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RESUMO 

Introdução: As mulheres que convivem com o vírus HIV são julgadas por discursos 
moralistas, que colocam a mulher em uma posição de culpada pelo diagnóstico e as 
enxergam como promíscuas, marginalizando e excluindo-as socialmente. O 
isolamento atrela-se a culpa, discriminação e medo sentido por essas mulheres, 
acarretando sofrimento psicológico. A motivação para o estudo surgiu com a 
percepção da autora sobre as mais diversas vulnerabilidades de mulheres 
diagnosticadas com HIV/AIDS enquanto frequentava o grupo de saúde mental com 
essas mulheres, identificando grande sentimento de solidão e sentindo necessidade 
de dar voz a elas. Desta forma, o estudo justifica-se pelo prejuízo que a solidão 
acarreta nas mulheres como adoecimento psíquico, abandono do tratamento 
medicamentoso e piora da qualidade de vida. Além disso, são escassos os estudos 
que abordam a temática. O objeto do estudo foi a saúde mental de mulheres que vivem 
com HIV/AIDS. A questão norteadora do estudo foi “Como as mulheres que vivem 
com HIV/AIDS experienciam a solidão?”. O objetivo geral do estudo foi pesquisar 
sobre a solidão experienciada no campo da subjetividade por mulheres que vivem 
com HIV/AIDS. Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo 
descritivo exploratório adotando a técnica do tipo observação participante pois, dessa 
forma, cria-se uma conexão com a participante, trocando experiências com ela e 
permitindo assim resultados mais amplos. A análise dos dados foi feita através da 
análise de conteúdo por categoria temática traçados como um roteiro, auxiliando a 
observadora a delinear os dados de forma a pontuar as questões relevantes para o 
estudo. O cenário foi de encontros por vídeos online, através da plataforma Google 
Meet, em um grupo de saúde mental. Os participantes da pesquisa foram mulheres 
portadoras de HIV/AIDS.  Foram resguardados os princípios éticos de acordo com a 
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos. O estudo foi submetido e aceito pelo Comitê de Ética HESFA/UFRJ, 
com número do parecer 4.292.759. Resultados: Participaram do estudo seis 
mulheres, cisgêneras, de diversidade racial, com idade entre 30 e 60 anos, e usuárias 
do SUS. A coleta de dados foi realizada em um período de aproximadamente 10 
meses, de setembro de 2020 a julho de 2021, através de reuniões online quinzenais, 
de duração de 1 hora e 30 minutos. Elas vivenciam experiências para além do HIV, 
sendo este fator que as une, mas não as define, entretanto afetam de alguma forma 
sua maneira de experenciar as situações. A solidão foi uma temática presente em 
todos os encontros, mesmo que indiretamente. As mulheres relataram muita tristeza 
e grande sentimento de solidão, com grandes dificuldades de relacionamento entre 
seus familiares, amigas(os) e vizinhas(os). As relações afetivas são prejudicadas, 
aumentando o isolamento. Fatores como a dificuldade de acesso ao mercado de 
trabalho, a grande sobrecarga de atividades domésticas e falta de lazer intensificaram 
o isolamento, contribuindo para a solidão. A presença de animais de estimação, 
praticar a espiritualidade, possuir uma rede de apoio e participar de grupos de saúde 
mental contribuíram para reduzir a solidão e aumentar a qualidade de vida. O estigma 
foi o principal causador e agravante para a solidão, por produzir preconceito e gerar 
isolamento social, assim como as violências de gênero, que afetaram negativamente 
as vidas das mulheres. Conclusão: Deve-se ampliar os estudos sobre solidão em 
PVHA e pensar em políticas para minimizar preconceito e melhorar a qualidade de 
vida das mulheres que vivem com HIV/AIDS. O grupo terapêutico mostrou-se eficaz 
por propiciar a rede de apoio, reduzindo assim a solidão. 
Descritores: Assistência Integral a Saúde das Mulheres, Saúde Mental, Solidão, HIV. 



 
 

ABSTRACT  
 

Introduction: Women living with the HIV virus are judged by moralistic discourses, 
which place the woman in a position of blame for the diagnosis and see them as 
promiscuous, marginalizing and socially excluding them. Isolation is linked to guilt, 
discrimination and fear felt by these women, causing psychological suffering. The 
motivation for the study came from the author's perception of the most diverse 
vulnerabilities of women diagnosed with HIV/AIDS while attending the mental health 
group with these women, identifying a great feeling of loneliness and feeling the need 
to give voice to them. Thus, the study is justified by the damage that loneliness causes 
in women, such as mental illness, abandonment of drug treatment and worsening of 
quality of life. In addition, there are few studies that address the issue. The object of 
the study was the mental health of women living with HIV/AIDS. The guiding question 
of the study was “How do women living with HIV/AIDS experience loneliness?”. The 
general objective of the study was to investigate the loneliness experienced in the field 
of subjectivity by women living with HIV/AIDS. Methodology: This is a study with a 
qualitative approach of exploratory descriptive type, adopting the participant 
observation technique because, in this way, a connection is created with the 
participant, exchanging experiences with her and thus allowing broader results. Data 
analysis was performed through content analysis by thematic category, drawn as a 
script, helping the observer to delineate the data in order to point out the issues 
relevant to the study. The scenario was online video dating, through the Google Meet 
platform, in a mental health group. Research participants were women with HIV/AIDS. 
Ethical principles were safeguarded in accordance with resolution 466/2012 of the 
National Health Council on research involving human beings. The study was submitted 
and accepted by the HESFA/UFRJ Ethics Committee, under report number 4,292,759. 
Results: Six women, cisgender, racially diverse, aged between 30 and 60 years, and 
SUS users participated in the study. Data collection was carried out over a period of 
approximately 10 months, from September 2020 to July 2021, through fortnightly 
online meetings, lasting 1 hour and 30 minutes. They live experiences beyond HIV, 
and this factor unites them, but does not define them, however it somehow affects their 
way of experiencing situations. Loneliness was a theme present in all the meetings, 
even if indirectly. The women reported a lot of sadness and a great feeling of 
loneliness, with great relationship difficulties between their family members, friends 
and neighbors. Affective relationships are damaged, increasing isolation. Factors such 
as difficulty in accessing the labor market, the heavy burden of domestic activities and 
lack of leisure intensified isolation, contributing to loneliness. The presence of pets, 
practicing spirituality, having a support network and participating in mental health 
groups helped to reduce loneliness and increase quality of life. Stigma was the main 
cause and aggravating factor for loneliness, for producing prejudice and generating 
social isolation, as well as gender violence, which negatively affected the lives of 
women. Conclusion: Studies on loneliness in PLWHA should be expanded and 
policies to minimize prejudice and improve the quality of life of women living with 
HIV/AIDS should be considered. The therapeutic group proved to be effective for 
providing a support network, thus reducing loneliness. 
Descriptors: Women's Health Care, Mental Health, Loneliness, HIV. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1-Tema 

O gênero feminino é socialmente subjugado por questões históricas, 

decorrentes da cultura patriarcal e machista, construída ao longo dos anos. Esses 

fatores conduziram a dominação do masculino sobre o feminino e tornaram a mulher 

um gênero vulnerável a opressões (MARTINS, 2020). A mulher vivencia a violência 

em diferentes esferas e cenários.  Atualmente, a violência física é amplamente 

divulgada, porém a violência psicológica contra a mulher é muito comum e omitida 

(CARNEIRO et al.,2020).  

As mulheres sofrem da opressão em casa, inseridas em seus relacionamentos 

afetivos e familiares, marcadas pela assimetria das relações de poder (CARNEIRO et 

al.,2020). A ideia da mulher como objeto de prazer faz com que ela seja vítima das 

escolhas do parceiro, levando a maior vulnerabilidade para adquirir infecções 

sexualmente transmissíveis. Paralelo a isso, a idealização do amor romântico também 

leva essas mulheres a não utilização de preservativos, acreditando na proteção em 

função da fidelidade. A falta de comunicação no relacionamento sexual também é um 

fator determinante para esse problema (SILVA et al, 2010). 

As mulheres que possuem o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) são 

julgadas por um discurso moralista, que as exclui socialmente. A imagem da mulher 

promíscua é retratada quando se aborda a temática das infecções sexualmente 

transmissíveis, causando um afastamento dessas mulheres de seu convívio social, 

familiar e afetivo. Ademais, elas se sentem culpadas e discriminadas (LOURENÇO; 

AMAZONAS; LIMA, 2018). Esse isolamento, aliado ao sentimento de culpa e ao medo 

da patologia, pela sua cronicidade, acarreta em sofrimento psicológico (MELO et al., 

2019). 

A marginalização de indivíduos portadores do vírus HIV é comum. Esse grupo 

se sente silenciado dentro de sua própria casa, sem apoio dos familiares para 

compartilhar suas angústias e serem ouvidos (CAJADO; MONTEIRO, 2018).  Esses 

fatores contribuem para piora da saúde mental dessas pessoas. O estresse foi um 

dos problemas destacados por Melo e colaboradores (2019), sendo mais prevalente 

em mulheres soropositivas, relacionados a pressão social de cuidado a família e 

estigma, causando sintomas psicossomáticos e até mesmo pensamentos suicidas. 
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O diagnóstico de HIV e/ou da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), 

vem acompanhado de grande insegurança, temor pela vida e pela qualidade dela, 

principalmente com a necessidade do uso de terapia antirretroviral (TARV). Para além 

disso, o sentimento de culpa e o medo dos preconceitos afasta esse grupo do acesso 

aos serviços de saúde e do convívio social e familiar, por receio de que descubram a 

condição e do tratamento de indiferença e inferioridade. Essas questões contribuem 

para o agravamento da infecção e para o deterioramento da saúde mental, 

consequentemente prejudicando a qualidade de vida (FIGUEIREDO et al., 2020). 

