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RESUMO 

O objeto estudado pela tese foi as representações sociais do HIV em idosos que 
convivem com HIV. Como objetivos geral e específicos: Analisar as 
representações sociais do HIV em idosos que convivem com HIV, desvelando 
suas repercussões para o contexto situacional de vida, de convívio social e de 
cuidados individuais de saúde; descrever as RS do HIV de idosos que convivem 
com HIV; discutir as repercussões que as representações do HIV trazem para a 
vida dos idosos; identificar as estratégias que os idosos utilizam para manterem 
sua saúde na convivência com o HIV. O estudo utilizou a abordagem qualitativa, 
descritiva-exploratória com o referencial Psicossocial da Teoria das 
Representações Sociais (TRS). A coleta ocorreu nos serviços de atenção 
especializada às infecções sexualmente transmissíveis de Araruama e de Rio 
das Ostras, nos meses de maio a junho do ano de 2019, com 30 idosos 
vinculados a estes serviços, através da aplicação de entrevistas 
semiestruturadas. Os dados foram analisados através do programa lexical 
Alceste e interpretados à luz dos referenciais teóricos da abordagem 
Psicossocial da TRS. A idade média dos participantes foi de 66,06, sendo a 
amostra composta por 16 participantes do sexo feminino e 14 participantes do 
sexo masculino. Os resultados evidenciaram a tendência de naturalizaçao do 
HIV, apesar de existirem representações que ainda a vinculam aos conceitos 
socialmente atribuídos no início da epidemia: o de doença produtora de morte, 
de doença associada a grupos de risco, associada à promiscuidade, reforçando 
o caráter estigmatizante da patologia. Os sentimentos de medo da discriminação 
e de exclusão foram fortemente ratificados, fato que leva alguns idosos a 
restrigirem o seu convivio social, adotando o isolamento e o sigilo sorológico de 
seus pares/familiares, assim como, eximindo-se de novos envolvimentos 
afetivos. Os idosos afirmam que o HIV oportunizou espaços para a 
implementação de um maior cuidado de si, assim como certos beneficios. O 
núcleo familiar foi fortemente mencionado como pilar à reinserção social do 
idoso, sendo considerado importante rede de apoio. Existem  comportamentos 
e ações diferenciadas em relação ao convívio com o HIV, tendo a terapia 
antiretroviral seu reconhecimento no que tange o aumento da sobrevida, na 
diminuição do mal estar e de sintomatologias especificas associadas ao vírus. 
Contudo, predominam a existência de alguns hábitos, tais como o uso do álcool 
e de drogas, como fatores de desafio à adesão ao tratamento. As ações 
pontuadas como benéficas foram: a manutenção do engajamento social, a boa 
alimentação, a tomada regular da medicação e o esquecimento da patologia. 
Conclui-se que há necessidade de uma maior constituição de espaço de trocas, 
voltados aos profissionais de saúde, a fim de vislumbrarem os idosos no cenário 
de vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis, assim como na 
observaçao de uma prática sensível do aconselhamento e no repasse do 
diagnóstico ao idoso HIV positivo. As vulnerabilidades psicológicas e sociais do 
idoso devem ser discutidas, uma vez que os mesmos estão sujeitos não somente 
às patologias específicas da senilidade, mas à exclusão, o abandono, ao 
isolamento, à discriminaçao, à pobreza, ao retardo do tratamento quando 
exposto ao HIV, dentre outros agravantes que podem incidir diretamente na 
diminuição de sua sobrevida e longevidade. 
DESCRITORES: Saúde do Idoso; Sorodiagnóstico da AIDS; Psicologia Social. 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados direcionados a idosos; Convívio com HIV, 
Qualidade de vida. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The object studied by the thesis was the social representations of HIV in elderly 
people living with HIV. As general and specific objectives: Analyzing the social 
representations of HIV in elderly people living with HIV, uncover its repercussions 
for the situational context of life, social life and individual health care; describe 
the HIV RS of elderly living with HIV; discuss the repercussions that the 
representations of HIV bring to the lives of the elderly; identify the strategies that 
the elderly use to maintain their health in living with HIV. The study used the 
qualitative, descriptive-exploratory approach with the Psychosocial framework of 
the Theory of Social Representations (RRT). The collection occurred in 
specialized care services for sexually transmitted infections in Araruama and Rio 
das Ostras, from May to June 2019, with 30 elderly people linked to these 
services, through the application of semi-structured interviews. The data were 
analyzed through the Alceste lexical program and interpreted in the light of the 
theoretical references of the Psychosocial approach to RRT.  The mean age of 
the participants was 66.06, and the sample consisted of 16 female participants 
and 14 male participants. The results showed the tendency of naturalization of 
HIV, although there are representations that still link it to the concepts socially 
attributed at the beginning of the epidemic: that of disease producing death, of a 
disease associated with risk groups, associated with promiscuity, reinforcing the 
stigmatizing character of the pathology. The feelings of fear of discrimination and 
exclusion were strongly ratified, a fact that leads some elderly people to restrict 
their social convivio, adopting the isolation and serological confidentiality of their 
peers/family members, as well as, excluding new affective involvements. The 
elderly claim that HIV has made room for the implementation of greater self-care, 
as well as certain benefits. The family nucleus was strongly mentioned as a pillar 
for the social reintegration of the elderly, being considered an important support 
network. There are different behaviors and actions in relation to living with HIV, 
with antiretroviral therapy being recognized with regard to increased survival, in 
reducing malaise and specific symptoms associated with the virus. However, the 
existence of some habits, such as the use of alcohol and drugs, predominates as 
challenging factors for treatment engagement. The actions scored as beneficial 
were: the maintenance of social engagement, good nutrition, regular medication 
taking and oblivion of the pathology. It is concluded that there is a need for a 
greater constitution of exchange space, aimed at health professionals, in order to 
glimpse the elderly in the scenario of vulnerability to sexually transmitted 
infections, as well as in the observation of a sensitive practice of counseling and 
in the transfer of the diagnosis to the elderly HIV positive. The psychological and 
social vulnerabilities of the elderly should be discussed, since they are subject 
not only to specific pathologies of senility, but to exclusion, abandonment, 
isolation, discrimination, poverty, delay of treatment when exposed to HIV, 
among other aggravating factors that can directly affect the reduction of their 
survival and longevity. 
DESCRIPTORS: Health of the Elderly; AIDS Serodiagnosis; Psychology, Social. 
KEYWORDS: Care directed to the elderly; Living with HIV, Quality of life. 
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CAPITULO I  Algumas considerações 

 

 

 

 
Fig.1. Figura símbolo de solidariedade e comprometimento nas medidas contra a Aids. Fonte: 

Site <Apeoc.org.br>, filtro aplicado por Aplicativo Photo Sketch. 
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1 INTRODUÇÃO ACERCA DO TEMA 

 

 A progressão do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da  Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (Aids) sob a perspectiva da senilidade ainda é 

cercada de tabus e estereótipos, dada a situação de saúde englobar, desde a 

dificuldade no entendimento do cliente sobre os mecanismos de contaminação, 

a visão associada sobre a promiscuidade em uma fase de vida onde as práticas 

sexuais se descontinuam pelo mecanismo fisiológico orgânico e o dificultoso 

processo de adesão às terapias antirretrovirais (SILVA, 2015; BITTENCOURT et 

al., 2015). 

 Estudo qualitativo realizado com idosos ratifica a dificuldade de 

compreensão sobre os critérios de vulnerabilidade: a firme crença pautada na 

existência de um grupo de risco e a incredulidade da existência de HIV em sua 

faixa etária, fatos estes, que os levam a confiarem em seus pares sexuais, 

desconstruindo a existência da enfermidade na velhice, por conseguinte, 

perpetuando a cultura de banalização sobre o uso do preservativo, como 

componente indispensável à pratica sexual segura (BITTENCOURT et al., 2015). 

 Sinaliza-se que os primeiros casos de Aids foram registrados no ano de 

1980, sob uma concepção de grupamento de risco, defendido em esferas 

internacionais e fortemente atreladas aos usuários de drogas, prostitutas e 

homossexuais. Esta visão excludente perdurou por um bom tempo, fato posto, 

que pode ter contribuído para uma isenção dos idosos como grupamento 

vulnerável ao HIV nos inícios das campanhas realizadas em cenário nacional 

(AFFELDT, 2015; SILVA, 2015). 

 Quando exposto ao HIV, o idoso pode ter desfechos favoráveis no 

convívio com o HIV, e a este fato associamos os avanços promovidos ao uso 

das Terapias Antirretrovirais (TARV), permitindo-os o acesso a uma boa 

qualidade de vida. As TARV influenciaram positivamente na sobrevida das 

pessoas soropositivas, através da sua oferta gratuita pelos serviços de saúde 

brasileiros (BRASIL, 2015a). Porém, seus efeitos colaterais são conhecidos, tais 

como: aumento da incidência de doenças cardiovasculares, insuficiência renal, 

cognitiva, malignidade e fragilidades minerais, que associados com os adventos 

da senilidade, podem impactar no sucesso terapêutico, interferindo nos domínios 

funcionais, de autonomia, de independência e na qualidade de vida (CRUZ, 

2015). 
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Pesquisa realizada com idosos na faixa etária de 60 anos sugere que 

aqueles com idades de 70 anos ou mais apresentam menor adesão terapêutica, 

ratificando a implicação de saúde na continuidade do tratamento e na incidência 

sobre as taxas de mortalidade por uma doença de curso controlável (CRUZ, 

2015). O fator escolaridade, também foi apontado como relevante ao processo 

de adesão ao tratamento. Um estudo transversal realizado com 109 idosos, 

aponta que aqueles que possuem um menor tempo de escolaridade abandonam 

mais facilmente o tratamento (LIMA, 2013).  

Sobre as ações em prol do envelhecimento ativo, no tocante às doenças 

que mais acometem os idosos, existe o alerta sobre as faixas etárias onde são 

focadas as iniciativas de prevenção ao HIV.  

Nesta conjuntura, pode-se considerar que a vulnerabilidade do idoso aos 

riscos de exposição ao HIV assume espaços individuais, sociais e institucionais, 

que contribuem decerto a uma visibilidade subjetiva (BEZERRA et al., 2015). 

Assim, considera-se importante compreender, pela ótica dos indivíduos, seus 

dilemas cotidianos no convívio com o HIV, e isto se constitui como possibilidade 

de extrair dados significativos sobre uma longevidade cercada de cuidados que 

transpassam as patologias referentes à senilidade fisiológica, coadunando com 

uma definição possível do indivíduo sobre sua relação dialógica entre 

envelhecimento e adoecimento.  

Nota-se que, “na formulação do pensamento social, as categorizações 

dos limites da idade, sofrem influências dos critérios biológicos, sociais, culturais 

e psicológicos” (SÁ; FERREIRA, 2004, p.47). Assim, é possível reconhecer 

categorias de práticas ditas como de pessoas em faixas etárias mais jovens em 

um grupo de pessoas acima de 60 anos. Desta forma, a prática sexual, abolida 

e ou velada no contexto do idoso pela sociedade, pode estar presente para 

muitos deste grupo. De acordo com Torres e Camargo (2016), a sociedade, 

decerto, tenta impor estes limites e estereótipos visando caracterizar e 

enquadrar cada vez mais os indivíduos. 

Tendo em vista o panorama epidemiológico, pontua-se que, no Brasil, 

entre o sexo masculino nos últimos 10 anos, observou-se um aumento da taxa 

de detecção do HIV entre as faixas etárias entre 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos, 

25 e 29 anos, de 55 a 59 anos e nas faixas etária de 60 anos ou mais. Já no 

sexo feminino nos últimos 10 anos, a taxa de detecção apresentou ligeira queda 

em quase todas as faixas etárias, exceto na faixa etária de 60 anos e mais, onde 
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foi observado aumento de 21,2% quando comparados aos anos de 2007 e 2017 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Como pode-se observar, as mulheres idosas 

estão sendo mais expostas ao HIV. 

No quesito mortalidade, o mesmo documento aponta que existem 

tendências de aumento sobre os indicadores de mortalidade na faixa etária de 

60 anos ou mais, em ambos os sexos (Ibidem, 2018). 

Em relação às expectativas mundiais sobre o quantitativo de idosos, 

estima-se que entre os anos de 1970 e 2025 os índices superem a marca de 

223%, o que representa em torno de 694 milhões de pessoas idosas. Em 2025 

teremos um quantitativo de 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos e até 

2050 dois bilhões, sendo 80% provenientes de países em desenvolvimento 

(WHO, 2005). 

 Conjuntamente com o aumento da longevidade ocorre a redescoberta da 

sexualidade na maturidade, muito incentivada pelo uso de medicamentos 

estimuladores da virilidade, na certeza da menopausa como sinal de 

impossibilidade de gravidez indesejada, o que pode sujeitar os idosos à 

determinada vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

(SOUZA et al., 2011; VIEIRA; ALVES e SOUZA, 2012). 

Pesquisas realizadas no âmbito de centros de testagem e 

aconselhamento (CTA), no ano de 2010, no estado de Minas Gerais, alertam 

que ao não considerarmos o idoso como indivíduo com vida sexual ativa, a 

sociedade permite uma desconstrução, ou o não incentivo de políticas públicas 

voltadas a grupo com idade a partir de 60 anos (SOUZA et al., 2011). E sobre o 

escopo desta não observância, encontra-se entre a população idosa com 60 

anos as maiores proporções de diagnóstico tardio (BRASIL, 2015, p.54).   

Assim, as ações desenvolvidas na área da saúde sobre as IST/HIV, ainda 

priorizam a população jovem e de meia idade, no entanto, “os estudos indicam 

que elas devam ampliar o leque de intervenção, no sentido de também atingirem 

a população idosa” (OLIVEIRA DE ARAÚJO; MONTEIRO, 2011, p.246). 

 Com todas as evidências apresentadas, deduz-se que o número de 

idosos com HIV vem se tornando expressivo no Brasil. Considera-se que o tema 

HIV no idoso seja possível de ser estudado na perspectiva psicossocial e na 

condução epistemológica e metodológica pautada nas Representações Sociais 

(RS) destes que vivem com o HIV. Esta perspectiva é desafiadora, tendo em 

vista que os estudos de RS possuem a particularidade de conceder voz às 
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diversidades culturais e psicossociológicas existentes na construção dos sujeitos 

sobre sua ação, comportamento, e em como estes podem influenciar nos rumos 

de vida e em suas perspectivas futuras. 

Moscovici (2011, p.21) esclarece que: 

As representações sociais emergem, não apenas como um modo de 
compreender um objeto particular, mas também como uma forma em 
que o sujeito (indivíduo ou grupo), adquire uma capacidade de 
definição, uma função de identidade (...). 
 

Portanto, subentende-se a possível compreensão social sobre os 

adventos gerados pelo descompasso orgânico e a defasagem cognitiva durante 

a velhice, mas não a redescoberta de uma afetividade ativa e sexualizada. Tais 

comportamentos, quando existentes, equiparam-se à promiscuidade. Existe 

neste intercurso uma relação segregadora, que retira o sujeito idoso do meio 

social comum, onde doenças infectocontagiosas são passíveis às diversidades, 

indiferentes das relações sobre os caracteres culturais, étnicas, de gênero, 

raciais e etários. 

Para Sêga (2000, p.2) “no caso das relações étnicas, inter-raciais ou 

intergrupais, como os julgamentos sociais, os exemplos são explícitos quando a 

tendência é fixar a imagem do outro dentro de um status natural ou biológico”. 

Este conceito reforça o aspecto de biologização e de diferenciação dos 

diferentes grupamentos humanos, neste caso, retomamos ao estranhamento 

social gerado ao idoso que convive com HIV. Então justifica-se a necessidade 

de aplicação de um referencial teórico que permita a ressignificação destes 

eventos de origem social, que se entrecruzam e impactam no universo pessoal 

dos sujeitos afetados, onde fatores psicossociais, doença e envelhecimento 

coabitam organicamente. 

Faz parte do contexto do referencial teórico das representações sociais o 

estudo de toda a conjuntura de elementos cognitivos, afetivos e de práticas, que 

são elaboradas pelos sujeitos nas suas relações sociais e que, decerto, geram 

influências comportamentais. Neste caso, retratamos as produções reificadas 

sobre o próprio HIV e do idoso que convive com HIV. 

As representações sociais são formadas através dos processos de 

objetivação e ancoragem, que consistem em estratégias de aproximação 

conceitual e de familiarização com o desconhecido. Tendo os conceitos 

referentes ao objeto absorvidos ao nível de entendimento e de familiaridade 
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pelos sujeitos, existe a atuação do poder de influência social sobre um tema 

conhecido. 

O HIV se configura como objeto de RS e vem gerando pesquisas, não 

somente no Brasil, mas em outros países, a exemplo de Helene Joffe em seu 

entendimento transcultural da doença. Foi identificado, em sua pesquisa, o fato 

da Aids ser vislumbrada pelos participantes como uma condição estrangeira, 

bem como as crenças teóricas embutidas nas raízes originárias da mesma, que 

foram elementos ancorados para a explicação da realidade epidêmica e que 

possibilitaram a familiaridade dos indivíduos e da sociedade com a epidemia 

(JOFFE, 1995). 

Decerto, tais conceitos associados à construção cultural das RS 

possibilitam transformações graduais e temporais sobre as acepções da 

patologia e de seu convívio, assim como nas conceituações sobre a influência 

da mesma na qualidade de vida, podendo estas influenciar nas práticas 

individuais de cuidado. Assim, considera-se importante desvelar as práticas e o 

pensamento idosos que convivem com o HIV. 

Até mesmo de forma histórica e gradativa, o próprio conceito de qualidade 

de vida possui diversas versões, assim como diferentes indicadores que 

almejam averiguar o seu status em diferentes grupos. Sobre os indicadores que 

almejam esta aproximação conceitual de qualidade de vida, Almeida (2012) 

ressalta que os mesmos são caminhos metodológicos que auxiliam na análise 

das esferas de percepção subjetivas e objetivas, no entanto, a relação dialética 

expressada entre estas esferas deve ser levada em consideração nos caminhos 

que desvendam o que ela realmente representa.   

De acordo com Minayo (2000), a noção de qualidade de vida é 

característica inerentemente humana, que evidencia o grau de satisfação 

individual sobre a vida familiar, amorosa, social, ambiental e cultural, e que 

refletem as experiências ou valores individuais e coletivos, em diferentes 

contextos históricos, que marcam e perpassam a construção social, relativizando 

a cultura. Então, considerando o aumento do número de idosos no mundo, o 

enfermeiro deve se preocupar com o grau de satisfação individual, pois este 

reflete no pensamento coletivo dos idosos no que diz respeito à sua convivência 

com o HIV. 

Deste modo, para além da própria representação do HIV para o público 

idoso estudado, pressuponho que também existem elementos arraigados e 
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provenientes do pensamento social nos idosos HIV positivos, que atravessam os 

seus componentes afetivos, cognitivos, culturais e de práticas no processo de 

convívio com o HIV, que repercutem na sua qualidade de vida, no seu núcleo 

social e na elaboração de estratégias para uma melhor convivência com HIV. 

Estas representações, socioculturamente construídas e sorvidas, podem excluir, 

marginalizar e isolar o idoso que convive com HIV, dificultando sua adesão ao 

tratamento. 

Inserido na vertente teórica das representações sociais, tendo o suporte 

teórico dos referenciais de Moscovici e Denise Jodelet, a presente tese visa 

alcançar em seu bojo os idosos que convivem com o HIV e que residem em 

municípios distantes do grande centro da cidade, como é o caso dos idosos que 

residem em Rio das Ostras e Araruama, municípios da Região dos Lagos no Rio 

de Janeiro, distantes a cerca de 168 e 119 Km da capital, respectivamente. 

Emerge-se a possibilidade de refletir sobre o objeto que se desenlaça em suas 

representações na convivência com o HIV. 

Como objeto de estudo tem-se as representações sociais do HIV em 

idosos que convivem com HIV. 

Assim, as questões norteadoras desta pesquisa são: Como os idosos 

representam o convívio com o HIV?; De que forma as representações do HIV 

repercutem na convivência do idoso?; Quais estratégias são apontadas pelos 

idosos que convivem com HIV como pertinentes para o convívio e manutenção 

de sua saúde?. 

 

1.1 Objetivo geral e específicos de estudo 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

● Analisar as representações sociais do HIV em idosos que convivem 

com HIV, suas repercussões para o contexto situacional de vida, de convívio 

social e de cuidados individuais de saúde. 
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1.1.2 Objetivos específicos: 

 

● Descrever as RS do HIV de idosos que convivem com HIV. 

● Discutir as repercussões que as representações do HIV trazem 

para a vida dos idosos. 

● Identificar as estratégias que os idosos utilizam para manterem sua 

saúde na convivência com o HIV. 

 

1.2 Justificativa e relevância de estudo 

 

 O estudo se justifica no contexto da assistência de enfermagem, uma vez 

que é ressaltada uma maior participação do profissional enfermeiro nas ações 

de detecção do HIV, dentro dos serviços de atenção especializada (SAE), 

através do marco de implementação dos testes rápidos diagnósticos (TRD) e na 

execução do aconselhamento sexual, este em último, entendido como o 

reconhecimento e o enfrentamento conjunto do profissional-sujeito sobre suas 

vulnerabilidades individuais às IST/HIV. 

 Representações sociais de estudo com participantes diagnosticados com 

HIV reforçam a percepção de que a enfermagem possui uma maior aproximação 

com o usuário, dirimindo suas dúvidas sobre sua patologia, prevenção e 

cuidados, acolhendo-o e aumentando sua autoestima no enfrentamento de sua 

condição de saúde.  

Existem, portanto, dimensões afetivas em torno do relacionamento do 

paciente com o profissional enfermeiro e sua equipe, que coadunam com o 

mútuo envolvimento com a clientela. Sobre este prisma, estima-se que esta 

aproximação tenha como facilitadores os alicerces da sua formação teórica e 

prática e “também pelas dimensões éticas e estéticas da profissão, assim como, 

pelos seus alicerces filosóficos e doutrinários” (GOMES, 2012, p. 115). 

Como justificativa para a sociedade, cabe inferir que as RS são difundidas 

e arraigadas no seio social, ali elas nascem, se difundem, transformam o 

conhecimento (cognição), tomam componentes de afetividade, influenciam as 

práticas individuais e coletivas, se equiparando ao senso comum. 

 Estes eventos só são possíveis pelo movimento dos atores sociais. As 

mídias e seus mecanismos de veiculação, a exemplo, exercem forte influência 

originária na elaboração destas representações, no propiciar deste movimento. 
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Sobre este tocante, Sá (1998) identifica três conjuntos rotulados como geradores 

das representações em certa cultura: o advento da linguagem, da comunicação 

e da sociedade. 

Como justificativa ao ensino, pesquisa e extensão, a temática se 

enquadra nos objetivos da agenda nacional de prioridades de pesquisa para o 

campo da saúde. De acordo com Akerman (2014), a agenda parte de um 

pressuposto de respeito aos temas latentes e merecedores de maiores esforços 

investigativos, visando o reforço sobre as necessidades nacionais e regionais de 

saúde através da indução seletiva na produção do conhecimento. Em 

entendimento, a agenda é a constituição de uma definição de prioridades de 

pesquisa que devem ser realizadas no território brasileiro. Conforme Oliveira 

(2014) explicita, este documento é composto de 24 subagendas, com áreas 

temáticas prioritárias, cada uma se desdobrando em temas e linhas de pesquisa. 

Desta forma, esta proposta de estudo é contemplada na subagenda de número 

19, que se refere às doenças transmissíveis, nos subitens 19.1 Novos 

conhecimentos e 19.1.6.4 Representação social e práticas sexuais dos 

diferentes grupos sociais em relação a Aids (BRASIL, 2015b). 

Em consonância com princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), torna-

se importante frisar a articulação do tema eleito com as políticas nacionais de 

HIV e a Política Nacional de Saúde do Idoso, sendo também contemplado o 

objetivo do milênio de assegurar uma vida saudável e de promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades. 

Sobre os critérios de produções desenvolvidas no cenário cientifico, 

visando ampliar as percepções da pesquisadora sobre o objeto investigado, 

procedeu-se paralelamente uma revisão de escopo ou Scoping Review, nos 

meses de dezembro a janeiro de 2020.  

Para a realização desta revisão, as seguintes etapas foram percorridas: a 

identificação da questão de pesquisa, a identificação de estudos relevantes, a 

seleção dos estudos, a extração dos dados, o agrupamento, resumo e relatório 

de resultados (PETERSON et al., 2016). 

Como primeiro passo metodológico elaborou-se a questão de pesquisa: 

O que relatam as evidências cientificas sobre as RS e os impactos sociais de 

idosos que convivem com HIV?  

No segundo passo, foi realizada a identificação de estudos relevantes 

através de dois movimentos distintos intitulados como movimentos 1 e 2, tendo 
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como referencial de busca as etapas instituídas pelo Prisma Flow Diagram: 

Identificação, Seleção, Elegibilidade e Inclusão (MOHER et al., 2009).  O 

movimento 1 consistiu na busca com os descritores controlados Sexualidade, 

Idosos e HIV, com o uso do booleano and, e os Mesh-Therms na PubMed: 

Sexuality, Elderly and HIV.   Cabe sinalizar que na PubMed os Mesh-therms 

Elderly e Aged são vinculados, desse modo, para critérios de uniformização da 

busca que foi traçada tanto por descritores controlados quanto por palavras-

chave, optou-se em realizar esta convenção semântica através do uso do termo 

Elderly em ambas as buscas.  

O movimento 2 foi realizado com o emprego das palavras-chave HIV, 

Idosos e Representações Sociais, com o booleano and, e as Keywords em inglês 

na PubMed: HIV, Elderly and Social Representantions. Este movimento visou 

levantar estudos sobre a aplicação da TRS neste público-alvo. Ambos 

movimentos de busca foram balizados pelo uso da metodologia PRISMA e 

contou com dois revisores sob forma de sistematizar e conferir o rigor ao 

processo, conforme demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2. Fluxo de identificação e inclusão dos estudos 

 
Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2021. 
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As bases utilizadas para a obtenção do material foram a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature 

Analysis (Medline) e Base de Dados de Enfermagem (Bdenf) via Portal da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nas bases Scientific Electronic Library Online 

(Scielo) e Medical Literature Analysis e Retrieval System Online (PubMed). 

