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RESUMO 

 

O presente estudo trata de uma revisão integrativa de literatura, tendo como objeto de estudo as 

produções (artigos) nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PubMed e 

Google Acadêmico que utilizaram a temática da qualidade de vida de jovens que vivem com 

HIV/Aids. Reunindo artigos no recorte temporal de 2015 a 2020, este estudo se propôs a 

delinear o perfil das produções científicas desenvolvidas e o estado atual das evidências 

disponíveis na literatura nacional e internacional sobre qualidade de vida de jovens que vivem 

com HIV/Aids. O estudo se justifica pelo fato de o HIV/Aids ser uma doença sem cura, 

transmissível e pelo aumento do número de jovens vivendo com HIV/Aids no Brasil.  É 

relevante visto que permite conhecer a realidade dos jovens que vivem com HIV/Aids dentro 

da perspectiva individual e grupal, facilitando a compreensão do concreto que é observável pela 

sociedade e da compreensão do significado da QV. A busca na literatura constatou que há uma 

quantidade limitada de publicações específicas sobre a qualidade de vida de jovens que vivem 

com HIV/Aids. Os estudos incluídos à pesquisa evidenciaram a necessidade de uma rede de 

apoio para minimizar os impactos da doença, compreender esse jovem de maneira 

individualizada, e o medo pelo sofrimento é um dos maiores impactos na qualidade de vida 

desses jovens.  

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida; Aids; HIV; Jovens e Enfermagem. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study is an integrative literature review and has the objective of study the 

productions (articles) in the databases of the Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PubMed and 

Google Schoolar that used the theme of quality of life of young people living with HIV / aids. 

Gathering articles in the time frame from 2015 to 2020, this study proposes to outline the profile 

of the scientific productions developed and the current state of the available evidences in the 

national and international literature about the quality of life of Young people living with 

HIV/aids. This work is justified by the fact that HIV/aids is an incurable and transmissible 

disease and by the increasing number of youngers living with HIV/aids in Brazil. It is relevant 

since it allows knowing the reality of the young living with HIV/aids from an individual and 

group perspective, facilitating the understanding of the concrete that is observable by society 

and the understanding of the meaning of QoL. The literature search found that there is a limited 

amount of specific publications that approaches the theme the quality of life of young people 

living with HIV/aids. The studies included in the research showed the need for a support 

network to minimize the impacts of the disease, also the need to understand this young person 

individually and fear of suffering is one of the biggest impacts on the quality of life of these 

young people. 

Keywords: Quality of life; Aids; HIV and Young People. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início da década de 80 foi descrito nos Estados Unidos, os primeiros casos de uma 

doença que posteriormente seria conhecida como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) e na mesma década foi descoberto que era causada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) (BANDEIRA, 2014). No início, o HIV/Aids era chamado doença dos 5H pois 

acreditava-se que afetavam os considerados na época “grupos de risco”, que eram os 

homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers 

(profissionais do sexo em inglês).  Com a evolução dos estudos sobre a temática, o termo “grupo 

de risco” deixou de ser utilizado, considerando que existem vulnerabilidades individuais, 

sociais e pragmáticas, sendo assim todos estão sujeitos a exposição do HIV/Aids (BANDEIRA, 

2014). 

De acordo com os dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/Aids 

(UNAIDS), até o fim de 2019, havia 37,9 milhões de pessoas em todo mundo vivendo com 

HIV (BRASIL, 2019a). No Brasil o primeiro caso descrito de Aids foi em 1980 no estado de 

São Paulo, sendo confirmado apenas 2 anos mais tarde (BRASIL, 1980). Do ano de 1980 até o 

ano de 2019 foram notificados 966.058 casos de Aids no Brasil (BRASIL, 2019a). 

Destaca-se no Brasil, nas últimas décadas, diferenças entre os sexos e as faixas etárias 

na taxa de detecção da Aids. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico houve 

aumento entre os homens, nas faixas etárias mais jovens, como dos 15 aos 19 anos e entre a 

faixa etária dos 20 aos 24 anos. A maior taxa de detecção em 2018 foi de 50,9 casos por 100.000 

habitantes, que ocorreu na faixa etária de 25 a 29 anos, superando as taxas de detecção em 

homens de 30 a 34 anos e de 35 a 39 anos, que eram mais prevalentes até o ano de 2015 

(BRASIL, 2019a). 

O Vírus da Imunodeficiência Humana infecta as células de defesa do corpo humano, 

principalmente os linfócitos TCD4+, se integrando ao DNA da célula e produzindo várias 

cópias (BRASIL, 2018a). Ao fim do processo de replicação, o vírus rompe a membrana celular 

dos linfócitos, causando em larga escala uma depleção de células TCD4+, podendo evoluir até 

a Síndrome da Imunodeficiência Humana. É importante ressaltar que a pessoa portadora do 

HIV não necessariamente possui aids, sendo assim coisas diferentes (BRASIL, 2018a). Pessoas 

portadoras do HIV podem conviver durante anos sem apresentar sintomas e desenvolver a 
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doença, mas podem transmitir a outras pessoas se não tiverem conhecimento que são portadoras 

do vírus e realizarem o tratamento além de tomar as medidas de prevenção (BRASIL, 2018a). 

Os primeiros antirretrovirais (ARV) surgiram na década de 80, esses medicamentos 

agem inibindo o ciclo de replicação do vírus, desta forma, evitando o enfraquecimento do 

sistema imunológico (BRASIL, 2018b). O HIV despertava um medo iminente de morte nas 

pessoas, porém com o surgimento da terapia antirretroviral (TARV), a Aids tornou-se uma 

doença crônica. No Brasil todos os antirretrovirais começaram a ser disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 1996, e desde 2013 garante o tratamento a todas as 

pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) independente de sua carga viral (CV), melhorando a 

qualidade de vida (QV) (BRASIL, 2018b). 

A infecção causada pelo HIV desde 2014 é de notificação compulsória, já a aids tem 

obrigatoriedade de ser notificada desde 1986, ambas fazendo parte da Lista Nacional de 

Notificações Compulsória de Doenças (Portaria de Consolidação MS/GM nº 4, de 28 de 

setembro de 2017), sendo assim em ocorrência de casos de HIV/Aids devem ser reportados as 

autoridades (BRASIL, 2019a). Pelas notificações de HIV serem compulsórias somente a partir 

do ano de 2014, as trajetórias e análises epidemiológicas mais rigorosas são mais difíceis e 

desafiadoras (BRASIL, 2019a). 

O perfil epidemiológico da doença foi se modificando com o passar do tempo 

ultrapassando o campo biológico e destacando-se por afetar indivíduos que se encontram 

vulnerabilizados nos aspectos sociais, econômicos, culturais e que acumulam múltiplas formas 

de exclusão (SILVA et al., 2017). Atualmente a epidemia assume outras características e segue 

as tendências de heterossexualização, feminilização, pauperização, interiorização e 

juvenilização da doença, com evolução crescente nos últimos anos, sendo este último perfil o 

objeto de investigação do presente estudo (SANTOS, 2005; SILVA et al., 2017).  

A definição de jovem feita pelo Estatuto da Juventude classifica as pessoas pertencentes 

a faixa etária de 15 a 29 anos (Lei 12.852 de 05 de agosto de 2013). Cabe salientar que a 

juventude é vista como a passagem da infância para a vida adulta, perpassando a puberdade e 

sendo um momento de transição e formação de identidade, não se restringindo apenas ao âmbito 

biológico, mas também compreendendo aspectos sociais e psicológicos (SPINDOLA et al., 

2019). Ressalta-se que o início da vida sexual, com frequência, ocorre na juventude e a média 

de idade da primeira relação é de 14,9 anos, ou seja, na adolescência. Desta forma essa 

população se torna vulnerável a contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST) dentre elas 

o HIV, além de ser uma fase em que são comuns os múltiplos parceiros sexuais, experimentação 
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de drogas e não uso rotineiro do preservativo (SPINDOLA et al., 2019; DANTAS et al., 2015; 

DA FONTE, 2018; SILVA 2016).   

Com o surgimento da TARV houve um aumento na sobrevida das PVHA, aumentando 

a preocupação com a QV. A QV é complexa e possui diferentes dimensões envolvidas em sua 

avaliação. Diante disto a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a QV como sendo a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores, nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (THE 

WHOQOL GROUP, 1995).  

Há um interesse crescente por estudos sobre a QV na área da saúde, pois os aspectos 

relacionados a vida econômica, estilo de vida, experiencias e vivencias pessoais e socioculturais 

estão relacionados ao processo de saúde e doença, portanto a melhoria de QV tornou-se um dos 

resultados esperados, na assistência de saúde e das políticas públicas (SEIDL; ZANNON, 

2004).   