Figueiredo e colaboradores (2020) apontam para o alto escore de desesperança e 

sofrimento mental dessa população contribuindo para a não adesão da TARV. 

Rodovalho e colaboradores (2018) destacam a alta prevalência de depressão, 

ansiedade, distúrbios de sono e até ideação suicidas em pessoas que vivem com 

HIV/Aids (PVHA).   

Outro problema recorrente em PVHA é o sentimento de solidão decorrente do 

isolamento social, causado pelo preconceito e abandono. O afastamento da vida 

familiar, religiosa, profissional, sexual e do lazer são comuns a esses indivíduos, pelo 

receio de descobrirem o diagnóstico e sofrerem rejeição e discriminação (CASSETTÉ 

et al.,2016). Além disso, outros fatores da vida pessoal corroboram para a solidão 

vivenciada por essas pessoas, como patologias psiquiátricas complicadas e/ou 

causadas pelo diagnóstico e violência, sejam estruturais, de gênero ou outras.  

Lavezzo e colaboradores (2019) destacam a importância do apoio social para o 

enfrentamento da doença e do estresse relacionado a ela, mantendo a saúde mental 

e promovendo maior autocuidado dessa população. O “sentir-se amado” colabora 

para maior adesão ao tratamento e melhora o bem-estar, afetando positivamente a 

qualidade de vida, como ressaltam os autores. “... a solidão influencia na esperança 

de vida.” (PATRÍCIO et al., 2019, p. 1359).  

A equipe multiprofissional em saúde também é essencial na promoção da 

saúde mental e constitui parte da rede de apoio desses indivíduos. A atenção desses 

profissionais deve ser voltada também para os sentimentos das PVHA. A construção 

do vínculo entre profissional e paciente proporciona melhora na motivação e na 

qualidade de vida, uma vez que essas pessoas são ouvidas e recebem amparo 

psicológico. Dessa forma, o indivíduo é cuidado em sua totalidade, respeitando seu 

processo saúde e doença, refletindo na valorização profissional e contribuindo para o 

bem-estar do paciente (BRANDÃO et al., 2020). 
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1.2-Motivação do Estudo 

O interesse do presente estudo deu-se pela observação da percepção de 

mulheres sobre os diversos tipos de violações que as cercam, dentre elas a de sofrer 

o estigma social associado ao HIV. A necessidade de fazer mulheres em situação de 

vulnerabilidade, como as que vivem com o vírus HIV e/ou com AIDS – que além da 

doença, experienciam outros tipos de sofrimento, serem ouvidas e dando visibilidade 

a elas, sobre o que elas sentem e experenciam, é a principal motivação do estudo.  

A partir de um convite a participar de um grupo de saúde mental de mulheres 

que vivem com HIV/AIDS, a autora percebeu a solidão vivenciada por elas e quis 

aprofundar este assunto como pesquisa na tentativa de dar visibilidade às mulheres. 

 

1.3-Objeto de Estudo 

O objeto do estudo escolhido foi a saúde mental de mulheres que vivem com 

HIV/AIDS. 

 

1.4-Questão Norteadora 

Como as mulheres que vivem com HIV/AIDS experienciam a solidão? 

  

1.5-Objetivo Geral 

Pesquisar sobre a solidão experienciada no campo da subjetividade por 

mulheres que vivem com HIV/AIDS. 

 

1.6-Justificativa 

A literatura atual aponta que o diagnóstico de HIV ou AIDS ocasiona um abalo 

na estrutura emocional do indivíduo. O sentimento de sentença de morte ocasiona 

uma frustração e desesperança imediatas nas mulheres diagnosticadas, como afirma 

Santos e colaboradores (2019).  Além disso, o medo frente à opinião pública e o 

abandono social levam ao segredo do diagnóstico. Com isso, ocorre o afastamento 

dessas mulheres de seus familiares e amigos, fazendo-as distanciarem de atividades 

sociais, de lazer, de estudos e laborais (CASSETTÉ et al.,2016) 

Este isolamento leva e/ou exacerba o sentimento de solidão nestas mulheres, 

causando adoecimento psíquico e piora da qualidade de vida. Dispor de uma rede de 

apoio social é imprescindível para a manutenção da motivação e do bem-estar dessas 
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mulheres, favorecendo um melhor enfrentamento às diversidades e melhora na saúde 

mental (LAVEZZO et al.,2019). 

Entretanto, embora a temática seja relevante, estudos que abordam o 

sentimento de solidão da população de mulheres portadoras de HIV e AIDS na 

perspectiva da saúde mental são escassos. Foram realizadas pesquisa em base de 

dados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os seguintes descritores: 

“solidão”,“mulher”, “HIV” com o boleador “AND” e foram encontrados 12 artigos. 

Por isso, é necessário se fazer pesquisa desta temática ouvindo essas 

mulheres para melhor compreensão e desta forma, criar estratégias capazes de 

auxiliarem esse grupo populacional e proporcionar um cuidado integral, contemplando 

a vertente psicossocial. 

 

1.7 Relevância  

A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê 

considerar o ser humano como um todo e não somente a nível biológico, mas sim 

como ser físico, emocional, psíquico, espiritual, social e outros. Desta forma, o estudo 

propõe contribuir para o SUS a partir da integralidade do cuidado, compreendendo o 

indivíduo em suas variadas facetas. Acredita-se que o presente estudo favorecerá a 

gestão por proporcionar um espaço de fala para estas mulheres, auxiliando para 

futuras intervenções. A monografia também poderá contribuir para a pesquisa 

fornecendo detalhes que podem ser importantes para elaboração de novos estudos. 

O ensino também será beneficiado com este trabalho, tendo em vista que os 

conhecimentos obtidos poderão ser utilizados para implementação nas práticas de 

cuidado durante a formação e capacitação dos profissionais. 

Este estudo corrobora para a composição do arsenal científico sobre o cuidado 

integral e relacionamento interpessoal através do convívio social e na relação 

enfermeira e paciente. Desta forma, é de grande relevância para a enfermagem e 

exercício profissional, colaborando para a prática fundamentada em evidências, na 

qualidade do cuidado ofertado ao usuário e consequentemente na valorização 

profissional.  

Por fim, o usuário do SUS, sobretudo a mulher que vive com HIV/AIDS, será 

contemplada através do acolhimento para além do diagnóstico. Esta atribuição ocorre 

quando a enfermeira adota um olhar qualificado ao paciente, promovendo a 

integralidade do cuidado e contribuindo para o bem-estar do usuário.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  2.1 HIV/AIDS 

 O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é responsável por causar a 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids), em português sendo nomeada de 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Sida), que é uma Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST), capaz de gerar grande prejuízo a imunidade do indivíduo, 

tornando-o propenso a infecções secundárias. Entretanto, muitos indivíduos convivem 

com o vírus sem desenvolver a doença, em função do diagnóstico precoce e 

tratamento eficaz (RACHID; SCHECHTER, 2017). 

O HIV é um retrovírus que se replica em macrófagos e ataca principalmente as 

células TCD4, impossibilitando o sistema imunológico de funcionar corretamente. A 

AIDS pode acarretar a morte do indivíduo uma vez que haja uma infecção oportunista, 

já que o sistema imune não é capaz de contê-la (MADIGAN et al., 2016). 

A transmissão do vírus é dada, além da via sexual, que pode ocorrer em sexo 

vaginal, oral ou anal, pelo uso de objetos perfurocortantes contaminados, transfusão 

sanguínea e transmissão vertical, seja durante a gestação, parto ou amamentação 

(RACHID; SCHECHTER, 2017). 

O tratamento do HIV consiste na utilização de antirretrovirais que inibem a 

replicação viral e freiam as complicações causadas pela doença. O seu uso regular e 

adequado, de acordo com a prescrição dos profissionais de saúde, é fundamental 

para a não evolução da AIDS, modificando o que antes era fatal em infecção crônica 

e controlável, além de proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários. A TARV é 

disponibilizada gratuitamente pelo SUS para todos, independente de carga viral ou 

qualquer outro fator (BRASIL, 2018). 

No Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 

(2019), a prevalência de HIV entre 2007 e 2019 foi 300.496 casos. A média de novas 

infecções dos últimos cinco anos foi de 39 mil. No ano de 2018, foram registrados 

43.941 novos casos. Diferentemente do que ocorreu no início da epidemia de HIV em 

1980, atualmente sucede a feminilização dos casos (MARQUES et al.,2020). No 

período de 2007 a junho de 2019, foram notificados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) 93.220 casos em mulheres (BRASIL, 2019). 

Em razão das características da infecção, como ser de transmissão sexual, 

causar deformação corporal quando não tratado e alta letalidade, há um grande 

preconceito acerca da doença. Pelo desconhecimento, na década de 1980, quando 
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ocorreram os primeiros casos da doença nos Estados Unidos da América, foram 

criados estigmas, sendo relacionada a desvio moral, que permanece até os dias 

atuais, acarretando julgamento e discriminação social aos portadores (OLIVEIRA, 

2013). 