Os critérios de elegibilidade aplicados aos estudos arrolados foram: 

artigos disponíveis na íntegra, publicados nos últimos 5 anos (2015 a 2020), em 

inglês, português ou espanhol, cujos temas abordassem: a convivência do 

idosos com HIV e a aplicação da teoria das representações sociais no público 

idoso que convive com HIV. Respeitaram os critérios de exclusão: artigos de 

revisões sistemáticas e integrativas, estudos que não estivessem em 

conformidade com o objetivo proposto pelo estudo após leitura de seu título e 

resumo, e estudos duplicados em mais de uma base de dados. 

Todos os estudos selecionados ao processo revisional tiveram seus 

títulos e resumos lidos na íntegra, suas informações primordiais em corpo de 

artigo foram resumidas e dispostas em quadro expositivo, sendo codificados por 

(A+ número correspondente em planilha digital - Apêndice I). Posteriormente, os 

dados foram organizados quanto a sua autoria, título, ano de publicação, 

Revista/ base de dados de proveniência, delineamento 

metodológico/amostragem, nível de evidência científica e conclusões.  

Na fase de categorização em níveis de evidência, obedeceram ao Nível I, 

as evidências oriundas de revisões sistemáticas ou meta-análise de ensaios 

clínicos randomizados controlados ou provenientes de diretrizes clínicas 

baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados 

controlados; Nível II, evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico 

randomizado controlado e bem delineado; Nível III, evidências obtidas de 

ensaios clínicos bem delineados sem randomização; Nível IV, evidências 

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; Nível V, 

evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; Nível VI, evidências derivadas de um único estudo descritivo ou 

qualitativo e nível VII, evidências oriundas de opiniões de autoridades e/ou 

relatórios de comitês de especialistas (POMPEO et al., 2009). 

Os achados foram analisados em sua íntegra e apresentados através de 

revisão narrativa e do mapeamento final de dados através da elaboração de um 
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diagrama expositivo, demonstrando os principais conceitos revelados pelas 

literaturas. 

Após o processo de seleção rigorosa, alinharam-se aos propósitos 

traçados para esta revisão 12 estudos. Em relação ao ano de maior publicação 

sobre o tema, destaca-se o ano de 2016 com n=3 artigos e o ano de 2015, com 

n=3 artigos. Os anos de 2019, 2018 e 2017 obtiveram por ano 2 estudos 

publicados respectivamente. Sobre o quantitativo de publicações vinculadas aos 

periódicos nacionais obteve-se: Revista Brasileira de Enfermagem (n=3), 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (n=1), Revista Gaúcha de 

Enfermagem (n=2), Revista de Enfermagem da UFPE (n=1), Revista CuidArte 

Enfermagem (n=1), Bioscience Journal (n=1). Os periódicos internacionais 

foram: African Journal AIDS (n=1), ABCS Health (n=1), The Gerontologist (n=1). 

No que diz respeito ao nível de evidência, os 12 artigos foram analisados 

sendo ponderados suas categorias em evidência cientificas. Um percentual de 

50% dos estudos (n=6), foi categorizado ao nível de evidência IV (evidências 

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados), e 50% 

(n=6) ao nível de evidência VI (evidências derivadas de um único estudo 

descritivo ou qualitativo). 

Em relação ao delineamento metodológico dos estudos, através da 

autodeclaração metodológica dos autores, possuiu abordagem qualitativa n=4, 

abordagem quantitativa n=1, estudos de método descritivo n=4, método 

exploratório n=1, tipo epidemiológico n=1, tipo coorte n=1, tipo transversal n=2, 

tipo transversal retrospectivo n=1, tipo prospectivo n=1, tipo longitudinal n=1. 

Sinaliza-se como critério de limitação para esta análise, a descrição 

metodológica clara pelos autores sobre a abordagem, método e tipologia de 

estudo utilizadas.  

O estudo de Sousa et al. (2019) objetivou compreender as representações 

sociais de idosos sobre o HIV. Através do uso do programa Lexical Iramuteq, as 

análises das RS da Aids dos participantes indicaram que a patologia é 

considerada uma doença de jovens, reforçando a visão de que a mesma é 

observada pelos sujeitos como condição estrangeira a si, como uma doença 

pertencente ao outro. Esta associação à condição estrangeira dificulta o 

processo de adesão ao preservativo. Apesar dos respondentes contextualizarem 

a Aids como uma doença tratável e de curso crônico, tendo a observação sobre 
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o aumento da expectativa de vida, ainda remanesce a ancoragem pautada na 

visão inicial da doença, a de produção da morte.  

Em continuidade aos resultados encontrados pelo autor supracitado, a 

Aids também foi associada aos cônjuges masculinos, reforçando a questão 

cultural do patriarcado. As mídias também influenciaram as representações, pois 

as informações socialmente compartilhadas contribuem para formá-las. O 

preservativo foi apontado como uma barreira viável de prevenção, apesar dos 

idosos não reconhecerem a necessidade de seu uso. Por fim, os estigmas 

aparecem quando eles citam os homossexuais, drogas injetáveis e profissionais 

do sexo como grupos mais vulneráveis a infecção pelo HIV. 

 Estudo que objetivou apreender as representações sociais de idosos que 

convivem com HIV relata os impactos do diagnóstico, que em sua maioria, 

ocorreu pela via sexual e em relacionamentos estáveis. Reações de susto, 

depressão, trauma e medo da morte foram relatados pelos participantes, houve 

também relatos que demonstraram a indiferença com o diagnóstico e a aceitação 

(BRANDÃO et al., 2019). 

Em continuidade, a Aids foi associada como uma sentença de morte, 

muito reforçada pelas informações veiculadas pelas mídias no início da 

epidemia. Os idosos reforçam a existência de um grupo de risco mais vulnerável 

à infecção, robustecendo a estigmatização e atribuindo a contaminação como 

uma responsabilidade e condição do outro, a uma falha moral do companheiro. 

A terapia antirretroviral foi vislumbrada como um fator de naturalização para a 

convivência com o vírus. O estudo reforça a necessidade de ações voltadas ao 

público idoso (ibidem, 2019). 

Através de uma pesquisa epidemiológica realizada via Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS), que visou 

caracterizar os idosos com HIV no período de 2005 a 2014, foram encontradas 

como características das notificações estudadas: idosos na faixa etária de 60 a 

69 anos, do sexo masculino, de cor parda, de baixa escolaridade, heterossexuais 

e casados (MAIA et al., 2018). 

Em Uganda, estudo de coorte realizado com idosos que vivem com HIV 

teve como amostra 510 participantes, sendo 199 deles com sorologia conhecida 

para HIV. Como objetivos, a pesquisa realizou uma análise sobre o engajamento 

social dos idosos e os indicadores de sobrevida. Como resultados, os idosos que 

relataram fornecer o mínimo de apoio aos parentes/comunidade obtiveram 
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sobrevida menor do que aqueles que fornecem apoio máximo aos 

parentes/comunidade. Pode-se inferir que, a manutenção de uma vida social 

ativa, pode ser considerada como um fator de sobrevida e de proteção à 

mortalidade de idosos HIV positivos (MUSHIGA et al., 2018).  

Relatando a história de vida de seis idosos que convivem com HIV, no 

que concerne às suas características sociodemográficas, resultados de pesquisa 

reforçaram a baixa escolarização e a religião católica. As contribuições dos 

participantes demonstraram a dificuldade do uso do preservativo nas relações 

sexuais monogâmicas e heterossexuais. Após a descoberta sorológica, os 

sujeitos buscaram não se envolverem em outras relações, ora por medo de 

contaminar seus novos parceiros, ora por terem que comunicar sua condição de 

saúde, inviabilizando assim a continuidade da vida íntima afetiva. Mulheres 

casadas pós-descoberta do HIV mantiveram o seu casamento, mulheres viúvas 

optaram em permanecerem sozinhas (NASCIMENTO et al., 2017). 

Os idosos que continuaram as suas atividades diárias, reforçaram que o 

diagnóstico e o tratamento não alteraram a sua qualidade de vida e a sua 

capacidade funcional, no entanto, houve relatos de desânimo na continuidade 

de sua rotina pós-diagnóstico, associado ao prejuízo psicológico e emocional 

proporcionado pela doença. Os participantes relatam não ter preconceitos por 

parte de familiares, apesar de preferirem o sigilo para com pessoas fora deste 

núcleo. A omissão do diagnóstico auxilia na interação social, uma vez que os 

mesmos possuem o medo da discriminação/preconceito. A religião é vista como 

ponto de apoio, elemento de superação que auxilia no enfrentamento cotidiano 

com a doença (Ibidem, 2017). 

Em um estudo transversal, o critério de baixa escolarização e a religião 

católica foram características presentes em sua amostra. Sobre o conhecimento 

da patologia, a maioria de seus participantes acertou o critério de transmissão 

do vírus por via parenteral (agulhas/seringas) e errou no critério de 

transmissibilidade do vírus por picada de mosquito. Os entrevistados afirmaram 

não usar o preservativo mesmo sabendo que o dispositivo é a única barreira de 

prevenção da infecção. Um percentual de 49,6% dos homens participantes e de 

62,4% das mulheres pertencentes ao estudo nunca foram submetidos ao teste 

de HIV. A taxa de inatividade sexual neste grupamento foi maior em mulheres 

do que em homens, assim como, o incremento no uso de estimulantes sexuais. 
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O estudo em suas conclusões reforçou a necessidade de campanhas voltadas 

para os idosos (MALAQUIAS et al., 2017). 

Através de uma avaliação do conhecimento de idosos com sorologia 

desconhecida para HIV, a escolarização encontrada foi de 65,5% em ensino 

fundamental incompleto. No grupamento estudado, 55 respondentes, menos da 

metade, 40%, acertaram que o preservativo é uma medida de prevenção à 

doença. Cabe destacar o critério de estigmatização da patologia e de grupos 

sociais, onde 29,2% relataram que as medidas de prevenção seriam: não sair 

com prostitutas, não beijar na boca de pessoas infectadas, não utilizar o mesmo 

banheiro, evitar o contato com pessoas infectadas e evitar o mesmo assento. 

Vinte e quatro participantes não souberam informar sobre os modos de 

transmissibilidade do HIV e 21 (30,9%) responderam que o HIV tem curso 

incurável (BRITO et al., 2016). 

Nos estudos de Alencar e Ciosak (2016), os idosos relataram a fragilidade 

do processo assistencial referente a abordagem sobre a atividade sexual dos 

idosos por profissionais de saúde. A oferta do teste de HIV foi realizada apenas 

nas ações e campanhas Fique Sabendo. Outra fragilidade encontrada se deu 

sobre a visão de que o idoso é vulnerável ao desenvolvimento apenas de 

doenças crônico-degenerativas. 

Contudo, sobre as experiências e os impactos na intimidade e 

sexualidade apresentadas em um grupamento de idosos Afro-americanos com 

HIV, houve relatos sobre a frustração sobre a vida íntima, a paralisação na vida 

sexual, sexualidade prejudicada pós-diagnóstico do HIV. Tal fato está atrelado 

aos desafios de encontrarem parceiros e as preocupações que envolvem a 

transmissão, as transformações físicas geradas pelos antirretrovirais, a oferta de 

experiências sexuais limitadas pelo uso do preservativo, medo da rejeição e 

riscos emocionais, que se relacionam a revelação do diagnóstico aos seus 

parceiros. O aumento da autoestima e aceitação do HIV é tido como estratégia 

de reparação dos relacionamentos e de cura de sua sexualidade (NEVEDAL; 

SANKAR, 2016).  

 Assim, ainda abordando critérios que envolvem o exercício sexual, 

pesquisa realizada com 84 idosos de três grupos de convivência demonstrou 

que os mesmos reconhecem a importância do uso do preservativo, tanto para o 

grupamento masculino quanto para o feminino. A resistência ao uso do 

preservativo pode ser associada a ausência da fertilidade (esta, associada à 
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senilidade que elimina a necessidade de uso de método contraceptivo), ao medo 

da perda da ereção e à desconfiança de infidelidade do parceiro. Os idosos 

relataram a abstinência sexual como prática preventiva, assim como, o uso de 

objetos individuais, a exemplo, alicates. Os participantes reforçaram o uso de 

luvas e máscaras pelos profissionais de saúde, existindo carências de 

informações mais aprofundadas sobre o uso do preservativo (BEZERRA et al., 

2015).  

As dificuldades apontadas na adoção de práticas preventivas pelos 

idosos, evidenciadas pelos participantes do estudo supracitado são: negociar o 

uso do preservativo, crença na fidelidade como fator de proteção sexual, 

infidelidade conjugal e prática de sexo não seguro. 

Pesquisa realizada por Saggioratto e Schuelter-Trevisol (2015) objetivou 

avaliar os fatores de risco sexuais de 206 idosos com idades acima de 60 anos. 

Sobre o critério de conhecimento das 25 questões aplicadas neste estudo, houve 

em média 15 acertos, existindo a associação entre prevenção e relacionamento 

estável, e um maior conhecimento sobre a prevenção naqueles que possuíam 

relacionamento estável, relacionamentos casuais e indivíduos já testados por 

HIV com idades médias abaixo de 68 anos. As mulheres tiveram mais adesão 

aos tratamentos propostos. O nível de escolaridade foi identificado como fator 

de impacto na saúde individual, sendo os idosos com baixa escolaridade os mais 

expostos ao HIV. 

Por fim, Burigo (2015) traz como contribuições científicas um estudo que 

visou descrever o comportamento de 157 pessoas idosas frente às infecções 

sexualmente transmissíveis, em especial a Aids. Os resultados revelaram o fato 

de que 80% dos idosos participantes nunca utilizaram o preservativo, ora por 

não considerarem necessário, ora por não gostarem do dispositivo. Neste 

estudo, os homens foram mais aderentes ao uso da camisinha do que as 

mulheres. Cabe destacar que a grande maioria de seus participantes conhecia 

os mecanismos de transmissão do vírus, e que mais da metade confessou nunca 

ter conversado sobre sexualidade com profissionais de saúde. Os idosos do sexo 

masculino são mais ativos sexualmente, sendo o medo de perder a ereção um 

fator identificado como prejudicial ao processo de adesão ao preservativo. 

Os resultados de pesquisa indicaram poucos estudos disponíveis nas 

bases de dados científicas que versaram sobre a aplicação da teoria das 

representações sociais no público idoso que convive com HIV. Este fator foi 
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considerado restritivo a uma discussão mais ampliada sobre os elementos de 

objetivação e ancoragem identificados, assim como identificada a ausência de 

um descritor de assunto próprio da TRS, que decerto iria favorecer a indexação 

dos materiais que envolvem a aplicação do referencial teórico em diferentes 

públicos-alvo.  

Através da realização desta revisão, foi apresentada a relevância na 

escolha do tema e conclui-se que o HIV possui grande impacto social no idoso, 

gerando sentimentos negativos relacionados ao isolamento, a paralisação da 

vida sexual, ao sigilo e de limitações ao seu exercício afetivo. Idosos com maior 

engajamento social possuem maior sobrevida ao HIV.  

O HIV ainda é reconhecido como condição passível ao público jovem e às 

populações-chave, sendo as representações de morte atreladas a enfermidade 

com ancoragens pautadas nos cenários iniciais da epidemia. Os idosos 

reconhecem a importância do uso do preservativo, apesar de apresentarem 

dificuldades na negociação sobre uso do dispositivo com seus parceiros. Uma 

menor escolarização do idoso é fator que o suscetibiliza ao vírus, assim como, 

as mídias participam de grande parte da formulação conceitual sobre as RS da 

doença e na aquisição de conhecimentos sobre a transmissão e prevenção. 

 Existe a carência de ações e de campanhas que vislumbrem os idosos 

como sujeitos sexualmente ativos, sendo a atitude dos profissionais nos serviços 

de saúde interferentes na oferta do teste de HIV, no diagnóstico precoce e na 

promoção de espaços de diálogo mais ampliados sobre o HIV. 
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CAPÍTULO II  O referencial conceitual do estudo 
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2 O processo de envelhecer em sociedade e a sexualidade do 
idoso: o (in) visível no imaginário social 

 

2.1 O processo do envelhecer em sociedade 

 
No Brasil, a importância da proteção social à velhice está refletida na 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988). O seu art. 6o, além de assegurar como 

direito social a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, garante, 

também, o direito à saúde e o reconhecimento à assistência social aos 

desamparados (BRASIL,1988). Assim, todo o ordenamento jurídico brasileiro 

resguarda o direito à vida, sendo o envelhecimento reconhecido como um direito 

personalíssimo, e sua proteção um direito social (art. 3o do Estatuto do Idoso) 

(CAMARANO, 2016, p.136) 

Uma questão que permeia a construção de políticas públicas em diversos 

países e no mundo é a cronologia etária e as necessidades de seus diferentes 

grupos. Assim, tanto o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), quanto o 

Estatuto da Juventude e do Idoso, representam o reconhecimento político destes 

grupamentos sobre uma atenção individualizada, voltada às suas necessidades. 

Como representante deste tema, desde 1982 através do Plano Internacional de 

Viena, o Brasil congrega estas ações em sua agenda política (Ibidem, 2016). 

A Política Nacional do Idoso, instituída pela Lei 8842 e pelo estatuto 

10.741, reafirma não somente os direitos, mas as necessidades de se observar 

a população idosa no bojo de políticas intersetoriais, promovendo assim, seu 

bem-estar e sua participação ativa na sociedade (BRASIL, 2013).  

Projeções do envelhecimento das Nações Unidas afirmam que no ano de 

2050 a proporção global de pessoas com idades acima de 60 anos quase 

dobrará em relação ao ano de 2015. Tais projeções advertem sobre a 

necessidade de composição de um plano de atenção que apoie e oferte um 

atendimento integrado, visto que os idosos possuem como características a 

presença de problemas de saúde acumulados (WHO, 2020). 

A circunstância biológica do envelhecimento, por sua vez, é marcada por 

diversas alterações fisiológicas, psicológicas e sociais. Minayo (2002), destaca 

que diferentemente de outros seres vivos que completam seu ciclo de 
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nascimento, crescimento e morte, o fenômeno do envelhecimento humano é 

capaz de construir diferentes práticas e representações sobre a velhice, nas 

diferentes sociedades, no pensamento popular, a velhice poderia ser equiparada 

ao sinônimo de sabedoria. A história antiga, em particular, registra tais 

concepções sobre os aspectos de ancestralidade e sabedoria. 

Ao idoso, na Antiguidade e na Idade Média, esse pensamento era 

associado a toda a gama de experiências de vida acumuladas, dentre elas as 

representações sobre a memória coletiva, ocupando espaços de importante 

destaque na condução e na gestão das comunidades (BIRMAN, 2015). 

No entanto, passando-se os anos, já no século XX, a figura do idoso se 

modifica pelo incremento e avanços ocasionados por uma sociedade produtiva, 

capitalista e neoliberal. A etapa da vida caracterizada como velhice é marcada 

por atravessamentos, a exemplo temos os fatores associados as mudanças 

físicas, biológicas e sociais, e aqueles que envolvem as interações associadas 

ao meio e a cultura no qual este idoso está inserido. Sendo assim, permeado por 

meio de tais condições influentes, sendo elas de ordem: econômicas, políticas, 

sociais, culturais e geográficas, são afloradas diversas representações 

associadas ao contexto não somente da velhice, mas também ao contexto da 

inserção do idoso na sociedade (SCHNEIDER, 2008). 

Esta influência também se estendeu nos estudos desenvolvidos sobre a 

temática velhice, que tendem a circunscrever o idoso sob uma ótica universalista, 

generalizante e biologizante. Isto é, cabe ao idoso a conceituação pautada no 

seu ciclo biológico de vida: nascer, amadurecer, envelhecer e morrer. Os 

contextos de estudos que discutem o idoso como fator cronológico, sem levar 

como particularidades as subjetividades e as interações dos sujeitos na 

sociedade, descartam os fenômenos antropológicos que se sucedem através de 

suas interações. Portanto, a antropologia vem realizar a cisão desta visão 

simplista, ampliando o olhar para o comportamento humano, a influência da 

cultura, apontando as formas com as quais o envelhecimento é sentido, 

conceituado e vivido (TEIXEIRA, 2020). 

Deste modo, não é incomum a aproximação conceitual da velhice como 

doença, isto é, as manifestações geradas pela aquisição de idade, acabam por 

descaracterizar as potencialidades adquiridas pelos sujeitos a partir de seu 

convívio em sociedade, ganhando o espaço simbólico e conceitual nas 

dificuldades, na perda da independência e da capacidade vital. 
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Assim, as representações da velhice na sociedade ocidental galgam os 

conceitos que culminam à morte biológica, ao castigo associado de se ter vivido 

uma vida, ao estereótipo de desimportância social e de abandono (SCHNEIDER, 

2008). Ao passo que, um idoso produtivo, com papel social ativo, consciente de 

que se encontra em uma fase onde novos padrões de descobertas e de 

ressignificação de vida ocorrem, gera grande estranhamento daqueles que o 

cercam (RODRIGUES, 2019).  

Minayo (2002), também destaca que para a saúde pública o 

envelhecimento também é tido como fonte problemática, uma vez que as 

mudanças e alargamentos ocorridos no ápice da pirâmide populacional, em 

2,5% anualmente, geram como repercussões a preocupação com as respostas 

assertivas sobre a atenção em saúde e de tratamentos de enfermidades 

específicas. 

Já para o idoso, remanesce a representação social aceita sobre sua fase, 

que podem margear sobre o conceito de que envelhecer é um processo de 

declínio natural, de aquisição de experiências ou de um processo penoso, de 

perdas totais de autonomia, de atribuições de peso para as gerações mais jovens 

e de cuidadores.  

Estudo comparativo entre as representações sociais de idosos no Brasil 

e na Itália demonstrou os fatores influentes destas representações, que são 

sustentados pela perda da independência e da autonomia para com o exercício 

de seu autocuidado, como a exemplo: a alimentação, higienização, manutenção 

de hábitos e vícios, desde a ter um aparato hospitalar em sua residência; até a 

sobrecarga do cuidador/familiares. Em ambos os países, a representação sobre 

o envelhecer tem como características uma fase natural da vida que deve ser 

nitidamente assumida. Entretanto na Itália, a RS social da velhice quanto 

condição de saúde do idoso gera uma maior responsabilização para o mesmo 

(BRITO et al., 2018). 

Dentre as políticas para a redução dos vieses de dependência, para a 

geração de uma maior autonomia, tem-se as ações sobre o envelhecimento 

ativo, que objetiva o realce aos aspectos positivos sobre um envelhecimento 

mais engajado, focado no bem-estar físico e social, e no estreitamento de ações 

pactuadas entre os serviços de atenção, no sentido de reconhecer os fatores 

que afetam aqueles que envelhecem. Nela também são previstas ações ao HIV, 

alertando sobre as atividades educativas que devem ser lançadas, uma vez que 
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o HIV representa uma dupla carga quando associado às doenças não 

transmissíveis (DNTs) específicas à idade (WHO, 2005). 

Ao fim desta reflexão, conclui-se que a velhice em sociedade pode 

assumir diversas conceituações de acordo com o meio e a cultura em que este 

indivíduo se encontra. A velhice pode margear os conceitos de peso ao 

cuidador/família, de improdutividade frente ao mercado de trabalho capitalista, 

de processo natural de vida irrevogável à condição humana, ou de fase ápice da 

aquisição de uma maturidade ancestral.  

São muitas as ações de saúde que devem ser estreitadas na redução dos 

impactos da velhice em nossa sociedade. Entende-se que elas abarcam desde 

o suporte à saúde mental, até a detecção de comorbidades que podem se 

associar às manifestações especificas desta fase. Deste modo, o campo da 

saúde lança ações em prol ao envelhecimento mais empoderado e ativo, para 

que se detectem com maior diligência as doenças de dupla carga, dentre elas o 

HIV associado às DNT, aos quais serão abordados em próximo tópico.  

 

2.2 A vulnerabilidade dos idosos às infecções sexualmente 

transmissíveis 

 

Apesar dos descompassos gerados na velhice pelas mudanças biológicas 

e hormonais, o recrudescimento da ciência possibilitou, para além do aumento 

da expectativa de vida, uma melhora na qualidade sexual de idosos através da 

implementação de terapias hormonais e de medicações potencializadoras da 

virilidade que, por conseguinte, os conduziram a uma maior vulnerabilidade ao 

HIV (BEZERRA et al., 2015; SANTOS e ASSIS, 2011). 

Estudo transversal, com 226 adultos idosos com idades acima de 50 anos, 

demonstraram em seus resultados o fato de que, uma entre quatro pessoas que 

convivem com o HIV, são adultos com 50 anos ou mais que desconhecem seu 

status sorológico. Constatou-se que a descoberta da Aids ocorre em estágios 

mais avançados da doença. De seus participantes (44,7%), reportaram não ter 

realizado o teste de HIV nos últimos 12 meses e 26,5% nunca o realizaram  

(FORD et al., 2013). 

Em idosos ainda remanesce o idealístico de monogamia como fator de 

proteção ao HIV (MENDONÇA et al., 2020). A camisinha é vista como dispositivo 
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importante no exercício de práticas sexuais extraconjugais e anticoncepcionais, 

mas não no exercício da relação sexual com seu parceiro fixo (ANJOS et al., 

2016). Existem também fragilidades sobre o conhecimento do mecanismo de 

exposição do HIV, este ainda, muito associado à transmissão sanguínea e aos 

grupamentos de risco.  

Sendo assim, entende-se que os idosos encontram-se mais vulneráveis a 

adquirirem as infecções sexualmente transmissíveis por fatores atrelados à sua 

cultura, à crença pautada na monogamia como redutora dos fatores de risco, às 

dificuldades impostas no entendimento sobre os mecanismos de transmissão e 

de prevenção ao vírus, e também, a grande dificuldade associada aos serviços 

de saúde em enxergarem, dentro de seu escopo de ação, o grupamento idoso 

como um público alvo passível de suas intervenções.  

Estudo que descreveu a forma em que a sexualidade do idoso é 

observada através de processos discursivos, demonstrou que ao se apresentar 

os enunciados que ratificam a existência da vida sexual na velhice através da 

exposição de textos e imagens que insinuam a vivência da relação sexual na 

terceira idade, estas contrariaram o saber circulante, pois os idosos não teriam 

mais vida sexual ativa, equivalendo-se aos assexuados e pontua: 

 

Em oposição a isso, surge a figura do novo idoso como aquele que tem 
uma vida sexual ativa, mas existe algo que sugere que falar da vida 
sexual na terceira idade é um tabu. A publicidade toca na questão da 
sexualidade idosa, mas faz isso de forma sutil, o que pode ser um 
indício de que há algumas interdições no tratamento dessa temática 
(BAZZA e NAVARRO, 2019, p.303). 
 

