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RESUMO 

 

Introdução: A qualidade de vida de pacientes vivendo com HIV pode ser influenciada 

por uma série de fatores. Mulheres pertencentes a este grupo possuem particularidades 

que despertam o interesse da comunidade científica, uma vez que trazem em si 

subjetividades que estão além das questões de ordem clínica. Objetivo: Identificar o 

perfil sexual e psicossocial de usuárias de um hospital público no Estado do Rio de 

Janeiro. Métodos: Estudo seccional com a aplicação de um roteiro semiestruturado em 

forma de entrevista em 70 mulheres infectadas pelo HIV usuárias de um serviço de 

infectologia de um hospital público no Estado do Rio de Janeiro no período de abril de 

2012 a março de 2013. Resultados: A média de idade das participantes foi de 34,9 anos 

(DP= ± 11,2). Mais da metade das mulheres 55 (78,6%) adquiriu a infecção por via 

sexual, entre solteiras 27 (38,6%) e casadas/união estável 29 (41,4%), sendo 68 (97,2%) 

de orientação heterossexual e 42 (60%) relatou possuir vida sexual ativa. O grau de 

instrução/escolaridade mostrou que 36 (51,4%) das pacientes possuíam o ensino 

fundamental incompleto. Metade destas possuía ocupação/emprego, e poucas já haviam 

deixado o trabalho por causa da infecção, assim como relataram que as empresas que 

trabalhavam não tinham conhecimento sobre a doença, em que os motivos mais comuns 

alegados foram o preconceito e por considerarem uma questão de ordem pessoal. 

Quanto à auto percepção, 38 (54,3%) das avaliadas não apresentaram satisfação com 

seus corpos, e 21 (30%) vivenciaram uma possível redução da libido após a infecção. O 

uso de HAART ocorreu em 51 (72,9%) pacientes, e ainda estas classificaram como seus 

maiores desafios na realização do tratamento: a adesão e o acesso ao hospital, ambos 

com suas implicações. Conclusão: Nossos achados demonstram a necessidade de se 

elaborar ainda mais estratégias em saúde que visem contribuir na atenção integral que já 

vem sendo fornecida a estas mulheres, no tocante a: reinserção social 

(ocupação/emprego), escolaridade, comportamento de risco e práticas preventivas, 

relações soro discordantes, revelação do diagnóstico, satisfação com o corpo e ainda a 

adesão ao tratamento proposto.  

 

Descritores: HIV, Terapia Antirretroviral de Alta Potência e Mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

Introduction: The quality of life of patients living with HIV may be influenced by a 

number of factors. Women belonging to this group have characteristics that have 

attracted the interest of the scientific community, since they bring subjectivities that are 

beyond clinical concerns. Objective: To identify the sexual and psychosocial profile of 

HIV positive women infected who are users of a public hospital outpatient service in the 

state of Rio de Janeiro. Methods: A cross-sectional study and a semi structured 

interview with 70 HIV-infected women was carried out from April 2012 to March 2013. 

The patients were from an AIDS outpatient service of a hospital in Nova Iguaçu 

(Hospital B - HB), in the State of Rio de Janeiro. Results: The average age of the 

participants was 34.9 years (SD: ± 11.2). More than a half of the women 55 (78.6%) 

acquired the infection through sexual intercourse. The marital status reported was 27 

(38.6%) single and 29 (41.4%) married/stable union; 68 (97.2%) were heterosexual and 

42 (60%) reported having an active sex life. The level of schooling showed that 36 

(51.4%) of the HB patients had not completed elementary school. Half of these women 

had an occupation or were employed, and only a few had left the job because of the 

infection. They reported that  their work place had no knowledge about their infection. 

The most common reasons given were prejudice and they considered it a personal 

matter. In terms of self-perception, 38 (54.3%) of the HB patients evaluated were 

dissatisfied with their bodies, 21 (30%) and had experienced a decline in libido after 

becoming infected. More than half of the sample 51 (72.9%) used HAART, and these 

patients classified their biggest challenges in carrying out the treatment as: adherence 

and access to the hospital, along with its implications. Conclusion: Our findings 

demonstrate the need to develop health strategies further in order to contribute to the 

comprehensive care that is being provided to these women, in relation to: social 

reinsertion (occupation/employment), education, risk behavior and preventive practices, 

serodiscordant relationships, disclosure, satisfaction with body and also the adherence to 

the proposed treatment. 

Keywords: HIV, High Power Antiretroviral Therapy and Women. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início da década de 80 foram publicados os primeiros relatos da infecção 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), assim como da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) causada pelo mesmo patógeno. Nessa época, nos 

Estados Unidos da América (EUA), pacientes apresentavam quadros clínicos de 

pneumonia por Pneumocystis carinii (denominação atual Pneumocystis jirovecil) e de 

Sarcoma de Kaposi, e estes em geral possuíam algumas características em comum, além 

do fato de serem homens que faziam sexo com homens (Rachid e Schechter, 2008). 

A AIDS é uma doença pandêmica que tem como agente etiológico o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), que possui como um de seus alvos os linfócitos T 

CD4 +, que são as células mais atingidas, sendo hábil em realizar alterações no DNA 

celular com a finalidade de promover a sua replicação viral. Após essa replicação, 

ocorre o rompimento dos linfócitos e o HIV continua seu ciclo em busca de outros alvos 

para progredir a infecção, pois é um patógeno intracelular obrigatório (Melo et al., 

2006; Brasil, 2008).  

Esta pandemia consiste em um problema de saúde pública e segundo o 

Ministério da Saúde, até junho de 2015, ocorreu o registro de 798.366 casos de 

HIV/aids no Brasil, sendo que de 2005 à junho de 2015 se deu o registro de 410.101 

casos identificando a expansão da epidemia no Brasil (Ministério da Saúde, 2015).  

Das unidades da federação, as que apresentaram as maiores taxas de detecção do 

vírus foram os estados do Amazonas e Rio Grande do Sul para o ano de 2014. Outro 

fato importante foi à redução desta detecção em torno de 26,5% na região Sudeste, já 

que em 2005 esta taxa foi de 25,3% que passou para 18,6% casos a cada 100mil 

habitantes (Ministério da Saúde, 2015). 

Os dados acumulados descrevem um registro de 278.960 casos de aids em 

mulheres (35%), menor que nos homens (519.183 - 65%), demonstrando que ocorreu 

uma tendência de queda entre 2005 e 2014 de 18,9% para mulheres. Quanto à diferença 

entre sexos, esta tem apresentado diferença nos últimos 10 anos, sendo as maiores taxas 

para mulheres entre 35 e 39 anos (28,2%), seguido de 40 a 44 anos (26,6%) e ainda 

entre 30 e 34 anos (25,8%), correspondendo à faixa etária reprodutiva e com 

possibilidade de transmissão vertical do HIV, o que vem gerando estratégias 
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governamentais para seguimento e tratamento dessas pacientes durante a gestação de 

forma eficaz (Ministério da Saúde, 2015). 

Quanto à escolaridade por sexo em 2014, foi possível observar que o grau de 

instrução/escolaridade entre mulheres foi menor que dos homens, com 3,9% das 

mulheres analfabetas, 2,4% com nível superior incompleto e ainda 3,8% com nível 

superior completo, em contraste com as distribuições identificadas para os homens de 

2,3%, 7,8% e 12,3% respectivamente (Ministério da Saúde, 2015). 

No que diz respeito ao óbito por aids no Brasil até dezembro de 2014, para o 

sexo feminino ocorreu em um total de 83.820 casos, com uma razão entre sexos de 20 

óbitos entre homens para cada 10 óbitos entre mulheres (Ministério da Saúde, 2015). 

Quanto à assistência ambulatorial a pacientes com HIV/aids, esta compreende 

desde serviços ambulatoriais e institucionalizados, com diferentes localizações 

incluindo desde áreas de fácil acesso até regiões em risco social, porém que apresentem 

um montante de recursos mínimos e/ou necessários para o atendimento destes 

indivíduos. A abordagem destes pacientes no ambulatório é conduzida por médico 

inserido dentro de uma realidade de equipe multidisciplinar incluindo o enfermeiro, o 

farmacêutico, o psicólogo e ainda o assistente social (Portela e Lotrowska, 2006 e Lei nº 

9.313, 1996). 

De acordo com a Lei nº 9.313/96
 
existente no Brasil, foi possível o acesso de 

todos os indivíduos infectados pelo HIV às drogas antirretrovirais, que deve ocorrer de 

maneira universal e gratuita. Desde o surgimento dos antiretrovirais, o índice de 

morbimortalidade por aids sofreu consideráveis alterações, tendo em vista que a adesão 

a HAART (highly active anti-retroviral therapy) proporciona o aumento da sobrevida e 

melhora na performance clínica dos pacientes. Os antirretrovirais agem diretamente nos 

mecanismos de virulência do patógeno na célula hospedeira, promovendo a redução da 

sua replicação, buscando diminuir a quantidade do HIV no organismo, impedindo e/o 

postergando o desenvolvimento de infecções oportunistas (Galvão et al., 2004; Castanha 

et al., 2006; Portela & Lotrowska, 2006 e Feitosa et al., 2008). 