 

2.2 HIV/AIDS em mulheres 

Quando realizado um recorte de gênero, observamos algumas peculiaridades 

relacionado a infecção pelo vírus HIV e a fatores socioculturais. As mulheres 

historicamente são subjugadas, pela crença de servidão que o feminino tem pelo 

masculino. Segundo Beauvoir (1970, p.10):  

 

Ela não é senão o que o homem decide que seja; daí dizer-se o "sexo" para 
dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado: para êle, 
a fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se e 
diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é 
o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o 
Outro. 

A autora destaca a relação de poder entre os gêneros, demonstrando a 

submissão das mulheres perante aos homens. A mulher, na sociedade patriarcal, é 

modelada socialmente para cumprir o papel social de mãe e esposa, definido como 

referência do ser feminino. Essa função é intrínseca e cultural, estabelecida para que 

mulheres sujeitem-se aos homens, principalmente através do casamento. O 

matrimônio, neste contexto, assegura ao homem o direito ao sexo e a mulher o dever 

de agradar eroticamente o marido (CECOON; MENEGHEL, 2017).  

Silva e colaboradores (2020) apontam que as mulheres heterossexuais e/ou 

que se relacionam sexualmente com homens, apresentam dificuldades para manter 

práticas sexuais seguras, por subordinação às vontades masculinas. Silva, Lopes e 

Vargens (2010) expõem ainda que esse problema pode ocorrer implicitamente. A 

crença na fidelidade do companheiro e da imunidade de um relacionamento estável e 

duradouro também acarreta relações desprotegidas, tornando-se mais vulnerável a 

infecção.  

Outro fator importante do HIV entre as mulheres é que a maioria não se 

reconhece como grupo vulnerável por acreditar que a doença acomete pessoas 

“promíscuas”, levando a maior exposição ao vírus por falta de proteção. Essa ideia 

repercute no contexto moral, sexual, social, cultural, religioso e até reprodutivo 

(VILELA; BARBOSA, 2017). 
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As mulheres lésbicas, bissexuais e/ou que se relacionam sexualmente com 

outras mulheres (MSM) enfrentam outras problemáticas. A luta pela visibilidade, 

inaptidão dos profissionais de saúde, dificuldade no acesso a maneiras de proteção 

eficazes e falta de informação são as principais causas de maior vulnerabilidade desse 

grupo. Estudos demonstram que essas mulheres não recebem acolhimento e 

orientações sobre práticas sexuais seguras nos serviços de saúde. Muitas 

desconheciam que ISTs são transmitidas em relações homoafetivas. Diversas 

mulheres relataram serem vítimas de discriminação e violência pela sua orientação 

sexual pelos próprios profissionais, prejudicando o atendimento e promovendo o 

abandono ao tratamento (ANDRADE et al., 2020). 

Mulheres transgênero são as mais vulneráveis à infecção. Magno e 

colaboradores (2019) indicam a dificuldade de acesso aos serviços de saúde que 

essas mulheres enfrentam, principalmente pelo preconceito da sociedade 

heteronormativa, que enxerga essas pessoas como imorais e a existência delas como 

afronta. Esse grupo tem alta taxa de prevalência de HIV e AIDS e pouca adesão ao 

tratamento.  

A violência é um elemento presente para a infecção em todas as mulheres, 

como apontam Vilela e Barbosa (2017), principalmente as mulheres negras 

(CECCON, 2016). A violência sexual, caracterizada principalmente pelo estupro, é 

determinante para presença do HIV/Aids, assim como outras ISTs, demonstrando 

como a desigualdade de gênero influencia na saúde das mulheres e aumenta sua 

vulnerabilidade (SILVA et al., 2018).  

O diagnóstico de HIV ou Aids para mulheres acarretam uma série de 

incertezas. O estigma social relacionado a doença gera sofrimento a elas.  Essas 

mulheres são reputadas socialmente como impuras e promíscuas, além de serem 

culpabilizadas e recriminadas por se infectarem. A sociedade, e por vezes elas 

mesmas, enxergam como punição e castigo. Essa ideia altera a forma com que elas 

se relacionam com outras pessoas e com elas mesmo, transformando suas vivências 

sexuais, profissionais, sociais, reprodutivas e religiosas (CECCON; MENEGHEL, 

2017; VILELA; BARBOSA, 2017). As violências, sejam físicas, psicológicas ou 

estruturais, atingem essas mulheres, também enxergadas como um castigo, sendo 

segregadas e excluídas, ou até mesmo se isolando (CECCON, 2016). 
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2.3 HIV e Solidão  

A infecção pelo vírus HIV afeta o indivíduo para além da fisiopatologia. O 

diagnóstico de HIV e/ou Aids carrega consigo uma infâmia, resultado da 

desinformação e preconceito. A magreza extrema da AIDS não controlada, a 

transmissão sexual e o fato de os primeiros casos terem sido descobertos em 

homossexuais, em função da sociedade homofóbica, acarretou em intolerância e 

discriminação à doença (OLIVEIRA, 2013). 

Desta forma, a infecção pelo vírus HIV ou o diagnóstico de Aids acarretam em 

prejuízos psicológicos e sociais. Os sentimentos de autodepreciação são muito 

comuns nessas pessoas, principalmente pela influência do estigma e rótulos sociais. 

Desse modo, desenvolve-se o sofrimento psíquico, causando transtornos como 

depressão, ansiedade, desmotivação para viver, baixa autoestima, solidão e 

isolamento social (PATRÍCIO et al., 2019). 

Marques e colaboradores (2020) apontam que a discriminação é uma 

problemática para a qualidade de vida dos indivíduos com HIV. Os julgamentos e o 

preconceito ocasionam inquietação, tristeza e diminuem a autoestima. Essas pessoas 

se retraem e isolam-se, com a intenção de não demonstrar o status sorológico.   

Os indivíduos com HIV, principalmente as mulheres, atingidas também pela 

desigualdade de gênero e pela culpabilização e julgamento, diversas vezes taxadas 

como imorais, mantêm em segredo o seu diagnóstico de amigos, familiares e até 

companheiros e companheiras por medo de rejeição. Em função disso, essas 

mulheres se afastam de todos e isolam-se socialmente (CECCON, 2016). 

A literatura aponta que as mulheres escondem até mesmo essa informação dos 

companheiros, maridos ou namorados, mesmo que sejam os transmissores do vírus, 

por apreensão e medo de possível violência e culpabilização, atribuindo a elas a 

infidelidade e imoralidade (CECCON, 2016). 

As dificuldades de manutenção de relacionamentos, convivência, rotinas e 

lazer das mulheres com HIV, exacerbado pelo isolamento social, transcorre pela 

humilhação de possuir a doença tida como castigo e negativa, que desqualifica a 

mulher e a desvaloriza, acarretando sentimento de solidão. A solidão debilita a mulher, 

diminuindo sua autoestima e fazendo-a se sentir inferior, além de causar angústia. 

Além disso, a presença de amigos e familiares constitui uma rede de apoio que 

promove esperança e aumenta a perspectiva de vida, reduzindo o estresse e 

sofrimento (CECCON, 2016). 
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A solidão causa nessas mulheres um sentimento de carência, abandono e 

culpa, podendo produzir problemas mais sérios como depressão, desesperança, 

ansiedade e até pensamentos suicidas, reduzindo a qualidade de vida 

significativamente. Outro problema comum da falta de rede de apoio e solidão é o 

abandono do tratamento, ocasionando maiores prejuízos na saúde da mulher. 

Portanto, é necessário que a enfermeira esteja atenta não só a contagem viral e de 

células CD4, mas também com a saúde mental e bem estar desta mulher, que pode 

estar vivenciando sofrimento psíquico (PATRÍCIO et al., 2019; RODRIGUES et al., 

2020). 

 

2.4 Grupo Terapêutico: Grupo de Recovery e Empowerment em Saúde 

Mental 

As terapêuticas em saúde mental são fundamentais para a manutenção do bem 

estar e promoção da saúde mental dos indivíduos. Levando em consideração a luta 

antimanicomial e a desinstitucionalização psiquiátrica, buscou-se novas abordagens 

de cuidado em saúde mental, dentre elas a atenção psicossocial. Desta forma, 

pretende-se afastar o estigma social e a discriminação dos até então denominados 

loucos, tornando-os cidadãos e conferindo-lhes direitos, dentre estes o de serem 

assistidos e acompanhados. Destarte, como uma nova maneira de atender em saúde, 

o recovery tornou-se uma estratégia interessante para promover ao indivíduo um 

auxílio para conduzir sua própria vida e se reencontrar (ANASTÁSIO; FURTADO, 

2012). 

O recovery é um tipo de terapia onde o objetivo não é promover a cura ou 

melhorar completamente as sintomatologias psíquicas mas sim incentivar uma 

transformação, recuperando as aspirações e sonhos, acarretando melhora na 

produtividade desses indivíduos e socialização dos mesmos. O alvo do recovery não 

é a doença e suas complicações, mas sim a pessoa e como ela se relaciona consigo 

mesma e com a sociedade. Assim, viabiliza-se uma quebra do preconceito e a 

empodera, conferindo identidade social e sociabilização (COSTA, 2017). 

O protagonismo das usuárias e usuários é fundamental para a realização do 

recovery. O foco deve ser a sua motivação e suas experiências. O empoderamento 

ocorre a partir da participação do sujeito como protagonista de sua vida. A estratégia 

utilizada é de grupos de suporte mútuo e apoio, acolhendo e compartilhando 

vivências, trocando informações e buscando ajuda sobre temáticas em comum do 
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cotidiano. É importante que essa troca aconteça naturalmente, de acordo com a 

demanda de cada indivíduo. A enfermeira participa auxiliando o indivíduo a 

compreender a si mesmo, contribuindo para a melhora do bem estar e 

desenvolvimento da autonomia (FIGUEIREDO, 2017). 