Em continuidade, campanha de prevenção produzida por site 

internacional @Safer Sex for Seniors, mediante ao aumento de casos de ISTs 

existentes na faixa etária idosa, discute a existência da sexualidade do idoso, a 

necessidade de uma melhor qualidade de vida sexual e de prevenção com a 

adesão ao preservativo (Safersex4seniors.org). O site mostra de forma explícita 

a necessidade de debates neste campo, através de imagens e vídeos sugestivos 

de idosos em posições sexuais, contudo, tais produções, geram reações de 

estranheza e choque ao público que as visualizam, revelando o tabu que a 

temática assume na sociedade. 

No que concerne as campanhas de HIV, a maioria não engloba a 

população idosa. Desse modo deve-se enfatizar a capacitação de profissionais 
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e uma maior vigilância epidemiológica, conforme Silva, Vasconcelos e Ribeiro 

(2013). 

Contudo, uma das maiores dificuldades expressadas sobre a 

vulnerabilidade do idoso encontra-se no uso do preservativo e na dificuldade de 

promoção de espaços de trocas sobre a temática sexo na terceira idade com 

profissionais de saúde. 

 Pesquisa realizada na Itália, com uma amostra de entrevistados com 

idades entre 18 a 75 anos, demonstrou que apesar de haver níveis semelhantes 

relativos ao comportamento sexual entre jovens e idosos, os idosos e adultos de 

meia idade são mais resistentes ao uso de medidas de proteção (preservativos), 

bem como em realizarem o teste de HIV e discutirem o assunto com parentes, 

profissionais de saúde e amigos (PRATI et al., 2015). 

Existem outros fatores sociais preditores associados a uma maior 

vulnerabilidade as infecções sexualmente transmissíveis em idosos, dentre elas 

se destacam: o sexo, o nível de escolaridade, a cor/raça, exercício 

religioso/crenças (ARALDI et al., 2016). O baixo nível de escolarização tem sido 

fortemente relatado pelos estudos como fator de maior vulnerabilidade do idoso 

ao HIV, assim como o sexo feminino, uma vez que os aspectos culturais 

pautados em uma sociedade patriarcal dificultam ampliação do diálogo com seus 

parceiros sobre o uso do preservativo. 

Desta forma, constata-se que os idosos não são vislumbrados dentro do 

contexto de vulnerabilidade sexual, tal fato torna imperativo que a necessidade 

deste público seja atendida através da oferta de informações pertinentes sobre 

exercício seguro de sua sexualidade, apoio e discussão sobre o sexo, e a 

viabilização de campanhas que observem essa faixa etária.  O país também 

busca atingir a meta 90-90-90, que objetiva até o ano de 2020 que 90% das 

pessoas com HIV sejam diagnosticadas, e que destas, 90% estejam em TARV, 

e que dentre destas em terapia, que 90% tenham a carga viral indetectável. 

Logo, os cenários de atenção básica vem cumprindo grande papel na ampliação 

do acesso ao diagnóstico e no tratamento precoce em direção a meta 

estabelecida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018b). 

Existe também o despreparo de profissionais de saúde (médicos e 

enfermeiros) que atuam na atenção básica na identificação das vulnerabilidades 

dos idosos. Geralmente o diagnóstico do HIV é feito tardiamente, havendo 

confusão sobre as manifestações das doenças oportunistas com morbidades 
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características da senilidade. Outro dado apontado que reforça a invisibilidade 

do idoso, é que os profissionais participantes solicitaram as sorologias na 

iminência de campanhas Fique Sabendo, focando apenas no status civil de 

idosos solteiros ou viúvos (ALENCAR; CIOSAK, 2016). 

Neste tópico, concluiu-se o fato de que os sintomas da Aids e das doenças 

senis podem passar despercebidas por profissionais da rede, gerando atrasos 

na detecção precoce e no início do tratamento com a TARV, desta forma, torna-

se de extrema relevância que as ações de saúde contemplem em seu bojo o 

exercício da sexualidade segura por idosos, através da oferta do teste e de 

informações que alcancem este público, que possui como subjetividade os 

diversos níveis educacionais e culturais. 

 

2.3 Os sentimentos vivenciados pelos idosos com o HIV  

 

O processo de exclusão é um advento marcante ao idoso e está 

intrinsecamente relacionado à perda de sua potência e produtividade. No caso 

de idosos HIV positivo, muitos são os estudos que relatam os sentimentos de 

exclusão social como condição inerente ao portar o vírus. 

Gurgel (2014), em sua dissertação, trabalhou a teoria das representações 

sociais de idosos que vivem ou não com o HIV. Os resultados do estudo 

corroboram que o HIV é ancorado no grupamento como uma doença do outro, 

possuindo uma gama de aspectos negativos associados à morte, ao 

preconceito, à pobreza e ao medo. Assim, entende-se que conviver com o HIV 

na velhice é contextualizado como um processo de marginalização, exclusão 

social e isolamento.  

O sigilo sobre o diagnóstico, as preocupações com o desempenho sexual, 

fatores financeiros, o receio de adquirir novas infecções oportunistas, faz com 

que o idoso acredite que a atividade sexual deva ser um quesito esquecido, ou 

seja, um componente inviável nesta fase de vida (OKUNO, 2015; ARALDI, 2016). 

O idoso possui como característica a discrição sobre seu diagnóstico 

devido ao medo do estigma social, laboral, entremeados pelo processo de 

negação da patologia, o medo de morrer/luta pela sobrevivência e o afinco 

religioso. Os mesmos elegem como estratégia para a não segregação social o 

silêncio, o que o faz não vivenciar os seus direitos sociais e de saúde, Anjos 

(2016). 
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 Também é peculiar ao idoso a visão da doença como castigo divino, como 

se a prática sexual e a aquisição da doença tomassem o aspecto punitivo da 

divindade para aqueles que fizeram sexo (ARAÚJO et al., 2020). 

 A tomada do antirretroviral é outra rotina a ser implementada, 

conjuntamente com os cuidados com as doenças crônicas já existentes e 

inerentes à idade.  Estudo de Cerqueira e Rodrigues (2016) discute que, para 

alguns dos participantes de sua pesquisa, coexiste a afirmação de que a Aids é 

um advento normal. Isto reflete o fato de que a doença passa pelo processo de 

contexto individual de normalização, assim como, a tomada do antirretroviral. 

Entende-se que a normalização é uma estratégia que visa naturalizar a doença, 

tornar o convívio menos doloroso e penoso. 

Reflete-se, ao fim deste tópico, a dificultosa relação que se desvela na 

velhice com o HIV. O processo biológico que envolve a velhice, somados aos 

aspectos da cultura da sociedade onde este idoso se insere, a ocorrência de 

uma doença infecciosa sexual em uma fase onde o sexo é tido como incomum, 

que abalam o universo e as inter-relações individuais do idoso, repercutindo em 

maior isolamento, medo de discriminação, sigilo, medo da morte, sensação de 

punição, negação da enfermidade, entre outros sentimentos. 
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CAPÍTULO III  O referencial teórico das representações 
sociais 

 

 

 
Fig. 3.  Serge Moscovici (*1925- †2014).  Fonte: Site <monitoriapsisocial.blogspot.com>, filtro 

aplicado por Aplicativo Photo Sketch. 
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3 A Epistemologia da teoria das representações sociais 

 

A TRS possui três diferentes enfoques de referenciais que lhe conferem 

suporte teórico, cabe aqui pontuar a abordagem Sociodinâmica de Wiliam Doise 

e Marková, a abordagem Estrutural de Jean Claude Abric e Flament e o enfoque 

Sociogenético, que tem suas raízes vinculadas aos estudos de Serge Moscovici 

e Denise Jodelet. Contudo e alinhado ao objeto estudado, encontrou-se na 

abordagem sociogenética os subsídios necessários para a interpretação dos 

resultados desta pesquisa. 

Neste momento sente-se a necessidade de apresentar a epistemologia 

da teoria das representações sociais para melhor esclarecer a escolha de tal 

abordagem para esta pesquisa. 

Para se introduzir os conceitos epistemológicos da teoria das 

representações sociais (TRS) e do objeto da presente pesquisa será necessário 

reiterar os recortes epistemológicos e conceituais que embasaram no campo 

científico da TRS. 

  Cabe situar a posição estratégica do campo das representações sociais 

como vertente divisora de águas entre a psicologia social e a antropologia. Emile 

Durkheim e Georgi Plekhanov (apesar de diferentes filosoficamente), 

coadunavam com a preocupação sobre as possíveis contribuições da psicologia 

social no campo do conhecimento político. Como especificidades, a teoria é 

duplamente orientada nas relações microssociais, macrossociais, individuais, 

culturais, nas personalidades e nas tensões (MARKOVÁ, 2017).  

A teoria das representações sociais possui suas raízes históricas nos 

estudos de sociologia realizados por Émile Durkheim sobre as representações 

coletivas.  Desta forma, o conceito de representação social tem suas raízes 

seminais nas áreas da antropologia e da sociologia (MOSCOVICI, 1995).  

No entanto, Durkheim em entendimento ao conceito de representação 

social, vislumbrava dois universos distintos, um pautado na natureza sociológica 

das relações humanas, denominadas representações coletivas, e outro, pautado 

nas relações psicológicas do ser humano, que consistiam nas representações 

individuais. Para Durkheim, as representações coletivas não poderiam reduzir-

se ao campo das representações individuais (FARR, 1995). 
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Percebe-se, no entanto, a presente ambiguidade, pois apesar de 

Durkheim representar importante pilar à elaboração teórica de Serge Moscovici, 

deixa claro em suas concepções a cisão existente entre dois campos, o 

antropológico e o sociológico, tendo em vista o intuito de estabelecer a sociologia 

como uma ciência autônoma (MOSCOVICI, 2015).  

Muitos estudiosos promoveram a ideia de que a ciência e o senso comum 

eram fenômenos descontínuos, um considerado superior e outro inferior, tais 

como Lévi-Strauss (sobre o pensamento doméstico e selvagem) e Lévi Bruhl 

(mentalidade lógica e pré-lógica) (MARKOVÁ, 2017). 

Para Lahlou (2014), Durkheim focava sua análise mais no caráter coletivo 

do que em suas características cognitivas, fato compreensível, se entendidos os 

desafios acadêmicos que ele enfrentara à época. Entretanto, no ano de 1961, 

Serge Moscovici introduz o conceito de representação social como uma nova 

disciplina, intitulada de psicologia social, em um estudo que investigou a maneira 

com que a psicanálise penetrou o pensamento popular na França. O estudo foi 

intitulado La Psicanalyse: Son image et son public (MOSCOVICI, 2015). Neste 

contexto, foram fontes influenciadoras a esta teoria os estudos de Durkheim, 

Weber, Simmel e Lévy-Bruhl (LAHLOU, 2014). 

A maioria dos teóricos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, tais 

como Wundt, Le bom e Freud, trataram de distinguir os dois fenômenos em 

universo individual e coletivo (FARR, 1995). No ano pós-guerra, surgem as 

ciências cibernéticas de Norbert Wiener, que argumentam que não seria possível 

entender as comunidades sem a exploração completa dos meios de 

comunicação nos sistemas sociais.  

Serge Moscovici se interessou pela cibernética, pois ela vem ao encontro 

com as teorias Gestaltistas, na compreensão dos sistemas, estruturas e 

comunicação. Assim como o referencial se baseia na escala de Guttman, 

instrumento este, que levava em conta o estudo de redes de interação. Claude 

Faucheaux e Moscovici apresentaram a abordagem de Guttman ao antropólogo 

Claude Lévi-Strauss, que viu o seu valor para a corrente estruturalista, no qual 

considerou a escala de Guttman uma descoberta inovadora (MARKOVÁ, 2017). 

Assim, a teoria de Serge Moscovici supera estas dicotomias sob a perspectiva 

de desenvolver um pensamento de senso comum para a ciência, aproximando 

assim o campo cientifico e o social abrindo um novo saber, a psicologia social. 
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Como disciplina fundamentada, a psicologia social interessa-se pela 

relação do indivíduo com a sociedade. As representações são conceituadas 

como formas socialmente elaboradas e partilhadas, com um objetivo específico 

sobre o entendimento do mundo e da construção das realidades. Também 

exerce grande influência nas práticas sociais, pois elas orientam e organizam as 

condutas, intervindo na assimilação de saberes individuais e coletivos 

(JODELET, 2001). 

O papel que a TRS tem é de conferir racionalidade aos significados e 

crenças coletivas, às ideologias e saberes populares, ao passo que a mesma, 

se equipara ao conhecimento de senso comum, veiculado no seio social, 

compartilhado e aderido pela sociedade (MOSCOVICI, 1995). 

Enquanto no marxismo sobre uma ótica proletária, a reorganização das 

relações de trabalho, como também nas relações marxista-lenilista, as pessoas 

comuns são entendidas como espontâneas, porém desprovidas de um 

pensamento racional e científico, este pressuposto foi um forte recurso 

intelectual para a teoria de Moscovici. Os estudos de Moscovici foram iluminados 

por Alexandre Koyré (pensamento tecnológico/1948), Thomas Kuhn (teoria 

sobre as anomalias graves e prolongadas), condições estas necessárias para a 

crise e emergência de novas teorias. Moscovici também encontrou subsídios na 

fenomenologia de Maurice Merleau Ponti através do estudo Fenomenologia da 

Percepção, que foi publicado em 1962 e o ajudou a concretizar o conceito de 

representações (MARKOVÁ,2017). 

  Enquanto os referenciais questionavam sobre o recorte da relação 

individual/social, criando o que intitulavam psicologia social taxonômica, estes 

estudos categorizavam e circunscreviam os sujeitos como entidades 

indiferenciadas e indefinidas, simples taxonomias. Desta forma, o social esteve 

condicionado às variáveis atribuíveis, e à época, justifica-se o uso do recurso de 

técnicas indutivas no estudo das atitudes, inteligência e de outras capacidades. 

Esta abordagem ignorou o ser humano como sujeito as interações de um espaço 

social (Ibidem, 2017). 

Bauer e Gaskell (1999) também expandiram suas percepções sobre o 

olhar do pesquisador, representado pelo Toblerone de Bauer, através da visão 

EGO, ALTER e OBJETO.  Fritz Heider afirmou que os seres humanos observam 

os objetos de forma diferente do que percebem outras pessoas. Desta forma, 

concorda-se que neste modelo triangular, uma linha de diálogo, que surge a 
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partir do conhecimento prévio e da cultura pessoal com base na memória, que 

perpassam a linha do tempo.  

Em busca de caracterizar o social, Moscovici postulou que não se pode 

separar o social do individual. A relação entre o EU, os outros ou EGO-ALTER, 

são mutuamente dependentes. Quando aplicamos a perspectiva da TRS ao 

objeto, as relações vêm em primeiro lugar, elas combinam e usam as 

capacidades intelectuais dos indivíduos de várias maneiras, do mesmo modo, 

elas expressam suas ideias de forma diferente (MARKOVÁ, 2017).  

 Através dos conceitos expostos neste texto sobre a teoria das RS, foi 

formulado pela pesquisadora um modelo conceitual explicativo sobre como as 

mesmas surgem, são produzidas, interpretadas pelos sujeitos e veiculadas na 

sociedade, influenciando no campo de atitudes, práticas individuais e no senso 

comum (Figura 4).  

 

Figura 4. Modelo explicativo criado pela pesquisadora sobre a teoria das RS. 

 
Fonte: Esquema elaborado pela percepção da pesquisadora a partir de leituras sobre a TRS. 
Niterói/RJ, Brasil, 2021. 

 
Todos os autores que subsidiaram a construção das ideias da teoria das 

representações sociais coadunaram com o movimento em rede que ela 

representa nos seus processos de produção, de um senso coletivo e em seu 
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processo de significação social, que partem das ações de objetivação e de 

ancoragem, processos esses, intrinsecamente imbricados. 

Cabe pontuar o que significam a objetivação e a ancoragem. A objetivação 

é o processo onde o objeto desconhecido ou abstrato torna-se conceitual através 

da criação de uma figura imagética.  Para Mazzoti (2002), a objetivação é 

definida como a transformação de um conceito ou de uma ideia em algo 

concreto, o resultado desta organização pode ser denominado como núcleo ou 

esquema figurativo. 

Já a ancoragem é o recurso utilizado pelos sujeitos para estruturar o 

objeto que foi por ele conceituado, o processo de ancoragem se assemelha ao 

processo de tornar familiar, tornar reconhecível, próximo, logo, ocorre a 

rotulação do objeto com um nome conhecido (PEIXOTO, 2013). 

A ancoragem diz respeito ao processo de rotulação e classificação, 

relacionando-os aos valores, e práticas culturais socialmente compartilhadas. 

Todos estes processos, tanto de objetivação e de ancoragem, sofrem 

atravessamentos da cognição e da afetividade dos sujeitos, influenciando o 

consenso do grupo sobre certo fato ou objeto. O caráter simbólico e imaginativo 

exterioriza os afetos individuais, os sentimentos e as paixões expressas. 

Entende-se então que simbolizar é para além de um ato cognitivo, mas uma ação 

que envolve afetividade (Ibidem, 2002). 

Desta forma, através dos processos de objetivação e ancoragem, a 

realidade psicológica e social é modificada, através do espaço em que os 

sujeitos interagem, nos grupos a que eles pertencem (MEDEIROS DE 

AZEVEDO, 2012). 

Torna-se importante delimitar as considerações conceituais sobre o que 

são as representações sociais. Neste sentido Jodelet (2001, p. 27) expõe:  

 

● a representação social é sempre uma representação de 
alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As características do 
sujeito e do objeto nela se manifestam; 

● a representação social tem como seu objeto uma 
relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação 
(conferindo-lhe significações) (...) 

 
De acordo com Wachelke (2007), o processo de representações permite 

aos indivíduos interpretarem, conceberem e agirem mediante as realidades que 

lhes são apresentadas, a representação pode tomar o lugar do objeto 

transformando-se na própria realidade. 
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Assim, Moscovici define como arquitetura básica de uma representação 

social: as dimensões da informação, do campo da representação e da atitude 

(JESUINO, 2014).  

Relativo aos fenômenos cognitivos, que surgem a partir das interações 

sociais e dimensões das informações, Jodelet (2001) explica que a linguagem 

possui papel fundamental na promoção da RS e na promoção de um universo 

consensual incidente em três níveis: nível 1, o capaz de afetar os aspectos 

cognitivos, na formação do pensamento sobre o objeto; nível 2, o possível de 

interferir processualmente na formação das representações através dos eventos 

de objetivação e ancoragem, que explicam a interdependência entre atividade 

cognitiva e suas significações atribuídas; nível 3, o de interferência nas 

dimensões de edificação de condutas, através da formação da opinião, atitude e 

estereótipo, propagação e propaganda e formação de atitudes.  

Neste sentido, na visualização de um objeto de representações sociais, 

permeada pela abordagem psicossocial de Serge Moscovici e Denise Jodelet, 

coexiste o entendimento de que, no tema retocado, o HIV produz no meio social 

modificações através da associação da doença com aspectos vinculados às 

concepções sociais atribuídas sobre a doença. 

Existem, no entanto, no campo de estudo das RS, diferentes enfoques 

teóricos aos quais são desenvolvidos estes estudos. Cabe sinalizar, que 

discutiremos em breves definições de como é retratado o objeto por cada 

abordagem, a fim de apresentar a teoria como campo de investigação de 

diferentes referenciais teóricos. Entretanto, pontua-se que na realização desta 

pesquisa, o enfoque será dado pela abordagem psicossocial ou sociogenética, 

vinculada aos estudos de Serge Moscovici e de Denise Jodelet. 

Para a abordagem sociogenética, os elementos focais de estudo se dão 

nas forças geradoras das representações, nos processos de ancoragem e 

objetivação, que são investigados a fundo, nos fenômenos de dispersão da 

informação, que tensionam o campo de atitudes e práticas.  

Na abordagem sociodinâmica, cujo autor principal é William Doise, o 

estudo das relações sociais são vislumbrados como processo de tomada de 

decisão, nas relações de domínio, poder e da dominação social, influenciadas 

pelo senso comum. Já os estudos de Ivana Marková abordam uma relação 

dialógica das representações, debruçando-se sobre o estudo da linguagem e 

sua relação com a origens das representações (RIBEIRO, 2016). 
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Pela abordagem estrutural das RS, proposta por Jean Claude Abric em 

1976, tem-se que uma representação social é constituída de um sistema interno 

duplo, em que cada qual cumpre seu papel, porém em complementaridade umas 

às outras. De acordo com Machado e Aniceto (2010), toda representação social 

estaria organizada em torno de um núcleo dito central e de um núcleo 

denominado periférico. Ambos os núcleos sofrem interferências sobre a história 

e simbologias atribuídas pelos sujeitos, sendo passíveis de modificações sobre 

seus conceitos (SÁ, 1998; SANTOS, 2013; RIBEIRO, 2016). 

Reiterando tal concepção, ao núcleo central são atribuídos quatro níveis. 

Ao primeiro nível são atribuídas as memórias coletivas, bem como as condições 

sócio-históricas e valorais. No segundo nível é referida a base consensual a 

coletiva que são partilhadas coletivamente, promovendo assim os aspectos de 

homogeneização. O terceiro nível é o estável, isto é, resistente e perpetuador da 

representação social, conferindo-lhe sobre estes aspectos a estabilidade, 

coerência e permanência. O quarto e último nível do núcleo central se refere a 

pouca sensibilidade do mesmo ao contexto social e material a que ele se insere 

e se manifesta (SÁ, 1998). 

Em retorno a abordagem psicossocial e associada ao tema HIV, estudos 

de Joffe (1995) contribuíram com a análise de que o medo do desconhecido 

motiva os sujeitos a produzirem as representações sociais, assim, os objetos 

sociais que geram estranheza e os ameaçam, uma vez representados, tomam a 

forma familiar, menos ameaçadora. 

Contextualizando para o tema proposto, decerto que neste intercurso de 

produção das RS sobre o HIV desde a sua descoberta, as conceituações do 

vírus e da qualidade de vida se modificaram, a partir do momento em que os 

sujeitos ancoram, objetivam, significam, tornam suas vivências em novas formas 

de conhecimento sobre a patologia, e daí se constitui o senso comum, que é 

dispersado coletivamente. 

Desse modo, surgiram repercussões nos costumes sexuais da época e 

de décadas futuras, até certo enquadramento comportamental através da 

ligação com os comportamentos de risco. Estas informações, provavelmente 

foram geradas pelo desconhecimento sobre o processo de transmissão da 

infecção.  

Desta forma, estas representações sobre a transmissibilidade da doença 

e de seus conceitos patognomônicos emanaram, modificaram e organizaram as 
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práticas sociais. Joffe (1995, p. 298) assinala que “nos esforços da mídia para 

transformar o achado médico interessante e atraente para a comunicação de 

massa, foram invocadas as representações sociais de praga.” 

No entanto e apesar da influência midiática, de acordo com Mazzoti 

(2002), para que as representações ocorram faz-se então necessário a 

existência de dois processos sociocognitivos, dialeticamente imbricados: a 

objetivação e a ancoragem. Um representando a face figurativa e outro a face 

simbólica. 

Desta forma, analiso que as representações sociais influenciaram 

fortemente no processo histórico de conceituação da Aids, sobre as perspectivas 

de determinação de grupo mais suscetível, sobre as conjecturas de como o vírus 

era transmitido, possibilitando, decerto, a geração de estereótipos, a 

segregação, o processo de formação de opinião da população sobre suas 

práticas de proteção e influenciando, certamente, as atitudes individuais e 

coletivas a serem tomadas em combate a doença. 

 Reflito que em consonância com o objeto de estudo estabelecido nesta 

pesquisa, não haveria outro referencial a ser eleito que não o da TRS através da 

abordagem psicossocial de Serge Moscovici e Denise Jodelet. A abordagem 

psicossocial da aplicação da teoria poderá conceder na investigação do objeto 

(Convívio com HIV em idosos), todo o suporte explicativo de fatos que estão 

enraizados no senso comum e no convívio em sociedade envolvendo a 

patologia. Assim, compreendo que através dos processos de objetivação e 

ancoragem previstos no movimento social dos participantes, poderá se 

identificar a influência produzida nas relações e nos conceitos dos mesmos sobre 

o HIV e o convívio com o HIV, assim como, os elementos de afetividade e de 

cognição atrelados aos estigmas e estereótipos, e as mudanças no campo 

prático, que são influentes na relação atitudinal individual no convívio com a 

doença. Desta forma, entende-se que a abordagem psicossocial foi a escolha 

mais assertiva, uma vez que essa se preocupa em investigar assuntos em 

profundidade, de gênese social e midiática candente. 

Contudo, concedem-se créditos as mídias na construção das RS sobre a 

Aids, pelo exercício de sua influência nas diversas ações hoje praticadas na área 

da saúde, através das campanhas veiculadas em massa, que contribuíram 

também para a segregação e estigmatização das populações-chave, tais como: 

as prostitutas, hemofílicos, heroinodependentes, homens que fazem sexo com 
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homens, a exemplo, assim como o esquecimento de grupos as quais os 

aspectos de vulnerabilidade não poderiam ser fortemente associados, a esses, 

destaco os idosos. 
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CAPÍTULO IV  Os Procedimentos metodológicos 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 5.  Vista da Orla da Lagoa de Araruama, reflexões sobre os caminhos que serão 

percorridos de pesquisa e de ida aos campos de pesquisa. Um auxílio caprichoso e inspirador 

das belezas regionais. Fonte: Acervo Pessoal. 
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4 O método de pesquisa 

4.1 Características da pesquisa 

 

O presente estudo se caracterizou pelo enfoque qualitativo, descritivo-

exploratório, tendo como o referencial de suporte a Teoria das Representações 

Sociais segundo Serge Moscovici e Denise Jodelet (Abordagem Psicossocial). 

A pesquisa qualitativa de acordo com Flick (2009, p. 37), “dirige-se a casos 

concretos em suas peculiaridades locais e temporais partindo das expressões e 

atividades das pessoas em seus contextos locais”. Optou-se pelo uso da 

abordagem qualitativa, dada a temática trabalhada em adequação ao referencial 

teórico metodológico eleito, e pela possibilidade de se extrair dados subjetivos 

relacionados às representações sociais dos idosos com HIV. 

Pela abordagem psicossocial, a ênfase se procede nas forças geradoras 

das representações sociais, na profundidade dos estudos sobre o processo de 

ancoragem e objetivação dos sujeitos, pautadas em três dimensões: a 

informação, o campo e a atitude (RIBEIRO, 2016). 