Entre os fatores envolvidos na não adesão à terapia antirretroviral, que apresenta 

o abandono do tratamento como uma expressiva causa, estão os efeitos colaterais 

oriundos da combinação das drogas, caracterizando-se em: vômitos, fadiga, náuseas, 

diarréia, lipodistrofia, dores abdominais, cefaléia e ainda as alterações da coloração da 
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pele. A interrupção do tratamento com os antirretrovirais pode resultar no aumento da 

carga viral e a diminuição da contagem dos linfócitos T CD4+, podendo promover a 

resistência do vírus à medicação, ocasionado uma falha terapêutica e aparecimento de 

infecções oportunistas. O Brasil vivencia grandes problemas na disponibilidade de 

medicamentos voltados para a profilaxia e tratamento de doenças oportunistas, cuja 

distribuição é responsabilidade dos governos estaduais e municipais (Melo et al., 2006; 

Feitosa et al., 2008 e Geocze et al., 2010). 

O termo “aspectos psicossociais” pode ser definido como o que é relativo da 

psicologia individual em relação à vida social deste indivíduo (Ferreira, 2009). Pode ser 

entendido como uma forma de compreender melhor o ser humano e nesta área estão 

inseridas duas ciências que entrelaçam entre si quando se trata desta abordagem: a 

psicologia e a sociologia, onde ambas tem como objetivo estudar o indivíduo como 

parte integrante de um grupo, um contexto social e como este indivíduo é influenciado 

pela sociedade em que vive ou vice-versa. Os aspectos psicossociais estão inteiramente 

ligados à qualidade de vida deste indivíduo em relação ao meio em que este vive 

(Castro et al, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento o 

WHOQOL-BREF que avalia o indivíduo e sua percepção sobre a vida em relação às 

suas expectativas no que diz respeito aos valores culturais e sociais em que vive (Blay 

& Marchesoni, 2011). No Brasil este instrumento é geralmente utilizado para avaliar o 

desfecho em estudos de associação em amostras relacionadas à estudantes, 

trabalhadores, idosos e pacientes psiquiátricas e pessoas com doenças crônicas (Castro 

et al., 2013). 

Dentre estes grupos de pacientes previamente citados, chamamos a atenção para 

os que fazem parte do presente estudo, que são mulheres com uma doença de caráter 

crônico que é a infecção pelo HIV. Costa et al. (2015), ressalta a importância de buscar 

compreender os fatores relacionados aos aspectos psicossociais e à qualidade de vida 

deste grupo de indivíduos analisando como a influência de tais fatores podem ou não 

interferir na vida dos mesmos. O autor também ressalta a importância que se deve dar a 

observação de tais fatores inerentes à pessoa e o meio em que esta vive (Costa et al., 

2015). 
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Segundo Oliveira et al. (2007) a partir da década de 90 o Brasil começou a 

estudar as representações sociais e relacionar este método aos indivíduos infectados 

pelo HIV. Segundo sua pesquisa as expectativas sobre o que acontece com a pessoa 

após adquirir a infecção no que diz respeito aos seus temores não mudaram em 

comparação aos dias atuais, incluindo ainda o sentimento de raiva que estes pacientes 

apresentam no momento em que se descobrem com o vírus. O indivíduo infectado ainda 

busca preservar-se omitindo ter a infecção por medo de ser rejeitado, seja pela família, 

pelos amigos e até mesmo no trabalho.  

Contudo, hoje se observa que através de estratégias de educação em saúde pode 

se proporcionar ao paciente uma evolução em relação as representações sociais da 

doença, como a possibilidade de ser conviver com a infecção. Estudar a representação 

social junto a este grupo envolve levar o indivíduo a conviver com sua situação da 

maneira mais harmônica possível, procurando rever conceitos e paradigmas sociais nos 

quais o levam a interagir com o meio em que vive (Oliveira, 2013).  

Além dos fatores já apresentados em relação à importância de um olhar 

diferenciado do indivíduo que vive com o HIV também merece interesse a preocupação 

que se deve ter em relação ao uso dos antirretrovirais, medicamentos estes 

indispensáveis à pessoa infectada. Então, além da preocupação com a qualidade de vida 

como um todo, vale procurar entender a adesão deste indivíduo as medicações e como 

estes interpretam o tratamento e os efeitos colaterais que os medicamentos provocam 

(Medeiros et al., 2013). 

O fato de estar infectado, ainda nos dias de hoje, pode ser considerado por 

alguns indivíduos como uma abreviação da vida, uma via de exclusão social, 

possibilidade de limitações no trabalho ou mesmo a impossibilidade de trabalhar. 

Castanha et al. (2006), apresentam em sua pesquisa que a descoberta da infecção pode 

gerar desde isolamento a problemas afetivos principalmente no que tange o ato sexual e 

a sexualidade. Os autores ressaltam também que tais consequências podem ser tornar 

autodestrutivas, e que isto dependerá de como o meio em que estes indivíduos vivem 

interpreta a notícia de que este adquiriu a infecção. Geralmente após um determinado 

tempo, de acordo com a importância de se ter como foco a qualidade de vida, isto pode 

mudar de contexto (Castanha et al., 2006). 
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No tocante as características da mulher com HIV no Brasil, um estudo realizado 

em Salvador (Nunes et al., 2004) sobre as características clínico-epidemiológicas de um 

grupo de 82 mulheres com HIV/aids neste estado brasileiro, descreveu que a média de 

idade das participantes era de 32 anos, a maioria tinha nível de escolaridade entre 

analfabetismo e primeiro grau incompleto, quase metade das participantes referiu ser 

tabagista ou ter sido fumante, assim como fazia uso de bebidas alcoólicas e menos de 

10% utilizava drogas injetáveis. Também menos da metade possuia renda mensal 

inferior a um salário mínimo e a outra parte inferior a três salários, do mesmo modo que 

o desemprego ou trabalho esporádico foi observado na maioria das mulheres que 

participaram da análise. As caracteristicas clínicas dessas mulheres evidenciavam 

histórico de aborto e baixo uso de preservativos em menos de 15% das avaliadas, e a 

variação do número de parceiros sexuais foi de um e cinco (Nunes et al., 2004). 

Renesto et al. (2014) realizaram um estudo qualitativo onde entrevistou 

mulheres com idade superior a 25 anos de idade, heterossexuais e que tinham contraído 

a infecção pelo HIV através de relações sexuais. Como resultado obtido à maioria tinha 

menos de sete anos de escolaridade, não estavam no mercado formal de trabalho e sua 

renda mensal foi inferior a um salário mínimo. Tendo como relato das mesmas, que sete 

das oito entrevistadas tinham sofrido violência doméstica. Estas mulheres não queriam 

que as demais pessoas soubessem de sua condição de infectadas com o discurso de não 

saber quem iria dar apoio ou que as desprezariam. 

Outro estudo investigou a compreensão do significado da maternidade para 

mulheres com HIV (Santos et al., 2012). As mulheres entrevistadas relataram que a 

maternidade foi um marco em suas vidas no qual este evento as trouxe nova motivação, 

tendo como o amor maternal um sentido para lutar pela vida. A pesquisa também 

apresentou que essas mulheres proporcionavam grande responsabilidade sobre estas 

crianças em relação ao sentimento de que essas seriam o fator da felicidade em suas 

vidas, porém, também aponta que pelo fato de serem geradoras daquela vida buscam 

superações a fim de manter o sustento e as necessidades do seu filho. A maior parte 

dessas mulheres após a infecção aderiu a religião evangélica e descreveram que o ato de 

gerar um filho se dá ao fato de “terem sido vistas por Deus”, e ainda o fato da criança 

nascer saudável foi a resposta de sua fé. As mulheres deste estudo também relataram 

que após a gestação elas passaram a ter novamente um sentimento de liberdade e de 
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autônoma do próprio corpo, assim como a maternidade lhes trouxe um novo sentido 

para o autocuidado devido à responsabilidade de ter que cuidar de outra vida (Santos et 

al., 2012). 

O estudo feito por Oliveira et al. (2015) utilizou uma abordagem qualitativa, que 

se deu por meio de entrevista com 11 mulheres, cujo foco era a vivência com o HIV. A 

forma de contágio das entrevistadas foi por via sexual, dentre elas, cinco adquiriu a 

doença através dos ex-maridos, duas pelos esposos, uma o ex-namorado, uma, em 

relações extraconjugais e duas referiram não saber por quem foram contaminadas, por 

serem profissionais do sexo. Quanto a abordagem em relação a sexualidade, as mulheres 

relataram diminuição do desejo e da frequência sexual e algumas sofreram rejeição 

pelos parceiros. Percebe-se através das entrevistas apresentadas que as mulheres 

perderam o desejo sexual devido ao atributo de terem contraído a infecção através desta 

prática, e que se não fosse isso não teriam adquirido a doença. 