As informações coletadas pelos instrumentos de QV podem ser utilizados explorando 

os efeitos de uma doença para decisões clínicas, comparando os estadiamentos da doença, 

mensurando vários aspectos da doença como a dor e sendo útil para tomadas de decisões futuras 

e intervenções que terão impactos direto e indiretamente (MASSON; MONTEIRO; 

VEDOVATO, 2010) 

É indiscutível que com a introdução das terapias com antirretrovirais, houve um impacto 

positivo na vida de PVHA, entretanto esse fator não deve ser analisado isoladamente quando 

se trata de QV, pois outros fatores estão fortemente ligados a vida dessas pessoas, o próprio 

diagnostico implica em mudanças em variados aspectos de suas vidas, sendo assim a QV das 

PVHA é multifatorial (MARQUES et al, 2020). 

O HIV possui muitos fatores inter-relacionados como a possibilidade de viver diante de 

situações de abandono, falta de recursos sociais e econômicos, quebra de relações afetivas, além 

da possibilidade de maior transtorno com a sexualidade, se tornando ainda mais complexo os 

seus efeitos na QV de PVHA (CARNEIRO et al, 2019. HIPOLITO et al, 2017). 

No Brasil poucos trabalhos são voltados para a QV de jovens portadores de HIV/Aids, 

em sua maioria, os estudos publicados com jovens sobre a temática HIV/Aids, estão voltados 

para a prevenção do vírus, nota-se uma carência de literatura. A fase da adolescência é um 

momento de estabelecer laços fora do ciclo familiar, que podem ter uma interferência negativa 

por conta da infecção do HIV/Aids, gerando grandes dificuldades em situações como 

comunicação com o parceiro sexual, medo de rejeição, angústia, o sentimento de culpa, prática 

de sexo seguro entre outras consequências. O diagnóstico de HIV/Aids em uma fase conflituosa 
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como a adolescência, acaba gerando ainda mais impactos na vida desse jovem, sendo 

importante ressaltar a avaliação desse adolescente com o seu ciclo social e o ambiente em que 

está inserido, utilizando-se métodos avaliativos de QV (SERAFINI; BANDEIRA, 2020).   

A avaliação da QV em adolescentes e jovens que vivem com HIV/Aids demonstra-se 

importante pois é capaz de obter dados que permitem avaliar e identificar os pacientes que 

apresentam diferentes níveis de morbidades, suas percepções individualizadas de suas vivencias 

com a doença e o tratamento, além dos impactos dos efeitos da doença e tratamento, funções 

psicológicas, físicas e sociais contribuindo para a compreensão delas.  

O estudo se justifica pelo fato de o HIV/Aids ser uma doença sem cura, transmissível e 

pelo aumento do número de jovens vivendo com HIV/Aids no Brasil além da baixa produção 

acadêmica voltado para a temática, revelando a necessidade e a importância dos profissionais 

de saúde questionarem-se sobre a sua atuação para este grupo. Além do que as condições de 

vulnerabilidade social a que estão expostos os jovens, somadas a seu momento de 

desenvolvimento psicossocial faz com que sejam prioritários os estudos com essa intenção para 

que consigam contribuir para o desenvolvimento de ações estratégicas de prevenção e melhoria 

da QV.  

A motivação para a realização do estudo vem de interesses particulares do autor pelo 

campo do HIV/Aids, compreendendo-se que a temática é transversal a vida na sociedade atual 

e pela proximidade com amigos e pessoas jovens de seu convívio que apresentaram diagnostico 

positivo para o vírus HIV. 

A relevância deste estudo se dá pelo fato desta investigação permitir conhecer a 

realidade dos que vivem com HIV/Aids dentro da perspectiva individual e grupal, facilitando a 

compreensão do concreto que é observável pela sociedade e da compreensão do significado da 

QV. O conhecimento sobre os preditores de QV pode propiciar a melhoria da assistência em 

saúde/enfermagem aos jovens que vivem com HIV/Aids. Além de possibilitar o 

desenvolvimento de novas pesquisas, importantes para o setor da saúde, espera-se que a 

presente investigação represente um instrumento que forneça subsídios aos acadêmicos e 

profissionais da saúde para que possam refletir sobre a condição vinculada ao HIV/Aids e aos 

seus impactos na QV. 

O objetivo deste estudo é delinear o perfil das produções científicas desenvolvidas e o 

estado atual das evidências disponíveis na literatura nacional e internacional sobre a qualidade 

de vida dos jovens que vivem com HIV/Aids. 
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E como questões norteadoras traz: “Quais são os conteúdos das publicações científicas 

sobre a qualidade de vida dos jovens que vivem com HIV/Aids?” E qual o impacto da infecção 

pelo HIV na qualidade de vida dos jovens que vivem com o agravo? 
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2 METODOLOGIA  

 

2.1 Revisão integrativa da literatura: definição 

 

O presente estudo compõe uma revisão integrativa da literatura (RIL), que consiste em 

um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos na prática (SOUZA et al., 2010). Constitui basicamente um 

instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE), caracterizada por uma abordagem 

voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da 

evidência (SOUZA et al., 2010). Envolve, pois, a definição do problema clínico, a identificação 

das informações necessárias, a condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação 

crítica, a identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a determinação 

de sua utilização para o paciente (SOUZA et al., 2010).  

A RIL possibilita a tomada de decisões e a qualidade para a prática clínica, considerando 

a síntese de resultados de pesquisas sobre determinada temática, de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para um maior aprofundamento do conhecimento do tema investigado 

e, ainda, tendo como característica a exaustão da busca dos estudos com a inclusão de material 

publicado e material não publicado (SANTOS; SILVA, 2013).  

Segundo Gil (2008), ela é desenvolvida com base em um material já elaborado, 

constituído de artigos científicos, publicados e, periódicos em intervalos de tempo regulares ou 

irregulares, com colaboração de diversos autores, sendo as revistas, atualmente, a fonte 

bibliográfica mais importante, por suas pesquisas serem mais profundas e melhor elaboradas.  

A principal vantagem da revisão integrativa está no fato de possibilitar ao pesquisador 

cobrir diversos fenômenos, tornando-se uma vantagem maior quando se trata de uma pesquisa 

com dados muito dispersos como, por exemplo, quando se quer pesquisar algo envolvendo 

todas as regiões brasileiras, pois seria impossível o pesquisador percorrer todo o território (GIL, 

2008).  

Gil (2008) aponta que, todavia, há uma contrapartida que pode comprometer a qualidade 

da pesquisa: por diversas vezes, as fontes secundárias apresentam dados processados ou 

coletados de forma errada e, portanto, um trabalho desenvolvido com base nestas, tende a 

reproduzir ou ampliar os erros. O autor destaca que para reduzir as possibilidades de erro, o 

pesquisador deve se assegurar das condições em que os dados foram obtidos, analisar cada 

informação de forma profunda e, assim, descobrir possíveis incoerências e contradições. 
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2.2 Fases da revisão integrativa 

 

Conforme proposto por Mendes et al. (2008), foram seguidas seis etapas para condução 

da presente revisão de literatura: 1- identificação do problema com definição da questão de 

pesquisa; 2- busca em base de dados e bibliotecas virtuais por meio de descritores; 3- tabulação 

dos estudos; 4- leitura individual dos textos completos para a análise crítica em relação à sua 

aderência ao objetivo desta pesquisa; 5- interpretação dos resultados; e 6- síntese do 

conhecimento. 

 A primeira etapa foi composta pela identificação do problema com a definição da 

questão de pesquisa, sendo a qualidade de vida dos jovens que vivem com HIV/Aids. 

A segunda etapa do estudo consistiu na busca de artigos nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PubMed e Google acadêmico. Delimitou-se como recorte 

temporal os anos de 2015 a 2020 com o propósito de evidenciar as publicações mais recentes 

sobre a temática em questão. A busca dos artigos foi realizada com o uso de descritores 

selecionados, sendo norteada pelos seguintes critérios de inclusão: artigos que abordassem os 

conteúdos sobre a qualidade de vida dos jovens que vivem com HIV/Aids, disponíveis em 

inglês, espanhol ou português. Foram excluídos artigos que apresentassem duplicidade, artigos 

de opinião, artigos de revisão, comentários, ensaios, notas prévias, manuais, textos que não 

fossem completos (Figura 1). A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 

2021. O levantamento foi realizado por descritores em saúde disponíveis no Portal de 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). A seleção dos descritores foi norteada por sua 

proximidade ao objeto em questão, chegando-se à seguinte combinação: “Qualidade de Vida”, 

“Adolescentes”, “HIV” e “Adulto jovem” e seus correspondentes em inglês: “Quality of life e 

“young adult” combinados pelo operador booleano “and”.  

Na terceira etapa foi construída uma tabela incluindo os estudos no Software Microsoft 

Excel® 2013 para organização e sumarização das principais informações, constituindo um 

banco de dados, possibilitando ao pesquisador a análise da aplicabilidade da revisão. 

