora eu tomo remédio tranquilão. Eu tenho que tomar né senão eu 
morro (risos)”.   (LUCAS, Rio de Janeiro) 

A interrupção mais longa foi justificada entre eles pelos seguintes motivos: 

falecimento da avó; falecimento da mãe; transferência da pediatria para o setor adulto 

(neste caso a interrupção foi devido à falta do paciente nas consultas marcadas); 

depressão; tentativa de suicídio; não aceitação da condição de soropositividade; não 
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querer/aceitar mais tomar os remédios; por raiva de ser soropositiva e da pessoa que a 

contaminou; porque (os medicamentos) a fazia lembrar que é soropositiva; problemas 

familiares; problemas psicológicos (histórico de estupro que acarretou em depressão); 

rebeldia da adolescência; rotina; se esquecia por ser muito novo; sentia raiva; 

desmotivados por não ter cura; e revolta.   

O que muitos relataram como motivo é a perda de algum parente ou pessoa 

próxima a eles, o que desenvolvia uma possível depressão, como relatou Felipe. A 

perda da mãe adotiva fez com que ele não se importasse mais com o que os parentes e 

médicos dissessem a ele, causando um bloqueio temporário durante o luto. Ele conta 

também qual sua relação com o pai biológico: 
“Pequeno eu tomava injeção na veia, ai fui crescendo, cheguei nessa idade ai 
comecei a tomar as pílula. – E o que seu pais te falavam quando eles te 
davam as pílulas? – ‘Fulano, vem tomar o remédio!’, ai eu ia lá e tomava o 
remédio. Eu sempre guardei tudo pra mim (nunca questionou sobre o 
medicamento). -- Você já interrompeu o tratamento alguma vez?-- Já, depois 
que minha mãe faleceu. Tem 5 anos já. Foi dia 4 de janeiro que ela faleceu, 
2010. Fiquei um bom tempo (sem o tratamento). Eu vinha aqui, entrava por 
um ouvido e saia por outro. Ficava só olhando pra cara deles, eles falando. 
Eu nem lembro o que eles falavam. Ai ficava só olhando pra cara das pessoas 
e não escutava nada, nada, ficava igual um doido. Ai fui pra casa, peguei os 
remédios tal, larguei la, deixei la. Ai agora eu falei cara ta maluco, vou fazer 
isso não. 
-- E sua mãe faleceu de que? -- Pressão alta. Tipo, minha mãe mesmo faleceu 
quando eu era pequenininho. Ai essa é minha mãe adotiva. Eu nunca tinha 
visto minha mãe mesmo. Ai essa minha mãe adotiva foi e faleceu. -- E seus 
pais adotivos te adotaram quando você era pequeno? – Quando eu era 
pequeno. Minha mãe faleceu e meu pai mesmo foi embora. Ai essa minha 
mãe adotiva falava que eu ficava muito agarrado assim na roupa dela. Eu 
chamava ela de mãe. Ela é irmã da minha mãe. Ai ela foi e me pegou. Ela 
falou que ficou olhando pra minha cara eu chamando ela de mãe, ela falou 
que chorou, foi lá e me pegou. Ai minha avó queria me pegar, ela falou que 
não. Ela também não podia ter filho. História longa. -- Seu pai então ele é 
adotivo? -- Meu pai mesmo nem conheço. Só conheci mesmo quando eu fui 
nessa comissão que ele tava lá. Ai ele me viu passando, um carrão do caraca, 
um empresário passando junto assim, ai eu passei por ele. Ai ele olhou assim 
e tal, ai eu olhei pra cara dele assim, ele nunca falou comigo, nem olhava pra 
minha cara quando eu passava. Depois desse dia que eu passei ele parou la na 
rua, no dia seguinte, falaram que eu não tava em casa. Ai foi na outra semana 
eu tava em casa e tal, descansando ai ele apareceu. Fiquei olhando pra cara 
dele assim e tal, falei mais nada. Cara, foi ano passado. Tá maluco, não quero 
nem ideia com ele. Foi minha prima que ficou dando atenção pra ele. Agora 
quer me ver? Depois de criado já? Moro sozinho, trabalho e tal. No dia que 
eu precisei ele não tava. Ai eu falo que o outro é meu pai. Ele mora em 
Niterói, eu fico lá, com ele lá, eu trato ele como pai. (FELIPE, Niterói.) 