 

4.2 O campo de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada nos Municípios de Rio das Ostras e Araruama, 

que são pertencentes à região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro. 

Esta região é composta por um conjunto de nove municípios, a saber: Araruama, 

Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Armação de 

Búzios, Iguaba Grande e Casimiro de Abreu. O município de Cabo Frio é o mais 

populoso, seguindo os municípios de Araruama e Rio das Ostras (MOTTA e 

TERRA, 2011). 

O fortalecimento econômico da região foi impulsionado pelo turismo e pela 

beleza de suas praias e lagos de águas cristalinas, um dos motivos que a intitula 

como ponto turístico do estado, apresentando em épocas de feriados e férias um 

aumento súbito de sua população, também fomentado por oportunidades de 

emprego e moradia, dada a proximidade da cidade norte fluminense - Macaé, 

que sedia a Empresa Brasileira de Petróleo (Petrobrás). 
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Em relação ao ranking estadual do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), nos anos entre 2000 e 2010 Araruama saltou 30 posições 

(SEBRAE, 2015). 

Em relação aos serviços participantes do estudo, o Cenário 1 de pesquisa 

foi o Serviço de Atenção Especializada do município de Rio das Ostras, 

localizado nas dependências da Unidade de Família Nilson Marins, no bairro 

Cidade Praiana (Figura 6). A referida unidade presta assistência ambulatorial à 

população em diversas especialidades médicas e multidisciplinares, dentre elas 

o serviço de assistência às IST, com a oferta do teste rápido, da prática do 

aconselhamento e do acompanhamento especializado, através do ambulatório 

de infectologia e as ações do projeto Brasil Sorridente. Cabe observar que o 

mesmo é referência na cidade de Rio das Ostras e municípios circunvizinhos 

para o cuidado de pessoas vivendo com HIV.  

 

Fig. 6. Cenário 1 de Coleta de dados – Unidade de Saúde Nilson Marins em Rio das 

Ostras/RJ (Acervo pessoal, 2017). 

 

Os cidadãos buscam tais serviços de referência sob livre demanda, 

geralmente motivados pelo conhecimento de sua condição sorológica, podendo 

estes irem acompanhados ou não, encaminhados ou não de outras esferas 

assistenciais do município, tais como: centros de atenção à saúde da mulher e 

da criança (em casos de suspeita de abuso sexual), prontos de socorro e 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) 24h (nos casos de acidentes com 
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perfurocortantes ou durante a internação, se houver presença de 

sintomatologias ou de suspeita para HIV), pacientes que realizaram o teste nas 

campanhas Fique Sabendo realizadas nas Estratégias de Saúde da Família 

(ESF). 

Em aproximação preliminar com o campo da cidade de Rio das Ostras, 

realizou-se contato com a coordenadora e a assistente social do serviço. Desse 

modo, obteve-se a anuência em pesquisa condicionada à aprovação da mesma 

junto ao Comitê de Ética da UFF, conforme o Apêndice II.  

Fui informada que a unidade absorve grande quantitativo de pacientes 

advindos de outros municípios, que por razões quaisquer, não querem ser 

identificados como frequentadores dos programas de IST em seus locais de 

residência, sendo assim acabam por realizar transferências entre estes setores 

dentro da região, com o objetivo de manter sigilosa sua condição sorológica.  

Também de modo informal, foi solicitada uma averiguação sobre o 

quantitativo de pessoas vivendo com HIV, com datas de nascimento igual ou 

inferior ao ano de 1957 (60 anos) e cadastro ativo. Deste modo, foi levantada 

através do quantitativo de pacientes uma estimativa dos possíveis participantes 

das entrevistas, uma vez que neste local se dispôs de espaço físico reservado, 

uma agenda de atendimentos em três dias de semana com os médicos 

infectologistas, o suporte psicológico e de acolhimento adequados para o manejo 

dos pacientes. 

O segundo cenário de pesquisa, Cenário 2, foi o SAE de Araruama, 

localizado nas dependências da coordenação de Saúde Coletiva neste município 

(PAM de Araruama) (Figura 7). Neste local, houve a reunião de todos os 

programas da assistência primária, desta forma, são realizadas as ações do 

programa de tuberculose, hanseníase, tabagismo, Hiperdia, do ambulatório de 

infectologia abordando as IST, planejamento familiar (com colocação de DIU – 

Dispositivo Intrauterino – e encaminhamento para laqueadura de trompas, 

vasectomia), serviço de assistência social e de psicologia/psiquiatria, vigilância 

ambiental e dispensação de medicações pela farmácia.  

Do mesmo modo, realizou-se o contato com a coordenadora do programa, 

que forneceu anuência condicionada para a realização da pesquisa neste campo 

(Apêndice III). Também se averiguou preliminarmente o quantitativo de idosos 

vivendo com HIV cadastrados no serviço e a viabilidade da aplicação das 

entrevistas neste cenário. 
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Fig. 7. Cenário 2 de Coleta de dados – Coordenação de Saúde Coletiva da cidade de 

Araruama/RJ (Acervo pessoal, 2017). 

 

Estando em posse do aceite/anuência de dois serviços na região, 

realizou-se os procedimentos de aprovação junto ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense, e após a sua aprovação, foi composto 

conjuntamente com os profissionais destas frentes de saúde, um cronograma de 

visitas sob forma de uma agenda, levando-se em conta o planejamento 

assistencial sobre o perfil de idosos e a disponibilidade de ida aos locais de 

pesquisa. 

 

4.3 Os participantes de estudo e os critérios para sua 

participação 

 

Os participantes do estudo foram os idosos dos programas municipais de 

IST de Araruama e de Rio das Ostras, regularmente cadastrados em ambos os 

serviços. Os dois locais de pesquisa foram selecionados, dada a afinidade na 

articulação de agenda, conhecimento das demandas e da equipe de saúde, e 

pela implicação da pesquisadora em projeto desenvolvido anteriormente sobre 

a multiplicação regional da tecnologia dos testes rápidos diagnósticos (TRD) de 
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HIV e Sífilis, movimento este que se iniciou no mestrado, no ano de 2014, 

orientado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ),  que 

se desdobrou na realização de uma parceria na educação permanente em saúde 

de profissionais atuantes na rede na detecção do HIV e Sífilis da região. 

Sobremaneira, cabe aqui pontuar a intencionalidade na escolha dos locais de 

pesquisa. 

Os critérios de inclusão na participação dos sujeitos foram: ser usuário 

cadastrado e ativo no programa de IST, possuir idade a partir de 60 anos, ser 

pessoa de sorologia conhecida para o HIV. 

E como critérios de exclusão foram estabelecidos: Sujeitos idosos com 

HIV sob conduta terapêutica intra-hospitalar; com coinfecções por outras 

infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo: HIV e sífilis (a este critério 

infere-se possível viés sobre a representação, dada a terapêutica 

medicamentosa do paciente ser diferenciada), idosos com distúrbios 

neurocognitivos, motivos esses, que poderiam interferir e/ou inviabilizarem na 

expressão e na lucidez de suas exposições. 

Na aplicação de ambos os critérios supracitados foi realizada a leitura e 

análise prévia dos prontuários dos pacientes elegíveis através do recorte etário, 

deste modo, obteve-se a seleção dos idosos passíveis de evoluírem aos 

procedimentos de entrevista. 

 

4.4 Os aspectos éticos-legais de pesquisa 

 

A pesquisa respeitou os processos éticos-legais contidos na resolução nº 

510/2016, que estabelece o envio da pesquisa à apreciação do Comitê de Ética, 

neste caso, institucionalmente representado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), que emitiu o parecer favorável sob número: 3.013.119 e CAAE: 

95979218.0.0000.5243 (Anexo 2). 

Em observação aos procedimentos éticos-legais se incluiu a solicitação 

de anuência condicionada à apreciação ética das respectivas coordenações e 

instituições ao CEP HUAP, para que posteriormente fosse realizada a entrada 

em campo. Aos participantes, forneceu-se o Termo de Consentimento Livre-

Esclarecido (TCLE) (Apêndice IV), contendo em seu teor as informações 
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primordiais sobre os riscos e benefícios de sua participação no processo de 

pesquisa. 

Como riscos associados nos procedimentos de pesquisa destacou-se o 

possível constrangimento dos idosos na exposição de sua sorologia e de suas 

percepções sobre o convívio com o HIV, denotando provável risco emocional ao 

participante sobre estas expressões. Na minimização desses riscos, respeitou-

se os aspectos de confidencialidade e de sigilo sobre seu diagnóstico, tendo as 

interações da pesquisadora com os participantes mediadas e acompanhadas por 

profissionais da rede, bem como a aplicação da entrevista procedida em local 

reservado nos serviços de IST. 

 Em todo momento priorizou-se a abordagem mediada e discreta junto 

aos participantes, sendo também enfatizado o processo de autonomia do mesmo 

em retirar-se da pesquisa em qualquer etapa do seu desenvolvimento, desde 

que seu desejo fosse expressado através dos canais de comunicação dispostos 

no TCLE. 

Em momento preliminar de entrevista, o participante foi devidamente 

informado de que sua participação não lhe geraria ônus ou bônus financeiro. 

Foram ofertadas pelo pesquisador algumas opções para redução dos possíveis 

gastos no deslocamento ao local de entrevista: a opção sobre a realização da 

entrevista em modo de visita domiciliar, a realização da entrevista nos serviços 

de IST (com o pagamento da despesa de deslocamento municipal, desde que 

expressada a necessidade do participante). Excetuou-se de possibilidades de 

reembolso de passagem, os participantes que por motivos pessoais ou com 

consultas agendadas, já se encontravam nas dependências do serviço. 

Cabe alinhar que o montante para o ressarcimento das despesas de 

passagens urbanas disponibilizados para este estudo não partiu de agência 

financiadora, mas sim da disposição financeira da pesquisadora na realização 

do estudo. 

Sendo assim, o valor que foi disponibilizado não poderia exceder em 

hipótese alguma o percentual de 50% da quantia destinada às despesas de 

transporte (hum mil e quinhentos reais), estipulados no orçamento do projeto de 

pesquisa. Todo reembolso solicitado seria analisado previamente pela 

pesquisadora, sob forma a garantir que todos os requerentes fossem igualmente 

restituídos no limite de suas necessidades. 
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Entretanto, destaca-se que nesta pesquisa não houve solicitação de 

reembolso de valores de passagem por nenhum participante, uma vez que os 

mesmos se dispuseram livremente a serem entrevistados, e mesmo havendo 

informação sobre a possibilidade de ressarcimento dos valores de passagem, 

houve a negativa em seu recebimento. Alguns se deslocaram por meios próprios 

tais como bicicleta, a pé, e também informaram que são isentos do pagamento 

da passagem em coletivos municipais e vans, por portarem o passe livre de idoso 

e o direito à gratuidade no transporte público. 

 

4.5 Os procedimentos de coleta dos dados 

 

A coleta de dados ocorreu no intercurso dos meses de maio a junho do 

ano de 2019, semanalmente nestes cenários de saúde.  

O procedimento de coleta envolveu a aplicação de um formulário de 

entrevista semiestruturado em 3 eixos (Apêndice V). Cabe destacar, que a 

entrevista aplicada combinou questões abertas e fechadas, dando possibilidades 

aos participantes de imergirem e discorrerem sobre o tema proposto sem o 

aprisionamento às perguntas formuladas pelo pesquisador (MINAYO, 2002). 

  Assim, o primeiro eixo do formulário envolveu a coleta de dados 

sociodemográficos dos participantes do estudo através da obtenção da 

seguintes informações: nome completo, ano de descoberta sorológica, idade, 

sexo, município de residência, nacionalidade, naturalidade, cor e orientação 

sexual por autodeclaração, estado civil, escolaridade, renda familiar, casa 

própria, se possui acompanhante, religião, se possui alguma doença tratável (se 

sim, quais), remédios de uso contínuo (quais?), se possuiu vida sexual ativa, usa 

camisinha e se possui algum relacionamento sorodiscordante.  

O eixo 2 objetivou, através da aplicação de questões abertas, levantar 

informações sobre o convívio do idoso com o HIV, a saber: Como é para o senhor 

(a) conviver com o HIV?; Houve mudanças na vida e em seu convívio social após 

a descoberta do HIV?; Como o senhor avalia estas mudanças?; Quais as 

perspectivas o senhor possui sobre longevidade e velhice com HIV?; O 

diagnóstico do HIV modificou a sua visão sobre seu cuidado?; Em quais pontos?; 

E possível viver bem com o HIV?; Como?. 
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 O terceiro e último eixo teve como objetivo levantar as ações em beneficio 

e estratégias individuais que o participante se utiliza no convívio com o HIV 

através do questionamento: O que o senhor faz no cotidiano para uma melhor 

convivência com o HIV?; Quais atitudes o senhor considera que dão certo e que 

não dão certo?. 

Ao final deste eixo se incluiu um trecho para que o participante 

conceituasse e completasse uma frase pré-concebida, esta estratégia visou 

reforçar a captação das representações dos idosos no convívio com o HIV: Vive 

bem com HIV quem...; e Vive mal com HIV quem... . 

A abordagem aos participantes foi realizada com o auxílio dos próprios 

profissionais do serviço pessoalmente ou por via telefônica através do 

agendamento. Destaca-se que o diagnóstico ao HIV é confidencial, sendo este 

direito inviolável, portanto os mesmos não poderiam ser livremente abordados 

pela pesquisadora.  Sendo assim, foi uma grande ponte à realização deste 

estudo o apoio dos profissionais atuantes nestas frentes, uma vez que os 

mesmos ofertaram a proposta de pesquisa aos pacientes na sala de espera de 

consulta, no momento pós-consulta e no agendamento da consulta. 

 Desta forma, após o aceite inicial concedido para um profissional de 

saúde do serviço, o paciente era encaminhado até o espaço individualizado 

destinado a realização da entrevista. Nesta sala, a pesquisadora foi apresentada 

ao participante, realizou-se a leitura conjunta e formal do termo de consentimento 

e foram iniciados os procedimentos de pesquisa através da entrevista gravada. 

No campo 1 (Rio das Ostras), mediante à dificuldade de conciliação da 

agenda dos participantes com a da pesquisadora, também se ofertou a opção 

de busca voluntária do paciente aos procedimentos de pesquisa, através da 

confecção de cartazes e de pequenos cartões que foram disponibilizados no 

local. O cartaz com a chamada para a pesquisa foi fixado na entrada do serviço 

e os cartões foram ofertados pelos médicos infectologistas aos sujeitos durante 

consultas, contendo o termo de aprovação em comitê de ética, telefone exclusivo 

para agendamento direto com a pesquisadora e o perfil para a participação. 

Entretanto, tal estratégia não surtiu o efeito de busca desejado. 

Um(a) paciente impossibilitado(a), mas interessado(a) em participar dos 

procedimentos de pesquisa, porém inviabilizado(a) de realizar deslocamento até 

o serviço, articulou junto a assistente social uma visita domiciliar (VD). Sendo 

assim, tendo a autorização do(a) participante, a pesquisadora, acompanhada de 
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um profissional representante do IST, realizou esta incursão, de modo a atender 

a esta demanda especial. Cabe destacar a condição de saúde apresentada 

deste(a) participante, que sofreu a amputação bilateral dos membros inferiores. 

Já no campo 2 (Araruama), a dificuldade de agenda também se mostrou 

um grande agravante, uma vez que uma pessoa HIV positiva, estabilizada em 

sua carga viral, retorna ao serviço para consultas semestrais. Ademais, tendo 

uma agenda peculiar de atendimento quinzenal ao infectologista, o aporte de 

apenas uma sala para a realização das entrevistas as quartas-feiras, este campo 

foi mais moroso para o alcance de um quantitativo de participantes.  

A Associação Filantrópica a Aids de Araruama (AFADA), uma 

Organização não-governamental (ONG) dentro do contexto de assistência ao 

HIV do município de Araruama, ofertou o aporte de sala de entrevista para os 

procedimentos de pesquisa. Sinaliza-se a importância desta ONG no 

desenvolvimento de ações em prol das pessoas que convivem com HIV na 

cidade de Araruama e também, como grande apoiadora na finalização desta 

pesquisa.  

Através desta ONG, teve-se a possibilidade de resgatar alguns idosos 

cadastrados no programa de IST de Araruama, uma vez que a mesma, em sua 

vertente apoiadora, oferta às famílias cestas básicas, consultas e algumas 

atividades multidisciplinares de profissionais da rede.  Deste modo, a AFADA, 

sendo uma extensão das ações programáticas, contribuiu concedendo a 

anuência na utilização do espaço (sala reservada de consulta) e na interlocução 

com alguns idosos frequentadores que eram devidamente cadastrados no 

programa. Pontua-se que uma das particularidades encontradas no campo de 

Araruama foi a realização quinzenal do atendimento dos pacientes, deste modo, 

nas semanas onde o atendimento médico no serviço não era prestado, não havia 

espaço disponível para as pesquisas agendadas pelos profissionais. Assim, 

pensando na continuidade dos processos investigativos, surge a possibilidade 

de utilização do espaço gentilmente ofertado pela ONG. 

Como fator dificultador em ambos os campos se destacou o absenteísmo 

dos idosos nas consultas, ora motivados por assuntos pessoais, ora justificados 

ao serviço pelo esquecimento do agendamento. 
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4.6 Os procedimentos de análise e tratamento dos dados 

 

 Nos procedimentos de análise utilizou-se o programa Analyse Lexicale 

par Contexted`un Esemble de Segments de Texte (Alceste), que foi criado em 

1970 na França, no Centro Nacional Francês de Pesquisa Qualitativa, com o 

apoio na Agência Nacional de Valorização à pesquisa. Este programa destina-

se a realizar de maneira automática a análise de entrevistas, perguntas 

socioeconômicas e textos diversos. O Alceste é considerado tecnologia 

informacional pioneira na análise de conteúdo e de discurso (AZEVEDO, 2013). 

 Como técnica de análise de dados qualitativos, o Alceste realiza a análise 

lexicográfica e quantitativa de textos de entrevistas, dados de mídias entre outros 

materiais. No entanto, para o início de seus procedimentos de análise, faz-se 

necessário que o pesquisador elabore, de forma rigorosa e exaustiva, o corpus 

de pesquisa. 

De posse da contribuição de todos os áudios dos participantes, realizou-

se a transcrição fidedigna e atenta por digitação no programa Word. A 

transcrição deste corpus visou limitar a repetição de gírias, vícios de linguagem 

e acentuações tônicas, agudas, aspas, apóstrofo, cifrão, porcentagem, dentre 

outros termos que poderiam gerar vieses na análise lexical do corpus 

(MEDEIROS DE AZEVEDO, 2012). Existem observações importantes que 

devem ser tomadas na elaboração do corpus analítico do Alceste pelo 

pesquisador, para que este seja totalmente processado lexicalmente pelo 

programa.  

 Todos os materiais textuais devem ser colocados em um único documento de 
word, em extensão .doc, sem a presença das questões de pesquisa, em fonte 
courrier new, com a inserção de parágrafos em questionamentos diferentes e a 
elaboração de uma linha de comando delimitadora.  

 A linha de comando, também conhecida como linha de asteriscos, deve ser 
sucinta e traduzir a identificação das variáveis associadas aos sujeitos 
pesquisados. Deve iniciar com quatro asteriscos, cada caractere deve iniciar por 
asteriscos e devem ser reunir por underline os elementos associados, e separar 
os demais elementos distintivos por espaços e asteriscos. 

 O pesquisador deve compor um dicionário com termos de conceitos similares, 
que podem se apresentar durante a fala dos sujeitos. 
 

(SOUZA et al., 2009, p.34). 
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Desse modo, a linha de comando formulada para esta análise de corpus 

obedeceu o seguinte ordenamento: 

 

 

 

  

Esta linha de comando representa as seguintes variáveis, conforme 

apresentadas em quadro 1: 

 

Quadro 1: Termos da composição da linha de asterisco e seus respectivos significados. 

 Termo representativo Significado e variável correspondente  
s Sujeito Seguidos pela numeração correspondente 

1,2,3.... 
I Idade Expressa em anos 
l Sexo  m- masculino  

f- feminino 
t Tempo de convívio com HIV 1: 0 a 10 anos 

2: 11 a 20 anos 
3: 21 anos ou mais 

c Serviço de IST r- Rio das Ostras 
a- Araruama 

g Orientação sexual H= Heterossexual  
B= Bissexual 
N= Não declarado 

k Estado civil Casado=Ca 
Solteiro= So 
Divorciado= Di  
Viúvo= Vi 

j Escolaridade Ana= Analfabeto/  
Ensino Fundamental Incompleto= efi 
Ensino Fundamental Completo=efc 
Ensino Médio Incompleto=emi 
Ensino Médio Completo=emc  
Graduação ou superior completo=gra 
Pós-Graduação=pos 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2020. 

 

 De modo concomitante, se elaborou um dicionário sobre as expressões 

identificadas como semelhantes nos relatos dos participantes. Assim as 

expressões identificadas e seu grau de semelhança são apresentadas no quadro 

2. 

 

 

 

 

 

 

**** *s_01 *l_m *i_62 *t_3 *c_r *g_b *k_vi *j_pos 
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Quadro 2. Dicionário com aproximações semânticas entre os termos utilizados pelos 

participantes de pesquisa (Continua). 

Expressões Variações semânticas presentes no dicionário 

DST d_s_t_s/ doencas_venereas 

Preservativo Camisinha 

Diabético pessoa_que_tem_glicose / glicose/ acucar_no_sangue/ 

glicose_no_sangue 

Doutor Dr / doutora/ medico/ medica 

Infectologista Infecto 

Balada Badalar/ farra/ noitada/ baile 

Gay macho_femea/ bicha_mariquinha/ viado/ homossexual 

Hipertensão pressao_alta/ hipertenso/ hipertensa 

Abalado deu_um_sacode/ baque/ foi_um_sacode 

Ecocardiograma Eco 

Aids Sida/a_i_d_s/ h_i_v/a_i_d_s/ aidético 

 

Teste Exame/ teste_de_a_i_d_s/ exame_do_dedo 

 

Carga viral taxa _viral/ carga_viral/ taxa 

Medicamento Coquetel/ remedios/ remedio/ 

remedinho/remediozinho/retroviral/remedinho_da_vida 

Emagrecido morreu_seco/ morreu_torrado/ magrinha/ magro 

 

Soropositivo Positivo/soropositivos/portador_do_virus/portador_de_h_i_v/a_i_d_s/p

ortador_do_virus_h_i_v/sorologia_positiva/portador_do_h_i_v 

Cazuza cazuza_da_vida/cara_do_cazuza 

 

Linguarudo língua_grande 

HIV Vírus 

Biscatinho  um_bico 

Sereno Friagem 

Parentes Parentela/ parentes/ família/ familiares 

Usar cocaína cheiro_uma_farinha/brincar_com_a_farofa/po/farinha/cocaina=farofa 

Indetectável Indetectado 

Desonesto 171_puro 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2020. 

  

 Tendo realizado a normatização textual, partiu-se para os procedimentos 

de análise através da versão do programa Alceste, versão 2015. Em ritos iniciais 

de análise, o programa realiza a leitura das Unidades de Contexto Iniciais (UCI). 
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Desta forma, cada entrevista é representa uma UCI, que são associadas às 

linhas de comando do programa ou linhas de asteriscos (CAMARGO et al., 

2005). 

 Estas UCI, além de identificarem a linha de comando, codificam o 

entrevistado e interpretam algumas variáveis sociodemográficas: sexo, faixa 

etária, nível social e cultural. 

 Posteriormente são realizadas a leitura do texto e o cálculo dos 

dicionários. Nesta fase as UCI são reformatadas e reagrupadas em Unidades de 

Contexto Elementar (UCE). Deste modo, também está incluída nesta primeira 

etapa a constituição das raízes reduzidas, com a identificação das palavras filhas 

e a criação do dicionário de palavras em formas reduzidas (MEDEIROS DE 

AZEVEDO, 2012). 

Este evento também se denomina classificação hierárquica descendente 

(CHD). Cervi (2018, p.8), explica sobre a ação do programa no evento de 

classificação hierárquica descendente. 

A classificação hierárquica descendente é uma das técnicas mais 
importantes para a análise léxica automatizada de conteúdos de textos 
e documentos. Ela parte da lógica da existência de correlação entre 
termos dentro de um mesmo segmento de corpus textual. 
 

Contudo, fases complementares podem ser realizadas nos procedimentos 

de análise, tais como: estimativa das categorias hierárquicas ascendentes, 

pesquisa de segmentos repetidos, exportação do corpus para outros programas 

informacionais compatíveis (Ibidem, 2005). 

Pontua-se a existência mínima no percentual de aproveitamento do 

corpus, isto é, para que haja a representatividade da amostra textual analisada, 

o corpus deve atingir níveis de pertinência acima de 70%. 

 Através da CHD, em continuidade a segunda etapa analítica, o programa 

realiza o cálculo de matrizes de dados sobre a classificação das UCE e a 

realização do teste de Qui-quadrado.  

 A terceira etapa se refere à etapa descritiva, com a descrição das classes 

de UCE. Nesta etapa, é possível o fornecimento pelo programa do dendrograma, 

que é uma ilustração relacional entre as classes emergentes, assim como a 

análise fatorial a partir da classificação hierárquica descente (CHD), estimando 

assim suas correlações.  

 Através da exposição do dendrograma, tendo conhecimento dos 

vocabulários associados a cada classe, iniciei a identificação de cada tema 
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discutido em cada uma delas, intitulando-as separadamente. Utilizando como 

parâmetro o alto grau de associação entre algumas classes, realizei a 

organização das mesmas através da formulação de categorias maiores. 

Denota-se a importância do programa Alceste como tecnologia 

informacional nas análises de dados e como suporte técnico aos estudos de 

representações sociais, dada suas contribuições valiosas (MEDEIROS DE 

AZEVEDO, 2012).   

No tratamento dos dados obtidos, optou-se em identificar manualmente 

cada UCE à sua UCI originária, e, por conseguinte, também identificar cada 

sujeito participante através de sua linha de comando. Desta forma foi possível 

realizar algumas caracterizações dos participantes associados às classes, 

conforme demonstrado no Apêndice VI. 
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CAPÍTULO V Resultados 

 

 

Fig. 8. Nesta imagem, seguro em minhas mãos uma pequena plantinha, que se plantada em 

solo fértil resultará em frutos, numa árvore forte e frondosa. Assim me sinto neste momento, 

apresentando os primeiros frutos de 4 anos de pesquisa. Fonte: Acervo Pessoal.
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5 OS ACHADOS DE ESTUDO 

5.1 Características sociodemográficas dos 
participantes do estudo 

 

Os idosos participantes no serviço de Araruama foram n=10 (33,33%), e 

no serviço de Rio das Ostras, n=20 (66,66%). Cabe destacar que, apesar de 

cadastrados nos serviços, os mesmos podem estabelecer como município de 

moradia outras cidades circunvizinhas. Tal fato associa-se à própria 

conveniência do paciente, que se sente mais ou menos acolhido em um ou em 

outro serviço, ser desejoso ou não em manter o anonimato sorológico em seu 

município de residência.  