Em seguida, na quarta etapa, realizou-se a leitura individual dos artigos completos 

para análise crítica em relação a sua aderência ao objeto desta pesquisa. Após a definição do 

número final de artigos para compor a revisão, sucedeu a quinta etapa, que diz respeito ao 

agrupamento dos resultados (evidências) para, posteriormente, na sexta etapa, ser apresentada 

a síntese do conhecimento.  
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Fonte: MONTEIRO, E.T., 2020  

 

 

 

 

Fig. 1 – Fluxograma da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de artigos utilizados na 

revisão de literatura deste estudo, com base no método exposto por Mendes et al. (2008). 
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3. RESULTADOS  

 

 

A partir dos critérios de busca, foram considerados 13 artigos. Após a leitura 

interpretativa das obras selecionadas, os estudos tiveram suas principais informações dispostas 

em um quadro, contendo dados sobre autores, o ano de publicação, título, autores, objetivos da 

pesquisa e principais achados. 

Autores Ano Título Objetivo Principais Achados 

 

1.Graciela 

Dutra 

Sehnem 

2.Natalia 

Barrionuevo 

Favero 

3.Priscila de 

Oliveira 

Bolzan 

Bonadiman3 

 

2015 

 

Adolescentes 

que vivem com 

HIV/Aids: as 

redes de apoio 

social 

 

Descrever as 

vivências de 

adolescentes que 

vivem com 

Vírus da 

Imunodeficiênci

a Humana 

(HIV)/Síndrome 

da 

Imunodeficiênci

a Humana (aids) 

e conhecer sua 

rede de apoio 

social. 

 

Descrevem adolescência 

como uma fase do 

desenvolvimento, 

transformações, liberdade, 

sem compromissos ou 

responsabilidades. As 

narrativas revelaram que os 

adolescentes não possuíam 

comunicação frente à sua 

condição sorológica com os 

amigos e colegas. Percebe-se 

a necessidade de que questões 

como a revelação do 

diagnóstico sejam trabalhadas 

com estes adolescentes, pois 

em alguns casos podem 

interferir positivamente na 

adesão à terapia e na melhora 

da qualidade de vida. 

Expressam a necessidade de 

querer receber apoio da 

família no enfrentamento da 

doença. Cabe ao profissional 

de saúde planejar e direcionar 

as ações. 

 

1.Graciela 

Dutra 

Sehnem 

 

2015 

 

A saúde no 

adolescer com 

HIV/Aids: 

caminhos para 

 

Relacionar a 

percepção de 

saúde do adoles-

cente que vive 

 

A percepção de saúde dos 

adolescentes que vivem com 

HIV/Aids foi apresentada sob 

dois pontos de vista distintos: 
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2.Jeanine 

Porto 

Brondani 

3.Karen 

Jeanne 

Cantarelli 

Kantorski 

4.Silvana 

Cruz Silva 

5.Laúcia 

Beatriz 

Ressel   

6.Eva Neri 

Rubim Pedro 

uma agenda 

pós-2015 

com HIV/Aids 

com as possíveis 

estratégias para 

reduzir a 

propagação do 

vírus. 

alguns desses a expressaram 

por meio de qualidade de vida 

e bem-estar, enquanto outros 

associaram a medicalização. 

Existe um acordo de silêncio 

entre os adolescentes e seus 

familiares, o que ocorre pelo 

medo de vivenciar o 

preconceito na sociedade.  

 

1.Jacqueline 

Faria de 

Oliveira  

2.Karoline 

Faria de 

Oliveira 

3.Gustavo 

Palis Zago  

4.Virgínia 

Resende 

Silva Weffort 

5.Ana Lúcia 

de Assis 

Simões 

 

2015 

 

Qualidade de 

vida de 

crianças e 

adolescentes 

infectados pelo 

HIV 

 

Avaliar a 

qualidade de 

vida de crianças 

e adolescentes 

infectados pelo 

HIV, por 

transmissão 

vertical, 

segundo a visão 

da criança e a do 

cuidador. 

 

A qualidade de vida foi mais 

afetada em relação ao 

domínio emocional na 

percepção da criança ou do 

adolescente, obtendo 61,88 

pontos. Os fatores 

questionados nesse domínio 

foram a frequência de medo, 

tristeza, raiva, alteração do 

padrão de sono e preocupação 

com o futuro. Os estudos 

apontaram menores escores 

nos domínios emocional e 

escolar tanto na visão das 

crianças e dos adolescentes 

infectados quanto na dos seus 

cuidadores, indicando uma 

influência negativa do HIV 

na qualidade de vida dos 

participantes da pesquisa. 

Verificou-se que os maiores 

escores foram relacionados 

aos domínios social e físico, o 

que possibilita inferir que a 

condição de conviver com o 

HIV tem resultado em menor 

impacto negativo na 

qualidade de vida 
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1.Luciana 

Azevedo 

Fasciani 

Miziara 

2.Sônia 

Maria 

Oliveira De 

Andrade 

2016 O significado 

do HIV/Aids 

na vida de 

crianças e 

adolescentesqu

e vivem com a 

doença 

Compreender 

como crianças e 

adolescentes 

pensam, como 

cada um 

interioriza sua 

condição de 

soropositivo, o 

que pode 

subsidiar a 

adoção de 

estratégias de 

abordagem e 

intervenções 

mais adequadas 

à sua realidade. 

A pesquisa evidencia que 

crianças e adolescentes 

mantêm em sigilo sua 

condição de soropositividade 

como estratégia para evitar 

enfrentamento com o 

preconceito; experimentam 

medo e angústia diante da 

incerteza do futuro; buscam 

agir naturalmente no 

cotidiano, apesar do uso da 

medicação, que é feito 

secretamente; ressentem-se 

por frequentar Casa de Apoio, 

fato que os diferencia das 

demais crianças 

e adolescentes. 

 

1.Juliana da 

Rocha Cabral 

 2.Luciana da 

Rocha Cabral 

 3.Rebeca 

Coelho de 

Moura 

Angelim  

4.Anna Karla 

Oliveira Tito 

Borba  

5.Eliane 

Maria 

Ribeiro de 

Vasconcelos  

6.Vânia 

Pinheiro 

Ramos 

 

2016 

 

Tecnologia 

educativa para 

promoção da 

qualidade de 

vida de 

pessoas que 

vivem com 

HIV 

 

Relatar a 

experiência de 

estudantes do 

curso de 

Enfermagem na 

realização de 

oficinas de 

educação em 

saúde com 

pessoas com o 

HIV. 

 

Observou-se ainda mais 

interação entre profissionais e 

clientes e baixo percentual de 

absenteísmo ao tratamento. 

Tal fato pode ser justificado 

porque as oficinas 

desenvolvidas propiciaram 

mais acesso das PVHs às 

informações na perspectiva 

de motivar mudanças de 

atitudes em favor de sua 

qualidade de vida. Dessa 

forma, faz-se necessária a 

implantação de oficinas de 

tecnologia educativa para a 

promoção da saúde e da 

qualidade de vida de PVH em 

serviços que prestam 

assistência às pessoas 

soropositivas.  

 

 

1.Eliana 

Galano  

 

2016 

 

Vivências dos 

adolescentes 

soropositivos 

para 

HIV/Aids: 

 

Explorar, por 

meio da 

metodologia 

qualitativa, os 

significados 

 

A percepção da normalidade 

e o sentimento de igualdade 

são justificados pela ausência 

de sintomas ou características 

físicas de um corpo doente, 
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2.Egberto 

Ribeiro 

Turato 

 3.Philippe 

Delmas 

4.José Côté 

5.Aida de 

Fátima 

Thomé 

Barbosa 

Gouvea 

6.Regina 

Célia de 

Menezes 

Succi 

7.Daisy 

Maria 

Machado 

estudo 

qualitativo 

atribuídos pelos 

jovens ao 

fenômeno de 

‘‘viver a 

adolescência 

com o HIV’’ em 

um grupo de 

pacientes que 

adquiriu a 

infecção por 

transmissão 

vertical e os 

elementos 

implicados na 

adesão ao 

tratamento 

antirretroviral. 

mas existe uma ambivalência 

quando é falado no 

tratamento e consultas 

médicas intermináveis. 

Apesar do cansaço diante das 

medicações e, por vezes, do 

desejo de interrupção do 

tratamento, a maioria dos 

jovens deste estudo mostrou-

se consciente de que seguir as 

recomendações prescritas é a 

condição necessária para a 

manutenção de uma boa 

qualidade de vida. Alguns 

adolescentes não gostam de 

se sentir pressionados e 

consideram que as atitudes de 

cobrança dos cuidadores 

violam seus direitos e 

autonomia para decidir sobre 

o tratamento. 

 

1.Patrícia 

Neyva da 

Costa 

Pinheiro 

 2.Clarice 

Mendes de 

Freitas 

3.Ligia 

Fernandes 

Scopacasa  

4.Kelanne 

Lima da 

Silva 

5.Fabiane do 

Amaral 

Gubert 

6.Izaildo 

Tavares Luna 

 

2017 

 

Adolescente 

com Vírus da 

Imunodeficiên

cia Humana 

compreendend

o crenças e 

valores da 

família 

 

Compreender 

como crenças e 

valores das 

famílias de 

adolescentes 

soropositivos 

para Vírus da 

Imunodeficiênci

a Humana 

influenciam na 

dinâmica 

familiar. 