A estratégia do recovery possibilita que os participantes tenham total 

participação, de modo que toda dinâmica é direcionada para as demandas desses 

indivíduos, proporcionando grande autonomia e contribuindo para que essas pessoas 

sintam-se notáveis e importantes no processo de cuidado de suas vidas 

(ANASTÁSIO; FURTADO, 2012). 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Abordagem 

Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-

exploratório, adotando a técnica do tipo observação participante, com o auxílio de um 

roteiro elaborado para delinear as temáticas interessantes para o estudo, constado no 

apêndice A. Os dados foram tratados através da análise de conteúdo por categorias 

temáticas. 

A abordagem qualitativa é uma proposta que busca considerar e entender a 

perspectiva dos envolvidos, seja o participante ou o examinador, de maneira que 

todos os pontos de vista sejam analisados, afim de compreender toda uma situação. 

Destaca-se que, para esta abordagem, não consta uma conformação engessada e 

um resultado fechado em si, permitindo explorar diversas vertentes e utilizar diferentes 

informações, de acordo com a necessidade (GODOY, 1995). 

Medeiros (2012) aponta a importância da criação de vínculo entre a 

pesquisadora ou pesquisador e participante, para que o participante sinta-se confiante 

e permitindo assim o fluxo de pensamentos. A ruptura da verticalidade da pesquisa 

científica é um diferencial desta abordagem, assim como a intersubjetividade. O 

pesquisador se envolve com o cenário e os sujeitos para que desta forma, seja 

possível assimilar processos intrínsecos, enriquecendo o estudo. 

Patias e Hohendorff (2019) indicam que não existe imparcialidade e é essencial 

compreender essa dinâmica para desenvolver a pesquisa. A todo momento os sujeitos 

interferem e são influenciados pelo estudo, que é construído a partir das experiências 

e visões de cada indivíduo.  

Quanto ao tipo do estudo, Campos (2001) definiu a pesquisa descritiva como 

delineamento, caracterização e detalhamento de um estudo a ser interpretado. A 

pesquisa exploratória, entretanto, consiste na investigação de uma problemática para 

elucidar e entende-la (MALHOTRA, 2001).  

A técnica observação participante para a coleta de dados é caracterizada pela 

presença e inserção do observador, que se envolve de maneira ativa nas ações de 

coleta de dados. Esta dinâmica exige que o observador ou observadora tenha maior 

capacidade de integrar e habituar-se as diversas situações (MÓNICO et al., 2017).  

Este método é muito importante para assimilação de informações que não 

seriam captadas em métodos rígidos como entrevistas e questionários, provocando 
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resultados mais amplos, com diversidade de hábitos, cenários e comportamentos 

(MÓNICO et al., 2017).  

A técnica observação participante durante a coleta de dados permitiu que a 

observadora tivesse uma participação ativa, não realizando perguntas diretamente 

sobre a temática, mas sim ouvindo as demandas que as participantes traziam, 

contribuindo pela troca informações e experiências no grupo, dividindo também 

experiências, o que propiciou a criação de vínculo e rompeu com verticalidade. As 

participantes não demonstraram incômodo ou desconforto com a presença da 

observadora, uma vez que a convidavam para as reuniões.  

Desta forma, foi elaborado um roteiro para auxiliar a observadora a destacar as 

questões de maior relevância para o estudo, atentando para alguns itens entre as 

demandas de cada participante. Este foi traçado de acordo com as temáticas que as 

participantes apresentavam nas reuniões e que eram relevantes para o contexto de 

solidão. O roteiro, de acordo com Marietto (2018), auxilia pontuar assuntos pertinentes 

dentre o exposto pelos participantes, de modo que haja o mínimo de interferência 

possível na coleta de dados pela técnica observação participante, contribuindo 

também para a leitura dos dados. 

Para o tratamento dos dados obtidos foi realizada uma análise de conteúdo por 

categorias temáticas que, de acordo com Bardin (2011), consiste em categorizar, ou 

seja, dividir os elementos em grupos comuns, seguindo critérios decididos 

anteriormente, para obter resultados organizados e de acordo com o objetivado.  A 

segmentação por temática ou qualquer outra equivalência, é um processo estrutural 

que visa facilitar a análise, selecionando os resultados convenientes e necessários 

para o estudo.  

O cenário do estudo foi a partir de encontros online através da plataforma digital 

Google Meets, durante reuniões de um grupo de saúde mental do tipo recovery e 

empowerment. Este grupo ocorre a partir do que a participante tenha desejo de 

compartilhar, sejam experiências ou informações, e a partir disso outras participantes 

colaboram trazendo vivências similares ou maneiras de enfrentamento, acontecendo 

de fato uma troca, contribuindo para a valorização do indivíduo, pois está sendo de 

fato ouvido e acolhido. A enfermeira fica a frente deste grupo, dando o apoio 

necessário às participantes. As participantes do estudo foram mulheres portadoras do 

vírus HIV ou da AIDS. Os critérios de inclusão para o estudo foram: ser mulher, 

diagnosticadas com o vírus HIV ou pela doença AIDS, que tenham disponibilidade de 
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internet e tempo para participar do grupo. Não foram estabelecidos critérios de 

exclusão.  

 

3.2- Aspectos Éticos 

De acordo consta na resolução de número 466, de 12 de dezembro de 2012, o 

presente trabalho respeitou os princípios éticos, garantindo a dignidade, autonomia e 

cidadania de cada participante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

As participantes assentiram através do consentimento livre e esclarecido em 

vídeo. Foram utilizados codinomes a fim de não expor a identidade e não ser possível 

reconhecimento das participantes. Desta forma, foi escolhido adotar nomes de flores 

para nomear cada participante, uma vez que as flores possuem um significado para o 

grupo. Também não houve explanação do nome do grupo, com o mesmo objetivo de 

evitar identificação. O estudo foi submetido e aceito pelo comitê de ética HESFA/UFRJ 

com número de parecer 4.292.759, que consta no anexo 1. 
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4 RESULTADOS 

Participaram do estudo seis mulheres, inseridas em um grupo online sobre 

saúde mental em mulheres que vivem com HIV e AIDS. A coleta de dados foi realizada 

em um período de aproximadamente 10 meses, que compreendeu os meses de 

setembro de 2020 a julho de 2021, com reuniões online quinzenais, de duração de 1 

hora e 30 minutos. 

 O grupo é composto por mulheres cisgêneras, de diversidade racial, que 

residem em diferentes locais do Brasil e possuem condição socioeconômica similar.  

Todas são usuárias do SUS. A faixa etária varia entre 30 a 60 anos, entretanto há 

maioria de mulheres acima dos 50. Elas vivenciam diversas experiências para além 

da patologia, de cunho familiar e social principalmente, sendo estes os principais 

assuntos debatidos no grupo. A infecção por HIV é um fator que as une, entretanto 

não as define, sendo uma questão coadjuvante aos problemas enfrentados por elas, 

mas que de alguma forma afetam sua maneira de experenciar as situações. Diversas 

vezes elas relatam que depois do diagnóstico passaram a enxergar e sentir os 

acontecimentos de maneira distinta a anteriormente.  

As categorias temáticas foram divididas de acordo com o roteiro e com novas 

demandas que surgiram durante a coleta de dados. 

 

Convívio e companhia de familiares, amigos ou animais 

Sobre o convívio ou não de familiares, duas vivem com o esposo, duas vivem 

com filhos e duas vivem sozinhas. Quatro delas já relataram ter animais de estimação.  

Acerca das relações e companhias, com quem dividem a vida e seus 

problemas, todas relatam não se sentir seguras para compartilhar de suas angústias 

com quem moram, seja por vergonha ou falta de intimidade. Algumas das mulheres 

já experienciaram violências domésticas de maridos há anos atrás e por isso repudiam 

manter uma relação afetiva/sexual novamente. As que têm animais de estimação 

relatam que estes fazem companhia de alguma forma, depositando carinho e as 

acolhendo, diminuindo a sensação de solidão. Este elemento é marcado em falas 

como a seguinte: 

 

“Só tenho meus animais!” (Lírio). 
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 Essa fala demonstra que os animais de estimação ocupam um papel 

importante na redução do sentimento de solidão. Girassol, em um dos encontros 

apresentou-se extremamente chorosa pois teria que doar sua cadela, já que o dono 

da casa em que mora, estava exigindo que não houvesse animais na propriedade. 

Dentre a tristeza em se despedir de sua cachorrinha, Girassol citou como ela era sua 

grande amiga, fazendo companhia e reduzindo a solidão que sentia. Agora, sem o 

cão, sua vida seria mais difícil e solitária.  

Azaleia, que convive com o filho e tem dois gatos, dois cachorros e um jardim 

cheio de flores, destacou que seus animais e plantas são muito importantes, que 

dialoga diariamente com eles sobre seus sentimentos e vivências, reduzindo a 

solidão, relação essa que não consegue estabelecer com seu filho.  

Camélia, que assim como Girassol mora sozinha, mas possui animais de 

estimação, diz que seu cachorro significa muito para ela e que é uma grande 

companhia. Lótus relata se sentir extremamente sozinha, embora conviva com o 

marido e tenha sempre a companhia dos seus vizinhos. Tulipa convive com o marido 

e diz que não se sente sozinha quando o mesmo está em casa.  