O número total de mulheres participantes foi n=16 (53,33%) e de homens, 

n=14 (46,66%). Por município, em Rio das Ostras o número de participantes do 

sexo masculino nas entrevistas foi n=7 (23,33%) e feminino n=13 (43,33%). Já 

no município de Araruama, o quantitativo de participantes do sexo masculino foi 

de n=3 (10%) e de participantes do sexo feminino foi de n=7 (23,33%). 

A idade média dos participantes foi de 66,06. As participantes do sexo 

feminino demonstraram-se mais receptivas e sensíveis aos procedimentos de 

entrevista. 

Através dos dados obtidos no cadastro do paciente no programa e do ano 

de diagnóstico da patologia, foi possível estratificar os participantes em três 

grupos, no que concerne ao tempo de convivência com HIV. Desta forma, 

convivem com a doença até 10 anos, n= 9 participantes (30%), de 11 a 20 anos 

n=15 participantes (50%) e mais de 21 anos n=6 participantes (20%). Este 

critério infere que 70% da amostra, n=21, possuem, no mínimo, mais de 10 anos 

de convívio com a patologia.  

Sobre o critério de naturalidade/nacionalidade, 100% possui 

nacionalidade brasileira. Em relação à naturalidade, n=24 (80%) são naturais do 

estado do Rio de Janeiro, n=2 (6,66%) do estado do Ceará, n=1 (3,33%) do 

estado do Piauí, n=1 (3,33%) do estado de Goiás, n=1 (3,33%) do estado do Rio 

Grande do Sul e n=1 (3,33%) do estado do Espírito Santo. 
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No quesito étnico/racial por autodeclaração do participante, 

autodeclaram-se brancos n=8 (26,66%), pardos n=17 (56,66%) e negros n=5 

(16,66%).  

 Com relação à raça/cor da pele autodeclarada, observa-se nos dados 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no 

período de 2007 a junho de 2018, que 46,1% dos casos de HIV ocorreram em 

brancos e 52,9% entre negros (pretos e pardos, em proporções estratificadas de 

11,4% e 41,5%, respectivamente) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018a).  

Sobre a orientação sexual, consideram-se heterossexuais n=27 (90%), 

bissexuais n=2 (6,6%) e não declararam a orientação n=1 (3,33%). Sobre o 

status conjugal, são casados n=7 (23,3%), viúvos n=10 (33,33%), divorciados 

n=10 (33,33%) e solteiros n=3 (10%). O número de viúvos, solteiros e 

divorciados é maior no sexo feminino do que no sexo masculino: mulheres viúvas 

n=6 (20%), casadas n=2 (6,66%), divorciadas n=7 (23,33%) e solteiras n=1 

(3,33%). Já os homens viúvos são n=4 (13,33%), casados n= 5 (16,66%), 

divorciados n=3 (10%) e solteiros n=2 (6,66%).  

No que concerne às atividades ocupacionais, o levantamento apresentou 

os seguintes dados (Tabela 1): 

 

Tabela 1: Ocupações relatadas pelos idosos participantes. 

 

Com ocupações relatadas Frequências (n) Percentuais (%) 

Corretor de imóveis 1 3,33 

Militar da reserva 1 3,33 

Costureiro (a) 3 9,99 

Agricultor 1 3,33 

Doméstica 4 13,32 

Desempregado 1 3,33 

Cabelereiro 1 3,33 

Engenheiro 1 3,33 

Depiladora 1 3,33 

Tecnólogo em Hotelaria 1 3,33 

Professor 1 3,33 

Sem ocupações relatadas Frequências (n) Percentuais (%) 

Do lar 1 3,33 

Aposentados/Pensionistas 13 43,33 

                        Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/ RJ, Brasil, 2019. 
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Na amostra estudada, majoritariamente, os participantes são idosos 

aposentados ou pensionistas n=13 (43,33%). Houve uma limitação sobre a 

análise da renda familiar, pois alguns idosos não souberam informar a sua renda 

ou optaram em não informá-la a pesquisadora.  

O nível de escolaridade foi fator influente. A maioria dos idosos possui 

ensino fundamental completo e/ou incompleto e/ou analfabetismo, conforme o 

quadro 3. Entretanto, o grupo masculino possui maior tempo de escolarização, 

do ensino médio incompleto a pós-graduação n=7 (23,33%). Já as mulheres 

possuem menor tempo de escolarização, obtendo maiores percentuais entre os 

níveis fundamental incompleto e o fundamental completo, representando n=13 

(43,32%). 

 

Quadro 3: Nível de escolaridade e percentuais, comparativo entre homens e mulheres 

participantes de estudo. 

 

Nível de escolaridade Homens (n) % Mulheres (n) % 
Analfabeto 1 3,33 0 0 

Fundamental incompleto 6 20 8 26,66 
Fundamental completo 0 0 5 16,66 

Ensino médio incompleto 2 6,66 0 0 
Ensino médio completo 1 3,33 3 10 

Superior Completo 3 10 0 0 
Pós-graduação 1 3,33 0 0 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói /RJ, Brasil, 2019. 

Pode-se observar que, já em 2013, no estudo de Silva et al. (2013), 

através de um recorte temporal de 10 anos (1998 a 2008), em Pernambuco, o 

grupo etário mais acometido pelo HIV possuía idades de 60 a 69 anos, com baixa 

escolaridade, sexo masculino e heterossexuais (em menor proporção de 

acometimento em homens que fazem sexo com homens) e de cor parda/negra.  

Resultados semelhantes foram evidenciados pela literatura no que concerne aos 

critérios de escolaridade, raça e identidade de gênero, uma vez que 49,99% dos 

respondentes da pesquisa, em ambos os sexos, possuem ensino fundamental 

incompleto, sendo as mulheres com maior percentual de baixo tempo de 

escolarização, com 26,66%, e a maior parte considera-se heterossexual (90%). 

Assim, constata-se que o panorama, sobre o nível de escolaridade e a 

preferência sexual, não mudou no que diz respeito a pessoa idosa, 

demonstrando a necessidade de ampliação das Políticas Públicas. 



 
70

Ainda sobre o tempo de escolarização, no fator acumulado em anos, a 

maior concentração de casos de Aids ocorreu entre indivíduos com ensino 

fundamental incompleto (28,8%), porém, existe uma tendência de redução de 

casos nesta faixa etária ao longo dos anos. Constata-se diferenças expressas 

entre os níveis de escolaridade nas proporções dos casos de acordo com o sexo, 

onde os homens com Aids apresentaram grau de instrução maior do que as 

mulheres (FERREIRA et al., 2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018a). 

A baixa escolarização pode ser influente no grau de entendimento sobre 

os mecanismos de transmissibilidade do vírus, assim como, do processo de 

adesão às medidas de precaução, dentre estas, o uso de preservativo. Pesquisa 

com nove pessoas HIV positivas com idades entre 66 e 70 anos destacou em 

seus resultados que há uma intrínseca correlação com o diagnóstico positivo e 

os indicadores socioeconômicos, tais como: o baixo nível educacional e os 

sujeitos residentes em áreas geográficas com pouca 

infraestrutura/desenvolvimento (ARALDI et al., 2016).  

Em continuidade ao exposto, conclui-se que a baixa escolarização 

impacta em maior suscetibilidade dos idosos à exposição ao HIV, e 

principalmente, associa-se à dificuldade no entendimento dos mecanismos de 

prevenção.  

Outro quesito levantado foi o religioso, a religião foi apontada como 

preponderante na aquisição de resiliência situacional, que se conceitua como a 

capacidade destes indivíduos superarem os obstáculos impostos pela vida e/ou 

pela patologia (SILVA et al., 2003). Os resultados são apresentados na figura 9 

onde se destaca, entre os participantes, a religião Católica Apostólica Romana 

n=14 (45,16%), seguida da religião evangélica n=10 (33,33%), não possuem 

religião n=3 (10%), budistas, espíritas kardecistas e umbandistas perfazem n=1 

(3,33%), respectivamente. 
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Figura 9: Gráfico das Religiões relatadas pelos idosos participantes da pesquisa. 

 

                              Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2019. 

 

No que concerne ao critério religioso, a religião católica é professada por 

45,16% dos participantes. O critério religioso está intrinsecamente interligado ao 

potencial gerador de resiliência individual no enfrentamento e no convívio com a 

patologia. A resiliência é capaz de mediar a relação entre o estresse da vida e 

as facetas físicas, emocionais e funcionais/globais de pessoas idosas que 

convivem com o HIV. A importância da resiliência infere aos profissionais de 

saúde que incentivem as intervenções destinadas a ampliá-la neste público, pelo 

aumento da autoeficácia de coação, coaching ativo, apoio social e 

esperança/otimismo (FANG, 2015). 

Em relação à moradia, relataram possuir casa própria n= 24 (80%), não 

possuir casa própria n=6 (20%). Possuem apoio e moram com acompanhante 

n=14 (46,66%), moram sozinhos n=16 (56,33%). 

Quando os idosos foram questionados sobre quais as comorbidades 

tratáveis que os mesmos possuíam conjuntamente com o HIV, destacaram-se 

os distúrbios cardíacos, representados pelos diagnósticos de hipertensão arterial 

sistêmica n=11 (36,66%), cardiopatias n=1 (3,33%) e extrassítoles n=1 (3,33%). 

Os distúrbios gastrintestinais referidos foram: gastrite e problemas esofágicos. 

Os distúrbios pulmonares apresentados foram: Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) não especificada e a asma. Os distúrbios venosos e arteriais 

referidos foram as varizes de membros inferiores. Problemas osteomusculares 

e motores também foram mencionados pelos participantes.  

Os distúrbios cardíacos e metabólicos foram as comorbidades de maior 

frequência mencionadas pelos participantes. Existe uma prevalência maior de 

doenças cardiovasculares, em parte, relacionadas a um perfil de maior risco 

Católica 
Apostólica 

Romana- 14

Evangélica-10

Budistas- 1

Espírita 
Kardecista-1

Espírita 
Umbandista-1
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cardiovascular (RCV), bem como à ação direta da própria infecção pelo HIV. 

Embora certos esquemas de antirretrovirais possam aumentar o RCV, os 

benefícios da terapia antirretroviral superam o pequeno risco adicional 

observado com seu uso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018b). Sobre os distúrbios 

metabólicos prevalentes, estudo indica que a síndrome metabólica está 

intrinsecamente associada ao estilo de vida e alimentar implementado pelos 

indivíduos (COSTA et al., 2019).  

Ressalta-se que na amostra estudada houve o caso de uma participante 

com amputação bilateral de membros inferiores. Este fato foi referido pela 

mesma como evento adverso à descoberta tardia da condição sorológica e à 

terapia com os antirretrovirais, não sendo considerado como comorbidade atual.  

As frequências e os percentuais relativos ao critério de existência de 

distúrbios/comorbidades são representados na figura 10, a seguir: 

 

Figura 10. Gráfico sobre distúrbios/Comorbidades relatados pelos idosos participantes 

da pesquisa. 

 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2019. 

 

Em relação ao uso de medicações contínuas, todos os participantes 

relatam que utilizam os Antirretrovirais (ARV) prescritos, além de outros 

medicamentos para tratamento das patologias acima descritas. Entretanto, há 

aqueles que relataram optar apenas pelo uso dos ARV, não realizando o uso 

contínuo das medicações para tratamento de outras comorbidades.  
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Sobre este critério, usam somente os antirretrovirais n=10 (33,33%), usam 

antirretrovirais e não tratam suas comorbidades associadas n=2 (6,66%), usam 

antirretrovirais e outros medicamentos que não souberam especificar n=4 

(13,33%) e usam antirretrovirais e outras medicações para comorbidades 

especificadas em entrevista n=14 (46,66%). Destaca-se que um dos 

participantes relatou não possuir comorbidades acima supracitadas, mas faz uso 

de psicotrópico para dormir. 

Desta forma, levantaram-se também as medicações utilizadas pelos 

respondentes, são elas: Metformina, Sinvastatina, Espironolactona, Losartana, 

Artrolive, Oncoron, Ranitidina, Glifage, Atenolol, Mottillium, Anlodipino, 

Diazepam, Clonazepam e Ácido Acetil Salicílico (AAS). 

Quando os idosos foram questionados sobre atividade sexual, n=13 

(43,33%) afirmaram possuir vida sexual ativa em detrimento de n=17 (56,66%) 

que relatam não possuir.  

Em relação ao uso do preservativo, n=23 (76,66%) não utilizam, n=6 

(20%) utilizam e n=1 (3,3%) utiliza às vezes. 

Sobre o critério de adesão ao preservativo, os 17 participantes que 

relataram não possuir mais atividade sexual alegaram não usar o dispositivo pela 

cessação da prática de sexo. Contudo, na amostra daqueles que alegaram ainda 

ter vida sexual ativa, foram encontrados como desdobramento os seguintes 

achados: aqueles que possuem vida sexual ativa e que optam por não usar 

camisinha n=6 (46,15%), os que usam o preservativo nas relações sexuais n=6 

(46,15%) e os sujeitos que eventualmente utilizam a camisinha n=1 (7,69%). 

Cabe pontuar que, neste estudo, existem relacionamentos de casais com 

sorologias discordantes ou sorodiscordantes, isto é, onde um parceiro possui 

sorologia positiva para o HIV e o outro parceiro sorologia negativa. Assim, 

quando se levantou no grupamento a existência de tais relacionamentos, n=23 

(76,66%) alegaram não possuir relacionamento discordante e n=7 (23,33%) 

relataram possuir relacionamento discordante.  

Ao se realizar o levantamento na amostra daqueles que relataram possuir 

relacionamento sorodiscordante, se os mesmos fazem o uso do preservativo, 

encontramos dois grupamentos distintos. O grupamento 1: aqueles que utilizam 

o dispositivo de proteção (preservativo) nas relações sexuais n=2 (28,57%), o 

grupamento 2: aqueles que não utilizam o dispositivo de proteção mesmo 

possuindo o (a) parceiro (a) com sorologia para HIV negativa n=5 (71,42%).  
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Já a existência de relacionamentos sorodiscordantes é fator atual de 

discussão, uma vez que a Terapia Antirretroviral (TARV) gerou grandes 

benefícios as pessoas que vivem com HIV, incidindo não somente na redução 

da mortalidade, bem como, contribuindo para uma melhor qualidade de vida em 

decorrência da redução da carga viral a níveis indetectáveis. A literatura aponta 

que o uso do preservativo é uma prática de grande relevância, em especial aos 

casais que se configuram em cenário de sorodiscordância, e deve ser mais uma 

metodologia protetiva aliada às demais medidas preventivas, como o uso da 

Profilaxia pré-exposição (PREP) e a Profilaxia pós-exposição (PEP) pelos seus 

parceiros, tanto em casais heterossexuais, quanto em casais homoafetivos 

(PINHEIRO & SEIDL, 2015). 

Pontua-se, neste tópico, que a camisinha é a única barreira efetivamente 

evidenciada para redução da exposição ao HIV. Desta forma, não foram 

associados dados relacionados à carga viral dos participantes e seus parceiros 

com a capacidade de transmissibilidade do vírus ou o uso da PREP ou da PEP 

em modo contínuo pelos mesmos. 

 

5.2 Resultados das análises qualitativas pelo programa 

Alceste 

 

Através das análises de 30 Unidades de Contexto Iniciais (UCIs), o 

programa Alceste realizou dois procedimentos de classificação: a primeira e a 

segunda Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A primeira classificação 

hierárquica trata-se de um indicador da estabilidade dos dados a serem 

analisados, não servindo esta como referência analítica, mas um processo 

integrante e necessário na averiguação do corpus.  

Tão logo os dados pré-analisados pelo software evoluíram para um 

segundo momento de classificação hierárquica descendente.  A partir deste 

segundo procedimento de averiguação, os dados encontraram-se mais estáveis, 

sendo possível assim inferir a relação existente entre as Unidades de Contexto 

Elementares (UCEs) e as classes apresentadas pelo programa, assim como, 

realizar as análises dos dados obtidos. 

Não houve modificações apresentadas no corpus no movimento de 

primeira para o de segunda classificação hierárquica descendente, por isso, 

foram demonstrados os resultados obtidos no processo final de segunda 
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classificação. Através da segunda CHD, identificou–se 659 (UCEs), estas 

contendo 40.347 palavras, vocabulários reduzidos, distintos e não analisáveis.  

O aproveitamento total das UCEs foi de 74%, sendo eliminadas pelo 

programa 26%. O software resultou na construção de um dendrograma (fig.11), 

com as 5 classes originadas, demonstrando também os percentuais de UCE. 

 

Figura 11: Dendrograma, classes e percentuais de UCE resultantes da segunda 

classificação hierárquica descendente. 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 2020. 

 

Em apresentação por ordem decrescente de percentual, a classe 1 

apresentou 312 (UCEs), perfazendo 47% do corpus analisado. Nesta classe os 

temas discutidos dizem respeito à exposição do diagnóstico do HIV para outras 

pessoas, o apoio famíliar e religioso e os sentimentos, socialmente 

experimentados, pelos idosos que convivem HIV, tais como: medo, preconceito 

e a solidão.  

A classe 2 apresentou 112 (UCEs), perfazendo 16% do corpus analisado. 

Nesta classe os participantes discutiram os saberes sobre a transmissão da 

doença, conceituando e delimitando a distinção entre os termos: “possuir o HIV” 

e “desenvolver a Aids”. Os participantes também relataram como ocorreu a 

descoberta sorológica, as sensações  vivenciadas e as perspectivas futuras 

sobre uma vida longeva com a doença. 

A classe 3 apresentou 102 (UCEs), perfazendo 15% do corpus analisado. 

Nesta classe os participantes relataram os motivos (sintomas) que os fizeram 

buscar a realização do teste nos serviços de atenção especializada e como foi 
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realizado o manejo na revelação diagnóstica pelos profissionais de saúde que 

realizaram o aconselhamento. 

A classe 4 representou 80 (UCEs), perfazendo 12% do corpus analisado. 

Nesta classe, os participantes relatam as mudanças em sua rotina de vida e em 

seu meio social, os desafios no convívio com a patologia e o seu tratamento. 

A classe 5 obteve 53 (UCEs), perfazendo 10% do corpus analisado. Nesta 

classe os participantes relataram as rotinas de saúde, de prevenção e de 

cuidados, ressaltando as ações que para eles são consideradas exitosas ou não 

para aqueles que convivem com HIV. 

Visando estabelecer uma delimitação dos temas retratados, realizou-se a 

constituição da tabela 2, com os títulos para cada classe pautados no eixo de 

discussão: 

 

Tabela 2. Classes emergidas de análise e eixos de discussão apresentados.  

Classes Eixos de discusssão 

Classe 1 Conviver com HIV na velhice: a percepção dos idosos e as redes sociais 
de apoio.  

Classe 2 Os saberes sobre o HIV e Aids, as ponderações sobre outras patologias 
e as perspectivas futuras sobre longevidade. 

Classe 3 A vulnerabilidade dos idosos ao HIV, a oferta do teste por profissionais 
de saúde e o tratamento com a TARV. 

Classe 4 Os desafios e mudanças necessárias no bom convívio cotidiano com a 
patologia. 

Classe 5 Nossas estratégias: os comportamentos e ações que os idosos 
consideram viáveis e não viáveis para aqueles que convivem com HIV. 

Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ,Brasil, 2020. 

De acordo com o dendrograma apresentado, o corpus foi subdividido em 

dois grandes blocos. De modo a tornar lógica a sequência de apresentação do 

conteúdo analisado em resposta aos objetvos propostos pelo estudo, separamos 

os resultados em dois capítulos na seguinte ordem de apresentação: no primeiro 

bloco foram agrupadas as classes 3 e 2, intituladas e apresentadas neste 

ordenamento como Capítulo V - Os contextos de vulnerabilidade do idoso, 

definições e perspectivas de longevidade com HIV. No bloco 2 foram 

agrupadas as classes 1, 4 e 5,  intituladas e apresentadas neste ordenamento 

como Capítulo VI - Conviver com HIV na velhice e as redes sociais de apoio: 

os nossos desafios, mudanças e estratégias no convívio com HIV, conforme 

a tabela 3. 
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Tabela 3: Organização dos blocos em Capítulos. 

Blocos Eixos de discusssão 

Bloco 1 
(classes 3 e 2) 

Capítulo V- Os contextos de vulnerabilidade do idoso, definições 

e perspectivas de longevidade com HIV. 

Bloco 2 
(Classes 1, 4 e 5) 

 Capítulo VI - Conviver com HIV na velhice e as redes sociais de 
apoio: os nossos desafios, mudanças de vida e estratégias no 
convívio com HI. 

Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil,2020. 
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CAPÍTULO VI Os contextos de vulnerabilidade do idoso, 
definições e perspectivas de longevidade com HIV 
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6 Resultados das análises derivadas do programa Alceste 
(Classes 3 e 2) 

6.1 Uma análise preliminar das UCEs das classes 3 e 2 

 

O capítulo V congregou a reunião entre a classe 3 (A vulnerabilidade dos 

idosos ao HIV, a oferta do teste por profissionais de saúde e o tratamento com a 

TARV.) e a classe 2 (Os saberes sobre o HIV e Aids, as ponderações sobre 

outras patologias e as perspectivas futuras sobre longevidade). Sendo assim, 

será realizada uma breve exposição da análise das UCEs pelo programa 

Alceste.  

No quadro 4, constam os vocábulos mais significativos da classe 3 por 

ordem decrescente de Qui-Quadrado. 

 

Quadro 4- Vocábulos presentes na classe 3, sua frequência, Qui-quadrado e percentual de 
associação a classe e variações de termo de acordo com a Classificação Hierárquica Ascendente 
(CHA). 

Vocábulos Classe 3 KIH2 Frequência Percentual Variações do termo 
Exame 105 32 69%  
Deu 61 19 68%  
Fiquei 53 21 58%  
Posto 39  7 100%  
Senhor 37 16 55%  
Hospitalizado 33  6 100%  
Município 33 6 100%  
Operar 32 7 88%  
Fiz 32 21 44%  
Mandar 31 10 67% Mandou 
Nome ocultado 28 5 100%  
Contou 21 14 44% Contei, contar, contou 
Social 20 7 64%  
Veio 19 10 50%  
Positivo 18 6 67%  
Internar 17 7 58% Internei, internada, internado, 
Tratamento 16 11 44%  
Vírus 15 23  31  
Psicólogo 14 5 63%  
Assistente 14 5 63%  
Doutor 14 10 43%  
Descobri 12 8 44%  
Desespero 11 5 56% Desesperado 
Sobreviver 11 5 56%  
Podia 9 17 29  
Pedir 9 5 50% Pediram, pediu 
Falecer 7 6 40%  
Chorar 5 5 38%  
Fazendo 4 6 32%  
Médica 3 3 28%  

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói / RJ, Brasil, 2020. 
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Já o diagrama da classe 3 nos revela que as palavras mais próximas ao 

eixo  de discussão central da classe formado pela palavra “exame” são: positivo, 

medo, fiz, posto, deu, falou, mandou, fiquei, contou, começo, operar, senhor, 

município, internar, teste. Distanciadas do centro do diagrama surgem as 

palavras: hospitalizado, social, nome ocultado (nome do médico infectologista 

que foi ocultado em garantia à confidencialidade das exposições) e a palavra 

“veio”, conforme figura 12: 

 

Figura 12: Diagrama em rede da Classe 3. 

 

 

Fonte: Tela extraída da análise pelo programa Alceste. Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 
2020. 
 

No quadro 5 constam os vocábulos mais significativos da classe 2 por 

ordem decrescente de Qui-Quadrado. 

Quadro 5 - Vocábulos presentes na classe 2, sua frequência, Qui-quadrado e percentual de 
associação a classe e variações de termo de acordo com a Classificação Hierárquica Ascendente 
(CHA). (Continua) 

Vocábulos Classe 
2 

 KIH2 Frequência Percentual Variações do termo (se 
houver) 

Imunodeficiência  308 76 79%  
Adquirida  157 33 94%  
Síndrome  157 33 94%  
Humana   149 47 70%  
Vírus  148 50 67%  
Cura  38 10 83%  
Esôfago  29  8 80%  
Pânico  25 5 100%  
Arrancar  20 4 100%  
Declarar  15 3 100%  
Morrendo 
 

 15 3 100%  

nome ocultado 
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(Conclusão) 
Vocábulos Classe 
2 

 KIH2 Frequência Percentual Variações do termo (se 
houver) 

Baixa  15 5 71%  
Ótimo  14  4 80%  
Acontece  14 12 43%  
Fato  13 6 60%  
Relação  13 6 60%  
Câncer  11 6 55%  
Hepatite  10 3 75%  
Intestino  10 3 75%  
Questão  10 3 75%  
Descobri  6 7 39%  

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói /RJ, Brasil, 2020. 

O diagrama em rede da Classe 2 nos revela que as palavras próximas ao 

eixo de discussão central formado pela palavra “imunodeficiência” são: câncer, 

Aids, doença, cura, acontece, relacionamento, baixa, ótima, fato, bactéria.  

Distanciadas do centro do diagrama surgem as palavras “morrendo” e “pânico”, 

conforme a figura 13: 

 

Figura 13: Diagrama em rede da Classe 2. 

 

 

Fonte: Tela extraída da análise pelo programa Alceste. Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 

2020. 
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6.2 Classe 3: A vulnerabilidade dos idosos ao HIV, a oferta 

do teste por profissionais de saúde e o tratamento com a TARV 

 

Na classe 3 obteve-se a contribuição de 21 idosos, 10 participante do sexo 

feminino e 11 participantes do sexo masculino. A média das idades dos 

participantes foi de 66,80 anos. 

Sobre o tempo de convívio, convivem de 0 até 10 anos com HIV 8 

participantes, de 11 até 20 anos (9), de 21 anos ou mais (4).  Residentes em Rio 

das Ostras somaram-se 14 participantes e em Araruama 7 participantes. 

Quanto a orientação sexual, se autodeclaram heterossexuais (18), 

bissexuais (2) e não declararam orientação sexual (1).  