 

Conhecer crenças e valores 

de familiares, possibilita criar 

estratégias de promoção a 

saúde, não podendo ser 

esquecido a importância do 

contexto familiar. As crenças 

e valores interferem no 

cuidado ao adolescente 

soropositivo para o HIV e 

precisam ser valorizados, pois 

influenciam na forma de 

pensar, agir e cuidar. Teve 

destaque o preconceito e a 

discriminação como as 

principais causas relacionadas 

à gravidade dessa doença. Já 

a dificuldade de adesão ao 

tratamento, gravidez na 

adolescência, 

“desobediência” do ado-

lescente e convivência 

familiar desarmonizada foram 

identificadas como as 

principais barreiras 
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1.Jucielma 

de Jesus Dias 

 2.Maria 

Conceição 

Oliveira 

Costa  

3.Carlos 

Alberto Lima 

da Silva  

4.Gabrielly 

Carneiro 

Dias  

 

2017 

 

Sobrevida em 

crianças e 

adolescentes 

infectados via 

vertical pelo 

HIV e fatores 

associados ao 

óbito 

 

Analisar o 

tempo de 

sobrevida e 

fatores 

associados ao 

óbito em 

crianças e 

jovens 

infectados via 

vertical pelo 

HIV. 

 

Este estudo evidencia 

aumento do tempo de 

sobrevida que, segundo 

estudos, tem sido atribuído, 

especialmente, ao 

aprimoramento dos meios 

diagnósticos e terapêuticos. A 

maioria dos óbitos, tendo 

como causa de morte a AIDS, 

revela que os benefícios da 

terapia antirretroviral ainda 

não foram suficientes para 

mudanças mais expressivas 

nesse padrão e na QV. Por 

outro lado, a avaliação do 

padrão de mortalidade requer 

considerar múltiplos fatores. 

 

1.Amanda 

Araújo Malta 

de Sá 

2.Cristina 

Vianna 

Moreira dos 

Santos 

 

2018 

 

A Vivência da 

Sexualidade de 

Pessoas que 

Vivem com 

HIV/Aids 

 

Investigar quais 

as principais 

dificuldades nos 

relacionamentos 

amorosos e/ou 

sexuais de 

sujeitos 

soropositivos e 

quais os 

mecanismos de 

enfrentamento 

mais 

empregados por 

eles. 

 

Os participantes enxergam 

vantagens em se ter um 

relacionamento afetivo, 

principalmente pela 

companhia e reciprocidade, 

assim como o prazer. 

Entretanto, a mentira, a 

possibilidade de sofrimento, o 

risco de adquirir DSTs e falta 

de confiança são empecilhos 

para a maioria dos 

participantes se relacionarem 

com alguém. Somado a isso, 

existe o medo de transmitir o 

vírus e de ser menosprezado 

ou abandonado pelo, parceiro, 

principalmente se este não é 

também soropositivo. 

 

1.Lívia 

Maria Cunha 

Bueno 

Villares 

Costa 

 2.Jorge 

Simão do 

 

2018 

 

Características 

de 

personalidade 

e adesão ao 

tratamento em 

pacientes 

jovens 

 

Avaliar a 

relação entre 

adesão e 

características 

de personalidade 

em pacientes 

jovens com HIV 

 

Neste estudo não foi 

encontrada diferença 

significante na adesão de 

homens e mulheres ou 

relacionada a diferentes 

níveis educacionais ou idade, 

fato que não corrobora os 

resultados encontrados na 
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Rosário 

Casseb 

 3.Maria Rita 

Polo Gascon 

 4.Luiz 

Augusto 

Marcondes 

Fonseca 

portadores de 

HIV 

em dois 

hospitais. 

literatura. Pode-se pensar que 

o paciente que não possui 

adequada capacidade de 

organização, disciplina e 

clareza em relação aos 

objetivos do tratamento tende 

a ser menos aderente. 

 

1.Érika 

Eberlline 

Pacheco dos 

Santos 

2. Aline 

Cammarano 

Ribeiro 

3.Tassiane 

Ferreira 

Langendorf 

4.Cristiane 

Cardoso de 

Paula 

5.Stela Maris 

de Mello 

Padoin 

 

2019 

 

Vivências de 

jovens em 

terapia 

antirretroviral 

para o HIV: 

estudo 

fenomenológic

o 

 

Compreender as 

vivências dos 

jovens quanto ao 

uso da TARV 

para o HIV. 

 

Os participantes desta 

investigação mostraram o 

medo da revelação do 

diagnóstico e o de morrer. 

Também que, a partir do uso 

correto dos medicamentos, 

decorre a possibilidade da 

manutenção de sua saúde e 

com isso poderão cuidar dos 

outros e dos filhos. Indicaram 

que tomar os medicamentos é 

complicado devido aos 

efeitos e que também é 

normal, mas consideraram 

que eles têm uma vida 

diferente. 

 

1.Veridiana 

Tavares 

Costa 

2.Betina 

Hörner 

Schlindwein 

Meirelles 

 

2019 

 

Adesão ao 

tratamento dos 

adultos jovens 

vivendo com 

HIV/Aids sob 

a ótica do 

pensamento 

complexo 

 

Compreender a 

adesão ao 

tratamento dos 

adultos jovens 

com HIV/Aids 

atendidos em 

um serviço de 

assistência 

especializada 

sob a ótica do 

pensamento 

complexo 

 

Os dados também retratam a 

descoberta recente do 

diagnóstico de HIV/Aids e os 

enfrentamentos atrelados ao 

início do tratamento, dentre 

eles, a dificuldade de 

aceitação de conviver com 

uma doença crônica 

incurável, fortemente 

associada a morte e 

estigmatização. Ao ser 

analisado a adesão ao 

tratamento dos adultos jovens 

com HIV/Aids sob a ótica do 

pensamento complexo, 

observou-se a presença de 

algumas situações complexas 
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no viver desses jovens, dentre 

elas, o enfrentamento do 

viver com HIV/Aids, a 

experiência dos efeitos 

colaterais aos antirretrovirais 

no início do tratamento, o 

“Ser Jovem” com HIV/Aids e 

ter que aderir ao tratamento 

de uma condição crônica, 

dentre outras situações que se 

constituem, portanto, um todo 

complexo. 

  

1.Aline 

Cammarano 

Ribero 

2.Maria da 

Graça Corso 

da Motta 

3. Graciela 

Dutra 

Senhem 

4. Bruna 

Pase Zanon 

5. Érika 

Eberlline 

Pacheco dos 

Santos 

6.Cintia 

Flôres Mutti 

 

2020 

 

Vivências dos 

adolescentes 

com a infecção 

pelo HIV: 

perspectivas 

para melhoria 

do cuidado à 

saúde 

 

Conhecer as 

vivências dos 

adolescentes 

com a infecção 

pelo HIV e suas 

perspectivas 

para melhoria do 

cuidado à saúde. 

 

O adolescente acredita na 

criação de espaços de 

comunicação com o familiar, 

o qual propicia práticas de 

cuidado de si e cuidado do 

outro. Em relação ao 

tratamento e medicamento, 

em seus discursos, sinalizam 

a necessidade de melhorias na 

apresentação medicamentosa 

no sentido de facilitar o seu 

uso. Para minimizar a 

discriminação, sugerem 

espaços sociais e em que 

meios de comunicação 

desenvolvam discussões de 

prevenção à discriminação. 
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4. DISCUSSÃO  

 

4.1 Contextualização clínica e epidemiológica do HIV/aids  

 

 

No início da década de 80, cinco jovens homossexuais, previamente saudáveis, foram 

internados em hospitais de L.A, o motivo da internação eram casos de pneumonias causados 

por Pneumocistis carinii (atualmente P. jiroveci), um fungo oportunista frequente em 

imunodeprimidos. Foi observado que entre os casos havia uma característica em comum, a 

depleção de linfócitos T circulantes, e mesmo sendo administrado a terapia adequada para o 

tratamento do fungo, 2 desses jovens vieram a óbito (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015).  

O Centros para Controle e Prevenções de Doenças (CDC) nos meses seguintes notaram 

um crescente número de casos de pneumonia causado pelo mesmo agente por outras cidades 

dos EUA. Foi também identificado o aumento de uma doença rara nos EUA, o sarcoma de 

Kaposi, com uma alta incidência em jovens homossexuais do grupo masculino.  Em 1983 um 

grupo de pesquisadores conseguiram identificar a atividade da enzima transcriptase reversa, e 

o patógeno recebeu o nome de vírus que infecta seletivamente as células T auxiliares e 

posteriormente em 1986 o agente etiológico recebeu o nome de vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015).  