Já a Maria, de 22 anos, está indetectável há muito tempo (não especificou 

quanto) e confessou que se esquece de tomar alguns dias, como quando acaba a cartela, 

mas que isso não altera sua carga viral. Ela menciona uma frustração que é não poder 

amamentar, mas não justifica como sendo o motivo real do bloqueio com os 
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medicamentos, ao passo que ela alega que as brigas familiares e crises de ansiedade são 

os reais motivos: 

“No início, eu mesma sentia raiva de mim, porque eu não aceito ter, eu não 
consigo aceitar ter. Então diversas vezes, pelas minhas crises de ansiedade, 
porque eu não tava cuidando, por brigas familiares, diversas vezes eu me 
estressava porque juntava uma coisa com a outra e eu achava que o remédio 
tinha culpa de tudo e ia lá e jogava os remédios todos na parede, eu não 
queria saber. Eu desistia, falava que eu não queria mais, que eu preferia 
morrer com isso do que ficar vivendo o resto da vida tomando antirretroviral 
porque eles me enjoam. Ficar tomando remédio todo dia é muito ruim, e não 
amamentar também pra mim é muito ruim. Já ficava dois, três, quarto dias 
sem, depois eu voltava a tomar porque meu marido ia lá, e minha mãe 
também ia, e me ajudavam. Em relação a amamentação eu quero ter outros 
filhos, eu quero amamentar os próximos, meu sonho não é a cura, mas que 
eles inventem uma forma de poder amamentar. E eu não acredito que seja só 
eu, acredito que sejam muitas mulheres frustradas, porque desde pequeninha 
que a gente começa a brincar de boneca, com o peito, a gente vê a mãe ou 
alguém amamentando, então isso é muito triste porque era meu sonho. 
Quando eu descobri que eu não podia amamentar me chocou mais do que 
saber que tinha o HIV dentro de mim. Sinto uma culpa deu ter feito a besteira 
de me envolver na minha adolescência com gente errada e acabar contraindo 
isso, então assim, quem pagou isso foi o meu filho, então eu me sinto culpada 
e é difícil de tirar isso de dentro de mim”. (MARIA, Rio de Janeiro) 

A Diana, que relatou sua experiência com o Hospital, já interrompeu o 

tratamento uma vez, durante 4 meses, por motivo de “rebeldia”. Ela não definiu o que 

causou essa rebeldia, mas disse que voltou durante o pré-natal do bebê. E disse que 

nunca mais interromperia o tratamento pois tinha 3 filhos para cuidar. 

Outros motivos como esquecimento e “preguiça” também fazem parte da 

realidade de muitos, como relatou a Cris, de 16 anos. No final do depoimento revelou 

que tinha passado uns dias na casa da tia do namorado com a família toda dela, o que 

indica que as motivações podem ter sido outras como vergonha, por exemplo: 

“Como eu disse, por preguiça e esquecer. Porque fico muito ligada no celular 
e acabo me perdendo, esquecendo da hora. – Por que você não coloca alarme 
no seu celular? – Eu esqueço. Eu posso colocar o alarme pra tocar, eu vou 
ver e não vou lembrar porque eu coloquei aquilo. – Você ficou quanto tempo 
no hospital (internada) agora? – Uma semana. – Mas você ficou quanto 
tempo sem tomar remédio? – Eu tinha ido pra Camboinhas no sábado e voltei 
na quinta, eu esqueci e fiquei sem tomar. No condomínio da tia do meu 
namorado. Ai tava todo mundo lá, ai como a gente descia pra ficar 
conversando com o pessoal, a gente subia e tomava banho, escovava o dente 
e dormia. Eu ficava me esquecendo.” (CRIS, Niterói.) 