Também foi posto em foco que as mulheres tiveram o senso de responsabilidade 

social aumentado em relação a si mesmas e aos que estão ao seu redor devido à 

preocupação com seu bem-estar e com os demais no que se refere à importância de 

enfatizar a prevenção da doença para que outros não sofram a consequência de se 

tornarem infectados com o vírus (Oliveira et al., 2015). 

 Outro estudo com abordagem quantitativa no qual 125 mulheres infectadas pelo 

HIV foram entrevistadas, porém somente 73 entrevistas foram utilizadas devido a 

fatores como: morte, erro no preenchimento do questionário ou desistência em 

participar da pesquisa. Através deste grupo foi realizada uma interação com um grupo 

de rede social com um total de 1.145 membros, onde os assuntos foram relacionados à 

exposição da mulher, o conhecimento da mulher e o fato de ter se arrependido ou não de 

ter contado sobre seu diagnóstico. O objetivo do estudo foi analisar se as mulheres 

soropositivas se arrependeram ao contar aos seus parceiros e família que tinham 

contraído o vírus e qual o impacto que isto causou. Cerca de 74% eram afro-americanas 

e de idade entre 18 a 63 anos que relataram ter contraído o HIV através da prática 

sexual sem proteção. Destas mulheres, 45% tinham nível superior e 3% com pós-

graduação. Na rede social, 81% sabiam do estado sorológico das participantes, 

apresentando uma frequência muito baixa de arrependimento (Serovich, Mcdowell e 

Grafsky, 2008). 
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Em uma revisão da literatura realizada com 45 trabalhos, somando os estudos 

utilizados obteve-se um total de 141 mulheres com HIV. Alguns artigos ressaltaram que 

a divulgação da doença traz inúmeros benefícios às mulheres como: apoio emocional e 

acesso ao tratamento, porém, existe o risco de abandono e a discriminação. Quanto a 

saúde das mulheres e seu bem-estar indicou que por conta da infecção pelo HIV as 

mesmas apresentavam algumas dificuldades: física, emocional e espiritual devido ao 

fato de terem que lidar com o medo da discriminação e a negação dos colegas de 

trabalho, da família, amigos, comunidade e de sua própria saúde. Em relação a auto 

estima, esta encontrava-se reduzida devido ao sentimento de autoacusação, culpa e de 

isolamento, prejudicando sua vida social e seu tratamento (Paudel e Baral, 2015). 

  Outro estudo investigou o risco de aquisição do HIV em mulheres moradoras de 

rua. Este estudo de grupo focal com 45 mulheres entrevistadas demonstrou que 60% 

dessas se auto identificaram como afro-americanas. As mesmas relataram que o fato de 

ter contraído a doença se deu por sua fragilidade física e emocional pelo fato de não 

estarem protegidas, e por esse motivo acreditavam em tudo o que lhes era proposto nas 

ruas. As mesmas apresentaram dificuldade de negociação no uso de preservativos com 

os parceiros, sejam eles fixos exclusivos ou não, 46% relataram nunca ter utilizado 

preservativos com parceiros fixos e 39% com parceiros casuais (Cederbaum et al., 

2013). 
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2. OBJETIVO 

Identificar o perfil sexual e psicossocial de mulheres infectadas pelo HIV usuárias 

de um serviço de infectologia de um hospital público de Nova Iguaçu no Estado do Rio 

de Janeiro. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 Quanto à justificativa do presente estudo, alguns aspectos devem ser 

considerados na abordagem de indivíduos infectados pelo HIV e a equipe 

multiprofissional deve buscar investigar e conhecer estes aspectos da vida destes 

indivíduos e suas particularidades, com a finalidade de atuar com uma atenção 

especializada e práticas de cuidado humanizado, conquistando a confiança dos mesmos 

e contribuindo na busca pela melhoria da qualidade de vida no convívio com a doença, 

assim como na adesão à terapia, de modo que o tratamento seja ainda mais efetivo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Desenho do estudo 

Este estudo caracteriza-se por ser seccional, com a finalidade de observar o 

perfil sexual, psicossocial e alguns aspectos clínicos da infecção. As pacientes são 

usuárias de um serviço de infectologia de um hospital público do Município de Nova 

Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro no período compreendido entre Abril de 2012 a 

Março de 2013. 

4.2 Considerações sobre a população a ser estudada (projeto piloto). 

Foi realizado previamente à coleta de dados, um estudo piloto para a pré-

testagem de um roteiro de entrevista semiestruturado que foi utilizado neste estudo, em 

20 mulheres infectadas pelo HIV (anexo 1). 

A maioria das mulheres que participaram do projeto piloto responderam às 

perguntas abertas e fechadas. O projeto piloto foi aplicado com a finalidade de 

minimizar dúvidas e possíveis dificuldades em realizá-lo, sendo que seis mulheres 

foram excluídas por dificuldade de execução ao preencherem os dados sozinhas e duas 

mulheres apresentavam déficit cognitivo que foi confirmado por consulta ao prontuário. 

Deste modo optou-se pela realização das entrevistas, bem como para treinar os dois 

pesquisadores que realizaram suas aplicações. Cabe ressaltar que estas mulheres não 

participaram da amostragem final. 

4.3 Amostra 

As voluntárias do presente estudo foram alocadas por conveniência tendo como 

base o universo amostral das mulheres infectadas deste hospital previamente 

selecionado e denominado HB (um Hospital da Baixada Fluminense – Nova Iguaçu). O 

instrumento foi aplicado para a coleta de dados de 70 voluntárias. 
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4.3.1 Critérios de inclusão 

 Mulheres que tivessem o diagnóstico definitivo de infecção pelo HIV (conforme 

critérios do Ministério da Saúde); 

 Mulheres que fossem usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS; 

 Mulheres que possuíssem faixa etária a partir dos 18 anos; 

 Mulheres infectadas pelo HIV que concordassem em participar do estudo após 

convite e tivessem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo 2); 

 Mulheres infectadas pelo HIV que estivessem sob acompanhamento clínico em 

um hospital público do município de Nova Iguaçu, previamente selecionado no 

Estado do Rio de Janeiro. 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo: 

 Indivíduos adultos infectados pelo HIV que apresentassem comprometimento 

neurológico; 

 Indivíduos adultos infectados pelo HIV que apresentassem histórico de 

internação hospitalar prolongada acima de dois meses; 

 Indivíduos adultos infectados pelo HIV que possuíssem alguma doença de 

caráter crônico com debilidade de sua saúde física (leucemia, anemia, 

tuberculose e outras) concomitante no momento da coleta de dados (para 

controle de confundimento). 

 

4.4 Aspectos éticos 

O presente estudo foi estruturado em consonância com o estabelecido na 

Resolução n° 196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 1988 

(artigos 122 e 130). Os projetos de pesquisa realizados na Baixada Fluminense podem 

ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa em humanos do Hospital Geral de Nova 

Iguaçu – RJ, que é uma referência para as instituições que não possuem CEP, como 
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ocorreu neste estudo vinculado a UNIABEU (Belford Roxo) e que foi aprovado 

previamente a sua realização pelo n
o 

0014.0.316.345-11 (anexo 1). 

As voluntárias infectadas pelo HIV foram devidamente instruídas quanto à 

importância do estudo e foi obtida sua concordância, por escrito, antes da aplicação do 

questionário, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 

2).  

4.5 Critérios de exequibilidade 

As mulheres infectadas pelo HIV que participaram deste estudo já possuíam 

atendimento ambulatorial multidisciplinar dentro do projeto de SIDA/aids do hospital 

selecionado, gozando de seus benefícios. Desta forma, a coleta dos dados foi realizada 

nos dias de consulta destes indivíduos, enquanto aguardavam o atendimento médico, de 

modo a facilitar o andamento do estudo e não cansar seus examinadores. As pacientes 

que se recusaram a participar do estudo não foram privadas de seus atendimentos. Este 

hospital público é referência em nível local de tratamento para infecção pelo HIV no 

Estado do Rio de Janeiro, sendo conduzido por profissionais altamente capacitados.  

4.6 Procedimentos para Coleta de Dados 

Os indivíduos adultos infectados pelo HIV foram atendidos em seus dias de 

consulta médica trimestral e/ou semestral, como parte da rotina de atendimento clínico, 

de forma a facilitar a execução do presente estudo. Para esses indivíduos, ocorria uma 

explicação da presente pesquisa e aqueles que concordassem em participar tinham que 

preencher uma ficha de identificação, e ocorria a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 2).  