A respeito de acompanhantes para ir a consultas de enfermagem ou médicas, 

a maioria delas não tem companhia. Somente Camélia citou que sua irmã a 

acompanha em grande parte das consultas.  

 

Sobrecarga de tarefas domésticas 

Em relação à sobrecarga em casa, todas as mulheres relataram se sentir 

sobrecarregadas e sozinhas em casa. A obrigação social feminina de realizar tarefas 

domésticas e assumir a responsabilidade sobre cuidados de filhos e netos 

sobrecarrega as mulheres e agrava o sentimento de solidão, principalmente em 

mulheres que vivem com HIV/AIDS, pelo isolamento social. Lírio, que cuida de seus 

netos para que sua filha possa trabalhar, expõe que, mesmo cercada da sua família, 

se sente sozinha. Embora sua família esteja presente, sente-se afastada dela, 

impedida de conversar e contar sobre suas vivências. A responsabilidade de cuidar 

das crianças e da casa a impede de se relacionar com outras pessoas e cumprir 

atividades de lazer, sendo extremamente cansativo e solitário.  
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Narrativas sobre solidão 

No que se refere a queixas explícitas sobre a solidão, na maioria dos encontros 

era uma questão levantada, mesmo que de forma discreta. As mulheres relatam que, 

após o diagnóstico de HIV, as relações com amigas(os) e/ou familiares mudaram, 

ocorrendo um afastamento, e por isso não conversam ou não se sentem seguras para 

conversar com outras pessoas.  

O estigma e preconceito marca a vida dessas mulheres, contribuindo para o 

sentimento de solidão. Muitas relatam terem descoberto a doença no início da 

epidemia de HIV/AIDS, ocorrida na década de 1980, e apontam diferença entre o 

enfrentamento na época e agora. Embora vejam melhora entre as gerações, o medo 

e o preconceito ainda estão presentes na vida dessas mulheres, levando-as a 

esconder-se e isolar-se.  

As palavras que mais aparecem nos encontros sobre essa temática são o 

sentir-se “abandonada” e “sozinha”. Girassol citou em diversas situações que se sente 

abandonada pela família e principalmente pelos filhos, a quem dedicou toda a sua 

vida, embora “entenda” que eles construíram suas próprias famílias e vidas. 

Entretanto, em um momento de fragilidade que ela enfrenta com o diagnóstico e 

tratamento de HIV, ela se sente desacolhida por eles e completamente sozinha, como 

demonstrado nas falas a seguir: 

  

“Eu queria beijar, abraçar, mas quem? Eu não tenho ninguém.” (Girassol). 

 “Eu vou conversar com quem? Com as vizinhas? Eu não! Não tenho ninguém 

pra conversar” (Azaleia). 

 

Azaleia refere que se sente sozinha, mesmo tendo pessoas ao redor, uma vez 

que a mesma se afastou dos familiares após a descoberta do HIV, por medo de ser 

rejeitada e julgada. A sensação de não pertencimento ou falta de acolhimento mesmo 

inseridas num meio social ou perto de outras pessoas também gera solidão, como 

evidenciado nos discursos: 

 

 “Eu sou rodeada de pessoas, mas não tenho ninguém. Isso que é triste.” (Lírio). 

“Desde o diagnóstico eu nunca mais viajei com minhas amigas, saí de casa 

para me divertir” (Camélia).  

 



26 
 

Camélia cita que, antes do diagnóstico, ela viajava frequentemente com 

amigas. Contudo, após o diagnóstico do HIV, ocorreu um grande distanciamento 

delas, por vergonha da infecção e medo de que elas descobrissem acerca da 

condição. Até o momento a mesma não retomou seus relacionamentos e destaca 

como se sente só e com saudades das amizades e companhias. A fala a seguir chama 

a atenção para a angústia perante o sentimento de solidão: 

 

 “Sou eu sozinha né, não posso contar com ninguém [...] Eu quero gritar, quero 

pedir ajuda a alguém, mas a quem? [...] Eu estou me sentindo uma criança, querendo 

carinho e atenção” (Lótus).  

 

Mesmo mantendo boa relação com o esposo e filhos, Lótus não se sente 

segura para dividir suas dores e sente-se só e carente.  

A solidão acarreta profunda tristeza nessas mulheres, sendo um fator 

importante para o bem estar delas. A fala a seguir destaca este descontentamento: 

 

“Desde que peguei HIV, nunca mais fui feliz” (Azaleia). 

 

 A fala demonstra que essa solidão acarretou em melancolia e desesperança, 

assim como consequente prejuízo na qualidade de vida. Girassol citou diversas vezes 

que não ter com quem conversar e dividir a vida causava extrema angústia, 

demonstrando que o sentimento de solidão traz muito sofrimento. Além disso, expôs 

que gostaria de ter um namorado, mas a patologia a impede de estabelecer uma 

relação romântica e amorosa.  

 

A relação entre mercado de trabalho e a redução do convívio social 

Acerca da relação entre mercado de trabalho e sentimento de solidão, o 

trabalho e/ou estudo parecem ser um fator importante para diminuir a solitude em 

mulheres que vivem com HIV/AIDS. Dentre as participantes, duas são afastadas do 

mercado de trabalho recebendo mensalmente Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e duas são aposentadas, todas com recorrentes queixas de solidão. Duas são 

economicamente ativas. Tulipa, cuidadora de idosos, menciona em um dos encontros 

que sua cliente era uma grande aliada companhia e após a morte dela, sentia falta 

dos diálogos e da sua companhia, deixando um vazio. Já Camélia, que mesmo 
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aposentada trabalha ocasionalmente, relata não confiar em nenhum colega e se sentir 

sozinha no ambiente. Todavia, as mulheres soropositivas também enfrentam 

problemas relacionados a dificuldade de acessar o mercado de trabalho em função 

do estigma social e preconceito quanto a condição, como Azaleia aponta: 

 

“Eu não trabalho na minha área por preconceito. Moro em cidade pequena e 

todo mundo sabe. Ninguém me contrata” (Azaleia). 

 

Experiências da subjetividade como enfrentamento para a solidão 

Quanto à espiritualidade, parece haver uma melhora do sentimento de solidão. 

Tulipa narra que diariamente acorda e realiza suas orações, pois quando não as faz, 

fica com um sentimento de “vazio”. Outras mulheres relataram o mesmo sentimento 

ao ficar sem se reconectar com o espiritual. Azaleia diz que mesmo sem possuir 

religião, tem fé pois é isso que a mantém de pé. Lírio menciona grande acesso ao 

mundo sagrado e que isso lhe reflete em esperança, pois Deus é sua companhia e 

ajuda. Lótus informa que Deus também a ampara e a faz se sentir menos sozinha.  

Outra questão importante para a diminuição da solidão e promoção da saúde 

mental dessas mulheres é a confecção de produtos artesanais. Todas relatam ter 

alguma atividade que diminui a solidão e as fazem se sentir mais produtivas, reduzindo 

a sensação de inutilidade. Lírio demonstra com orgulho sua plantação e cultivo de 

frutas. Lótus produz pinturas e artesanias e relata amar os momentos aos quais se 

dedica a isso. Quando o assunto retoma as reuniões, todas relatam com honra e 

felicidade sobre a ocupação. 

 

O uso de substâncias lícitas no âmbito da solidão 

A respeito da presença de vícios ou uso de medicações e como isso afeta a 

sensação de solitude, as mulheres relatam que algumas substâncias diminuem a 

ansiedade e solidão. Azaleia relatou que o cigarro é um companheiro para as horas 

em que se sente só. Ela afirma que há alguns anos busca abandonar o tabaco, porém 

sem sucesso. A frase a seguir demonstra essa relação: 

 

“O café é a minha companhia; antes era o cigarro, agora é o café.” (Lírio). 
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A pandemia de COVID-19 como agravante das experiências solitárias 

A pandemia de COVID-19 também afetou as mulheres que vivem com 

HIV/AIDS. Em um cenário de isolamento social como forma de prevenção a 

disseminação do vírus SARS-CoV-2, essas mulheres, que já eram excluídas 

socialmente, se veem ainda mais afastadas e desamparadas pela rede de apoio que 

as acolhia. Camélia, que havia sua irmã como principal companhia, ficou afastada 

nesse período. Além disso, se viu impedida de visitar seu filho que reside em outro 

estado. Lótus teve a experiência do luto pelo falecimento de seu pai, acometido pelo 

COVID-19 e exprimiu da seguinte forma: 

 

“Eu tô muito fragilizada, todo mundo me acha super forte, mas depois da morte 

do meu pai eu desabei” (Lótus). 

 

Lótus também relata não conseguir dormir. Seu pai fazia parte de sua rede de 

apoio, e agora, se vê sozinha e desamparada. Seu irmão, que a acolheu após o 

falecimento do pai, faleceu semanas depois, aumentando ainda mais o sentimento de 

solidão de Lótus.  

 

Benefícios do grupo terapêutico para redução da solidão 

O grupo terapêutico, do tipo recovery e empowerment em saúde mental auxilia 

as mulheres a se relacionarem, formando uma rede de apoio e ajudando umas as 

outras. As participantes expressam que elas se amparam umas às outras e, para além 

das reuniões do grupo, se tornaram amigas. As mesmas reforçaram que mantém 

diálogos entre si pelas redes sociais quando se sentem sozinhas ou sentem 

saudades. As relações construídas fortalecem essas mulheres e diminui o sentimento 

de abandono e solidão, como demonstrado pela fala: 

 

“As meninas do grupo me dão força.” (Lótus). 