Na atualidade acredita-se que a origem do HIV venha de mutações de vírus de animais 

silvestres da África, mais especificamente primatas. Estudos demonstraram a semelhança entre 

os tipos de vírus de HIV, com o vírus encontrado em diferentes espécies de primatas 

(TORTORA et al, 2016). O HIV-2 é um tipo de HIV que possui sua maior incidência na África 

ocidental, sendo raramente encontrado fora dessa região, possui fortes indícios ser uma mutação 

do vírus da imunodeficiência símia (SIV da palavra em inglês simian immunodeficiency vírus) 

encontrados em macacos da espécie Cercocebus atys, enquanto o HIV-1 acredita-se ser uma 

mutação dos chimpanzés. Essa infecção por SIV, pode ter ocorrido pelas caças e ao consumo 

de carne desses animais, causando as primeiras infecções, porém houve um tempo necessário 

para que o vírus se adapta-se e sofressem novas mutações tornando-se patogênico (TORTORA 

et al, 2016).  

O caso mais antigo de aids comprovado foi no antigo Congo Democrática Belga (hoje 

República do Congo), um paciente em 1959 foi a óbito, e com a preservação de seu material 

sanguíneo, foi anos mais tarde analisado e contatado a presença de anticorpos contra o HIV 

(TORTORA et al, 2016).  
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O HIV pertence à família dos retrovírus (Retroviridae), subfamília Orthoretrovirinae, 

gênero Lentivirus. O seu genoma é constituído por duas fitas simples de RNA(+)  e 

caracterizado pela presença da transcriptase reversa, uma enzima  que realiza o processo de 

transcrição do RNA em moléculas de DNA, após esse processo a integrase (IN) irá integrar 

DNA viral (provírus) ao genoma da célula hospedeira, quando o RNA mensageiro (RNAm) for 

transcrito a partir desse provírus, novas proteínas virais serão formadas (RACHID; 

SCHECHTER, 2017, SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015).  

Em sua estrutura o vírus do HIV possui um envelope, derivado da membrana plasmática 

da célula, onde encontra-se proteínas celulares e as glicoproteínas virais de superfície (gp120) 

acopladas em proteínas virais transmembranas (gp41) Possui uma matriz e um capsídeo de 

formato cônico onde encontra-se o genoma viral, proteínas e as enzimas IN, protease (PR) e a 

transcriptase reversa (TR). O HIV possui dois tipos, HIV-1 que tem uma maior incidência 

mundial e é mais virulento, e o HIV-2 que sua incidência maior é na África e tem um perfil 

menos patogênico. Tanto o HIV de tipo 1 quanto o 2 possuem subtipos. (RACHID; 

SCHECHTER, 2017, SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015).  

O vírus do HIV possui um tropismo pelas células T CD4+, por isso causa uma depleção 

e levando a uma imunodeficiência (LORETO; AZEVEDO-PEREIRA, 2012). Para que o vírus 

do HIV consiga infectar uma célula, é necessário a expressão de receptores CD4 na membrana 

na célula alvo, e a expressão de correceptores CCR5 ou o CXCR4. Portanto além de um forte 

tropismo pelos linfócitos TCD4+, também infectam os monócitos, aos macrófagos e às células 

dendríticas (LORETO; AZEVEDO-PEREIRA, 2012). Com a progressão da doença, o sistema 

imunológico vai perdendo sua capacidade de resposta, já não sendo eficaz de combate infecções 

oportunistas (LORETO; AZEVEDO-PEREIRA, 2012). 

A contaminação pelo vírus do HIV pode ocorrer através de contato com o sangue, 

transfusão sanguínea, relações sexuais desprotegidas, transmissão transversal (a mãe infectada 

pode transmitir para o filho durante a gravidez, parto e na amamentação), objetos 

perfurocortantes não esterilizados. 

A progressão da infecção pode ser dividida em 3 fases clínicas. Durante 2 a 4 semanas 

o vírus se encontra em um período de latência (BRUNNER, 2015). Com o início da atividade 

intensa do vírus, inicia-se a fase1, um quadro agudo, pois vai haver uma queda brusca de células 

TCD4+, e um aumento no número de células CD8, provocando assim um efeito citotóxico no 

organismo. Através da resposta e a depleção de número de células alvo não infectadas, em 

dentro de algumas semanas a Carga Viral (CV) irá diminuir (TORTORA et al, 2016, 

BRUNNER, 2015). 
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A Fase aguda pode ser assintomática ou podem apresentar sintomas virais como febre, 

cefaleia, fadiga, náusea, vomito também podem apresentar também rash cutâneo, 

linfadenopatia, candidíase oral. Após esse período o vírus pode entrar em uma fase 2, pode 

ocorrer de forma assintomática ou de latência clínica que pode durar até 10 anos, a replicação 

do vírus continua ocorrendo, porém em níveis mais baixos, é comum que ocorra linfadenopatia 

generalizada persistente durante esse período, pode haver a ocorrência de sintomas mais graves 

e o surgimento de infecções persistentes pela levedura Candida albicans, conforme a 

diminuição de células CD4+ (TORTORA et al, 2016, BRUNNER, 2015).  

A fase 3 é quando o paciente desenvolve a Síndrome da imunodeficiência humana, a 

contagem de células TCD4+ abaixo de 200 células/μL ou apresenta algumas doenças 

especificas. Nesta fase a ocorrência de doenças oportunistas são mais frequentes e mais severas, 

como a ocorrência de infecções dos olhos por citomegalovírus; tuberculose; pneumonia por 

Pneumocystis; toxoplasmose no cérebro; e sarcoma de Kaposi. As manifestações clínicas 

podem ser variadas, e seus sintomas são dissipados por todo o corpo podendo acometer 

qualquer sistema de órgãos (TORTORA et al, 2016, BRUNNER, 2015).  

Os primeiros medicamentos antirretrovirais (ARV) surgiram ainda na década 80 e com 

a Terapia antirretrovirais (TARV), o HIV deixou de ser uma doença praticamente fatal para 

uma doença crônica, sendo um dos maiores marcos em tratamento de doenças crônicas 

(BRASIL, 2018b). A TARV tem como objetivo a redução da CV abaixo do valor detectável (< 

50 cópias/ml) (BRASIL, 2018b). O uso regular de ARV é primordial para a prevenir a evolução 

da doença para a Aids e seu controle, inúmeros são os benefícios quando a TARV é bem 

aderida, como aumento de apetite e energia, melhora na disposição e o não desenvolvimento de 

doenças oportunistas (BRASIL, 2018b). A distribuição de ARV no Brasil através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), iniciou em 1996, dando acesso gratuito a todos os medicamentos, e em 

2013 assegurou a TARV a todas PVHA independente da CV (BRASIL, 2018b). 

As classes de fármacos anti-HIV são: Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa  

(NRTI do inglês nucleoside reverse transcriptase inhibitors) que possuem um efeito inibidor da  

replicação do vírus, atuando sobre a enzima tornando defeituosa a cadeia de DNA produzida 

pelo vírus, impedindo que de seguimento ao seu processo de replicação, é o exemplo da 

azidotimidina (AZT); Inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa  (NNRTIs, do inglês 

nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors), inibe diretamente a ação da enzima mudando o 

seu sitio catalítico de conformação, é o caso das nevirapina (BROCK, 2016).  

Os inibidores de Transcriptase reversa são vírus-específicos, já que as células não 

possuem essa enzima. Os inibidores de protease (IP) são análogos peptídicos que se ligam aos 
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sítios alvo não permitindo que a protease se ligue, inibindo a maturação viral, como o 

saquinavir.  Inibidor de fusão vai atuar na proteína gp41 que se encontra no capsídeo do vírus, 

ela vai se ligar a proteína, não permitindo que ocorra as mudanças conformacionais necessárias 

para que a fusão do vírus ocorra, como o enfuvirtide. Os inibidores de integrasse, impedem que 

a enzima integre o DNA viral ao DNA da célula hospedeira, impedindo que ocorra a replicação, 

como o delotegravir (BROCK, 2016). 

 

4.2 Os jovens no contexto do HIV/Aids 

 

A Lei 12.852 de 05 de agosto de 2013, no estatuto da juventude define que jovens são 

pessoas pertencentes a faixa etária de 15 a 29 anos. Essa faixa etária tem apresentado alta taxa 

de prevalência nas infecções de HIV (PEREIRA, 2014). Os impactos causados pela doença 

podem interferir de forma negativa na integração social, em diferentes níveis como 

profissionais, sociais, familiar e relacionamentos. As medidas devem ser tomadas precocemente 

para diminuir o impacto da infecção e da doença, tornando os jovens uma prioridade 

(PEREIRA, 2014).  

Os novos casos de infecção causada pelo HIV, apresentam uma alta taxa de incidência 

na população jovem (BRASIL, 2006; BRASIL, 2019). Acredita-se que em todo o mundo, mais 

de 11 milhões de jovens vivem com o HIV, e cerca de 6 mil novas infecções em jovens ocorram 

diariamente, muitos desconhecendo a sua sorologia. Estudos apontam que no Brasil, cerca de 4 

milhões de jovens por ano, iniciam a sua vida sexual (BRASIL, 2006; BRASIL, 2019). 