Em seguida ocorreu a coleta de dados de até cinco indivíduos atendidos por 

período no dia, de modo a não cansar o examinador. Depois da entrevista, caso 

ocorresse à necessidade havia a consulta ao prontuário de cada paciente para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

As variáveis que faziam parte do roteiro de entrevista semiestruturado eram: 

idade, estado civil, ser ou não gestante, orientação sexual, prática sexual, como adquiriu 

o HIV, se o diagnóstico do indivíduo ocorreu em serviço público ou privado, grau de 

instrução/escolaridade, se possuía plano de saúde, se utilizava HAART, o tipo de 
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tratamento, contagem de linfócitos T CD4+, carga viral, tabagismo, uso de álcool, uso 

de drogas, Doença Sexualmente Transmissível (DST) prévia, experiência de abuso 

sexual, uso de preservativo, alterações na sexualidade após a infecção, satisfação com o 

corpo e prática religiosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.7 Análise dos dados 

 Os resultados foram tabulados em um banco de dados criado no Excel e os 

dados foram analisados por meio do programa SPSS 17.0. Possíveis associações entre 

algumas variáveis foram avaliadas pelo cálculo do risco relativo (RR) com cálculo do 

intervalo de confiança de 95%. O Coeficiente Phi foi utilizado para determinar a força 

da associação utilizando os seguintes critérios: - 1,0 a 0 (negativa ou nenhuma 

associação); 0 a +0,3 (fraco positivo associação);  +0,3 a +0,7 (associação positiva 

moderada); +0,7 a +1,0 (forte associação positiva) (Ferreira et al., 2011). 
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5. RESULTADOS 

Foram aplicados 78 questionários, sendo que oito destes foram excluídos, uma 

vez que apresentavam dados incompletos. O estudo foi realizado com 70 mulheres do 

HB. 

Tabela 1: Características dos pacientes dos hospitais quanto aos dados sócio demográficos. 

Variáveis HB n(%) 

  
Idade (anos) 34,9 (±11,2)# 

Idade  

18├ 28 anos 21 (30,0) 

29├ 38 anos 24 (34,2) 

39├ 48 anos 17 (24,2) 

49├ 58 anos 3 (4,2) 

59 ├ 5 (7,1) 

Estado Civil  

Solteira 27(38,6) 
Casada/União Estável 29(41,4) 

Viúva 12(17,1) 

Divorciado/Separado 2(2,9) 
Orientação sexual  

Heterossexual 68(97,2) 

Homossexual 1(1,4) 
Bissexual 1(1,4) 

Possui plano de saúde  

Sim 39(55,7) 
Não 31(44,3) 

Ocupação/Emprego  

Sim 35 (50,0) 

Não 35 (50,0) 

Grau de instrução/Escolaridade  
Fundamental incompleto 36(51,4) 

Fundamental completo 6(8,6) 

Médio incompleto 6(8,6) 
Médio completo 20(28,6) 

Superior cursando 0(0) 

Superior completo 2(2,8) 
Possui filhos  

Sim 67 (95,7) 

Não 3 (4,3) 
Possui filhos infectados  

Sim 10 (14,3) 

Não 60 (85,7) 
Parceiro infectado  

Sim 13 (18,6) 

Não 57 (81,4) 

Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; #Média (± Desvio padrão). 

 

Deste total, verificamos que 24 (34,28%) mulheres do HB possuíam idade entre 

29 e 38 anos, tendo como média de 34,95 (DP= ± 11,26) entre os grupos. Quanto à 

orientação sexual 68 (97,2%) entrevistadas declararam-se heterossexuais, porém apenas 
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uma mulher afirmou ter relações com indivíduos do mesmo sexo e outra afirmou se 

relacionar com indivíduos de ambos os sexos (Tabela 1). 

Das participantes, 67 (95,7%) declararam possuir filhos, sendo dez desses 

(14,2%) infectados pelo HIV. E 34 (48,5%) mulheres declararam ter realizado o 

protocolo para prevenção da transmissão vertical do vírus, em que 18,5% destas 

mulheres afirmaram possuir parceiros também infectados. 

Em relação ao grau de instrução/escolaridade, foi possível identificar que 36 

(51,4%) das entrevistadas, possuíam o ensino fundamental incompleto. E embora, 

dessas voluntárias, 38,6% se declarassem solteiras, apenas o estado civil de mulheres 

casadas/união estável (RR= 1,30 (IC= 95%, 0,56 – 2,31) e Coef. Phi= 0,09 (IC= 95%, -

0,15 – 0,34) e viúvas (RR= 3,00 (IC= 95%, 1,13 – 3,00) e Coef. Phi= 0,47 (IC= 95%, 

0,04 – 0,47), esteve associado ao fato de terem filhos infectados pelo HIV. Mais um 

aspecto que foi observado era o fato das voluntárias possuírem plano de saúde no 

momento da entrevista, onde 39 (55,7%) usuárias o possuíam.  

No tocante ao diagnóstico da infecção 64 (91,4%) deste foi obtido pelas 

pacientes em hospitais públicos pelo SUS. E a média do tempo de infecção das 

entrevistadas foi de 72,41 meses (DP= ± 54,48). Ainda das entrevistadas 42 (60%) 

declararam ter vida sexual ativa sendo a média da frequência semanal de 1,24 (DP  

1,65), e as distribuições de frequência das práticas de sexo oral e anal encontram-se 

descritas na tabela 2. 
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Tabela 2: Características dos pacientes dos hospitais quanto ao perfil sexual e alguns aspectos clínicos 

Variáveis HB n(%) 

Forma de diagnóstico  

Público 64(91,4) 

Privado 6(8,6) 

Gestante  

Sim 1 (1,4) 

Não 69(98,6) 

Fez pré-natal  

Sim 67 (95,7) 

Não 3 (4,3) 

Fez protocolo (Transmissão vertical)  

Sim 34 (48,6) 

Não 36 (51,4) 

Via de aquisição do HIV  

Sexual 55(78,6) 

Acidente ocupacional 4(5,7) 

Não sabe 11(15,7) 

Já trocou o esquema alguma vez  

Sim 26 (37,2) 

Não 44 (62,8) 

Já fez genotipagem  

Sim 35 (50,0) 

Não 35 (50,0) 

Linfócitos TCD4+  - média (desvio padrão) 488,7 (± 288,6) 

Contagem de linfócitos TCD4+  

>200 células/mm3 55(78,5) 

200 células/mm3 15(21,6) 

Carga viral (cópias/mL)  

0 – 1.000 43 (61,4) 

1.001 – 10.000 15 (21,4) 

             >10.000 12 (17,1) 

Faz acompanhamento psicoterápico  

Sim 6(8,5) 

Não 64(91,5) 

Faz acompanhamento psiquiátrico  

Sim 4(5,8) 

Não 66(94,2) 

Tem relação sexual atualmente  

Sim 42(60,0) 

Não 28(40,0) 

Quando tem relação sexual usa preservativo?  

Sim 54(77,2) 

Não 16(22,8) 

Sabe usar  

Sim 56(80,0) 

Não 14(20,0) 

Tem conhecimento de ser parceiro de risco  

Sim 54(77,2) 

Não 16(22,8) 

Faz sexo oral  

Sim 24(34,3) 

Não 46(65,7) 

Faz sexo oral com preservativo  

Sim 10(14,3) 

Faz sexo anal  

Sim 13(18,6) 

Não 57(81,4) 

Faz sexo anal com preservativo  

Sim 12(17,1) 

Histórico de abuso sexual  

Sim 11(15,7) 

Não 59(84,3) 

Usa algum método contraceptivo  

Sim 49(70,0) 

Não 21(30,0) 

História de DST prévia  

Sim 13(18,6) 

Não 57(81,4) 

Uso de HAART  

Três drogas 42(60,0) 

Quatro drogas ou mais 9(12,9) 

Não usa HAART 19(27,1) 

  Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; DST- Doenças Sexualmente Transmissíveis;                                                       

HAART – Terapia antirretroviral de alta potência. 

Tendo em vista a importância do uso do preservativo, perguntou-se a estas 

mulheres sobre o seu uso e assim foi possível perceber que 54 (77,1%) utilizavam este 
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método. E quando foram arguidas sobre saberem utilizá-lo 56 (80%) participantes 

declararam saber. Quanto à utilização de preservativos no sexo oral e anal as mesmas 

informaram fazer uso 10 (14,2%) e 12 (17,1%) respectivamente. 

Um total de 55 (78,6%) entrevistadas relataram que a forma como adquiriram a 

infecção foi por via sexual, enquanto 11 (15,7%) “não reconheciam” a via de 

transmissão pela qual foram infectadas pelo vírus. Contudo, dos indivíduos 

entrevistados cerca de quatro (5,7%) declararam ter adquirido o HIV através de acidente 

ocupacional. 