 

A relação com a profissional enfermeira também foi um fator relevante 

destacado pelas participantes. As mesmas afirmaram que a enfermeira que conduz 

os encontros as escuta e as acolhe de maneira ímpar, dando valor aos seus 

sentimentos. Algumas citaram que ela é uma “bênção” e que suas orientações e apoio 

são fundamentais para ajudar a lidar com seus problemas.  
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5 DISCUSSÃO 

A análise dos dados evidenciou que as mulheres do estudo apresentaram 

grande dificuldade no relacionamento com familiares e amigos, trazendo à tona o 

sentimento de abandono e solidão. Suto et al. (2020) abordam que as mulheres que 

vivem com HIV/ AIDS têm o desafio diário de lidar com o estigma da infecção entre os 

seus familiares, que produz discriminação e sofrimento para essas mulheres. Por isso, 

muitas se veem distantes e/ou isolam-se de seus próprios consanguíneos.  

A escolha de não contar sobre o diagnóstico por medo do preconceito também 

foi um fator identificado na pesquisa e que acarretou solidão entre as mulheres. Costa 

et al. (2018) observaram em um grupo de jovens a dificuldade de contar sobre a 

soropositividade para outras pessoas soronegativas por receio do abandono, rejeição 

e preconceito, fato este que já aconteceu entre estes jovens. Este contexto se aplica 

para mulheres que vivem com HIV/AIDS como uma forma de autoproteção contra 

frustrações e desprezos. Entretanto, esse fator causa angústia, uma vez que a 

temática apareceu no grupo como um sentimento de saudade das amigas e 

impossibilidade de se relacionar socialmente por medo de alguém descobrir.  

A fala de Azaleia sobre a infelicidade contínua em que vive após a descoberta 

do HIV está intimamente relacionada à solidão sentida por elas, associada ao 

distanciamento de amigos e familiares. A qualidade de vida das mulheres que vivem 

com HIV/AIDS é comprometida, já que esbarra com a culpa que carregam por terem 

adquirido a doença. Desta forma, essas mulheres se afastam como uma forma de 

punição a elas mesmas (SANTOS et al., 2019). 

Costa et al. (2018) relatam que a relação afetiva e/ou sexual para PVHA 

envolve medo e ansiedade, assim como foi observado em uma das mulheres do 

grupo, que não se permitia encontrar um romance e começar um relacionamento 

afetivo/sexual em decorrência de sua soropositividade. O abandono, principalmente 

após a revelação do diagnóstico, é algo comum para essas pessoas, como Borges, 

Silva e Melo (2017) apontam em seu estudo. Além disso, a preocupação e o medo da 

transmissão do HIV para suas/seus parceiras(os) sexuais interfere diretamente na 

relação, assim como a culpabilização pela sexualidade e a necessidade de 

estabelecer a abstinência como um castigo, principalmente em mulheres de idades 

mais avançadas. A infecção do HIV, principalmente em mulheres, também é 

relacionada a libertinagem, de maneira que há uma poda na sexualidade dessas 

mulheres afim de não serem acusadas de imorais, afirmando o que o senso social diz 
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sobre elas. Todos esses fatores corroboram para diminuição da libido e prejuízo da 

sexualidade deste grupo. O histórico de violência de gênero vividas pelas mulheres 

também foi um elemento decisivo para a escolha de não se relacionar romanticamente 

(SANTOS et al., 2019; SEHNEM et al., 2018; SUTO et al., 2020). 

A violência de gênero sofrida pelas mulheres no estudo favoreceu o 

afastamento no convívio social de familiares e levou a repulsa de iniciar ou manter 

relacionamentos afetivos/sexuais. A cultura patriarcal, machista e até racista favorece 

a perpetuação de relacionamentos héteros desiguais, onde o homem é o detentor de 

poder perante a mulher, agindo de formas violentas, seja ela física, sexual ou 

psicológica, causando grande sofrimento psíquico. Estas também corroboram para a 

transmissão do HIV, já que muitas vezes essas mulheres sofrem violações sexuais ou 

não são capazes de negociar o uso do preservativo afim de se protegerem, sendo 

ameaçadas ou acusadas de traição, reforçado pelo mito do amor romântico, ou até 

mesmo pela necessidade de suprir os desejos do companheiro, que nega ou a coage 

através de chantagens a não utilização de “camisinhas” (CECCON; MENEGHEL; 

ÍÑIGUEZ-RUEDA, 2020). 

Outro elemento identificado na análise dos dados foi sobre a convivência 

dessas pessoas com animais de estimação. Os cães e gatos que estão inseridos na 

vida das mulheres participantes do estudo, são para elas como “amigos fiéis” que lhes 

fazem companhia quando familiares e amigos lhes abandonam. Mandrá e 

colaboradores (2019) apontam que os animais podem ter aplicação terapêutica e 

fornecem benefícios em relação a saúde física, mental e social. Souto et al. (2019) 

salientam que cães e gatos são companhias que promovem qualidade de vida por 

diminuírem a solidão, tanto pelo convívio com os animais, quanto por inserirem-se 

socialmente em grupos de pessoas com animais e/ou se encontrar durante os 

passeios com o cão. Essa interação social gera maior confiança e autonomia. Para 

além disso, os animais conferem suporte emocional e social, trazem alegria pelas 

interações, carinhos, brincadeiras e pela fidelidade que eles depositam nos humanos, 

e desta forma previnem agravos e promovem bem estar.  

A presença de animais de estimação é de suma importância para a diminuição 

da solidão e aumento da qualidade de vida da maioria das mulheres do estudo. Todas 

que possuem animais de estimação relatam que são seus principais companheiros e 

amigos. De acordo com a literatura, a relação entre humanos e animais é histórica, 

sendo desenvolvidos o vínculo e a confiança entre as espécies ao longo dos séculos, 
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além de promover uma relação íntima com a natureza, remetendo as origens da 

humanidade (CRIPPA; FEIJÓ, 2014). 

Costa, Ichitani, Juste, Cunha e Andrade (2019) destacam que animais 

contribuem para melhor comunicação, diminuição do estresse e expressão de 

sentimentos. Em contexto hospitalar, os cães são utilizados para descontrair o 

ambiente denso e trazer alegria frente ao enfrentamento da doença, auxiliando na 

adesão medicamentosa e promovendo qualidade de vida (BUSSOTTI et al., 2005; 

MILHOMEM et al., 2018). Pode-se aplicar estes resultados também ao ambiente extra 

hospitalar, uma vez que as participantes deste estudo relataram que com seus 

animais elas mantêm-se felizes e motivadas a continuar a TARV. Azaleia relatou em 

um dos encontros que seus dois cães e três gatos são o que a inspira a manter-se 

viva.  

Os dados dessa pesquisa revelam ainda que as PVHA também sofrem 

discriminação por profissionais de saúde, grupo que deveria acolher e cuidar, 

contrariando o que prevê o SUS. Medidas de biossegurança discordantes, 

tratamentos desiguais, julgamentos, exposição dos pacientes ou da sorologia no meio 

social, ações desaconselhadas a outros pacientes, como aborto, esterilização e até 

mesmo isolamento social, são ações que colaboram para o afastamento dessas 

pessoas dos serviços de saúde e contribuem para o sentimento de 

abandono (GOMES; MACENA; ARRUDA; GOMES, 2019). 

 Melo et al. (2021) destacam que a distância entre o serviço de saúde e o 

domicílio do indivíduo também são fatores para a inacessibilidade do acesso a saúde, 

prejudicando o atendimento das PVHA e contribuindo para a desistência do 

tratamento, deixando esse grupo mais sujeito a piora da qualidade de vida.  

Gomes, Macena, Arruda e Gomes (2019) abordam que o sentimento de solidão 

favorece o distanciamento de PVHA aos serviços de saúde. Entretanto, as mulheres 

participantes do estudo relataram como o acolhimento pelos profissionais de saúde é 

extremamente relevante para elas para além dos cuidados com a saúde, contribuindo 

também para a criação de vínculo entre profissional-paciente e possibilita a diminuição 

da solidão. 

Através da análise dos dados, identificou-se que a sobrecarga em casa 

decorrente dos cuidados domésticos e familiares também foi um fator causador de 

sofrimento e solidão entre as mulheres no grupo. As falas de cansaço, dor, exaustão, 

abandono e o estar só foram recorrentes. As desigualdades de gênero também 
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repercutem negativamente na vida dessas mulheres, exacerbando o contexto de 

solidão em que elas já se encontram. Neste aspecto, a literatura aponta que a 

obrigação social de realizar tarefas domésticas e de cuidados aos filhos e familiares 

que cabe a mulher, as coloca numa posição de dominação e a impõe a realizar 

atividades que levam ao esgotamento e estresse desnecessariamente, já que poderia 

ser dividido entre os membros da família, as fazendo adoecer (MACEDO, 2020). 

Musarella e Discacacciatti (2020) abordam em seu estudo que as mulheres se 

reconhecem como responsáveis pelo trabalho doméstico, como cuidar dos filhos e da 

casa, e por isso ocorre autocobrança quanto a cumpri-los. Entretanto, gostariam que 

houvesse uma divisão, ou, como consideram, “ajuda” dos familiares ou esposo, já que, 

em suas concepções, não lhes é uma obrigação e sim um favor a elas, as quais cabem 

o dever de fazer. As autoras perceberam que mulheres mais jovens têm uma opinião 

mais igualitária, na qual a tarefa doméstica deve ser realizada por todos que moram 

na mesma residência, demonstrando a divergência de gerações.  