O estado civil predominante foi o de participantes viúvos (9), seguidos dos 

divorciados (5), dos casados (5) e dos solteiros (2). 

O grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(8), seguido por aqueles que possuem ensino médio completo (5), fundamental 

completo (4), ensino superior completo (1), ensino médio incompleto (1), pós-

graduação (1) e analfabetos (1).  

Relativo a religião, os católicos foram representados por 13 participantes, 

seguidos pelos evangélicos (4), os que declararam não possuir religião (2), 

espíritas kardecistas (1) e espíritas umbandistas (1). Quanto a cor, se 

autodeclararam pardos (12), brancos (6) e negros (3). 

As UCEs desta classe revelaram como foi realizada a descoberta do 

diagnóstico, pontuando a abordagem dos profissionais atuantes nos setores de 

saúde ao qual os sujeitos recorreram. Cabe destacar a abordagem 

multidisciplinar no repasse do diagnóstico, sendo os profissionais psicólogos 

muito referenciados pelos participantes no momento do enfrentamento 

sorológico. 

Entende-se que na ocasião da entrega de resultado HIV reagente, o 

profissional realizador do exame deve dispor não somente de tempo, mas de 

aporte técnico para a prestação de apoio emocional, ajudando a pessoa a lidar 

com sentimentos que porventura surjam a partir desse resultado (LIMA, 2020). 

Assim, uma prática comum realizada pelas redes de atenção às ISTs é o 

aconselhamento pré e pós teste. Através da prática do aconselhamento, o 

profissional de saúde realiza, conjuntamente com o paciente, uma análise dos 
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fatores que podem tê-lo exposto ao HIV. É o momento onde também se realiza 

o repasse de informações para uma boa convivência com a patologia. 

 Entretanto, em estágios mais avançados, quando este idoso é 

hospitalizado, o confronto sorológico é realizado pela equipe que o assiste em 

ambiente hospitalar, onde nem sempre ocorre o manejo psicológico necessário 

sobre esta nova realidade que se desvela.  

Pupo (2013) ressalta que dentre as ações desempenhadas no combate à 

epidemia, estabelecidas como estratégias dentro dos serviços de IST, elencam-

se a detecção precoce através de testes rápidos diagnósticos (TRD) e a prática 

do aconselhamento. No entanto, a prática do aconselhamento apresenta 

imprecisões e ambiguidades dificultando a clara demarcação de suas fronteiras 

e identidades. Isto significa que as ambiguidades e imprecisões contidas na 

prática do aconselhamento se encontram no exercício do mesmo por indivíduos 

de diferentes posicionamentos ideológicos e pela dificuldade em reafirmar os 

limites de intervenção para com o outro, uma vez que o caractere humano é forte 

influenciador no relacionamento entre profissional aconselhador e o 

aconselhado.  

A prática do aconselhamento deve ser cercada de sensibilidade e de 

humanização para com a revelação sorológica do paciente. Geralmente, a 

abordagem ocorre em ambiente individualizado, preconizando a 

confidencialidade do cliente. 

Os participantes pontuaram que a descoberta ocorreu em face de 

sintomatologias de outras doenças e que o HIV não foi a primeira suspeita 

patológica a ser investigada. Assim, entende-se que os sinais e sintomas do HIV 

podem passar despercebidos pelos profissionais de saúde que mantêm o olhar 

focalizado nas doenças relativas à senilidade e não nas sexualmente 

transmissíveis. Tal fato incide na falta de oferta da testagem, no diagnóstico 

tardio, já em estágios mais avançados da doença. As UCEs abaixo revelam o 

momento do conhecimento por parte do idoso acerca do diagnóstico: 

 

[...] Fiquei muito ruim quando eu descobri, fiquei muito ruim, não sabia 
o que era. Aí eu estava tratando com um médico, achando que era 
anemia e a anemia não passava nunca, não ia embora.  
(UCE n° 0062; UCI 2. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 
 



   
84

[...] O médico que passou o exame. Mas não foi só o doutor que eu fui, 
eu fui em outros, quando eu ia ao banheiro eu sangrava, eu tinha o 
maior medo de estar com um câncer, e eu ali, a gente com medo acaba 
pegando as coisas, isso é verdade. 
(UCE n° 0490; UCI 18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 [...] eu vim saber que eu tinha porque eu tive uma pneumonia, então 
eles viram a minha taxa muito baixa, ficou repetindo, repetindo o 
exame, foi e constatou que eu tinha uma possibilidade de estar 
infectada e tal,  
(UCE n° 0280; UCI 09. Feminino, 66 anos, 0 a 10 anos de convívio com 
HIV, Rio das Ostras). 
 

Um participante expressou a dificuldade associada à entrega dos 

resultados de sorologias, indicando que o sistema de saúde possui fragilidades 

sobre a agilidade na entrega do exame, retardando assim o início precoce do 

tratamento, conforme apresenta-se na UCE seguinte: 

[...] eu quase que não cheguei. Quando descobri o vírus da 
imunodeficiência humana, se eu não corro atrás, hoje não estava aqui. 
Se eu não corro atrás com rapidez e se eu não pudesse pagar os 
exames, porque se fosse depender da rede pública eu não tinha nem 
conseguido pegar os exames.  
(UCE n° 0849; UCI 29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

A atenção prestada pelos serviços de atenção especializada (SAE) pode 

influenciar o pensamento do idoso sobre o convívio com a patologia. Assim, 

observa-se que o relacionamento interpessoal com os profissionais de saúde, a 

eficiência e a agilidade na entrega dos exames solicitados, o agendamento de 

consultas, a escuta ativa dos profissionais sobre as demandas dos usuários, os 

esclarecimentos sobre o convívio com a patologia, a preocupação e o carinho 

esboçado no atendimento, são fatores que podem elevar a autoestima do 

paciente e favorecer uma maior adesão ao tratamento (DA COSTA, 2015). 

Sobre a rotina de idas às consultas com o profissional infectologista nos 

serviços de IST, alguns participantes pontuam que foram identificados por 

pessoas próximas nos locais de tratamento (Postos de Saúde), este fato é 

carregado do estigma, uma vez que alguns tentam ao máximo preconizar seu 

anonimato sorológico, inclusive frequentando IST de outros municípios. Tal 

preocupação está presente na UCE abaixo: 

[...] e ele me viu lá no posto de saúde, contou para uma porção de 
gente, o pessoal veio me perguntar, quem falou isso para você? Não 
foi o fulano que falou que você está fazendo o tratamento lá do vírus 
da imunodeficiência humana. 
(UCE n° 0539; UCI 18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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Pode-se observar que os idosos se surpreendem com o teste positivo para 

HIV, conforme demonstrado nas UCEs abaixo: 

 
[...] quando eu descobri eu tinha cinquenta e cinco, foi por causa do 
meu marido, eu descobri e fui internar ele, ele estava passando mal 
falando que era coluna, coluna, coluna, eles fizeram exame nele, mas 
ele já estava num estado terminal. 
(UCE 0445; UCI 17. Feminino, 69 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio das 
Ostras) 
 
[..] paguei os exames, fiz imediatamente e em três dias que eu estava 
doente eu fui no médico ambulatorial, fui, quando ele falou assim vou 
internar o seu marido e eu me internei, me internei e cinco dias depois 
o doutor estava fazendo a visita à dois doentes. 
(UCE nº 0560; UCI 19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Cabe destacar que no plano de prevenção às ISTs, encontram-se como 

dificuldades associadas: a adesão ao preservativo, as dificuldades sobre o 

entendimento dos mecanismos de transmissão do HIV e a dificuldade de 

negociação pelos parceiros, principalmente das mulheres, do uso da camisinha 

(BURIGO et al., 2015). Esta afirmação verifica-se nas UCEs abaixo: 

 
 [..] o senhor ficou uns dias com ela e o senhor usou preservativo? Eu 
disse: eu não cara! Ela não quis! Ela está internada no São Vicente, 
eles fizeram o teste de vírus da imunodeficiência humana e ela está 
com vírus da imunodeficiência humana  
(UCE: n° 0651; UCI 21. Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 

Algumas UCEs revelam que a análise sobre os fatores que os 

vulnerabilizaram à infecção pelo HIV se ampliam em face dos procedimentos de 

saúde que os mesmos foram submetidos e dos relacionamentos sexuais 

esporádicos. 

 [...] me deu uma febre muito forte e eu parei numa farmácia de beira 
de estrada e fui tomar uma injeção e fiquei com isso. Foi em mil 
novecentos e noventa e oito, foi uma injeção que eu tomei, uma 
injeção. 
(UCE: nº 0778; UCI 27. Masculino, 74 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 

 
[...] nem namorar eu não namorava, nem beijinho na boca. De mil 
novecentos e noventa e dois até dois mil e seis eu namorava umas 
vinte, que eu dormia com elas, solteiro, e as mulheres de hoje não 
querem compromisso, eu sou aquele cara que para compromissar 
comigo tem que ser sério, 
(UCE: nº 0574; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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[...] mas até hoje eu ainda não descobri o porquê que eu peguei este 
vírus, eu não sei (...), a dentista que eu fui, que fez uma entrevista 
comigo antes de eu falar com você, eu contei para ela que eu fiz 
retoscopia antes, eu fiz umas três vezes. 
(UCE: n° 0483; UCI. 18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Rio das Ostras). 

 
Em alguns casos, percebe-se que a realidade sorológica as vezes é 

apresentada ao idoso quando o quadro de saúde de seus parceiros (cônjuges) 

se agravam. Isso decorre do fato de a população feminina idosa ter a crença 

firme na monogamia como fator de proteção ao vírus, sendo extremamente 

valorizada (BEZERRA et al., 2015; MENDONÇA et al., 2020). 

Ratificando a questão abordada sobre a crença na monogamia como fator 

protetivo, as participantes do sexo feminino expressaram os motivos da 

relutância e que as fizeram realizar o exame, conforme UCEs abaixo: 

[...] e ele ficou doente e ele morreu, ninguém sabia de nada, veio a 
minha enteada e falou assim comigo; faz o teste porque o meu pai não 
é fácil, faz o teste! Eu falei não, não vou fazer porque eu confiava nele. 
Ainda mais que ele era militar, todo metido a gostosão, e eu não fiz o 
teste. Passando uns seis anos em que ele tinha falecido, eu comecei a 
ficar doente, eu comecei a ficar com aquele negócio na boca, saiu 
aquelas pelotinhas no corpo, eu fui ficando magrinha, magrinha, 
magrinha, magrinha e não comia, não conseguia comer. 
(UCEs: n° 0753 e 0754, UCI.25. Feminino, 66 anos, 11 a 20 anos com 
HIV, Araruama). 
 

O estudo de Guerriero (2002) revela que existem representações sobre o 

caráter incontrolável, indomável e infiel dos homens no seu exercício sexual, 

assim como as dificuldades dos mesmos na adesão do preservativo, na 

associação da camisinha como mecanismo de contracepção, sendo pouco 

aceita como barreira de prevenção às ISTs.  

O fato de mulheres manterem relações sexuais sem preservativo com 

seus parceiros é justificado pelos laços de confiança desenvolvidos pelo casal 

ao longo do relacionamento. A crença pautada na monogamia como fator de 

proteção expõe a implicação entorno de que a segurança de um não reafirma a 

segurança do outro (GUEDES et al., 2009). 

O resultado positivo do exame para detecção do HIV encaminha o idoso 

para o início do tratamento, que pode trazer inúmeros desconfortos. Os idosos 

também pontuam as transformações geradas pelo tratamento com os 

antirretrovirais, assim como os efeitos colaterais das medicações, conforme 

descrito nas UCEs: 
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[...] no posto de saúde pediram muitos exames, fui no laboratório 
particular e paguei. Na semana seguinte levei lá, passou medicação e 
comecei a tomar. Quando comecei a tomar deu uma reação e fiquei 
cego, escureceu tudo, depois a vista voltou ao normal. Fiquei cego, 
mais ou menos uns cinco minutos, escureceu tudo, foi feio, foi 
brinquedo não. 

 (UCE: n° 0851; UCI. 29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

[...] a minha imunidade sempre foi muito boa. Assim meu problema todo 
foi no início porque eu tinha que tomar os remédios e eu não tinha nada 
e começava a passar mal por causa dos remédios, porque na época 
que eu comecei a tomar os remédios não eram como hoje.  
(UCE: n° 0815; UCI.28 Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 

 

Dentre as alterações mais comuns geradas pela terapia antirretroviral 

tem-se a síndrome lipodistrófica do HIV (SLHIV), que possui uma natureza 

multifatorial e a sua causa ainda não é totalmente elucidada, sabe-se que 

mulheres são mais suscetíveis ao seu desenvolvimento por causa dos genes 

ligados à captação do estrogênio (GOMES SILVA, 2020). 

Estudo de caso relata os seguintes sintomas associados a profilaxia pós 

exposição: mal-estar geral, fadiga, náuseas, plenitude gástrica e icterícia. A 

icterícia deve-se a alteração de enzimas hepáticas (OLIVEIRA ALVERCA, 2018). 

Entretanto, o avanço da terapia antirretroviral trouxe uma melhor 

qualidade de vida as pessoas que vivem com HIV, assim os participantes que 

aderem rigorosamente a terapia pontuam a evolução do tratamento desde sua 

descoberta, conforme UCE a seguir: 

 

[...] eu nunca tomei mais que, não, eu tomei cinco ai reduziu os cinco 
para um pouco menos, viraram três e agora viraram dois comprimidos 
e pelo o que o doutor fala, se continuar desse jeito, a vacina sair do 
jeito que estão falando, você vai pegar. 
(UCE: n° 0385; UCI.14, Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

Ratifica-se que a TARV impactou na sobrevivência dos pacientes que 

convivem com HIV, tendo esta evoluído e contribuído na qualidade de vida dos 

pacientes. Entretanto, seu uso deve ser contínuo e sempre acompanhado por 

profissionais de saúde para que outras sintomatologias e doenças oportunistas 

sejam manejadas assim que detectadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018b). 
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6.3 Classe 2: Os saberes sobre o HIV e Aids, as ponderações 

sobre outras patologias e as perspectivas futuras sobre 

longevidade 

 

Na classe 2 obteve-se a contribuição de 23 idosos, 11 participante do sexo 

feminino e 12 participantes do sexo masculino. A média das idades dos 

participantes foi de 65,52 anos. 

Sobre o tempo de convívio, convivem de 0 até 10 anos com HIV 7 

participantes, de 11 até 20 anos (10), de 21 anos ou mais (6).  Residentes em 

Rio das Ostras somaram-se 16 participantes e em Araruama 7 participantes. 

Quanto a orientação sexual, se autodeclaram heterossexuais (20), 

bissexuais (2) e não declararam a sua orientação sexual (1).  

O estado civil predominante foi de participantes viúvos (8), seguidos dos 

divorciados (6), dos casados (6) e dos solteiros (3). 

O grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(10), seguido por aqueles que possuem ensino médio completo (4), fundamental 

completo (3), ensino superior completo (3), ensino médio incompleto (1), pós-

graduação (1) e analfabetos (1).  

Relativo a religião, os católicos foram representados por 13 participantes, 

seguidos pelos evangélicos (5), os que declararam não possuir religião (2), 

espíritas kardecistas (1), espíritas umbandistas (1) e Budistas (1). Quanto a cor, 

se autodeclararam pardos (14), brancos (7), e negros (2). 

 Nas UCEs desta classe pode-se identificar alguns conteúdos 

representacionais que envolvem a definição distintiva entre possuir o HIV e o 

desenvolvimento da Aids. Os idosos se utilizam do aporte cientifico e de leituras 

para construírem a ancoragem sobre a diferença existente entre HIV e Aids. 

Cabe destacar que para Spink (1993, p.305): 

Entretanto, as representações sociais não são meras (re)combinações 
de conteúdos arcaicos sob pressão das forças do grupo. Elas são 
também alimentadas pelos produtos da ciência, que circulam 
publicamente através da mídia e das inúmeras versões populares 
destes produtos. 
 

Assim, reafirma-se a influência das informações científicas que são 

incorporadas e adquiridas pelos sujeitos na produção das representações. Esta 

influência que conceituam o HIV e a Aids são claramente identificadas, elas 
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explicam os efeitos da patologia sobre o seu organismo e imunidade, como 

também explicam as causas que levam à mortalidade.  

De acordo com Mendonça (2014), a representação social constitui-se das 

cognições associadas a um objeto, estas são definidas como conhecimentos 

simples ou relativos, podendo ser provindas de experiências, comunicações ou 

crenças elaboradas. Qualquer seja estas fontes, ela tem valor de evidência para 

os sujeitos. 

Cabe retomar os conceitos expostos por Moscovici (1978) sobre a 

produção dos conteúdos representacionais: na dimensão da informação (que é 

os conceito sobre o objeto), no campo da representação (que são as imagens 

construídas em torno do objeto) e na atitude (que são o posicionamentos dos 

sujeitos frente a incorporação do conhecimento sobre o objeto e que envolve a 

mobilização dos afetos). As ações individuais/coletivas tomam bases a partir 

destas dimensões. 

Assim, pelo grupo de idosos estudado, entende-se que o conceito da Aids 

ainda é objetivado à “doença” e a ancoragem da mesma se dá no entendimento 

de que a Aids produz hospitalizações/ internações. Já o HIV é objetivado como 

o vírus que os mesmos possuem e “transmitem”, este é analisado como uma 

condição “adormecida”.  Nas UCEs a seguir pode-se observar isso:  

 

[..] acho que foi em mil novecentos e noventa e seis, não lembro bem 
essa época. Mas eu nunca desenvolvi a síndrome da imunodeficiência 
adquirida, eu tenho o vírus, mas nunca desenvolvi, nunca tive nada em 
relação a síndrome da imunodeficiência adquirida, nunca fiquei 
internada, nunca tomei outros remédios. 
(UCE: n° 0814; UCI. 28. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
[...] me parece também que se o camarada fizer, não sei bem como 
que é o esquema, mas dizem que é aquele diagnóstico tipo sida, 
insuficiência de não sei o que, automaticamente está dizendo que o 
cara tem síndrome da imunodeficiência adquirida. 
(UCE: n° 0645; UCI. 20. Masculino, 70 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Rio das Ostras). 
 
[...]eu graças a Deus nunca desenvolvi nenhuma doença, eu apenas 
transmito, mas não cheguei a desenvolver a síndrome da 
imunodeficiência adquirida. Graças a Deus, porque eu procuro me 
cuidar, procuro me alimentar muito bem. Vim logo para cá. Mudei de 
cidade e passei a ter qualidade de vida, passei a fazer natação, 
comecei a andar de bicicleta. 
 (UCE: n° 0202; UCI.05, Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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Observa-se o conhecimento dos participantes em distinguir sua condição 

como pessoa HIV positiva, daqueles que desenvolvem os sinais clássicos da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids). De acordo com o Blog da Saúde 

do Ministério da Saúde (2017, online): 

Há muitas pessoas positivas para o vírus HIV que vivem anos sem 
apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Elas podem 
transmitir o vírus pelas relações sexuais desprotegidas, pelo 
compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho 
durante a gravidez e a amamentação. 

A ausência dos sintomas reafirma a construção de uma condição distante 

entre possuir o HIV e desenvolver a Aids. A literatura citada afirma que possuir 

o vírus não significa o desenvolvimento da doença. 

Nesta classe os participantes também mencionaram que a descoberta do 

HIV pode levar ao pânico e, consequentemente, o idoso a tentar suicídio. Os 

saberes também são expressados através de histórias e relatos compartilhados 

sobre outros soropositivos que não tiveram uma boa aceitação sobre seu 

diagnóstico. O conhecimento provindo do senso comum exerce grande 

influência no grupamento das Classes 2 e 3. A UCE abaixo apresenta o impacto 

que pode ocorrer na descoberta do HIV: 

 

[..] já ouvi casos de pessoas que ao saberem/ que estavam com o vírus 
da imunodeficiência humana pularam na frente de um carro, se 
jogaram embaixo de um trem, porque não sabem que existe um 
tratamento para isto. 
 (UCE: n° 0548; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Rio das Ostras). 
 

Fica evidente nas UCEs que o HIV provoca uma baixa imunidade 

ocasionando o aparecimento de outras comorbidades. Sendo uma condição que 

atua no sistema imunológico, ocasionando a imunossupressão, o HIV facilita a 

instalação de coinfecções oportunistas. Estas condições afetam os indivíduos 

em estados mais avançados e são geradas através da depleção das células CD4 

(SPEZIA, 2015). Assim, de acordo com as informações que adquiriram, os 

idosos explicam as modificações que o vírus produz em seu organismo e à sua 

imunidade, fato que, quando em níveis baixos os deixam mais suscetíveis a 

adquirirem infecções oportunistas, conforme ressaltam UCEs a seguir: 

 

 



   
91

[...] porque nossa imunidade é muito baixa, pessoas que tem vírus da 
imunodeficiência humana a imunidade é muito baixa, vai entrar 
hepatite, tuberculose, pneumonia e outras doenças demais, tudo vai 
entrar no teu corpo. 
(UCE: n° 0735; UCI.23. Masculino, 65 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[..] porque a pessoa que tem síndrome da imunodeficiência adquirida 
tem a vitalidade de tempo, todos os tipos de doença paralelas, por 
exemplo, tuberculose, a tuberculose e uma doença transmissível só de 
a gente estar conversando aqui. 
(UCE: n° 0588; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Observa acima a construção de uma imagem sobre a pessoa HIV positiva 

como o indivíduo de organismo fragilizado e suscetível aos ataques de 

microrganismos invasores provindos do ambiente externo. 

Laplantine (2001, p.244), sobre esta construção de enfermidade invasora 

em seu estudo de representações sociais da doença, explica: 

[...] a doença é considerada uma entidade exógena que penetra, por 
arrombamento, no corpo de um indivíduo não responsável por isso, e 
a cura consiste na destruição de uma positividade inimiga com a qual 
não se deve compor, mas que é preciso literalmente aniquilar. 
Inversamente, a doença não é mais percebida como uma entidade 
estranha ao doente. Ela dele procede e tem uma função valorizada, ou 
pelo menos significativa, que deve ser decodificada como um de seus 
componentes, e a cura consiste numa atividade reguladora, que não é 
mais, dessa vez, antagonística aos sintomas do doente. 

Deste modo os idosos também expressam as modificações em seu 

cuidado, principalmente no que concerne ao aumento em visitas médicas. 

Pontuam que o HIV permitiu com que os mesmos implementassem uma rotina 

mais intensa de visitas médicas e de observação sobre sua própria saúde. Isso 

denota a adoção de ações mais regulares de cuidado, conforme UCEs abaixo: 

[...] eu acho que mudou o meu cuidado assim, com a minha saúde, que 
eu não me ligava muito, eu era vaidosa assim, tipo, fazer uma 
academia, mas eu nunca liguei assim se eu estou com um, se eu estou 
com hipertensão. 
 (UCE: n° 0271; UCI.07. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] mudou muito porque eu tratei de me cuidar melhor porque antes eu 
não me cuidava, eu dificilmente, a não ser assim de eu ir a médico 
quando eu passasse mal, igual eu tive problema no intestino que dava 
colite hepática. 
(UCE: n° 0493; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

Um estudo que investigou o cuidado de si de idosos que vivem com HIV 

afirma que o cuidado/autocuidado pode ser expresso de diversas formas, com 
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atitudes que variam desde a renúncia de hábitos até a adoção de novos hábitos 

reafirmados como saudáveis (ARAÚJO et al., 2018).  

Os homens, dada a cultura de masculinidade socialmente instituída, 

tendem a buscar menos os serviços de atenção para cuidados de problemas de 

saúde. Desta forma, é uma estratégia viável na superação destas dificuldades 

associadas a adesão de homens ao tratamento, a oferta de um cuidado integral 

e individualizado pelos profissionais da ponta assistencial, focado no estímulo e 

na superação dos fatores que os fragilizam, sendo eles de origem social, cultural, 

econômicos e clínicos (MORAES et al., 2014). A terapia antirretroviral impõe a 

pessoa HIV positiva visitas regulares ao médico infectologista, desta forma, é 

comum que homens percebam que houve um aumento de seu cuidado, fato este 

imposto pelo próprio tratamento e pela terapia antirretroviral. 

No pensamento dos idosos desta classe observa-se a preocupação com 

a morte e o morrer. Deste modo as causas da mortalidade por HIV são 

explicadas pelos idosos através da exposição de conceitos e de imagens 

conforme UCEs a seguir: 

[...] morre devido as consequências que ela lhe causa, a o cara pegou 
uma gripe e não tem cura, pega uma não sei o que e não tem cura, aí 
não declara que morreu de síndrome da imunodeficiência adquirida, 
mas morreu de gripe, mas em contrapartida... 
 (UCE: n° 0644; UCI.20, Masculino, 70 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Rio das Ostras). 
 
 
[...] na entrada em conversas está entendendo? Na comunidade, 
porque eu vivo na comunidade, às vezes e até mesmo, fulano morreu 
de vírus da imunodeficiência humana e tal, morreu seco, morreu 
torrado, mas porque ele não se cuidou, se cuidado tem vida, tem vida 
longa, eu tenho certeza... 
(UCE: nº 0750; UCI.24. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 
 

A morte e o medo desencadeiam uma série de reações emocionais que 

colocam em análise as incertezas sobre a vida futura, sobre o percurso do 

tratamento e sua longevidade quando em associação com as enfermidades 

especificas da velhice. 

[...] a gente se olhar muito para a frente, vai dar de cara com a morte, 
porque a gente e mais velho que vocês. E vocês não estão nem aí. 
Essa coisa que eu acho que a gente tinha que estar trabalhando 
também em questão do vírus da imunodeficiência humana, e das 
doenças sexualmente transmissíveis todas, porque essa garotada está 
muito perdida, está muito sem orientação.  
(UCE: n° 0018; UCI.1. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
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[...] penso, lógico que penso, vivo com isso na cabeça, se chegar lá na 
frente o negócio vai ser mais difícil, vai, com certeza vai. Tem muitas 
pessoas, que não tem vírus da imunodeficiência humana e quando 
chega nessa fase é uma fase delicada, difícil. 
(UCE: n° 0837; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 

 

Com a descoberta do HIV, os indivíduos são forçados a lidar com sua 

finitude, deste modo expressam suas angústias. Estudo afirma em seus 

resultados que “A associação entre HIV e morte é feita, muitas vezes, por outras 

pessoas e, não pelos pacientes, ou, até mesmo, pela mídia” (MOREIRA, 2012, 

p.566). Em continuidade, a autora citada reconhece a influência da mídia na 

compreensão da doença pela sociedade e por pacientes, na superação dos 

aspectos negativos atribuídos à pessoa HIV positiva na interpretação de que 

existe vida digna e com qualidade de vida alcançável após o diagnóstico. 