Quanto aos aspectos clínicos e terapêuticos, o uso de HAART ocorreu em 

51(72,8%) das entrevistadas, sendo o uso em 42 (60%) com três drogas, 9 (12,9%) com 

quatro ou mais drogas e 19 (27,1%) não utilizavam os antirretrovirais. Em relação à 

contagem de linfócitos T CD4+ um total de 15 mulheres (21,6%) encontrava-se com 

scores de  200 células/mm
3
, caracterizando um quadro de aids. Já a carga viral que 

apresentou uma maior frequência foi entre (0 – 1.000) em 43 (61,4%) entrevistadas. 

Nesta mesma direção foi analisada a satisfação com o corpo e 38 (54,3%) dos 

entrevistados não descreveram satisfação com seus corpos, todavia apenas duas 

pacientes relataram que estavam “acima” e “abaixo” do peso.  

No que diz respeito a possuir momentos de lazer, a maioria das pacientes 

estudadas 53 (75,7%), citaram que não possuíam. Cabe enfatizar que também as 

participantes deste estudo declararam morar com a família em 91,4% dos casos. 
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Tabela 3: Características dos pacientes dos hospitais em relação aos aspectos psicossociais 

Variáveis HB n(%) 

Já deixou o trabalho por causa da 

infecção 

 

Sim 17

 (24,2) 

Não 51 (72,8) 

A empresa onde trabalha sabe da sua 

infecção 

 

Sim 10 (14,2) 

Não 16 (22,8) 

NR 44 (62,8) 

Mora com a família  

Sim 64 (91,4) 

Não 6 (8,6) 

As pessoas que moram com você 

possuem conhecimento da infecção 

 

Sim 57 (81,4) 

Não 13 (18,6) 

Há mais alguém infectado na família  

Sim 23 (32,9) 

Não 47 (67,1) 

Tem momentos de lazer  

Sim 17 (24,3) 

Não 53 (75,7) 

Tabagismo  

Sim 14 (20,0) 

Não 56 (80,0) 

Uso de álcool  

Sim 21 (30,0) 

Não 49 (70,0) 

Drogas ilícitas  

Sim 5 (7,1) 

Não 65 (92,9) 

Alterações na sexualidade após 

infecção 

 

Sim 26(37,1) 

Não 44(62,9) 

Está satisfeita com o corpo  

Sim 32(45,7) 

Não 38(54,3) 

Religião  

Protestante 40(57,2) 

Católica 11(15,7) 

Afro-brasileira 1(1,4) 

Espírita 7(10,0) 

Não possuem 11(15,7) 

A comunidade sabe de sua infecção  

Sim 18(30,5) 

Não 41(69,4) 
 Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; : Duas pacientes não responderam.                                                                                   

NR: Não responderam. 
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Outro fato importante foi que 14 (20,0%) participantes, queixaram-se quanto às 

dificuldades que enfrentavam em relação à adesão a HAART (que envolvia a frequência 

do uso das drogas, o tamanho dos medicamentos e uso combinado de muitos desses), 

além de nove (12,8%) relatarem dificuldades de acesso aos hospitais como: o gasto 

financeiro com a passagem, a frequência em consultas médicas e a retirada de 

medicamento mensal na unidade hospitalar), além dos efeitos adversos do uso dos 

antirretrovirais. 

Tabela 4: Descrição sobre o que as voluntárias do estudo classificavam como a maior dificuldade 

encontrada em realizar seu tratamento para a infecção pelo HIV 

Variáveis HB n(%) 

Acesso ao hospital (gasto com passagem para ir à 

consulta/frequência da consulta) 

9 (12,8) 

Adesão (frequência do uso da droga/tamanho das cápsulas/muitos 

medicamentos)   

14 (20,0) 

Alimentação balanceada 1 (1,4) 

Comprar medicamentos que faltam na farmácia 1 (1,4) 

Descreveram não possuir 20 (28,5) 

Diagnóstico (aceitação) 1 (1,4) 

Efeito colateral (adversos) 2 (3,0) 

Exames de sangue 1 (1,4) 

Preconceito 1 (1,4) 

Solidão (depressão, tristeza, medo, aspectos psicossociais) 1 (1,4) 

Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; NR – Não responderam. 

Quanto às características dos pacientes em relação à presença de manifestações 

clínicas no momento do diagnóstico da infecção pelo HIV, mais da metade dessas não 

relatou ter apresentado sinais e sintomas, entretanto a maior frequência identificada foi 

relacionada a sintomas não específicos como cefaleia e emagrecimento. 
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Tabela 5: Manifestação Clínica dos pacientes no momento do diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; HPV - Vírus do Papiloma humano; DST – Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 

Cabe destacar, que a infecção pelo HPV e a sífilis foram as DST mais 

documentadas na descrição da história prévia dessas mulheres, mesmo que a maior 

parte dessas não relatasse histórico prévio de DST, tendo em vista que os prontuários 

dos indivíduos foram consultados para confirmação de resposta. Outro fato que merece 

destaque é que 11 (15,7%%) mulheres relataram abuso sexual na infância (tabela 2) e 

aquisição de DST concomitante em 5 (7,1%) pacientes com ocorrência de 3 casos de 

sífilis, um de herpes genital e um de gonorréia. 

Tabela 6: Descrição do histórico de DST 

Variáveis HB n(%) 

Gonorreia 1 (1,4%) 

Herpes 2 (3%) 

HPV 3 (4,3%) 

Sífilis 7 (10%) 

Não apresentou DST 57 (81,4%) 
Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; HPV - Vírus do Papiloma humano; DST – Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 

No presente estudo foi identificada a presença de possíveis alterações após o 

diagnóstico da infecção pelo HIV e um total de 25 (35,7%) voluntárias relataram 

apresentar esta variável, tendo como principais relatos “a perda da libido sexual após 

receber o diagnóstico da doença” em 21(30%) casos.  

 

 

Variáveis HB n(%) 

Astenia 1 (1,4) 

Cefaléia 4 (5,7) 

Diarreia 3 (4,3) 

Emagrecimento  6 (8,5) 

Febre 3 (4,3) 

Ganho de peso 1 (1,4) 

Herpes 4 (5,7) 

Mialgia 1 (1,4) 

Náuseas 3 (4,3) 

Pneumonia 1 (1,4) 

Tuberculose 3 (4,3) 

Xerostomia 1 (1,4) 

Não manifestaram sintomas clínicos 47 (67,1) 
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Tabela 7: Sinais de alguns tipos de alterações descritas pelas pacientes do presente estudo após terem 

sido infectadas pelo HIV. 

Variáveis HB n(%) 

Perda de libido 21 (30,0) 

Preconceito 1 (1,4) 

Solidão 3 (4,3) 

Não houve mudança de comportamento 45 (64,3) 
Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; HIV – Vírus da Imunodeficiência humana. 

Entre as causas descritas como motivo de afastamento das atividades laborais 

devido à infecção pelo HIV, mais da metade das pacientes avaliadas não se ausentaram 

de suas atividades conforme suas descrições. Todavia, entre as causas que ocorreram 

com maior frequência para o afastamento, quando relatado foram à astenia/fadiga, 

seguida de vertigem/indisposição.  

Tabela 8: Causa de afastamento de atividade laboral devido à infecção pelo HIV 

Variáveis HB n(%) 

Afecções 1 (1,4) 

Astenia/Fadiga 6 (8,8) 

Cefaléia 1 (1,4) 

Diagnóstico 1 (1,4) 

Herpes 1 (1,4) 

Perdeu vontade de trabalhar 1 (1,4) 

Susto 1 (1,4) 

Tontura 1 (1,4) 

Vergonha 1 (1,4) 

Vertigem/Indisposição 3 (4,4) 

Não deixou o trabalho 51 (72,8) 

 Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense; No HB duas pacientes não responderam. 

Outro aspecto que merece destaque foi o fato de que 16 (22,8%) mulheres não 

revelaram seu diagnóstico de infectados pelo HIV em ambiente profissional. Entre os 

principais motivos estavam: o preconceito, seguido da questão pessoal (exposição) e 

medo, que foram enumerados entre os principais motivos desta não revelação. 

Tabela 9: Motivos para não revelar à empresa que trabalha sobre a infecção pelo HIV que possuem 

Variáveis HB n(%) 

Convívio escasso com responsável 1 (1,4) 

Medo  2 (2,8) 

Omissão 1 (1,4) 

Preconceito 7 (10,0) 

Questão Pessoal (exposição) 4 (5,7) 

Vergonha 1 (1,4) 
Nota: HIV – Vírus da Imunodeficiência humana; HB – Hospital da Baixada Fluminense. 
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No tocante ao motivo pelo qual as pacientes realizam acompanhamento 

psicoterápico, ocorreram diversas descrições, todavia mais da metade não o realizava, 

do mesmo modo que o acompanhamento psiquiátrico. 