Os afetos de cuidado e preocupação, transmitidos por parentes ou amigos 

próximos, geram um incentivo para que eles continuem na rotina dos medicamentos, 

tarefa que deve ser permanentemente construída durante a fase da adolescência, 

principalmente depois dos motivos alegados por eles. O Luan, por exemplo, de 22 anos, 
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alega que seu pai ficou mais insistente em relação aos medicamentos depois que a mãe 

dele faleceu: 

“Meu pai, poxa, chega a ser chato ele. Minha mãe faleceu, minha mãe, 
caraca, enchia o saco. Ai meu pai fala duas vezes mais. Começa a conversar 
comigo e não para mais. (O pai) me cobra muito. ‘Toma remédio!’, ‘Foi lá? 
Fez exame?’ Hoje ele me fez acordar cedo”. (LUAN, Niterói) 

Ele relatou também como foi sua relação com o melhor amigo que se tornou 

mais próxima fisicamente, através do abraço, depois que ele fez a revelação: 

“Meus parentes assim todo mundo sabe e tal, mas ninguém fica comentando 
nada comigo não, só quando eu comento mesmo eles perguntam alguma 
coisa. Minhas primas ficam perguntando algumas coisas assim, se é normal. 
Me tratam normal. E, quando é assim pessoal de fora eu nunca falei não, só 
meu amigo mesmo. – E você já notou mudança na atitude das pessoas depois 
delas saberem que você é soropositivo? - Não, na verdade melhorou minha 
amizade. Ai que ele se aproximou mais de mim. – É a confiança? - É, me 
cobra pra caraca. Não me abraçava, hoje ele me abraça. Igual um maluco”. 
(LUAN, Niterói)

Os diversos relatos e motivos alegados em relação ao uso dos medicamentos 

e a continuidade com o tratamento demonstra como essa relação de cuidado é permeada 

por diversas experiências que não necessariamente estão diretamente vinculadas com a 

doença, mas com vivências pessoais e familiares que tem reflexo nas formas não apenas 

de se tratar medicamente, mas de se cuidar emocionalmente. 
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4 Considerações finais 

Quando eu iniciei nessa pesquisa, eu me sentia aterrorizada só de pensar na 

hipótese de contrair HIV ou outras DST’s, como sífilis. Toda vez que eu me dirigia a 

um centro de saúde para buscar os resultados  do exame de sangue, mil e um 

pensamentos corriam pela minha mente, eu suava frio, repassava  pela memória todas 

as  relações sexuais que  tinha tido antes da chamada “janela imunológica”, ou seja, os 

três meses  que os médicos dizem que temos que dar antes de realizar o exame, para 

diminuir as possibilidades de erro no diagnóstico. O sentimento de medo sempre 

existiu, mas eu nunca me questionei o porquê. A primeira imagem que vinha para mim 

quando eu pensava em DST’s eram de corpos magros, quase esqueléticos, cheios de 

manchas rosa e avermelhadas. O primeiro pensamento era que nunca mais eu iria ter 

relações sexuais na vida. Felizmente, passados dois anos desde o início da pesquisa, 

esses pensamentos e imagens não me perturbam mais.  

Conhecer, interagir, trocar afetos e ideias com os adolescentes e jovens que 

convivem com o vírus foi uma experiência e um exercício de questionamento diário 

sobre os porquês. O porquê do preconceito, dos bloqueios, do medo ou da apreensão na 

hora da revelação, da falta de informação adequada e baseada na realidade atual sobre 

como é viver com o vírus. Sabe-se que a sexualidade humana é uma construção social e 

cultural, baseada em complexos circuitos de significados inseridos em contextos de 

relações desiguais, nos diversos âmbitos da sociedade. As vivências relatadas por 

adolescentes e jovens que moram distantes dos ambulatórios onde se tratam, nos quais 

devem comparecer de três em três meses para realizarem a rotina de exames e consultas, 

não respondem todos os porquês, mas indicam alguns pontos.  