Ao perder, com o passar dos anos, o status de doença que mata, o HIV é 

entendido pelos participantes como doença que possui tratamento ou de doença 

a qual, se o tratamento for rigoroso, alcança-se a estabilidade e sobrevida. A 

objetivação de doença que produz morte é repassada para outras patologias 

como o câncer. O câncer, a exemplo, toma este status objetivado ao ser 

comparado com o HIV como doença incurável, onde descobertas no campo 

científico ainda não conseguem dar conta de alcançar a cura. 

 Apesar do HIV também corresponder a uma condição incurável, o câncer 

é temido pela sua natureza devastadora, rápida, que não faz diferenciação de 

grupos, às vezes irreversível, de difícil tratamento e que agride o organismo 

daqueles que o possuem. Deste modo, a visão de doença que produz morte é 

projetada ao câncer e ancorada sobre o seu grau de mortalidade, tendo como 

base o pouco avanço gerado na sobrevida, como foi o sucesso da 

implementação e ampliação da oferta da TARV na rede pública para as pessoas 

HIV positivas. Desta forma são elaborados conceitos de desfechos menos 

favoráveis à aqueles que possuem câncer do que HIV. 

Cabe assinalar as considerações de Pombo de Barros e Arruda (2010, 

p.356): 

O equilíbrio sociocognitivo resultante da dinâmica das representações 
sociais é mantido pelo esforço de se ancorar o “novo”, o “diferente”, 
tornando-o familiar, de modo que não ameace tanto os vínculos e a 
estrutura social. O aspecto cognitivo está, portanto, articulado ao 
aspecto afetivo. 
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Assim as UCEs abaixo trazem as considerações que envolvem a 

expressão de conteúdos representacionais sobre atitudes, que envolvem os 

posicionamentos conceituais entre o câncer e o HIV e a possível contribuição 

atitudinal destas representações sobre a visão câncer/HIV. 

 

[...] é uma doença perigosa, mas o câncer é pior. Eu já vi muitos amigos 
morrerem, irem na minha frente de câncer. E já vi bilionário na minha 
idade que já foi embora.  
(UCE: n° 0843; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 [...] o câncer não tem jeito não, câncer tem não, a minha vizinha, 
médica pediatra, ela trabalhava lá no, não sei se você conhece, 
hospital do SASE em Município Ocultado. O câncer pegou ela, não sei, 
fez aquele tratamento todo, depois atacou a cabeça e dentro de dois 
meses foi embora. Nova, nova! 
 (UCE: n° 0844, UCI.29.Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 

. 

Sontag (2016) reflete sobre as doenças que produzem estigmas, tais 

como a Tuberculose, a Sífilis, Aids e o Câncer. Segundo a autora, que narrou 

em sua obra sua trajetória no tratamento do câncer, a Aids é atribuída a um 

quadro clínico que remete a um espectro de doenças, isto é, presume-se que o 

desfecho do paciente não tenha uma única causa, mas seja referente ao advento 

de infecções e patologias oportunistas. Contudo o câncer, sobre uma análise de 

um microprocesso, corresponde a uma causalidade, que não deixa de ser uma 

invasão, pois as células migram de lugar tomando órgãos e sistemas, 

corresponderia, portanto, a traição do próprio corpo. Existem particularidades 

que diferem a invasão exterior (como o caso da Aids) e a interior, uma delas é a 

sujeição/vulnerabilidade. 

Oliveira Braga (2016) estudou as representações sociais de pessoas que 

convivem com HIV, a Aids emergiu como uma doença crônica e tal fato, segundo 

o estudo, se deve à ancoragem da mesma com as doenças crônicas não 

transmissíveis aceitas no cotidiano das pessoas, favorecendo o processo de 

naturalização da síndrome. Assim, o HIV é ancorado como doenças comuns, 

socialmente aceitas, tais como a Diabetes.  Desta forma, os participantes 

pontuam o caráter de cronicidade de ambas patologias, distinguindo o grau de 

sofrimento entre elas, face a qualidade de vida que possuem na condução 

cotidiana das mesmas, conforme demonstrado nas UCEs: 
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[...] então não senti a necessidade, e tem horas que eu nem lembro, eu 
tomo o meu remédio, se eu tivesse uma diabetes, se eu tivesse alguma 
coisa assim, mas não como se eu tivesse vírus da imunodeficiência 
humana.  
(UCE: n° 0268; UCI.8.Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

 [...] que eu acho que a pessoa que tem glicose sofre mais do que a 
pessoa que tem vírus da imunodeficiência humana, e que tem que ficar 
tomando insulina, para mim eu acho que não mudou nada, a única 
coisa que eu espero de um dia ter a cura, não é nem por mim!  
(UCE: n° 0496; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

[...] e a preocupação da passageira é se tem um frigobar, se tem isso, 
se tem aquilo, por que? Porque ela é diabética há muitos anos. Essa 
mulher se fura com aquele raio daquela agulha todo dia três vezes ao 
dia. Eu acho isso um absurdo. É um martírio que você faz em você 
mesmo.  
(UCE: n° 0086; UCI2. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

 [...] e outra, é igual a diabetes, doença silenciosa. Minhas perspectivas 
são ótimas, porque é o seguinte: eu sou consciente de tudo, o que 
adianta eu chorar? A doença em si tem cura? Não! Não tem volta, não 
existe volta [...]  
(UCE: n° 0597; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

 Resultados semelhantes foram relatados em estudo de representações 

sociais realizado por Gomes (2011), a ancoragem no processo de ligação entre 

a Aids e a diabetes, configurada como síndrome não fatal, porém que possui 

controle, conduz os discursos dos participantes rumo aos elementos de 

superação da morte, dando lugar às representações da vida. 

Apesar do HIV ser uma doença incurável, de curso incerto, que confere 

algumas preocupações àqueles que a possuem, uma UCE expressou que o HIV 

somente gerou favorecimentos pessoais: 

 

[...] ok. O que eu faço com a convivência em relação a família, a 
doença? Nada, absolutamente nada! Em relação a síndrome da 
imunodeficiência adquirida até hoje deu tudo certo. Porque eu me 
prevaleci dessa condição de doente para ganhar muitas coisas, um 
sete um puro, um sete um puro, mas fazer o quê? Se o Brasil fosse um 
pais sério eu não seria um sete um, mas, um sete um dentro da lei, tá, 
o pior é isso. 
(UCE: n° 0892; UCI.30. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
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A cura é uma esperança dos idosos que convivem com HIV, 

principalmente para as gerações futuras que hoje se deparam com o diagnóstico 

positivo. 

[...] a perspectiva em termos de quê? De sobreviver? Eu espero em 
minha visão, que venha a cura, a cura é muito importante, que não e 
no caso que, eu tenho família, está nascendo, está gerando, então a 
gente tem que se preocupar para com esse e para com todo. 
 (UCE: n° 0740; UCI.24. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 
 [...] vai ser muito lindo e eu até me emociono em falar uma coisa 
dessas, porque vai ser muito lindo descobrir que o câncer vai ter cura, 
que o vírus da imunodeficiência humana vai ter cura, vai ser bem-
melhor.  
(UCE: n° 0498; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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CAPÍTULO VII  Conviver com HIV na velhice e as redes sociais 
de apoio: os nossos desafios, mudanças de vida e estratégias 

no convívio com HIV  
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7 Resultados das análises derivadas do programa Alceste 
(Classes 1, 4 e 5) 

7.1 Uma análise preliminar das UCEs das classes 1, 4 e 5 

 

O capítulo VI congregou a reunião entre a classe 1 (Conviver com HIV na 

velhice: a percepção dos idosos e as redes sociais de apoio) e a classe 4 (Os 

desafios e mudanças necessárias no bom convívio cotidiano com a patologia) e 

a classe 5 (Nossas estratégias: os comportamentos e ações que os idosos 

consideram viáveis e não viáveis para aqueles que convivem com HIV). Sendo 

assim, será realizada uma breve exposição da análise das UCEs pelo programa 

Alceste. 

A classe 1 apresentou 312 (UCEs) e representou 47% do corpus 

analisado. No quadro 6, constam os vocábulos mais significativos, ordenados de 

forma decrescente de  KIH2 (Qui-quadrado), sua frequência, seus respectivos 

percentuais de relação e variações do termo (se houver). 

Quadro 6 - Vocábulos presentes na classe 1, sua frequência, Qui-quadrado e percentual 

de associação a classe e variações de termo de acordo com a Classificação Hierárquica 

Ascendente (CHA). (Continua) 

Vocábulos KIH2 Frequência Percentual Variações do termo (se houver) 
Casa 39 64 80%  
Minha 31 113 66%  
Irmã 23 29 88%  
Filho 20 42 76%  
Homem 20 20 95%  
Meus 20 39 78%  
Família 19 24 89%  
Sozinho 16 14 100%  
Pessoa 14 84 62%  
Filhos 13 16 89%  
Pessoas  13 18 86%  
Precisar 13 18 86% Precisando, precisar, preciso, precisava 
Ninguém 13 36 72%  
Neto 12 13 93%  
Coisa 11 75 61%  
Mundo 11 25 76%  
Sabe 11 76 60%  
Mãe 10 24 75%  
Situação 10 9 100%  
Grande  9 8 100%  
Morre 9 18 78% Morrer, morreu, morrerem 
Mulher 9 24 73%  
Dinheiro 8 7 100%  
Perdi 8 7 100%  
Explicar 7 6 100% Explicação, explicou 
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(Conclusão) 
Vocábulos KIH2 Frequência Percentual Variações do termo (se houver) 
Tia 7 6 100%  
Deus 6 33 63%  
Discriminação 6 5 100% Discriminada, discriminado, 

discriminação. 
Impacto 6 5 100%  
Mudança 6 5 100%  
Pecado 6 5 100%  
Peguei 6 16 73%  
Souber 6 5 100%  
Ajuda 5 12 75%  
Amigos 5 13 72%  
Separar 5 7 88%  
Velha  5 7 88%  
Afasta 4 4 100%  
Amor 4 6 86%  
Ativa 4 4 100%  
Brinco 4 4 100%  
Emprego 4 4 100%  
Força 4 6 86%  
Poder 4 4 100%  
Sexo 4 4 100%  
Relacionamento 4 4 100%  
Confiança 3 3 100%  
Infelizmente 3 3 100%  

                Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói /RJ, Brasil, 2020. 

 Já a figura 14 apresenta o diagrama em rede realizado pelo programa 

Alceste, indicando as palavras mais próximas do eixo central de discussão da 

classe 1. 

 

Figura 14. Diagrama em rede da classe 1. 

 

 

Fonte: Tela extraída da análise pelo programa Alceste. Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 
2020. 
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Observa-se que as palavras mais próximas ao centro formado pela 

palavra “casa” retomam outros termos que versam sobre o núcleo familiar.  Desta 

forma, à margem do centro do diagrama encontram-se as palavras: família, mãe, 

filho, netos, coisa, pessoa, sozinho, situação, morte e homem. Distanciados do 

centro do diagrama surgem as palavras: preciso, mundo e pessoas. 

 Esta figura acima apresentada nos indica que nesta classe os 

participantes discutiram sobre o sistema de apoio ou pelo menos sinalizaram a 

grande representatividade que os membros da família possuem para os mesmos 

em suas contribuições.  

Já a classe 4 apresentou 80 (UCEs) representando 12% do corpus. No 

quadro 7 constam os vocábulos mais significativos por classe integrante, 

ordenadas de forma decrescente de  KIH2 (Qui-quadrado), sua frequência, seus 

respectivos percentuais de relação e variações do termo. 

 

Quadro 7- Vocábulos presentes na classe 4, sua frequência, Qui-quadrado e percentual 

de associação a classe e variações de termo de acordo com a Classificação Hierárquica 

Ascendente (CHA). 

Vocábulos Classe 4 KIH2 Frequência Percentual Variações do termo (se houver) 
Hora 99 19 76%  
Tomar 75 41 36%  
Remédio 60 29 40%  
Café 59 8 100%  
Manhã 44 6 100%  
Deixar 41 16 47%  
Água 37 7 78%  
Almoçar 29 5 83%  
Durmo 29 4 100%  
Bebe 23 12 40% Beber 
Pronto 23 5 71%  
Geladeira 22 3 100%  
Janta 22 4 80% Jantar 
Noite 17 4 67% Noites, noitada 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói/RJ, Brasil, 2020. 

 

O diagrama da classe 4 (Fig.15) nos revela que as palavras situadas 

próximas ao eixo central de discussão formado pela palavra “hora” são: remédio, 

tomar, amanhã, deixar, dormir, noite, almoçar, café, água, pronto e bebe. 

Distanciadas do eixo tem-se as palavras “nas” e “janta”. 
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Figura 15: Diagrama em rede da Classe 4. 

 

 

Fonte: Tela extraída da análise pelo programa Alceste. Dados de pesquisa. Niterói/RJ, 2020. 

 

A classe 5 apresentou 53 (UCEs) representando 10% do corpus 

analisado. No quadro 8 constam os vocábulos mais significativos por classe 

integrante, ordenadas de forma decrescente de  KIH2 (Qui-quadrado), sua 

frequência, seus respectivos percentuais de relação e variações do termo. 

 

Quadro 8 - Vocábulos presentes na classe 5, sua frequência, Qui-quadrado e percentual 

de associação a classe e variações de termo de acordo com a Classificação Hierárquica 

Ascendente (CHA). 

Vocábulos Classe 5 KIH2 Frequência Percentual Variações do termo 
Regra 58 5 100%  
Ritual 58 5 100%  
Cuidar 56 18 35% Cuidados 
Feliz 51 8 52%  
Alimentar 36 8 47% Alimentação 
Beber 35 11 37% Bebem 
De manhã 32 5 63%  
Vida 25 17 23%  
Sinceramente 24 3 75%  
Fumar 23 6 43% Fuma, fumo 
Gosto 22 9 31% Gosta 
Preocupa 19 4 50% Preocupação, preocupado 
Geral 18 3 60%  
Mudam 14 7 28% Mudou, muda, mudasse 

Fonte: Dados de Pesquisa, Niterói / RJ, Brasil, 2020. 

 

No diagrama em rede da classe 5 (figura 16), as palavras situadas 

práximas ao eixo formado pela palavra “regra” são “gostar” e “vida”. Distanciados 
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do eixo estão as palavras: beber, ritual, fumar, mudar, geral, cuidar, preocupar e 

alimentar.   

Figura 16: Diagrama em rede da Classe 5. 

 

 

 

Fonte: Tela extraída da análise pelo programa Alceste. Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 
2020. 

 

7.2  Classe 1: Conviver com HIV na velhice: a percepção dos 

idosos e as redes sociais de apoio 

 

Na classe 1 obteve-se a contribuição de 27 idosos, 15 participante do sexo 

feminino e 12 participantes do sexo masculino. A média das idades dos 

participantes foi de 65,81 anos. 

Sobre o tempo de convívio, convivem de 0 até 10 anos com HIV 9 

participantes, de 11 até 20 anos (12), de 21 anos ou mais (6).  Residentes em 

Rio das Ostras somaram-se 18 participantes e em Araruama 9 participantes. 

Quanto a orientação sexual, se autodeclaram heterossexuais (24), 

bissexuais (2) e não declararam a sua orientação sexual (1).  

O estado civil predominante foi o de participantes divorciados (9), de 

viúvos (9), seguidos dos casados (6) e solteiros (3). 
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O grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(13), seguido por aqueles que possuem ensino médio completo (4), fundamental 

completo (4), ensino médio incompleto (2), ensino superior (2), pós-graduação 

(1) e analfabetos (1).  

Relativo a religião, os católicos foram representados por 13 participantes, 

seguidos pelos evangélicos (9), os que declararam não possuir religião (3), 

espíritas kardecistas (1) e espíritas umbandistas (1). Quanto a cor, se 

autodeclararam pardos (16), brancos (7) e negros (4). 

As UCEs apontam que o diagnóstico do HIV no idoso é cercado de tabus 

e de medos, alguns sentimentos são referidos na descoberta da sorologia 

reagente para HIV. São pontuados pelos participantes os sentimentos de 

surpresa, de tristeza, de não aceitação e de revolta com o diagnóstico. Alguns 

mencionam que tais sentimentos foram contornados pelos profissionais dos 

setores que realizaram e transmitiram o resultado do teste. Tal situação 

demonstra a importância de os profissionais de saúde estarem preparados para 

o atendimento ao idoso, não só no que concerne às suas demandas de saúde, 

mas também às questões emocionais. 

Em relação ao impacto da descoberta do HIV, são reiteradas as reações 

e sentimentos vinculados à depressão, susto, choque, sofrimento, trauma e 

medo da morte. Após o choque da descoberta, geralmente ocorre a resignação 

e a racionalização da condição de saúde (BRANDÃO, 2019; SERRA, 2013). 

O resultado de uma sorologia positiva para o idoso produz elementos 

importantes sobre o processo de aceitação da nova realidade de vida. A primeira 

delas é a internalização/decodificação pelos sujeitos das informações 

midiaticamente veiculadas de que o HIV ainda é uma condição incurável, tendo 

as influências históricas, sociais, cientificas produzidas sobre a mesma. 

Cabe destacar que os sujeitos, para a formulação das representações, 

utilizam conceitos científicos que foram adquiridos com o tempo e por influência, 

na tentativa de traduzir e conceituar para si o que é e quais repercussões a 

doença possui. Desta forma, neste complexo de informações, surgem não 

somente as representações sociais, mas também as manifestações dos 

elementos cognitivos e afetivos vinculados ao objeto, a influência nas práticas 

individuais e as atribuições apreciativas e pejorativas (julgamentos) sobre um 

fato. 
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Desta forma, corrobora-se que o senso comum continua sendo concebido 

como um estágio arcaico de compreensão, que inclui uma magnitude de 

conhecimentos que não se modificam, mas que têm suas raízes na percepção 

direta das pessoas e das coisas (MOSCOVICI, 2015). 

 Nas UCEs abaixo, observa-se como é difícil aceitar o diagnóstico positivo 

para HIV mesmo com todo a arsenal medicamentoso existente para o 

tratamento:  

[...] eu falei, eu não vou me tratar não, eu vou me matar, eu não vou 
me tratar, vou me matar. Ela falou assim, você não vai fazer isso, eu 
falei, vou, você não vai, vou, eu não quero saber, não quero saber, não 
aceito isso na minha vida, não aceito, não aceito, ela pegou, 
conversou, chamou outra menina que era psicóloga, me chamou. [...] 
ela me botou dentro de um quarto, trancou a porta, conversou, eu não 
aceito, eu não aceito, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito, 
falando isso para ela né, que não aceitava, aí ela conversou, 
conversou, conversou comigo, aí tá. X 
(UCEs: n° 0165 e nº 0167; UCI.4, Feminino, 63 anos, 0 a 10 anos com 
HIV, Rio das Ostras). 

 
[...] bom, eu agora estou tranquila, mas eu tenho muita tristeza dentro 
de mim por causa disso. Sinto muita tristeza dentro-de mim. Vivo uma 
vida tranquila, mas sei lá, não é como era antigamente. O nome, só o 
nome já assusta a gente. Só esse nome assusta! 
(UCE: nº 0327; UCI 13. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 

A palavra aceitar é bastante vinculada à recepção do diagnóstico positivo 

dos sujeitos. Desta forma, o convívio com a sorologia ocorre a partir da aceitação 

do mesmo sobre o novo panorama de vida. Esta aceitação não ocorre de modo 

imediato, conforme é ratificado pelas UCEs, mas envolve um trabalho muito 

árduo dos profissionais de saúde quando mencionam o diagnóstico.  

Assim que a doença é gradativamente aceita pelo idoso, ela se torna parte 

do sujeito, uma parte incorporada. Não foi incomum os participantes 

relacionarem o HIV como patologia “deles”. Contudo, e apesar dos elementos 

que expressam a aceitação presente nas UCEs, o diagnóstico ainda representa 

uma notícia extremamente desagradável, que aflora os medos e receios, uma 

vez que ainda remanesce a objetivação da doença como incurável e produtora 

de mortes. 

Esta interpretação, de fato, se deve a todo histórico da Aids desde sua 

descoberta. Hoje com os avanços e terapias antirretrovirais cada vez mais 

eficientes, a mortalidade e a visão de doença exterminadora se atenuaram, 
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sendo vinculada àqueles que por qualquer motivo desistem do tratamento e de 

si. Assim, o HIV ganha espaço junto às doenças crônicas, tais como a diabetes 

e a hipertensão, que são patologias que afetam os idosos consideradas como 

“doenças da velhice”. 

Enquanto alguns participantes relatam as dificuldades da descoberta e 

analisam as fontes originárias da infecção, outros revelam conformação sobre a 

mesma, uma vez que o estilo de vida adotado favoreceu a contração do vírus. 

Observa-se que os participantes confundem vida sexual intensa com pouco 

cuidado com a sua própria proteção. A atividade sexual intensa ainda é ancorada 

para os idosos como uma vida promíscua. Nas UCEs, os idosos deixam isso 

muito evidente. Em nenhum momento verifica-se a reflexão acerca do fato de ter 

adquirido a doença pela falta do uso do preservativo. 

 

[...] eu vivi intensamente sexualmente tudo quanto era maneira que 
você pode imaginar sexualmente eu vivi, então já era de se esperar. 
Eu não pensei que fosse, vi muitos amigos meus irem embora. Não 
imaginei que poderia acontecer comigo, você nunca imagina que pode 
acontecer com você, até que acontece! 
(UCE:  n° 0057; UCI.2. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras) 
 
 

Os estigmas também estão presentes, de forma que o vírus é diretamente 

atribuído às más condutas sexuais. Assim, a figura de quem tem HIV ancora-se 

na ideia de pessoa promíscua. A promiscuidade, como atributo socialmente 

negativo, ganha seu reforço na história da epidemia, onde as populações-chave 

representados pelas prostitutas, gays, heroinodependentes e hemofílicos (4H), 

eram vislumbrados como os maiores propulsores do vírus. Hélene Joffe (1995, 

p.297) esclarece que: “Doenças epidêmicas incuráveis também têm sido 

associadas a práticas que a ideologia hegemônica constrói como ‘estrangeira’, 

tais como bestialidade, alcoolismo e promiscuidade” 

Moscovici (2015, p.35) explica que:  

[...] cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por 
convenções, que claramente define suas fronteiras e distingue 
mensagens significantes de mensagens não significantes e que liga 
cada parte a um todo e coloca cada pessoa a uma categoria distinta. 
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Estudos de Brandão (2019) enfatizam a percepção associada ao HIV a 

populações-chave ou às condutas socialmente reprovadas, geralmente 

atribuídas a responsabilidade “do outro” e ao fruto de uma falha moral do sujeito.  

Para Denise Jodelet (2001, p.2): 

[...] antes da pesquisa científica trazer algumas clarificações sobre sua 
natureza, as pessoas elaboraram "teorias" apoiando-se nos dados de 
que dispunham sobre os portadores (drogados, hemofílicos, 
homossexuais, recebedores de transfusões de sangue) e os vetores 
(sangue, esperma) do mal. O que se sabia da transmissão da doença 
e de suas vítimas favoreceu, em particular, a eclosão de duas 
concepções, uma de tipo moral e social e outra de tipo biológico, cada 
uma tendo uma incidência evidente sobre os comportamentos, nas 
relações íntimas ou face-a-face das pessoas alcançadas pela doença. 

 

Quando esta análise moral ocorre, entende-se que os sujeitos se retiram 

do escopo de responsabilidade sobre sua vida e seu comportamento sexual, se 

vitimizam e estigmatizam mais ainda a pessoa HIV positiva e o grupo ao qual 

pertencem. Assim, é comum as mulheres infectadas se referirem aos seus 

parceiros como “aquele safado”, aquele que “transa com homem com mulher e 

com tudo”’. 

Já aqueles que possuíam como práticas o “exagero sexual” analisam que 

a infecção pelo HIV foi apenas uma consequência, um fato esperado. É possível 

conceber a ancoragem realizada sobre a promiscuidade associada à patologia. 

A palavra “estigma” surgiu na fala de alguns participantes sobre a 

revelação do diagnóstico e foi associada a figura pública de Cazuza, cantor que 

morreu de Aids na década de 1980, ano este em que a própria doença e seu 

tratamento estavam sendo pesquisados. Cabe pontuar que à época a evolução 

do HIV para a Aids tinha sinais e sintomas característicos: o emagrecimento 

global, a perda de cabelo, de gordura global e da face. Desse modo, existe a 

objetivação sobre uma determinada figura tipo daquele que possui Aids quando 

eles referenciam os outros sujeitos como “a cara do Cazuza”.  

Goffmam (1981) traz contribuições importantes sobre o termo estigma, 

que geralmente condiz a atribuição de sentidos depreciativos, associados a uma 

linguagem de relações e não de atributos. Desse modo, um atributo que 

estigmatiza alguém confirma a normalidade do outro. O autor pontua três tipos 

existentes de estigmas: o de abominações do corpo, as de culpa para com o 

caráter individual e os estigmas associados as questões tribais, de raça, nação 

e religião. 
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Estes eventos demonstram a existência de uma imagem estereotipada 

sobre a pessoa HIV positiva, assim como mudanças no convívio quando ocorrem 

alterações físicas que os caracterizam como pessoa com a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (Aids), conforme demonstram as UCEs: 

 

[...] ou poderiam estigmatizar como “Cazuza da vida”, vai morrer, 
começar o velório antes da hora. Esse início foi durante um bom tempo 
bem inerte, porque as pessoas não sabiam, então me tratavam de uma 
forma, os amigos e tudo. 
(UCE: nº 0023; UCI. 01. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 
 
[...] houve um impacto de princípio porque como eu vi muitos amigos 
meus morrerem, e morrerem feio, porque na época só existia o 
zidovudina. E o zidovudina tinha um efeito colateral horrível. Você 
ficava com diarreia, você debilitava muito e você perdia todo o líquido 
do corpo porque você ia secando. [...] então lidei com muitas 
lindíssimas e maravilhosas que eu vi irem embora assim, igual bicho. 
E você vê uma morte horrorosa porque você seca, você fica na pele e 
no osso! 
(UCEs: nº 0058 e nº 0060; UCI.02. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + 
com HIV, Rio das Ostras). 
 