Tabela 10: Motivos pelos quais as pacientes realizam acompanhamento psicoterápico 

Variáveis HB n(%) 

Abalo Psicológico 1 (1,4) 

Amnésia 2 (3,0) 

Faz parte de outra pesquisa 2 (3,0) 

Para dormir 1 (1,4) 

Não faz acompanhamento 64 (91,4) 

Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense. 

Tabela 11: Motivos pelos quais as pacientes realizam acompanhamento psiquiátrico 

 

 

 

 

 Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense. 

 

Mais da metade das entrevistadas não possuía parceiros(as) sexuais convivendo 

com o HIV. E algumas mulheres que tiveram, documentaram como causa da morte 

desses o quadro de aids como o de maior ocorrência. 

Tabela 12: Causa de morte dos parceiros de mulheres infectadas pelo HIV 

Variáveis HB n(%) 

Aids 6 (8,6) 

Assassinato 1 (1,4) 

Infarto 2 (3,0) 

Parada Respiratória 1 (1,4) 
 Nota: Aids - Síndrome da Imunodeficiência adquirida; HB – Hospital da Baixada Fluminense;  

Entre as ocupações mais descritas verificou-se que um total de 35 (50,0%) 

mulheres não trabalhavam. Contudo, a ocupação mais descrita pelas participantes foi 

para o tipo aposentadas pela infecção pelo HIV. 

 

 

 

Variáveis HB n(%) 

Depressão  1 (1,4) 

Falta de memória 1 (1,4) 

Síndrome do Pânico 1 (1,4) 

Transtornos psíquicos  1 (1,4) 

Não faz acompanhamento 66 (94,2) 
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Tabela 13: Descrição da ocupação das participantes do presente estudo 

Variáveis HB n(%) 

Aposentada da Coluna 1 (1,4) 

Aposentada pelo HIV 11 (15,6) 

Atendente 4 (5,7) 

Babá 1 (1,4) 

Diarista 2 (3,0) 

Doméstica 5  (7,1) 

Faxineira 2 (3,0) 

Frentista 1 (1,4) 

Operadora de caixa 2 (3,0) 

Pedreira 1 (1,4) 

Secretária 1 (1,4) 

Supervisora 1 (1,4) 

Telemarketing 1 (1,4) 

Tesoureira 1 (1,4) 

Vendedora 1(1,4) 
Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense. 

Quanto à religiosidade, a maioria das pacientes 40 (57,2%) mulheres, 

declararam-se protestantes. Neste domínio cabe destacar que o preconceito seguido da 

expressão “desnecessário” e medo estiveram entre as razões da não revelação do 

diagnóstico por parte das pacientes para a comunidade religiosa a qual congregam. 

Ainda chama a atenção o fato de que 18 (25,7%) mulheres revelaram seus diagnósticos 

para suas comunidades, sendo essas: 14 (20%) evangélicas praticantes, uma (1,4%) não 

praticante, duas (2,8%) espíritas praticantes e uma (1,4%) católica não praticante.   

Tabela 14: Motivos descritos pelas pacientes do porque não descreveram as comunidades religiosas que 

pertencem sobre a infecção que possuem 

Variáveis HB n(%) 

Preconceito 15 (21,2) 

Desnecessário 10 (14,2) 

Insegurança 2 (3,0) 

Está afastada 2 (3,0) 

Fofoca 1 (1,4) 

Vergonha 2 (3,0) 

Medo 6 (8,6) 

Não chegou a hora 1 (1,4) 

Não respondeu 31 (44,2) 
Nota: HB – Hospital da Baixada Fluminense. 
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil sexual e psicossocial de 

mulheres infectadas pelo HIV usuárias de serviço de infectologia de um hospital público 

do município de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. Este estudo se justifica 

devido à necessidade da criação de políticas públicas e sociais que atuem não apenas 

nos aspectos biológicos da infecção pelo vírus, mas na dinâmica das relações destes 

indivíduos com a sociedade que ainda é marcada por uma série de dificuldades e 

desafios. 

 Ao analisarmos a distribuição de frequência da via de aquisição da infecção pelo 

HIV, a maior ocorrência de transmissão se deu pela via sexual (55/78,6%). Estes 

achados vêm ao encontro dos estudos realizados por Galvão et al., (2004), Moosa 

(2009) e Olowookere et al. (2013), que demonstram que a transmissão sexual foi à via 

de maior aquisição do vírus.  

Mais da metade das pacientes, cerca de 54 (77,2%) mulheres do presente estudo 

descreveram utilizar o preservativo. Porém, das 24 mulheres que faziam sexo oral, 14 

não o utilizavam. E para o sexo anal, das 13 que descreveram realizar esta prática, 

apenas uma mulher não utilizava o preservativo. Em parte este resultado pode ser 

explicado, uma vez que a maioria das pacientes do nosso estudo eram heterossexuais e 

segundo Finkler et al, (2004), ao verificar as percepções de casais heterossexuais em 

relação à suscetibilidade para aquisição da infecção pelo HIV/aids foi observado que a 

história e a percepção de risco de ambos os cônjuges, o sexo desprotegido, a indicação 

médica e inclusive odontológica, assim como acidente ocupacional e a motivação 

pessoal estiveram entre as possíveis causas para a realização de testagem sorológica 

para o HIV neste grupo.  

Este mesmo autor, também justificou o crescimento no número de mulheres 

infectadas pelo HIV, quando os indivíduos consideram a utilização do preservativo 

importante apenas em relações extraconjugais, e que a política de relações em longo 

prazo eram incompatíveis com o uso de preservativo, justificando o seu uso para 

relações casuais, desse modo ocorre um baixo uso do preservativo nas relações sexuais 

(Roth, Krishnan e Bunch, 2001). 
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Podemos ressaltar que em alguns relacionamentos o indivíduo do sexo 

masculino pode impor as decisões e a mulher as aceitar no momento da relação sexual, 

não utilizando o preservativo, não pelo fato de inconsequência, porém por submissão ao 

parceiro, tornando a ausência do sexo seguro um sério problema para a mulher (Roth, 

Krishnan e Bunch, 2001). Mesmo diante de estudos que mostrem os fatores de proteção 

vaginal, como a presença de Lactobacillus acidophilus que pode fazer parte desta 

microbiota e também ativar linfócitos T, promover o aumento de Fator de Necrose 

Tumoral (TNF), assim como citocinas e o Fator Transcricional do NF-kB de monócitos 

que podem atuar no tocante a transmissão do HIV neste sítio (Modotti et al., 2005; 

Tibaldi et al., 2009). 

Cabe enfatizar no que diz respeito à vulnerabilidade da mulher, que em alguns 

relacionamentos os indivíduos do sexo masculino alegam várias razões para não fazer 

uso do preservativo, e uma dessas “é o incomodo causado” por esses que segundo eles 

atrapalha o desfecho da relação. E ainda estas mulheres comportam-se de forma 

submissa ao parceiro, seguindo suas sugestões de modo a não os incomodar, levando 

assim o casal a sua não utilização (Paiva et al., 2008; Pascom e Szwarcwald, 2011). O 

mesmo pode ser questionado quanto as participantes deste estudo que tinham relações e 

não utilizavam o preservativo (16 mulheres). 

Neste contexto, o conceito de vulnerabilidade engloba um conjunto de fatores 

individuais, sociais e programáticos que incidem diretamente sobre a maior ou menor 

exposição de homens e mulheres ao HIV/aids e outras DST. Segundo a literatura 

corrente, os contextos de vulnerabilidade da mulher envolvem a violência doméstica e 

sexual (como foi visto no presente estudo em que 11 mulheres (15,7%) descreveram 

histórico de abuso sexual – vide tabela 2), além do estigma e da violação dos direitos 

humanos, e o não reconhecimento das adolescentes (com limites cronológicos segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) de 10 a 19 anos e pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) de 15 a 24 anos (Lima & Pedro, 2008) – ou seja, em nosso 

estudo observamos que 21(30%) participantes eram adolescentes) e jovens como 

sujeitos de direitos. 

Outros contextos, como: a pobreza e outras desigualdades socioeconômicas 

(também foi visto metade das pacientes não trabalhavam (35/50%), grande parte possuía 
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o ensino fundamental incompleto (36/51,4%) e outra grande parcela das pacientes não 

possuíam plano de saúde (31/44,3%), sem contar as que realizaram o diagnóstico da 

infecção pelo HIV no serviço público (64/91,4%) e ainda faziam o uso abusivo de 

drogas (onde neste estudo foram um total de cinco (7,1%) pacientes que faziam uso) 

(http://sistemas.aids.gov.br/feminizacao).  