A fase de adultos jovens apresenta uma intensidade a mais na formação do indivíduo, 

pois é conhecida como a fase de transição entre a infância e a vida adulta, tendo uma 

característica desafiadora de busca pela autonomia e sua inserção social (OLIVEIRA, 2012). 

Com a introdução da TARV, e consequentemente o HIV se tornando uma doença crônica, os 

jovens passam a vivenciar experiencias às dos não portadores, como dar continuidade aos seus 

planos de vida. Deparam-se com questões como a continuidade dos estudos, objetivos 

profissionais, constituição familiar (OLIVEIRA, 2012). 

Um marco comum da juventude é a iniciação de relações sexuais, deixando-as 

vulneráveis a ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), incluindo o HIV. Os fatores 

relacionados a essa vulnerabilidade estão a iniciação precoce dessas atividades sexuais, o uso 

inconstante ou incorreto de preservativos e o uso de álcool e outras drogas (BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2018; BRASIL, 2019). A maior incidência de infecção pelo HIV em jovens se dá por 
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vias sexuais. A exploração sexual também é uma realidade de jovens brasileiros, sendo um 

agravo a vulnerabilidade desses jovens (BRASIL, 2013; BRASIL, 2018; BRASIL, 2019).  

A transmissão do vírus entre os usuários de drogas, ocorre pelas vias sanguíneas, através 

de compartilhamentos de agulhas, seringas e outros objetos, e pelas vias sexuais 

(PECHANSKY, et al, 2004). Usuários de drogas se expõe a mais situações de risco sexual, 

como a troca de sexo por drogas ou dinheiro para a compra do entorpecente. A população jovem 

se encontra entre as faixas etárias com maior concentração de usuários, aumentando o risco 

para a infecção pelo HIV (PECHANSKY, et al, 2004). 

Ao longo da epidemia do HIV, houve a heterossexualização da doença e com isso 

começaram os casos de crianças infectadas por HIV (BRASIL, 2019). Ocorrem de duas 

maneiras: por transmissão vertical (quando a mãe é portadora do vírus e transmite ao bebê 

durante a gravidez, o parto ou o pós-parto, através do aleitamento materno), e perinatal (através 

de aleitamento cruzado) (BRASIL, 2019). As crianças infectadas pelo vírus possuíam uma 

baixa expectativa de vida, porém com o uso do ARV estão se tornando jovens, fazendo parte 

dos grupos de jovens infectados pelo HIV por meio de transmissão vertical e perinatal 

(AGOSTINI; MAKSUD; FRANCO, 2018, AMORIM, 2017). 

A mudança epidemiológica da doença, retrata o aumento do número de jovens 

infectados entre 15 e 29 anos. Isso demonstra uma vulnerabilidade no grupo dessa faixa etária, 

que inclui comportamentos de riscos como o uso de drogas e principalmente relações sexuais 

desprotegidas. Embora ocorram avanços na investigação cientifica sobre a QV, ainda são 

poucos os estudos que retratam a QV na população jovem (BRASIL, 2018; BRASIL, 2019). 

Configurando um desafio para a elaboração de políticas públicas que promovam a saúde e o 

bem-estar desse grupo. (PEREIRA; ZUFFO; MOURA, 2019). 

 

 

4.3 A Qualidade de Vida das pessoas que vivem com HIV/Aids  

 

A Qualidade de Vida pode ser encontrada em duas vertentes, a de linguagem cotidiana 

que é utilizada pela população geral e no segundo contexto sendo utilizada em campos de 

pesquisa nas diferentes áreas do saber (SEILD; ZANNON, 2014).  É recente o interesse na área 

da saúde pelo conceito da QV, possuindo uma relação direta com as políticas e as práticas no 

setor (SEILD; ZANNON, 2014).  A mudança epidemiológica do perfil de morbimortalidade é 

um indicador de aumento de doenças crônicas-degenerativas. Essas mudanças ocorrem pelos 
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avanços dos tratamentos possibilitando o controle dessas doenças, que ocasiona o aumento de 

sobrevida (SEILD; ZANNON, 2014).  

A QV é de suma importância para mensurar o impacto em saúde, esse interesse 

relativamente recente, vai influenciar como devem ser as práticas de assistência, na elaboração 

de políticas públicas para prevenção de doenças e promoção da saúde (THE WHOQOL 

GROUP, 1995, CAMPOS; NETO, 2008). 

No ano de 2019, foram notificados 41.909 novos casos de HIV e 37.308 casos de aids 

no Brasil. Uma diminuição nos casos de aids vem sendo notada a partir do ano de 2012, sendo 

observada em decorrência da distribuição da TARV de forma universal no SUS, além disso tem 

possibilitado o aumento expectativa de vida de PVHA (BRASIL, 2019; SEIDL; LEMETAYE, 

2017).  

A QV pode ser avaliada por instrumentos genéricos que avaliam o estado de saúde, 

podendo ser aplicado em pacientes independente da doença ou em pessoas com ausência de 

doenças, e os específicos que possibilitam realizar um comparativo da QV entre os portadores 

da mesma doença ou doenças diferentes ou da população em geral. Os instrumentos ainda 

podem apresentar uma falha de sensibilidade (KLUTHCOVSKYI; KLUTHCOVSKY, 2009). 

O desenvolvimento de avaliações de construtos subjetivos afetados por aspectos 

temporais e culturais são um grande desafio. Os instrumentos de avaliação de qualidade de vida, 

em sua grande maioria foram desenvolvidos na Europa e Estados Unidos, sendo um dificultador 

para sua aplicação por motivos culturais diferenciados. Pela necessidade de um instrumento de 

avaliação de QV internacional, que refletisse a natureza subjetiva da avaliação que está ligada 

ao contexto social, cultural e meio ambiente, a OMS criou o Grupo de Qualidade de vida (Grupo 

WHOQOL). O WHOQOL-100 é o instrumento criado pela OMS autoexplicativo, que possui 

seis domínios (espiritualidade, psicológico, físico, nível de independência, relações sociais e 

ambiente), e cada domínio possui facetas e ao final uma faceta para avaliação de perguntas 

gerais sobre qualidade de vida, que totalizam 100 questões (FLECK, 2000a).  

Houve a necessidade da criação de um instrumento menor, que demandasse pouco 

tempo para sua aplicação, porém que fosse satisfatório, com isso a OMS criou o WHOQOL-

bref, uma versão abreviada do WHOQOL-100. Essa versão conta com 26 questões (2 sobre 

qualidade de vida em geral e outras 24 representando cada uma, uma faceta) (FLECK, 2000b). 

Ser portador do HIV significa lidar com questões além do tratamento da doença, pois 

PVHA lidam diariamente com problemas transdisciplinares, como os efeitos colaterais da 

TARV, sintomas depressivos, estigma, discriminação (SEIDL; ZANNON; TROCCOLI, 

2005).Outros efeitos que possuem grande impacto na QV de PVHA são rupturas das relações 
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interpessoais e ocupacionais que podem causar um isolamento social, interrupção na trajetória 

de vida, problemas com sexualidade e com as relações sociais podendo comprometer a saúde 

mental e física. É necessário que a abordagem a essas pessoas concilie as particularidades 

relacionadas ao vírus, relacionada com a percepção do sujeito em seu contexto biopsicossocial 

(SEIDL; ZANNON; TROCCOLI, 2005). 

Com a introdução da TARV e sua ampla distribuição, a aids passou a ser considerada 

uma doença crônica (MEIRELLES, et al, 2010). A condição de cronicidade provoca mudanças 

significativas e parece colocar a QV como algo distante de ser alcançado, devido a sua 

necessidade de cuidados permanentes, persistência no tratamento, o forte impacto que 

desempenha tanto nos serviços de saúde e em suas famílias. O diagnóstico de HIV/Aids gera 

mudanças em diversas áreas se associando a dificuldades que a condição sorológica impõe, 

podendo impactar de forma negativa a QV (MEIRELLES, et al, 2010). Porém é possível 

observar uma melhora na percepção de QV das PVHA, conforme vão se adaptando e 

aprendendo a conviver com a doença (MEIRELLES, et al, 2010). 

Cabral et al (2016), reforça que as TARV não é o único parâmetro para avaliar a QV, 

pois outros aspectos sociais, religiosos e culturais através de evidências cientificas podem 

promover um atendimento integral, humanizado e resolutivo, sendo individualizado de acordo 

com as necessidades dessas pessoas que vai da prevenção da infecção até a recuperação.  

A infecção do HIV pode afetar vários domínios e os impactos podem ser sentidos como 

a tendencia ao isolamento social, baixa autoestima, danos em relações interpessoais e mudanças 

de estilo de vida que podem ocorrer devido o tratamento inserido nas rotinas diárias (REIS et 

al, 2011). 