Outra repercussão importante dessa sobrecarga é a falta de autocuidado das 

mulheres. Por estarem fatigadas, as mesmas diminuem as visitas a serviços de saúde 

e até atividades de lazer (MUSARELLA; DISCACCIATI, 2020). O prejuízo na saúde 

mental deve-se a soma da cobrança de realizar as tarefas sozinha e de maneira 

adequada, extenuação pelo esforço da prática e redução do cuidado a si mesmo e de 

tempo para momentos de relaxamento e passatempos (MACEDO, 2020). 

 As mulheres, principalmente as idosas, estão mais vulneráveis a vivenciar a 

solidão e falta da rede de apoio, podendo haver a diminuição da qualidade de vida. A 

perda do apoio social e das relações nesta fase esbarra com a fragilidade da saúde e 

o falecimento de amigos e cônjuges, contribuindo para o isolamento (STEDILE; 

MARTINI; SCHMIDT, 2017). 

Yoo-Jeong, Hepburn, Holstad, Haardörfer e Waldrop-Valverde (2019) 

avaliaram em seu estudo a solidão, depressão e estigma do HIV em PVHA e 

observaram que cerca de 41% associaram o preconceito acerca da infecção com o 

sentimento de solidão. Jesus et al. (2021) apontam que a solidão acarreta sofrimento 

psíquico, podendo causar depressão, diminuição da capacidade funcional, demência 

e prejuízos cognitivos e no sistema cardiovascular, aumentando o risco de 

morbimortalidade. 

 É recorrente a queixa de preconceito de pessoas soronegativas em PVHA, 

mesmo dentre os cônjuges, filhos, familiares e amigos. Por isso, essas pessoas são 
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rejeitadas, sofrem com culpa, vergonha, medo, diminuição da autoestima e 

desesperança tendo como consequência o isolamento. Outra questão importante 

apontada pela literatura é o preconceito com si próprios, decorrente do julgamento 

social, fazendo com que essas pessoas se reconheçam como culpadas pela infecção, 

levando a maior tristeza e solidão (CASSÉTTE et al., 2016). Estes fatores também 

corroboram para a ocultação do diagnóstico de amigos e familiares, favorecendo o 

isolamento (SOUZA; CLARK; LELIS; DUSSO; LEITE, 2019; PATRÍCIO et al., 2019).  

Desta forma, mulheres com HIV têm a experiência da solidão de maneira 

exacerbada, sendo por isso mais vulneráveis a efeitos deletérios. Vítimas da 

sociedade que as julga, além de ter que lidar com o vírus e os efeitos indesejados da 

TARV, o enfrentamento ao estigma cultural somado as violências de gênero provoca 

nessas mulheres grande sofrimento, contribuindo para piora da qualidade de vida 

(CECCON; MENEGHEL; ÍÑIGUEZ-RUEDA, 2020; SANTOS et al., 2019). 

Outro tema que emergiu dos dados da pesquisa e que deve ser discutido com 

a literatura científica é o fato de que o estigma do HIV/AIDS também afeta a vida 

profissional e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, assim como 

apresentou-se como queixa no presente estudo, contribuindo para a solidão nestas 

mulheres. Embora a infecção seja silenciosa e não incapacitante na maioria dos 

casos, as PVHA encontram dificuldades em manterem-se em empregos (FERREIRA; 

FIGUEIREDO, 2006).  

Carlander, Wagner, Yilmaz, Sparén e Svedhem (2020) apontam em seu estudo 

que pessoas soropositivas apresentam maior risco de desemprego que pessoas sem 

HIV/AIDS. Entretanto, pessoas que possuem carga viral indetectável ainda estão mais 

inseridas no mercado de trabalho do que os de carga detectável.  

O desemprego e desocupação dessas pessoas, somada a pobreza, falta de 

escolaridade e qualificação por escassez de oportunidades, abandono familiar e 

desamparo governamental contribuem para o começo de trabalhos informais e até 

iniciação do trabalho sexual (ALECRIM et al., 2020). Outro estudo aponta que as 

mulheres que vivem com HIV/AIDS ocupam-se de serviços domésticos, tornando-se 

“Do Lar”, como também foi observado neste estudo (BASTIANE et al., 2012).  

O trabalho, além de prover sustento a casa, também é um fator de construção 

subjetiva e existencial para as mulheres, promovendo interação social e diminuindo o 

isolamento.  As mulheres do que possuem emprego demonstraram que o mesmo lhes 

propiciava relacionamentos e promovia bem estar. Villela e Barbosa (2017) 
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apresentaram em seu estudo que algumas mulheres relataram que a manutenção no 

mercado de trabalho foi fundamental para a aceitação da infecção e contribuiu para a 

obtenção de suporte de colegas. Já Caliari et al. (2018) observaram que a 

aposentadoria ou o afastamento propiciou melhora da saúde mental em PVHA pois 

permitiu a conservação da remuneração, mantendo sua condição de vida e mantendo 

autonomia financeira, e diminuiu o estresse pelo medo de alguém descobrir seu status 

sorológico e/ou pela busca incessante por um emprego.   

Outra temática que esbarrou com as questões de solidão foi a pandemia de 

COVID-19. O surgimento do vírus SARS-CoV-2 acarretou grande preocupação em 

todo mundo pela sua fácil transmissibilidade e letalidade considerável. Sendo assim, 

a OMS decretou em março de 2020 a situação pandêmica, ou seja, a nível mundial, 

tendo o isolamento social como forma eficaz de diminuir a circulação do vírus e conter 

a doença (TOMAZ et al., 2021).  

Santos e Rodrigues (2020) indicam em seu estudo que a pandemia provocou 

alterações psicológicas pelo distanciamento social acarretando solidão, estresse, 

medo, ansiedade, frustração, irritação e até depressão e transtorno de estresse pós-

traumático, podendo levar ao suicídio. Os autores chamam a atenção para as 

alterações na rotina, preocupações com a condição financeira, as perdas decorrentes 

dos óbitos e o impedimento de ver pessoas significativas, que deixam as pessoas 

mais vulneráveis a tristeza e desequilíbrios emocionais. 

Tomaz et al. (2021) observaram que os níveis de solidão se elevaram no 

período da pandemia, havendo piora do bem estar como consequência do 

distanciamento social. O uso de tecnologias, como a internet, para contactar outras 

pessoas foi vista como positiva no referido estudo, assim como se mostrou favorável 

também entre as mulheres desta pesquisa.  

Jones et al. (2021) avaliaram a diferença dos impactos da pandemia entre 

homens e mulheres que vivem com HIV/AIDS nos Estados Unidos da América e 

obtiveram como resultados que as mulheres apresentaram maior nível de estresse e 

solidão, sendo por isso mais vulneráveis a diminuição do bem estar e saúde mental. 

Os impactos de gênero afetam as mulheres em níveis desmedidos, implicando em 

diversas esferas da vida delas, como foi observado em nosso estudo.  

Outro elemento que a presente pesquisa demonstrou foi que a espiritualidade 

revelou-se como uma estratégia eficiente para auxiliar no bem-estar das mulheres que 

vivem com HIV/AIDS, podendo até diminuir o sentimento de solidão experienciado por 
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elas. A Associação Mundial de Psiquiatria (WPA), assim como a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), reconheceram que a espiritualidade e religiosidade são relevantes 

no contexto da saúde mental, podendo contribuir para a melhora na qualidade de vida 

e favorecendo o enfrentamento em saúde (MOREIRA-ALMEIDA et al., 2018).  

A espiritualidade se diferencia da religiosidade por alguns fatores. A 

espiritualidade envolve a relação do indivíduo com o divino, vida, morte e sagrado, 

sem estar necessariamente atrelado a alguma religião. A religiosidade, entretanto, 

consiste na execução de doutrinas e está relacionado aos dogmas religiosos, 

abrangendo a participação em cerimônias e/ou rituais (FORTI; SERBENA; 

SCADUTO, 2020).  

A literatura aponta que a espiritualidade e religiosidade corroboram para a 

diminuição do sofrimento e aumento da esperança em pacientes no final da vida, já 

que se amparam na fé. As práticas religiosas tem papel fundamental e funcionam 

como cuidado em saúde (AYASTA; MANCHAY; VALLEJOS; CRUZ; MUÑOZ; 

QUIROZ, 2020).  

Entretanto, a literatura científica aponta que, em determinados contextos, a 

religiosidade também pode trazer malefícios à prática clínica. A negação de certas 

terapêuticas, descaso da doença acreditando que está sobre completa proteção de 

seres sagrados, desconsideração de sinais e sintomas e crença de que a condição foi 

um castigo divino são fatores que podem prejudicar o enfrentamento da doença 

(MONTEIRO et al., 2020).   

Nos casos de doenças crônicas, a espiritualidade e a fé ajudam na aceitação e 

a lidar com a condição, uma vez que acreditam na perspectiva do melhor cenário. 

Além disso, podem auxiliar como apoio social, sendo de grande valia para a 

diminuição da solidão, pela presença e acolhimento da(s) divindade(s), como foi 

observado neste estudo. Portanto, entende-se que agrega no âmbito da saúde física 

e mental (MONTEIRO et al., 2020; MOREIRA et al., 2020). 

As PVHA também parecem se beneficiar com a espiritualidade. Dada as 

individualidades vividas por esses indivíduos, a esperança e a sensação de proteção 

e amparo ofertado pela experiência da fé são geradores de cuidado, consolidando a 

melhora do bem estar (SILVA JUNIOR et al., 2020). 