Ainda em relação à vulnerabilidade, segundo Gomes e Pereira (2005) este 

conceito também pode estar relacionado à família quando inclui a miséria estrutural que 

tem como característica o desemprego e subemprego e ainda, a exclusão da criança da 

escola, a presença de comunidades em risco social e outros. Estes aspectos se equiparam 

aos observados em nosso estudo de forma indireta, pois não foram avaliados capital 

social e outros aspectos classificados pelo IBGE.  

O conhecimento destes aspectos visa contribuir futuramente no desenvolvimento 

de estratégias que alcancem as particularidades vividas por este grupo, bem como 

procurem favorecer uma melhora na qualidade de vida dessas participantes, tendo a 

presente descrição como ponto de partida demonstrando os aspectos clínicos e 

psicossociais da infecção na vida da própria mulher infectada, captando suas percepções 

de vida para em seguida promover possíveis bases para a formulação de políticas sociais 

que atendam de forma mais efetiva as suas necessidades. 

 Retomando a questão do nível de formação dessas mulheres avaliou-se que 

grande parte, 42 (60%) possuíam baixo nível de escolaridade, isto pode estar 

relacionado com o grau de conhecimento sobre a infecção e os riscos que esta pode 

acarretar para estas mulheres (Peltzer & Mlambo, 2013), pois levamos em consideração 

que quanto maior o grau de instrução possivelmente maior será o conhecimento e a 

capacidade de assimilar as informações fornecidas pela equipe multidisciplinar 

(Ferreira, 2008), sendo assim citamos que apenas 2,8% (2) destas entrevistadas 

possuíam o ensino superior completo. 

 Tendo como base os resultados obtidos no que se refere ao número de 

participantes que eram tabagistas (14/20%), faziam uso de álcool (21/30%) e drogas 

ilícitas (5/7,1%) estes dados foram confrontados com os observados pela literatura na 

tentativa de verificar se havia a influência de algum destes fatores no tratamento 

antirretroviral. Foi observado em um estudo realizado por Brito, Szwarcwald e Castilho 

http://sistemas.aids.gov.br/feminizacao
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(2006) com indivíduos com HIV no Estado do Rio Grande do Norte com duração entre 

os anos de 1999 e 2001 que uma maior interrupção do uso de antirretrovirais esteve 

associada com uso de drogas lícitas e ilícitas. No presente estudo apenas uma paciente, 

utilizava concomitantemente fumo, álcool e drogas ilícitas e embora utilizasse HAART 

declarou ter dificuldades com a adesão ao tratamento, apontando o acesso ao serviço 

para a retirada dos medicamentos como sendo o seu maior desafio. 

Neste contexto, segundo Brasil (2008) – Ministério da Saúde, a adesão ao 

tratamento foi caracterizada quando o indivíduo toma os medicamentos prescritos pelo 

médico, mantendo também uma boa alimentação e prática regular de exercícios físicos. 

A não adesão à terapia pode fazer com que o HIV se torne resistente as drogas 

antirretrovirais acarretando na diminuição das alternativas de tratamento, e esse fato 

torna-se preocupante para a eficácia do esquema terapêutico que será prescrito para o 

indivíduo. Cabe ressaltar que a equipe multidisciplinar de saúde deve ter o 

conhecimento dos fatores que podem interferir na adesão ao tratamento, podendo assim 

contribuir de forma efetiva na sua adesão (Nachega et al., 2013; Brasil, 2015; 

Comlombrini et al., 2006 e Comlombrini et al., 2008). 

 Este estudo procurou demonstrar através das respostas das entrevistadas que as 

maiores dificuldades no tratamento foram referentes à adesão e o acesso ao tratamento, 

além dos efeitos colaterais. Estes achados vêm ao encontro dos descritos pela literatura 

corrente, em que um grupo de pesquisadores brasileiros de Belo Horizonte – MG (2011) 

estudaram as dificuldades e os aspectos que facilitavam a adesão à terapia antirretroviral 

de 26 indivíduos com HIV. Entre os fatores mais relevantes, estavam as dificuldades 

econômicas que contribuíam na não adesão ao tratamento antirretroviral (como questões 

financeiras, falta de transporte gratuito, localização de sua moradia e acesso a uma 

alimentação adequada) (Santos et al., 2011).  

 Foram abordados diversos aspectos no presente estudo, assim, a avaliação destas 

variáveis na discussão como tópicos de conhecimento essenciais para que um 

profissional de saúde que presta a assistência a indivíduos infectados pelo HIV torna-se 

essencial. Contudo, sugerimos que outros estudos sejam realizados nesta vertente de 

modo a conhecer questões subjetivas destes pacientes que podem interferir diretamente 

em sua qualidade de vida. 
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 A infecção pelo HIV poderá variar quanto ao grau de imunocomprometimento. 

No caso da contagem de linfócitos T CD4+ encontrar-se abaixo de 200 células/mm
3
 

classifica-se a paciente com imunodeficiência grave ou aids, que usualmente está 

associada a uma série de sinais e sintomas (Brasil, 2015).
  
Jaime et al., (2001), Nadal et 

al., (2005) e Malta et al., (2009) citam que houve uma queda significativa de quase 

todas as doenças oportunistas com o advento do uso de HAART. Estes resultados vêm 

ao encontro dos identificados no presente estudo, em que apenas 15 indivíduos (21,6%) 

encontravam-se com aids. 

Quanto ao parâmetro de efeitos colaterais, citamos a presença de excesso de 

gordura que é chamada de obesidade central, que pode ser um dos efeitos colaterais 

ocasionado pelos medicamentos (Finkelstein et al., 2015). Chamamos a atenção quanto 

aos inibidores de protease como drogas causadores destas possíveis alterações, e já 

existem estudos que demonstraram que o excesso de gordura encontrava-se maior entre 

mulheres e indivíduos com escolaridade entre 9 e 11 anos de estudo (Santos et al., 

2005). 

Pode-se correlacionar o fato de que a maioria das mulheres entrevistadas
 

declararam que as mudanças que ocorreram em seus corpos, após o início do 

tratamento, foi expressiva. Vale ressaltar que a maioria dessas entrevistadas tinham 

apenas o ensino fundamental incompleto (Jaime et al., 2006)
 
podendo sugerir que 

quanto menor for o nível de instrução de um indivíduo, maior poderá ser a sua 

vulnerabilidade em relação à terapêutica, destacando assim a importância da atenção 

farmacêutica, na orientação destes clientes, no esclarecimento de suas dúvidas e na 

promoção da adesão ao tratamento (Araújo et al., 2007; Gomes et al., 2009).   

Outro ponto que cabe enfatizar consiste no avanço do tratamento da doença onde 

se verificou que desde o uso de HAART, fruto do último consenso, as inovações dos 

medicamentos e ao acompanhamento ambulatorial, principalmente no que diz respeito 

aos recursos estéticos que estes indivíduos podem fazer uso estão sendo oferecidos na 

rede pública de saúde de todo o território brasileiro como aplicação de 

polimetilmetacrilato ou de tratamento cirúrgico reparador nas regiões que sofrem 

alterações após a infecção e uso das drogas antivirais, como se dá na região abdominal e 

submandibular com a finalidade de contribuir para uma melhora na qualidade de vida 
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destes indivíduos, visando sua reinserção social (Dornelas et al., 2012; Portaria 

Conjunta SAS, 2009).
  

 Neste contexto, de um total 70 mulheres, 51 (72,8%) que participaram do estudo 

utilizavam HAART. Assim, o início da terapia antirretroviral é recomendado para 

aqueles que possuem baixa contagem das células de defesa (linfócito T CD4+) no 

organismo, porém é necessário avaliar juntamente com o sistema imunológico, a carga 

viral e a presença de manifestações clínicas. Quanto mais próximo de 200 células/mm
3 

estiverem os linfócitos, maior é o risco de a infecção progredir para
 
aids (Brasil, 2013). 
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7. CONCLUSÃO 

 De acordo com os resultados observados e dos limites do presente estudo, pode-

se concluir que as mulheres infectadas pelo HIV deste grupo estudado, apresentaram 

perfil sexual e psicossocial caracterizado em sua maioria por indivíduos 

heterossexuais que adquiriram a infecção por via sexual e com vida sexual ativa. 