Os ARV proporcionaram um aumento na expectativa de vida, entretanto, a ocorrência 

de efeitos adversos pode impactar de forma negativa a QV (MEDEIROS; SILVA; 

SALDANHA, 2013). As PVHA precisam criar adaptações para a administração das 

medicações e aprenderem a lidar por uma busca de vida mais saudável. O estigma e o 

preconceito que sofrem por serem portadores do vírus, é outro fator de dificuldade 

(MEDEIROS; SILVA; SALDANHA, 2013). Atitudes demonstradas por outras pessoas, 

inclusive pessoas próximas como amigos, mãe, filhos, geram desconfortos. Além disso 

precisam lidar com o próprio preconceito que estão neles próprios acerca de sua 

condição sorológica (MEDEIROS; SILVA; SALDANHA, 2013). 

Aspectos relacionados a condição econômica e a desigualdade social compõem fatores 

importantes. O fator financeiro pode influenciar em uma difícil convivência com a doença, 
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como ser de baixa renda, sendo um fator estressor a PVHA. Um emprego por exemplo além de 

proporcionar uma fonte de renda, possibilita a socialização podendo ter um impacto positivo na 

QV. Sendo assim, o setor financeiro está relacionado as condições de saúde (MEDEIROS; 

SILVA; SALDANHA, 2013, PASSOS; SOUZA, 2015). 

O domínio espiritualidade possui grande importância para o enfrentamento de 

patologias, mesmo nos pacientes assintomáticos, tendo relevância no processo saúde e doença. 

Embora exista uma baixa produção voltada para QV de pessoas que vivem com HIV/Aids, 

explorando a espiritualidade/religiosidade, reconhece-se a sua importância envolvida com a 

terapêutica da infecção pelo HIV (MEDEIROS; SALDANHA, 2012, SILVA JUNIOR, et al, 

2019). 

Em um estudo que tem como objetivo analisar a qualidade de vida e suas representações 

em momentos distintos de diagnóstico entre pessoas que vivem com HIV/Aids, foi observado 

que os escores não sofreram alteração pelo tempo de diagnostico, não demonstrando nos 

domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade diferenças estatísticas significativas. Porém, na avaliação do domínio físico de 

QV, o subgrupo que convivia com o diagnostico há mais de 17 anos, apresentou um maior 

escore (HIPOLITO; OLIVEIRA. 2016). Esse estudo evidenciou que percepção de sentido de 

vida, reavaliação da opinião sobre a morte, a descoberta de novas relações com Deus, apoio 

advindo das relações sociais que estão relacionados aos domínios espiritualidade, religião e 

crenças pessoais, receberam as melhores avaliações da QV do grupo. Os menores escores do 

estudo foram nos domínios nível de independência e meio ambiente, levando a reflexão do 

impacto que a TARV tem na vida dessas pessoas, e como as questões financeiras interferem, 

principalmente considerando a renda familiar e o nível de escolaridade dos participantes 

(HIPOLITO; OLIVEIRA., et al. 2016). 

 

 

 4.4  Os impactos na Qualidade de Vida dos jovens que vivem com HIV/Aids 

 

A fase da adolescência e juventude apresenta não apenas alterações hormonais e físicas, 

como também modificações psicológicas e sociais. Esse período tem como característica a 

maturação psicológica, busca e construção de identidade, distanciamento dos privilégios da 

infância e aquisição de características da vida adulta, como a busca pela independência 

econômica. Neste processo o jovem é instigado a buscar novos espaços e realidades, ampliando 

suas redes de relações sociais para além da rede familiar. A busca pela sua sexualidade e 
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autoafirmação como parte de expressão de uma nova identidade, faz parte desse processo, que 

é influenciado a partir de fatores culturais e pessoais (FAVERO; SEHNEM; BONADIMAN, 

2015).  

Ao acrescentar a essa fase da vida, que é permeada por mudanças, uma doença carregada 

de estigmas, novos desafios surgem na vida desse jovem. Precisa lidar com uma doença de 

caráter crônico, que depende de um cotidiano terapêutico permeado por questões como a sua 

adesão a TARV, o silencio e a revelação do diagnóstico, relações familiares, estigmas sobre a 

doença, e em alguns casos viver em instituições de apoio, entre outras questões (SEHNEM, et 

al, 2015). 

Após mais de 30 anos do início da pandemia de HIV/Aids, as primeiras gerações de 

crianças infectadas pelo HIV estão chegando à juventude, além dos jovens que se infectam já 

nesta faixa etária. Esses jovens apresentam algumas características diferenciadas, muitos deles 

são órfãos pois perderam seus pais para a doença, tendo que viver em instituições de apoio ou 

com familiares próximos, impondo a crianças e adolescentes a convivência com a dor e 

isolamento pela perda dos pais e separação dos irmãos (MIZIARA; ANDRADE, 2016). 

Atualmente a Aids no Brasil, apresenta-se estável e com reduções dos coeficientes de 

mortalidade em todas as faixas etárias e da transmissão vertical. Ela vem apresentando 

tendência de aumento em alguns subgrupos populacionais que se apresentam em situação de 

vulnerabilidade, como é o caso da infecção pelo HIV na população jovem (SEHNEM, et al, 

2015). O uso contínuo e regular da TARV foi instituído a fim de diminuir a morbidade e 

mortalidade melhorando a qualidade e a expectativa de vida, tornando fundamental discutir a 

QV de PVHA (SÁ; SANTOS, 2018).  

Além da terapia medicamentosa, a QV abrange outros aspectos, como sociais, religiosos 

e culturais, sendo seu estudo necessário para ofertar um atendimento integral, humanizado e 

resolutivo (CABRAL, et al 2016). Sendo assim uma medida importante, que permite um melhor 

entendimento das intervenções e dos fatores que influenciam o cotidiano dos pacientes. Entre 

jovens com HIV/Aids, possui uma maior relevância visto que ao tomar decisões terapêuticas, 

deve-se levar em consideração o impacto delas sobre longevidade (OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

ZAGO, WEFFORT, SIMÔES, 2015). 

Os jovens que vivem com HIV/Aids possuem necessidades que tendem a ser 

restringidas por eles mesmos ou por pessoas de sua convivência, se comparadas com aquelas 

de outros jovens, como se a condição por ser portador do vírus, não merecesse planos e 

investimentos em suas práticas de autocuidado com a saúde, vida afetiva, sexual e reprodutiva 

(SEHNEM, et al, 2015). 
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Alguns trabalhos apresentam que as principais dificuldades referidas pelos jovens 

portadores do vírus HIV, estão relacionadas a revelação do diagnóstico a terceiros, os 

relacionamentos interpessoais, a adesão ao tratamento e o fardo psicológico de viver com uma 

doença crônica que está associada a morte e ao preconceito social (GALANO, et al, 2016). 

Foi realizado um estudo qualitativo em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, com jovens 

portadores do vírus do HIV, onde eles expressavam a adolescência/juventude como uma etapa 

da vida que não exige responsabilidades, compromissos e preocupações (FAVERO; SEHNEM; 

BONADIMAN, 2015).   

No mesmo estudo quando questionados sobre suas percepções de saúde, em sua maioria 

expressaram que não seria meramente não ter doença, mas sim o quanto se pode fazer vivendo 

as coisas boas da vida, um dos entrevistados respondeu que seria ter qualidade de vida. 

Percebendo dessa forma que eles entendem saúde como algo positivo e em seu conceito amplo, 

associando o sentido da vida com seu bem-estar. Percebe-se que não relacionaram o HIV/Aids 

(FAVERO; SEHNEM; BONADIMAN, 2015).  

Segundo Sehnem et al (2015), em um artigo derivado da mesma pesquisa citada 

anteriormente, foi reforçado que as relações com amigos, namorados, familiares e a busca por 

atividades de lazer, oferecem condições para o crescimento e desenvolvimento desse jovem 

independente de ser portador do HIV. Mesmo o HIV/Aids não sendo citado pelos jovens, pode-

se relacionar a vivência que tiveram no processo de adoecimento estando ligada as suas 

experiencias da infância, onde sua história de vida é marcada pelas repercussões da doença. 

Verifica-se que pelo fato de a doença não restringir suas atividades ou não os incapacitar, faz 

com que eles se sintam saudáveis (SEHNEM et al, 2015). 

Em outro estudo onde o foco eram jovens que haviam sido infectados através de 

transmissão vertical, foi possível avaliar que a menor pontuação foi no domínio emocional, 

sendo assim o que mais afetava a QV desses jovens. Foram evidenciados nesse domínio a 

frequência de medo, tristeza, raiva, alteração do padrão do sono e a preocupação com o futuro 

(OLIVEIRA et al, 2015). É observado uma alta frequência de sintomas de ansiedade em 

amostra de jovens infectados pelo HIV, tendo também uma associação de graus significativos 

de sintomas depressivos em seus cuidadores. Fatores ambientais e psicossociais tem um 

importante impacto na QV desses jovens (OLIVEIRA et al, 2015). 