Outro elemento que se mostrou importante para o enfrentamento do HIV/AIDS 

para as mulheres desta pesquisa foi a presença da rede de apoio. Marques et al. 

(2020) abordam em sua pesquisa que as pessoas que vivem com HIV/AIDS que o 
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desenvolvimento de relações interpessoais contribui para a aceitação da condição, 

adesão do tratamento, concede autonomia, ajuda no combate ao estigma e 

preconceito e aumenta a qualidade de vida.  

Villela e Barbosa (2017) apontam em seu estudo que algumas mulheres 

soropositivas apoiam-se em vínculos anteriores ao diagnóstico, encontrando neles a 

força e inspiração para dar continuidade a vida. Entretanto, outras isolam-se de 

relações pré HIV, configurando uma nova experiência de vida e construindo novos 

relacionamentos, no qual a infecção ou não será mencionada ou será algo irrelevante 

para essa nova fase. Ambos os resultados foram observados neste estudo, no qual 

algumas mulheres citavam suas famílias e amigos de toda vida foram quem lhes deu 

força para seguir em frente, porém outras negavam relacionamentos anteriores e 

desenvolveram novas amizades, seja através de grupos de HIV/AIDS ou não. 

Baldini et al. (2021) cita que estabelecer afinidades com pessoas que vivem 

experiências similares promove a empatia e oportuniza a intimidade e confiança pela 

troca de sentimentos, vivências e conhecimentos, propiciando o elo entre os 

indivíduos e reduzindo a solidão dos mesmos. Este apoio é de extrema relevância 

para estas mulheres, sendo o grupo de saúde mental o grande facilitador deste 

processo.  

Os grupos de suporte mútuo, assim como o Recovery e Empowerment em 

saúde mental como o do presente estudo, são uma estratégia interessante para 

estimular a comunicação, interação, apoio social e emocional. Os participantes 

expressam as suas demandas específicas, sendo ouvidos e acolhidos, incentivando 

indiretamente o autocuidado, autoconfiança, esperança e desenvolvimento de 

identidade e cidadania (FIGUEIREDO, 2017). A escuta e a receptividade são as 

questões centrais para a promoção da saúde mental destas pessoas, as quais são 

diversas vezes silenciadas, como as mulheres do presente estudo.  

Ferreira e Anderson (2020) apresentam que os grupos de apoio em saúde 

mental promovem distração, relaxamento e alívio, assistindo a essas pessoas e 

facilitando o enfrentamento dos seus problemas, dando a sensação de que os fardos 

são mais amenos, diminuindo o estresse diário. A valorização também foi um ponto 

levantado pelo estudo e percebido também neste grupo, já que as mulheres se 

sentiam protagonistas de suas histórias ao serem ouvidas, demonstrando que suas 

experiências, questões e/ou adversidades são legítimas e devem ser consideradas.  
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O vínculo com profissionais de saúde, especificamente com a enfermeira 

também foi um fator importante para as mulheres desta pesquisa. Marques et al. 

(2020) ressaltam o valor da relação profissional-paciente como um ponto para a 

qualidade de vida de pessoas soropositivas. Segundo os autores, a conexão com o 

profissional traz benefícios para a aprovação da terapêutica e auxilia no 

enfrentamento do HIV.  

Knoll e colaboradores (2019) também apresentam em seu estudo que é crucial 

a aplicação da clínica ampliada para PVHA, que se baseia no diálogo horizontal, no 

qual o paciente fala e é ouvido, dando a ele o protagonismo, autonomia e valorização, 

diferente da prática normalmente realizada na área médica, na qual o profissional é 

detentor do conhecimento e por isso somente ele pode expressar-se.  

Para a realização de um cuidado integral em pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, como prevê o SUS, é essencial a vinculação entre profissional-indivíduo, 

dada as particularidades desta condição, que abrange as esferas biopsicossocial 

(ANGELIM et al., 2019).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo atingiu seu objetivo, uma vez que investigou de forma descritivo-

exploratória a solidão experenciada no campo da subjetividade por mulheres que 

vivem com HIV/AIDS. A partir da análise dos dados, os resultados desta pesquisa 

apontaram que a solidão mostrou-se como um problema frequente nestas mulheres, 

sendo causada por questões multifatoriais, tendo os impactos de gênero exacerbando 

esses fatores, assim como a relação com a infecção do vírus da imunodeficiência 

adquirida.  

O estigma associado ao HIV é o principal motivo do isolamento e solidão em 

pessoas que vivem com o vírus. O preconceito e a discriminação da sociedade 

acarretam o adoecimento psíquico de pessoas soropositivas e por isso, devem ser 

combatidos. Pensar em políticas públicas de inclusão social de pessoas que vivem 

com HIV/AIDS é essencial para pensar em saúde mental desse grupo. A 

sensibilização social e disseminação de informações a sociedade também se faz 

necessária, minimizando inverdades sobre as pessoas que vivem com HIV e 

diminuindo o estigma. 

As violências de gênero também foram questões muito presentes, 

demonstrando que as mulheres são afetadas demasiadamente pela cultura machista 

em que se inserem, acarretando maior solidão e sofrimento. As relações interpessoais 

foram abaladas pelas violências experenciadas em suas vidas, de modo que, em 

alguns casos ocasionou a infecção de HIV, e em outros definiu o modo de 

enfrentamento da doença, devendo também ser pensado em ações de prevenção e 

acolhimento a mulheres vítimas.  

Destacou-se no estudo que as relações de mulheres soropositivas com 

familiares e amigos são prejudicadas, principalmente pelo preconceito, acarretando 

isolamento social. As relações afetivas e/ou sexuais são complexas para essas 

mulheres, embora para algumas seja de grande ajuda no enfrentamento ao HIV. 

Entretanto, a maioria demonstrou repulsa, mesmo em outros momentos relatar fazer 

falta. A solidão produz grande sofrimento, diminuindo a qualidade de vida das 

mulheres. A sobrecarga de tarefas domésticas também foi um fator agravante, 

aumentando o sentimento de abandono. A dificuldade de acesso ao mercado de 

trabalho demonstrou intensificar a sensação de solidão, principalmente em 

decorrência do estigma enfrentado por essas pessoas. A pandemia de COVID-19 foi 

uma temática presente neste estudo, principalmente por intensificar o isolamento e a 
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solidão. Como fatores que auxiliam na redução da solidão e melhora na qualidade de 

vida observados no presente estudo pode-se destacar a presença de animais de 

estimação, uma vez que lhes fazem companhia; a espiritualidade, seja como for 

entendida e vivida por cada mulher, mostrou-se auxiliar na aceitação e na capacidade 

de lidar com as dificuldades;  a existência de uma rede de apoio, seja de familiares, 

amigos e até profissionais de saúde, que auxiliam no enfrentamento da doença, 

amparando e incentivando a seguir em frente e a participação de grupos de suporte 

mútuo, pois auxiliam na maior interação social, principalmente de outras mulheres 

com vivências em comum, contribuindo para o estabelecimento de confiança e ajuda 

mútua. Por isso, é imprescindível que profissionais de saúde estejam preparados para 

abordar e manejar o assunto, dando a escuta necessária e proporcionando cuidado 

integral a essas mulheres, de maneira a favorecer o enfrentamento delas perante o 

HIV e a solidão. 

A participação no grupo de recovery e empowerment foi de suma importância 

para elas, por se um espaço onde elas são valorizadas e ouvidas. Neste local, elas 

expressam suas emoções sem demonstrar medo, e mostram alívio ao exteriorizar o 

que desejam. Além disso, o grupo parece ser um instrumento eficaz para proporcionar 

amizades, servindo como rede de apoio e suporte mútuo. As experiências em comum 

as uniram, acarretando na conexão entre elas, desenvolvendo a amizade, que parece 

contribuir para a redução da solidão. O convívio e afinidade para além das reuniões 

do grupo foi muito positivo para elas, que mantém contato em redes sociais.  

  A presença da enfermeira também propiciou um melhor enfrentamento de 

suas questões, sendo essencial para que reconhecessem seu protagonismo frente 

aos problemas que vivenciam.  

O estudo apresentou limitações como: poucas participantes (6 mulheres), todas 

serem mulheres cisgêneras, período de coleta de dados menor que um ano. Por isso, 

aponta-se que a realização de outros estudos sobre a temática é fundamental para 

melhor compreensão do tema, podendo abranger um número maior de participantes 

e encontrar outras causas relacionadas ao sentimento de solidão nestas mulheres.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO 

1. Convívio ou não de 
familiares, amigos ou 
animais 

Elas mencionam se moram com alguém ou animais? 

2. Companhia no dia a dia Quem são as pessoas com quem elas dividem a vida, 
angústias, ...? 

3. Companhia para ir às 
consultas 

Quem as acompanha para consultas médicas ou de 
enfermagem? Elas vão sozinhas? 

4. Sobrecarga em casa Como a sensação de sobrecarga de afazeres colabora 
ou não para a solidão? 

5. Queixas sobre a solidão O que elas relatam diretamente sobre se sentir só ou 
questões associadas 

6. Mercado de trabalho e 
companhia 

Como o trabalho, profissão ou estudo contribuem para 
a socialização? São aposentadas e como isso afeta a 
solidão? 

7. Espiritualidade e solidão A espiritualidade ajuda a diminuir a solidão? Como? 
Que importância isso tem na vida dessas mulheres?  

8. Vícios e solidão Quais as relações entre os vícios e a solidão? 
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