Grande parte destas mulheres tinha grau de instrução que compreendia o ensino 

fundamental, tendo conhecimento de qual comportamento é mais adequado e seguro 

para reduzir o risco de transmissão do HIV. Além disso, descreveram percepções que 

sinalizam atenção e reflexos sociais com necessidade de cuidado. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Roteiro de entrevista semiestruturado para coleta de dados 

1) Nº do prontuário:_________________ 

2) Data ____/____/____ 

3) Data de Nascimento___/___/___     4) Idade: ______ 

5) Gênero: M ( ) F ( )              

5A) Feminino: 

         Gestante: (N) / (S) Fez Pré-natal: (S) / (N); 

                                             Tempo de gestação: (1º) / (2º) /(3º) trimestre;    

                                             Fez ou Faz Prot.076: (S) / (N); 

6) Possui filho(a)s: (N) / (S)  Quantos: _____ Infectados: _________ 

                                                Fez Pré-natal: (S) / (N); 

                                                Fez Prot.076: (S) / (N); 

7) Estado civil: (S) / (C) / (A) /(V)  Causa da morte do parceiro(a):______ grau________; 

        Parceiro(a) infectado(a): (S) / (N); 

 8) Via de transmissão: (S) / (TS) / (DI) / (TV) / (AO) / Outros:_______________ 

9) Sabe o que é comportamento de risco: (S) / (N); 

10) O que é comportamento de risco?_______________________________________ 

11) Tempo de infecção: _________________  

12) Manifestação inicial: (S) / (N); Qual?____________________________________ 

13) Possui plano de saúde: (S) / (N); Qual?__________________________________ 

14) Forma de diagnóstico: ( )Publico / ( )Privado / ( )Outros:____________________ 

15       
Carga horária?_________________________ 

Em algum momento deixou o trabalho por causa da infecção? (S) / (N); 

               Motivo:___________________________________________________ 

               A empresa em que trabalha sabe da sua infecção? (S) / (N); 

               Pq não contou? _____________________________________________ 

16) Sabe ler e escrever: (S) / (N); Foi alfabetizado: (S) / (N) 

17) Estudou até que série:   

       ( ) Fundamental completo (1º grau) / ( ) Médio incompleto (2º grau) 

       ( ) 1ª a 3ª série do fundamental (1º grau) / ( ) 4ª a 7ª série do fundamental (1º grau) 
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       ( ) Médio completo (2º grau) / ( ) Superior completo / ( ) Superior incompleto  

18) Mora com: ( ) Família / ( ) Sozinho(a) / ( ) Outros:________________________ 

         Se com família, nº de membros:________________________________ 

         Estes possuem conhecimemto da sua infecção:_____________________ 

         Mais algum infectado na família:____________________________ 

19) Medicamentos: Faz uso atualmente: (S) / (N); Há quanto tempo? ____________ 

                                      Já trocou de esquema? (N) / (S) Quantas vezes? _____________ 

                                      Á fez genotipagem? (S) / (N). 

                                      Qual o esquema terapeutico atual?________________________ 

                                      Carga Viral atual? ____________________________________ 

                                      Contagem de Linfocitos T CD4 + / T CD8 + ________________ 

20) O que julga mais difícil no seu tratamento? 

________________________________________________________  

21) Qual a sua sugestão ou possível solução para isto? 

 ____________________________________________________________ 

22)Tem momentos de lazer? (S) / (N); Freqüência:_____________________________ 

            O que mais gosta de fazer? ____________________________________________ 

23) Fuma: (N) / (S)  

24) Bebida: (N) / (S) Qual a média de consumo e o tipo:_______________________ 

25) Drogas: (N) / (S) Qual e a freqüência :__________________________________ 

26) Religião: (N) / (S) Qual:_____________________________Praticante: (S) / (N); 

A comunidade de participa sabe da sua infecção? (S) / (N); 

Pq não contou? _____________________________________________ 

Motivo:___________________________________________________ 

27) Faz acompanhamento psicoterápico (N) / (S)  Pq?______________________ 

28) Faz acompanhamento psiquiatrico (N) / (S)  Pq?______________________ 

29) Sexualidade:  

 Sua orientação sexual :_________________________________ 

 Relação sexual: (N) / (S) Freq por semana:_________________ 

Parceiro(a): (FE) / (FO) / ( ) Outros:________________________ 

Usa camisinha: (N) / (S)  Sabe usar: (N) / (S) 

Tem consciência de ser paceiro(a) de risco?(S) / (N)  Pq?______________________ 

Sexo oral: (N) / (S) – camisinha: (N) / (S) 
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Sexo anal: (N) / (S) – camisinha: (N) / (S) 

Histórico de abuso sexual: (N) / (S) 

Usa algum método contraceptivo: (N) / (S) Qual?_______________________________ 

História de DST Prévia: (N) / (S) Qual?_________________Tratou? (N) / (S) 

Acha que apresenta algum distúrbio na sua sexualidade após se ver infectado? 

(N) / (S) – Qual e Pq? __________________________________________________ 

Esta satisfeita com o seu corpo? (N) / (S) 

O que pensa sobre?______________________________________________________ 

Como se vê?___________________________________________________________ 
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Anexo 2:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Impacto psicossocial da infecção pelo HIV/Aids na vida de um grupo de  

indivíduos infectados pelo HIV em hospital público de um município do Rio de Janeiro” 

Pesquisador responsável: Dr. Dennis de Carvalho Ferreira 

Este documento tem por finalidade esclarecer ao pesquisado, de forma clara e objetiva, 

sobre a pesquisa a ser realizada: finalidade, local, duração, procedimentos utilizados, possíveis 

riscos e desconfortos a sua pessoa, benefícios esperados e objetivos a serem alcançados com a 

mesma.  

A participação do pesquisado, nesta pesquisa, é de livre e espontânea vontade e, a 

qualquer momento, poderá interrompê-la, recusar-se a submeter a quaisquer procedimentos, 

como também dela desistir, a tempo e modo, como assim o desejar, sem qualquer penalização 

ou prejuízo a sua pessoa.  

OBJETIVO DO ESTUDO: avaliar o que um grupo de indivíduos infectados pelo HIV 

sabem e sentem a respeito da sua infecção e o impacto desta em suas vidas. Com estes dados 

pretendemos favorecer a esses indivíduos por meio da formulação de estratégias e/ou políticas 

sociais de modo a melhorar a qualidade de vida destes. 

A pesquisa será realizada no Hospital Geral de Nova Iguaçu e, e terá a duração de um ano.  

PROCEDIMENTOS: Será realizada uma entrevista individual, por meio da aplicação de 

um questionário com perguntas relativas ao diagnóstico, tratamento, transmissão, prevenção e 

dados pessoais com cada participante da pesquisa tendo todo o cuidado para que cada um se 

sinta o mais confortável possível em relação às suas respostas. 

CONFIDENCIALIDADE: Todas as suas respostas serão estritamente confidenciais e 

você não será identificado em nenhuma apresentação dos resultados desta pesquisa. Para que 

você possa se sentir bem à vontade para responder as perguntas do questionário, antes de assinar 

este documento, você deve esclarecer com o profissional de saúde qualquer dúvida que você 

tenha em relação a esta pesquisa. Portando, o projeto só possui cunho estatístico. Tornando 

posteriormente o resultado estatístico da pesquisa público. 

A participação do pesquisado, nesta pesquisa, não acarretará quaisquer desconfortos ou 

riscos a sua integridade física, moral ou psicológica.  

A realização da presente pesquisa trará ao pesquisado e à sociedade o seguinte benefício: 

a possibilidade da formulação de estratégias de cuidado junto ao grupo do estudo e ainda a 

formulação de políticas sócias que visem o bem estar e a qualidade de vida de indivíduos 

infectados pelo HIV. 

A participação do pesquisado e todos os dados referentes a sua pessoa serão exclusivos 

para a pesquisa em questão e de inteira responsabilidade do pesquisador, que garante anonimato 

e total sigilo, assegurando a privacidade das informações a ele fornecidas.  
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HAVERÁ ALGUM CUSTO PARA MIM? 

Você (sujeito da pesquisa) não terá nenhum custo para participar desta pesquisa. 

EU RECEBEREI ALGUM PAGAMENTO? 

Você (sujeito da pesquisa) não receberá nenhuma remuneração para participar desta 

pesquisa, conforme a resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS COMO SUJEITO DA PESQUISA? 

Participar desta pesquisa é totalmente voluntário. Você pode escolher não participar ou se 

retirar da pesquisa em qualquer momento. Você será tratado da mesma forma, o que quer que 

você decida. 

O QUE FAZER EM CASO DE DÚVIDAS OU PROBLEMAS? 

Para solucionar dúvidas relativas a este estudo ou a uma lesão relacionada à pesquisa, 

entre em contato com o Dr. Dennis de Carvalho Ferreira no telefone: 96019841(a cobrar) 

Para obter informações sobre seus direitos entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Geral de Nova Iguaçu no telefone: 3779-9900 Ramal: 108 de segunda à 

sexta das 8:00 às 17:00 horas. 

 Se você concorda com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido lido, por favor, 

assine abaixo. 

Data:___/___/___ 

 

 

_________________________________  ______________________________ 

Nome do Participante (por extenso)  Assinatura do Participante e data 
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Anexo 3:   Aprovação do CEP 

 

 

 