O domínio de atividade sexual é um dos principais afetado quando aplicado a PVHA 

segundo Sá e Santos (2018), podendo estar relacionado a várias dificuldades como conviver 

com o vírus, compartilhar o diagnóstico, o medo de perder o parceiro pelo adoecimento e pelos 

conflitos que pode gerar, além dos ressentimentos que podem estar envolvido na aquisição do 
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HIV. Ainda nesse contexto é possível notar o desejo e a ansiedade provocado pela sua condição 

sorológica, prevalecendo comportamentos de afastamento de relações afetivas (GALANO et 

al., 2016). 

Embora apontem pontos positivos em manter um relacionamento afetivo com um 

parceiro fixo, como o carinho, melhora de humor, atenção, ter alguém para compartilhar 

vivencias, e uma menor chance de se infectar com outras doenças, compartilham com o 

sentimento ambíguo da angústia, estigmatização da sua condição. Este tipo de vivência acaba 

interferindo na sexualidade dos sujeitos, podendo reduzir ainda mais a frequência de seus 

relacionamentos (SÀ; SANTOS, 2018). 

É possível notar em diferentes artigos, como falar sobre o vírus pode causar desconforto, 

constrangimento e risco de rejeição, reservando esse tema a apenas familiares, parentes e ou 

amigos muito próximos, e ainda assim não falando muito sobre questões relacionados ao 

HIV/Aids (GALANO et al., 2016). É possível evidenciar um acordo de silencio entre o jovem 

e a família sobre o HIV/Aids, onde convivem no seu dia a dia, sem mencionar qualquer questão 

de doença, como se ela não existisse (SEHNEM, et al, 2015). O segredo em si pode ser uma 

fonte de angústia, pois pode guardar consigo um grande peso interior e evoca representações 

negativas acerca da doença, podendo levar ao indivíduo se isolar socialmente (MIZIARA; 

ANDRADE, 2016). 

Nota-se que um dos pontos mais abordados nos artigos sobre a temática de Qualidade 

de Vida dos jovens, está a sua associação ao uso correto da medicação. É indiscutível que a 

TARV proporciona uma melhoria na QV, e é essencial o seu uso.  Durante a análise, é comum 

relatarem os pontos negativos ao uso da TARV. As principais queixas, advém dos efeitos 

colaterais como o enjoo, horários controlados e a necessidade de seu uso permanente (SANTOS 

et al, 2019). Outros pontos que podem influenciar na adesão é estarem assintomáticos, 

possuírem sentimentos de limitações, apresentarem necessidades especiais e a própria não 

aceitação da doença (PINHEIRO et al, 2017). 

É de extrema importância que o jovem tenha apoio de uma equipe multidisciplinar, para 

aderir ao tratamento. Um estudo demonstrou que entender as personalidades dos jovens de 

forma individualizada, através de outros instrumentos pode apresentar fatores que ajudam a 

identificar a dificuldade a uma boa adesão terapêutica. Vale ressaltar que o sucesso do 

tratamento não estar restrito apenas a uma boa conduta e acolhimento dos profissionais de 

saúde, mas também é necessário que o jovem tenha comprometimento com a sua própria saúde, 

influenciado por suas características individuais de personalidade (COSTA, et al, 2018). 
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O silencio acerca do diagnóstico e a indecisão sobre revelar sua condição, ajuda a 

compreender um contexto de seus problemas, evidenciando a importância do apoio social ao 

seu tratamento. O conhecimento que é adquirido ao longo do tempo acerca do HIV/Aids e seu 

tratamento, ajuda no processo de aceitação do tratamento, compreendendo que a sua adesão 

correta ao longo do tempo minimiza os sintomas da ARV. As consultas com a equipe de saúde 

podem ajudar a esclarecer e torná-lo mais seguro acerca de seu próprio tratamento e sua 

importância (COSTA; MEIRELLES, 2019). 

Conforme vai sendo adquirido conhecimento sobre o tema, nota-se uma melhora no 

estado de saúde e tratamento, colaborando que o jovem de continuidade ao seu cuidado, além 

de se acostumar com o diagnostico comparado ao seu descobrimento. O processo se torna mais 

natural e aceitável com os esclarecimentos e o conhecimento adquirido 

(COSTA; MEIRELLES, 2019). 

É de suma importância uma rede de apoio social, que de um suporte ao jovem, não 

apenas as suas demandas de cotidiano, mas relacionadas ao HIV/Aids. O apoio social é um 

processo de interação entre pessoas ou um grupo de pessoas, estabelecendo vínculos, trocas de 

saberes, recebendo apoio material, emocional, afetivo influenciando no bem-estar. Através 

dessa rede é possível destacar o papel do indivíduo jovem na resolução de situações cotidianas 

e momentos de crise (FAVERO; SEHNEM; BONADIMAN, 2015).    

Para o jovem com HIV/Aids é essencial ter uma rede de apoio social diversificada, que 

não seja apenas familiares, mas também amigos, pessoas da comunidade, serviços de saúde, e 

pessoas de seu convívio em diferentes ambientes. Essa rede tem como um efeito minimizador 

para impactos do HIV/Aids na vida do jovem, aumentando a sua qualidade de vida, através na 

prevenção do adoecimento, reinfecção e transmissão do HIV e de outras ISTs, diminuição dos 

impactos do estigma da doença (FAVERO; SEHNEM; BONADIMAN, 2015).  

Intervenções educativas em saúde compõe um papel fundamental na promoção da 

construção de um conhecimento compartilhado de vivencias do indivíduo, trazendo o senso 

reflexivo e crítico, através de temáticas a partir de seus relatos. Utilizar da educação em saúde 

para PVHA, gera um impacto positivo contribuindo para o seu bem-estar e melhoria da sua QV. 

Através dessa tecnologia do cuidado é possível valorizar os saberes, das práticas e do contexto 

cultural dos envolvidos nesse processo. Utiliza-se do diálogo, compartilhamento de 

experiencias entre todos os envolvidos. A partir dessa prática é possível desenvolver um vínculo 

de corresponsabilidade e afeto entre equipe e os participantes, promovendo a saúde e a 

qualidade de vida (CABRAL et al, 2016). 
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Esse tipo de atividade desempenha um importante papel na vida do jovem que vive com 

HIV/Aids dando motivação no enfrentamento do diagnóstico e aos problemas secundários, 

como o isolamento social, insegurança e medo da morte. E diminuindo comportamentos sexuais 

de risco e melhorando a adesão ao tratamento, além de introduzir a estilos de vidas mais 

saudáveis (CABRAL et al, 2016). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar os perfis das produções 

científicas desenvolvidas e o estado atual das evidências disponíveis na literatura nacional e 

internacional sobre qualidade de vida de jovens que vivem com HIV/Aids. A pesquisa sobre o 

assunto pode contribuir com a melhoria da QV, permitindo também que os profissionais da 

saúde ampliem o conhecimento sobre a temática, impactando no atendimento mais qualificado 

e desmistificado sobre os preconceitos sociais para essa população. 

Por meio da análise foi possível compreender o importante papel que a TARV tem para 

melhoria da QV desses jovens, que está atrelada a pontos positivos como a diminuição da carga 

viral levando a indetectável, não aparecimento de doenças oportunistas, como pontos negativos, 

a necessidade de tomá-los diariamente, efeitos colaterais etc. O olhar individualizado desse 

jovem é crucial para compreender o seu entendimento subjetivo do que é qualidade de vida.  

A necessidade de uma rede de apoio diversificada, ajuda a minimizar os impactos 

negativos que a doença pode causar. Porém, muitos possuem o medo de partilhar o seu 

diagnostico com outras pessoas, por ser uma doença estigmatizada e ainda sofrerem muitos 

preconceitos.  

A disseminação do conhecimento é um fator colocado em questão e para combater os 

estigmas que a doença carrega é necessário que existam mais espaços transmitindo 

conhecimento a todos os públicos. Esse fator, pode diminuir o isolamento social que tantos 

jovens vivenciam. É importante que as equipes de saúde promovam as ações de educação em 

saúde. 

Criar estratégias de promoção da saúde para esses jovens é primordial para impactar de 

forma positiva a sua QV, não apenas promovendo impactos positivos como prevenindo 

impactos negativos na saúde. É importante envolver de forma estratégica não apenas o jovem 

mas todos que o cercam. Qualidade de vida e promoção da saúde são indissociáveis, e o 

enfermeiro desempenha um importante papel nessas ações.  

Existem lacunas de conhecimentos em publicações sobre a temática da qualidade de 

vida de jovens vivendo com HIV/Aids. Conhecer a qualidade de vida desses jovens poderá 

contribuir com um melhor planejamento da assistência. Apesar da maioria dos artigos não 

abordarem diretamente o conceito de qualidade de vida, todos tratam de fatores que influenciam 

diretamente esse constructo.  
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É necessário que se tenham mais recursos e pesquisas voltadas para essa população, 

assim como incremento nas campanhas de prevenção, com linguagem direcionada. Além disso, 

é fundamental que os profissionais da saúde se preparem adequadamente para essa realidade. 
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