Uma primeira questão que surge dos relatos é a falta de informação na 

sociedade em relação a não distinção entre o vírus e a doença, no sentido da imagem 

que se tem sobre a doença se sobrepor e não se dissociar do vírus. Assim como o 

Boletim Epidemiológico, em 2014, separou em duas categorias os casos notificados, 

entre HIV e AIDS, discussões que envolvam o tema poderiam sinalizar essa 

diferenciação, principalmente nas mídias sociais e digitais, as quais possuem maior 

visibilidade.  

Assim, a pedagogia da prevenção também se mostra um caminho 

importante, tendo em vista todos os motivos relatados pelos adolescentes e jovens 
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quanto à interrupção do tratamento. Dar autonomia e o máximo de opções de métodos 

de prevenção a eles é uma forma de empoderamento e tentativa de minimizar o 

relacionamento truculento que muitos possuem com os medicamentos.  

Em segundo lugar, apesar de alguns relatos negativos em relação a atendimentos nos 

hospitais, tanto a presença da ONG no ambulatório quando o grupo criado pelos 

profissionais para atender melhor os adolescentes e jovens demonstraram ser efetivos e 

duradouros. Ambos os casos têm sua matriz na construção de circuito de afetos entre a 

equipe e os jovens, buscando uma proximidade com eles na intenção de criar um laço 

afetivo, que como mencionamos, demonstra ser um fator de grande importância na 

aderência ao tratamento contínuo. Pensar nos grupos de reflexão como um método de 

pedagogia preventiva mais horizontal não significa pensar em algo “simplista”. O grupo 

entre os adolescentes se demonstrou o método mais efetivo no Hospital B devido a faixa 

etária, mas também porque experiências, valores, projetos e obstáculos são mais 

facilmente partilháveis. (AYRES, 2002) 

Em terceiro lugar, os relatos dos adolescentes mostram, ao meu ver, a 

diversidade de experiências e a complexidade de traçar caminhos unilaterais na 

explicação da doença, do tratamento e dos caminhos de medicalização. Fica evidente 

através das entrevistas como viver com o vírus é um processo que afeta e é afetado por 

outras experiências e relações sociais. Algumas dolorosas e traumáticas; outras 

preenchidas por cuidados, afetos e estreitamento de laços. Ao mesmo tempo, muito dos 

relatos mostram a perduração de preconceitos que vão se produzindo e reproduzindo em 

diversos circuitos e que contribuem com a estigmatização da doença e, portanto, com 

manter ela e as informações em torno a ela como algo a ser ocultado. O foco das 

políticas públicas, em grande parte voltado para “grupos de risco”, exclui e generaliza 

comportamentos que se estendem para diversos grupos sociais, e contribui para a 

reprodução do estigma. Segundo Ayres: 

“Em termos bem sintéticos, trata-se de não centrar as políticas, programas e 
ações tanto em grupos identitários, ou grupos de risco, mas nas relações 
socialmente estabelecidas entre os diversos grupos populacionais e suas 
interdependentes e cambiantes identidades.” (AYRES, 2002. P.20)  

Nesse sentido, acredito que os comportamentos referentes à prevenção 

devem ser obtidos através da informação. Não apenas pelo conhecimento médico, mas 

pelo debate acerca das relações de poder, gênero, raça e classe social. Este caminho 

mostrará resultados a longo prazo, já que comportamentos sociais são construídos ao 
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longo do tempo. A inserção da discussão sobre a história social das doenças em escolas 

do ensino fundamental e médio, por meio de grupos de reflexão, é imprescindível, na 

intenção de promover uma análise que vai além da medicinal, que aborde aspectos 

sócio-políticos e psicossociais das doenças. 
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