Pode-se inferir que o tempo de convivência com a patologia é fundamental 

para os participantes. Há um momento inicial de impacto na descoberta, 

envolvendo as expressões de culpabilização, análise sobre a promiscuidade e 

de vitimização. Com o passar do tempo, ocorre a gradativa aceitação acerca do 

convívio com a patologia e a normalização dos acontecimentos. Compreende-

se que a normalização dos sujeitos sobre o convívio com a patologia foi muito 

favorecida pelos avanços medicamentosos, a supressão de sintomas antes 

muito proeminentes e o alcance de uma vida muito próxima do normal. O tempo 

de convívio com o vírus é fator significativo para os participantes. 

Assim, os avanços nos tratamentos minimizaram sinais e sintomas e 

geraram qualidade de vida, como desdobramentos, repercutiram na geração da 

objetivação de “normalização” sobre o convívio e também na sensação de não 

conviver com o vírus (esquecimento da patologia). Os participantes se utilizam 

de tais objetivações para a redução dos impactos que representam conviver com 

HIV, uma vez que a doença, ainda ocupa o status de condição incurável e de 

desfechos incertos. Algumas falas superlativam o bem-estar no convívio com o 

HIV, conforme demonstram as UCEs seguintes: 
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[...] eu fiquei na minha. Para mim agora ficou normal, depois-de um ano 
está normal, e como se eu não tivesse assim nada, porque eu não sinto 
nada graças a Deus, não sinto nada. 
(UCE:  n° 0176; UCI.04. Feminino, 63 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras) 
 
[...] não houve mudanças, continua a mesma coisa. Para mim é normal, 
uma vida como com qualquer outra doença mesmo de velhice, então 
isso não me incomoda não, isso eu não tenho nada a reclamar não, 
porque eu se eu não falo e quem sabe não vai falar! 
(UCE:  n° 0247; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...]. para mim foi uma barra no princípio, mas agora eu estou mais 
tranquilo, estou me sentindo bem, não estou me sentindo mal, eu acho 
que eu estou me sentindo curado. Por incrível que pareça não estou 
sentindo nada de anormal. 
(UCE:  n° 0129; UCI.03. Masculino, 65 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] olha meu amor, para mim é normal, eu vivo uma vida normalíssima, 
no início eu senti muito o impacto, senti muito desânimo da vida 
entendeu que eu achei que ia, e agora eu aprendi a conviver com isso 
e não sinto nada, aliás eu nunca senti nada! 
(UCE:  n° 0279; UCI.09. Feminino, 66 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Canguilhem (2009, p.48) traz reflexões filosóficas sobre o que é a palavra 

“normal”, a partir do Vocabulaire technique et critique de la philosophie de 

Lalande: 

 
[…] aquilo que não se inclina nem para a esquerda nem para a direita, 
portanto o que se conserva em um justo meio-termo; daí derivam dois 
sentidos: é normal aquilo que é como deve ser; e é normal, no sentido 
mais usual da palavra, o que se encontra na maior parte dos casos de 
uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de 
uma característica mensurável. 
 
 

Já Abbagnano (2007, p.717) conceitua: 
  
NORMAL (in. Norma!; fr. Normal; ai. Normal; it. Normale). 1. Aquilo que 
está em conformidade com a norma. 2. Aquilo que está em 
conformidade com um hábito, com um costume, com linha média 
aproximada ou matemática, ou com o equilíbrio físico ou psíquico. 
Neste sentido, diz-se, p. ex.. levar vida N.", para dizer uma vida 
segundo os costumes de certo grupo social, ou "tem peso N." ou " 
altura N.", para dizer que tem peso ou altura correspondentes à média 
dos indivíduos da mesma idade, raça, etc, ou " mente N.", "um 
organismo N.", para indicar a boa saúde mental ou física. Este uso do 
termo não é completamente impróprio porque, embora as normas às 
quais se refere sejam obtidas de generalizações empíricas, são 
empregadas como critério de juízo e estabelecem uma "normalidade". 

 

Os conceitos e definições de “normal” acima descritos informam que se 

uma doença que antes possuía toda uma sintomatologia que levava o indivíduo 
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à morte, que possuía características marcantes naqueles que a possuíam, e se 

hoje ela não produz mais tais evidências, aqueles que a possuem pontuam estar 

livres da mesma. O uso da palavra “normal” torna-se um processo de objetivação 

dos participantes no cotidiano e no convívio dos idosos com HIV.  

Estudo de Gomes et al. (2012) desenvolvido com pessoas que vivem com 

HIV hospitalizados sobre o convívio social demonstra que, apesar de realizarem 

o esforço de naturalização e normalização sobre a nova realidade de saúde, 

ainda coexiste o sentimento de que viver uma vida normal com HIV é algo 

inalcançável. Os fatores associados as estas representações são o preconceito, 

a atitude negativa frente à morte, fortemente influenciadora no processo de 

adesão terapêutica, uma vez que a morte é vista como consequente e 

irremediável. A Aids ainda encontra-se ancorada na visão das doenças que 

foram traduzidas como pragas, embora hoje se saiba que as perspectivas sobre 

a expectativa de vida aumentaram, evoluindo-a a um status de evolução crônica 

(GOMES et al., 2012). 

Um estudo investigativo de Barros (2018) realizado sobre as bases 

ideológicas de idosos que convivem com HIV, explica que as falas que dizem 

que “não sentem nada”, “que conviver com HIV é normal”, surgem sob forma de 

negar aos outros e a si próprio aquilo que realmente o HIV representa, isto é, 

uma condição a qual precisará tomar medicação indefinidamente e, além disso, 

traz repercussões sobre a atividade sexual e o desempenho da sexualidade. 

Desta forma, os sujeitos se esquivam, negam sua condição como uma estratégia 

de trazer o conforto e a aceitação necessária à condição vivenciada (BARROS, 

2018).  

Compreende-se o fato de que os sujeitos tendem a normalizar a 

convivência com o HIV, uma vez que as próprias condutas realizadas no 

tratamento incluem uma terapêutica baseada em medicações de tomadas 

regulares, sendo um comprimido combinado, que não altera a qualidade de vida, 

os atributos físicos e a produtividade dos mesmos. 

O critério de normalização também traz outros comportamentos como 

sigilo acerca do HIV, pelo esquecimento da patologia e pelo isolamento, 

demonstrando que ainda há no coletivo o processo de estigmatização. Estes 

comportamentos são capazes de proteger os idosos dos aspectos negativos 

socialmente veiculados existentes no senso comum e já quase inexistentes no 

pensamento reificado. Quando o idoso não expõe o seu diagnóstico, ele se 
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poupa do julgamento do seu círculo social, o que não acontece em casos de 

outras doenças como, por exemplo, a hipertensão, diabetes e outras.  

Assim, o medo que acompanha a exposição de sua sorologia se relaciona 

aos sentimentos negativos de julgamento, de afastamento, de discriminação, de 

isolamento praticados pelo “outro”. E quem é esse “outro”? São aqueles que 

estão, principalmente, dentro do círculo social deste idoso HIV positivo. O “outro” 

é capaz de desferir os sentimentos negativos da doença, fazendo-o viver sob 

uma ótica excludente. Entretanto, quando ele esquece que é HIV positivo, ele 

tenta se reinserir no contexto social esperado, de patologias previsíveis, 

principalmente no que concerne aos desfechos de saúde que são possíveis aos 

idosos, que são as de doenças não transmissíveis.  

As UCEs abaixo reafirmam o critério de esquecimento do HIV como 

recurso na redução dos impactos sobre o convívio com o vírus: 

 

[...] porque você vê eu não procurei a doença, ela veio, ela já está, ela 
tinha que ser minha. Mas eu aceitei numa boa. Claro que foi ruim, foi. 
Foi terrível. Mas eu me levantei como se fosse uma fênix. Eu renasci 
do fundo do poço. Eu falei, não é doença que vai me derrubar, não é, 
eu vou lutar com toda a minha força e eu lutei, e hoje eu sinto como se 
eu não tivesse. 
(UCE: nº 0210; UCI.05. Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] olha, eu nem lembro que eu tenho, porque no início foi muito difícil, 
claro, com certeza, quando você recebe o diagnóstico, então o que que 
eu fiz, eu guardei para mim, só falei para um irmão meu, entendeu, 
(UCE: nº 0262; UCI.08. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 

O convívio social com o HIV pontuado pelos participantes como 

“tranquilo”, tem a sua justificativa se agregado conjuntamente ao sigilo. O sigilo 

favorece a manutenção do círculo social dos idosos que convivem com HIV. 

Assim, os idosos pontuam que as possíveis mudanças que ocorrem na vida 

daquele que possui HIV são decorrentes do conhecimento do diagnóstico pela 

sociedade e por aqueles que o cercam. O sigilo também contribui para com 

aqueles que possuem ou não querem lidar com o preconceito daqueles que o 

cercam. 
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[...] do convívio social, não, porque eu não explanei para ninguém, 
então não houve mudança, haveria mudança sim que se eu tivesse 
falado eu teria dito que haveria. As pessoas iam, a não, fulana tem, 
então para mim não houve mudança, nem na vida cotidiana, nem na 
minha família, porque a minha família não sabe. 
(UCE: nº 0269; UCI.08. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

[...] poucos sabem. Nem meus amigos sabem, e uma coisa que você 
não pode ficar fazendo propaganda. É que cada um tem sua reação, 
então a gente tem que, nem meus amigos sabem, ninguém sabe  
(UCE: nº 0834; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

O sigilo também vem ao encontro do sentimento de proteção dos 

familiares e entes queridos. Existe o receio de que ao exporem o diagnóstico aos 

familiares, alguns queiram tirar satisfações com o possível parceiro (a). Desta 

forma surge o medo como sentimento presente na revelação da doença para a 

família. Esses sentimentos podem ter relação direta com a criação rígida a que 

foram expostos e expuseram seus filhos (medo de julgamento) ou o medo de 

retaliações para com o parceiro (a) por parte da família. 

 
[...] se ele souber ele vai tirar satisfação com a pessoa, porque o amor 
dele comigo é muito. Sabe, é um homem de quarenta e oito anos. Aí 
eu prefiro não falar nada, fico quietinha. Se for preciso eu ir numa 
reunião, como já me chamaram, que vai me expor, eu não vou, mas a 
família sabe. 
(UCE: nº 0318; UCI.12. Feminino, 72 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 
[...] mas eu não quero pegar doença em ninguém, tenho medo de falar. 
Eu tenho oito filhos, mas só quem sabe da minha doença é a minha 
filha mais velha. Eu não quis falar para os meus filhos, porque sempre 
fui uma mãe assim, muito dura, e depois de velha, peguei esta doença 
(UCE: nº 0242; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Assim, como estratégias para revelar sua condição, os idosos elegem 

algumas pessoas de maior confiança no núcleo familiar para exporem a sua 

situação de saúde. Geralmente o diagnóstico é omitido dos filhos e netos 

conforme as UCEs: 

 

 [...] não, para quem eu falei continua a mesma coisa, porque só quem 
sabe é meu genro, minha filha mais velha e meus patrões, só eles 
quatro e as pessoas daqui que sabem, que gostam. 
(UCE: nº 0246; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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[...] eu morri e vivi de novo. Não, as pessoas que me conhecem, 
ninguém sabe que eu tenho isso. Eu não falei para ninguém, só a 
minha filha que sabe, e mais ninguém, e o pai do meu neto. 
(UCE: nº 0334; UCI.13. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras).  
 
 

  Existem duas posturas pontuadas pelos idosos na recepção do 

diagnóstico pelos componentes do núcleo familiar, a primeira delas seria o 

sentimento de apoio. O sentimento de apoio da família na revelação diagnóstica 

gera alívio a este idoso. O aporte familiar surge como elemento de extrema 

importância no convívio do idoso HIV positivo, desta forma a família é 

reconhecida como a base primordial, a rede de apoio. Quando esta aceita e sabe 

de sua condição de saúde, o convívio do mesmo com a doença se torna mais 

leve, mais tranquilo e tênue, gerando elementos de superação sobre os impactos 

sociais enfrentados pela pessoa HIV positiva, duas delas: a discriminação e o 

preconceito conforme UCEs a seguir: 

 

 [...] não vou dizer para você que eu não tinha medo, eu tinha bastante 
medo de falar para eles, qual seria a reação deles. Nunca recebi outra 
coisa que não fosse apoio. 
(UCE: nº 0011; UCI.01. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] todos da família conhecem e sabem, porque realmente alguns eu 
passei e alguns me acompanharam quando eu tive a crise, eles me 
acompanharam. A convivência é tranquila graças a Deus. Não, não 
houve mudança nenhuma, são todos meus amigos, a gente convive 
juntos, brinca. 
(UCE: nº 0739; UCI.24. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[...] olha, para mim é normal, porque a minha família aceitou tudo numa 
boa, meus irmãos, quando a doutora explicou para ele dizer o que eu 
tinha, eles me deram apoio demais, meu irmão me levou para Niterói, 
me tratou, eles me dão apoio assim sabe. 
(UCE: nº 0765; UCI.25. Feminino, 66 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

O núcleo familiar tem grande força representacional, uma vez que quando 

o idoso é aceito pelo núcleo como pessoa vivendo com HIV, o mesmo se 

encontra inserido socialmente. As palavras “família” e “aceitação” vinculam-se 

neste estudo a relatos positivos do convívio com o vírus. 

Entretanto, verifica-se que há um segundo sentimento que é o medo da 

exclusão do núcleo familiar e o acúmulo de prejuízos e perdas financeiras, falta 

de apoio, somados ao fato de se encontrarem em uma idade mais avançada, 
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pouco produtiva e de dependerem da aposentadoria para garantirem a sua 

sobrevivência. 

 

 

[...] se eu estivesse com meu celular eu ia te mostrar. Mas eu não tenho 
meus irmãos para ajudar, eu não tenho dinheiro. Agora só tenho dois 
alugueis, eu não tenho como pagar, as pessoas não entendem. 
(UCE: nº 0399; UCI.14. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 [...] mas ninguém nunca me deu um pão.  O que eu tenho foi o que eu 
trabalhei, eu consegui, então tem o meu irmão que tem condições e 
não faz nada pela gente, por mim, não vai lá ver se tem um leite, eu 
que estou passando uma situação que só Deus sabe, tem uma casa 
para vender. 
(UCE: nº 0703; UCI.22. Feminino, 67 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[...] estes dias então tenho passado um sufoco danado porque eu 
ganho um salário mínimo, trabalhei de empregado, depois paguei meu 
instituto nacional de seguridade social (INSS) até trinta e cinco anos e 
quatro meses, mas eu peguei empréstimo, para fazer o barraco. 
(UCE: nº 0673; UCI.21. Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

 Um participante pontuou a medida tomada por parte de um familiar após 

o diagnóstico ser revelado, demonstrando o desconhecimento acerca do HIV 

como apresenta-se na UCE abaixo: 

[...] não eu acho que ficam assim mandando separar louças, separar 
as coisas sabe, eu superei tudo isso, não precisa separar nada, prato 
copo, talher, separar, mas agora eu já superei tudo isso com a ajuda 
de Deus! 
(UCE: nº 0137; UCI.03. Masculino, 65 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Observa-se a influência das representações na incorporação de ações 

pelos idosos que consideram seguras a proteção do núcleo familiar, tais como: 

separar copos, talheres e objetos pessoais, demonstrando a influência do 

conhecimento coletivo nas ações de minimização de exposição ao vírus. Os 

idosos reiteram os cuidados à época onde não se conhecia os riscos de 

exposição, sendo incentivada a necessidade de separação de pertences e 

alguns objetos. Abaixo apresenta-se algumas medidas desenvolvidas pelos 

idosos para proteger os familiares da contaminação pelo HIV. 
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[...] de um alicate, eu sei que não vai pegar, pode pegar até outras 
coisas, mas eu faço isso tudo pelo meu neto, para alguém que vier, as 
minhas coisas estão separadas, não mexer no que é meu, não precisa 
vem eu contar. 
(UCE: nº 0690; UCI.22. Feminino, 67 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 [...] eu falei não vou trabalhar mais não, você vai sim, você vai 
trabalhar, pode voltar que a casa e sua, e é até hoje. Não, no início eu 
quis separar as minhas coisas; assim o meu prato, copo, ela disse nada 
a ver, assim não pega, pode ficar normal, não tem nada separado aqui 
em casa. 
(UCE: nº 0255; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
. 

 Ao trazer à tona o sentimento de discriminação/preconceito, os idosos 

relataram as situações vivenciadas quando o diagnóstico ganhou conhecimento 

em seu círculo social. Neste ínterim, surgem os sentimentos de 

discriminação/preconceito de parceiros, colegas de trabalho (que os levam ao 

afastamento das suas atividades laborais), de vizinhos entre outros.  

 

[...] olha, lá o pessoal sabia, aqui como tem pouco tempo muita gente 
nem sabe. Uns me tratavam diferente e outros não. Eu acho que ainda 
há muita discriminação, eu acho que ainda há muita discriminação. 
(UCE: nº 0799; UCI.27. Masculino, 72 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 

[...] primeira coisa, eu fui excluído da força aérea com metade do 
salário cortado, eu falo metade do salário cortado para você entender 
o que é, o porquê isso, não existe. Eu perdi certos benefícios, certas 
coisas. Meu salário foi dividido em dois e eu fiquei doze anos assim 
recebendo o salário. 
(UCE: nº 0867; UCI.30. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
[...] péssimo, péssimo porque você é discriminada, inclusive não e só 
com muitos vizinhos, são com os próprios da família, e muito 
discriminado. E a gente é discriminado, a gente não e aceita, se a gente 
ia ser chamado para um aniversário a gente já não é mais! 
(UCE: nº 0688; UCI.21. Feminino, 67 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

Parker (2001, p.8) pontua que: 

[...] apesar dos recursos imensos que já foram mobilizados para 
controlar a epidemia, a questão do estigma continua no centro de toda 
a luta contra a pandemia global de AIDS. Embora se tenham alcançado 
vitórias claramente – particularmente no desenvolvimento de 
tratamentos novos e mais eficazes e de terapias para as pessoas que 
vivem com o HIV em ambientes que dispõem de recursos – muito 
menos tem sido obtido na tentativa de superar o impacto do estigma e 
da discriminação nas vidas dos afetados pela epidemia. 
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 Entende-se então que o maior desafio atual traçado para aqueles que 

convivem com HIV é a superação da discriminação, muito reafirmada pelos 

participantes do estudo. 

Sobre este fato, Jodelet (2001) compartilha que a visão moral faz da 

patologia um estigma social que pode conduzir os afetados ao ostracismo ou ao 

sentimento de rejeição. Já na parte daqueles que sofrem a estigmatização ou a 

exclusão, os sentimentos de submissão e de revolta. 

Socialmente ainda há um comportamento de discriminação e preconceito 

acerca das pessoas com o diagnóstico positivo para HIV. O preconceito está na 

fala do próprio idoso. O preconceito é refletido como ação esperada por parte do 

outro, uma vez que os mesmos justificam o sentimento de preconceito a partir 

de seus sentimentos. Na UCE abaixo, observa-se como há um sentimento de 

autodiscriminação e de autopreconceito: 

 

[...] poucas pessoas da minha família souberam e me deram forca, mas 
muita gente não sabe. Onde eu moro há muitos anos, ninguém sabe. 
Eu tenho preconceito, eu tenho preconceito e acho que as pessoas 
também têm. Eu acho que as pessoas têm preconceito, porque eu sou 
sadia, eu não demonstro nada. 
(UCE: nº 0319; UCI.12. Feminino, 72 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
. 

Alguns participantes pontuaram que além do medo do preconceito, 

sentiram o afastamento das pessoas que os cercavam. Uma participante, 

esboçou que optou pelo afastamento, uma vez que o tratamento envolve uma 

rotina de cuidados consigo e com a tomada dos antirretrovirais, que leva o 

indivíduo inclusive a esconder as etiquetas dos medicamentos refrigerados. Esta 

rotina diferenciada acaba culminando na sua identificação sorológica e 

produzindo o afastamento/isolamento dos que convivem em torno.  

 

[...] uma que tem que levar os remédios, os remédios em outro canto, 
em um vidrinho separado, não com a etiqueta porque há preconceito 
sobre isso, a pessoa se afasta. É ruim, meus filhos procuram me tratar 
muito bem, todos eles, todo mundo que me conhece, não é todo mundo 
que sabe, mas quem sabe sofre, porque a gente sente o preconceito. 
(UCE: nº 0443; UCI.16. Feminino, 69 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

Algumas situações peculiares envolvendo os sentimentos de preconceito 

e discriminação são explicadas pelos participantes como reações de 

desconhecimento, de ignorância e de incapacidade em reconhecer/entender as 
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informações sobre os riscos de exposição ao HIV por aqueles que os 

discriminam, conforme UCEs abaixo: 

 

[...] algumas famílias eu nem vou porque já aconteceu comigo, e você 
sabe que eu acho isso natural, eu acho natural, porque a pessoas ter 
a ignorância, a ignorância das pessoas, chegar e separar a comida. 
(UCE: nº 0590; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] mas pessoas tão ignorantes que não procuram, pessoas ignorantes 
que são pessoas que vou dizer da palavra bem filósofa letradas, 
pessoas que fizeram curso superior, mas ignorantes, a pessoa de 
conhecimento da situação.  
(UCE: nº 0594; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Como consequência, isolar-se e deixar de fazer atividades comuns como 

viagens e passeios, torna-se estratégia para evitar o preconceito e os demais 

sentimentos negativos que o HIV gera no círculo social e de relacionamentos. 

Quando este idoso se isola em sua casa, ele tem a proteção, o ambiente 

seguro dos “olhares” observadores lançados sobre sua rotina, sobre as 

alterações corporais, as debilidades, do julgamento, da ação não muito favorável 

e intencionada dos “outros” como: fofoca, boatos, buchichos e da discriminação. 

Tais preocupações geram uma ação de isolamento imputado a si, como 

apresenta-se nas UCEs abaixo: 

 

[...] eu fico mais dentro do meu barraco do que outra coisa, nada, 
ninguém, nunca tive preconceito de ninguém, dos meus filhos, de todo 
mundo entendeu, eu sei lá porque a gente mesmo sente. 
(UCE: nº 0664; UCI.21. Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[...] então, já não saía, só não quis mais saber, porque eu não queria 
ter que estar tendo de ficar falando do meu problema, porque talvez a 
pessoa não entendesse e que eu pudesse passar isso para alguém. 
(UCE: nº 0824; UCI.28. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
[...] eu me encontro muito comigo sozinha. Gosto muito do mar. Uma 
vez eu ouvi de uma pessoa espirita, ela falou para mim, quando você 
estiver muito triste, quando você estiver muito agoniada sente-se em 
frente ao mar e procure ouvir só o barulho, porque você sai dali outra 
pessoa. 
(UCE: nº 0207; UCI.05. Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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Entretanto, observa-se que, para alguns, o isolamento não é estratégia 

cogitada, sendo refletida como algo prejudicial à saúde mental daqueles que 

convivem com a patologia. 

 

[...] então isso me irrita e eu estou sozinha. Eu tenho que estar com 
muita gente perto, muita coisa perto, para eu me divertir. Ter 
companhia é muito importante e ficar sozinha eu não gosto, porque se 
a gente ficar sozinha, vem aquelas ideias malucas de que estou 
doente, de que estou precisando, você liga televisão e tira televisão, e 
assim não. 
(UCE: nº 0772; UCI.25. Feminino, 66 anos, 11 a 20 anos, Araruama). 
 
 

          Em continuidade ao raciocínio, atrelando aos elementos representacionais 

onde se demonstra a influência da atitude sobre as ações de isolamento dos 

idosos HIV positivos, entende-se a influência dos valores atribuídos pela 

sociedade e pela mobilização dos afetos pelos sujeitos.  Há o reforço sobre as 

conotações negativas, pejorativas e discriminatórias que são suscitadas pelo 

HIV, além da visão sobre a morte como destino certo, de pena de vida, algo 

inafiançável, ideias estas, também sustentadas pelas próprias pessoas que 

vivem com HIV. Sendo assim, o isolamento social e o destino de solidão 

desdobram-se como condutas e ações autopunitivas e de escolha de vida dos 

mesmos (FURTADO et al., 2016). 

Contudo, dois participantes pontuaram que apesar do isolamento 

representar situação de conforto para alguns, outros encontraram nas interações 

sociais e viagens o suporte para uma melhor convivência com HIV. 

 

[...] semana fui para o Rio e passei lá dois dias na casa dos meus pais 
em Campo Grande. Vou para Aracaju, meus irmãos, a gente vai e eles 
vem para cá também passear. 
(UCE: nº 0847; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[...] eu como, eu bebo, assim, refrigerante, eu bebo, eu saio, vou para 
a praia, olha, eu fui para Búzios, fui para Arraial do Cabo, eu saio com 
a minha filha, porque ela tem carro, com a milha filha, saio com o meu 
genro, meus netos, levo normal. 
(UCE: nº 0178; UCI.04. Feminino, 63 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

       Um participante declarou que o HIV foi uma oportunidade para se cuidar, 

uma vez que o mesmo sempre prestou auxílio aos familiares. 
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[...] eu acho que para mim foi até muito bom porque pelo menos eu só 
eu cuido de mim, antigamente eu cuidava da minha mãe e minha mãe 
veio a falecer e eu fiquei [...] 
(UCE:  n° 0470; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Rio das Ostras). 
 

Alguns idosos demonstraram que permanecem ativos em suas atividades 

laborais, possuindo, inclusive, uma rotina de atividades físicas e ajudando ou 

cuidando dos membros da família, por exemplo, dos netos. Tal fato, demonstra 

que o engajamento destes idosos nas relações com aqueles que o cercam 

favorece o processo de interação social e de normalização no convívio com a 

patologia. Presume-se que, a partir do momento em que eles ajudam, eles se 

sentem necessários e se são necessários, logo não sofrerão o abandono e a 

solidão daqueles que o cercam.  As UCEs expressam o orgulho e a sensação 

de satisfação de alguns dos participantes: 

 

 [...]. o convívio com a doença é tranquilo, graças a Deus, trabalhei 
depois disso por muito tempo, em casa eu faço tudo e ainda tomo conta 
de neto e a minha netinha de 6 anos. 
 (UCE: nº 0818; UCI.28. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
 [...]. para mim é normal, trabalho até hoje, eu trabalho até hoje, com 
setenta e dois anos, eu tenho a minha lojinha de brechó, móveis 
usados, carrego peso para lá, arrasto peso para cá, que estou 
convivendo muito bem, graças a Deus. 
(UCE: nº 0798; UCI.27. Masculino, 72 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 

Assim os idosos objetivam o convívio com a patologia através das 

palavras “normal/tranquilo”. Entende-se a partir dos relatos que o estado de 

normalidade vem ancorado através dos sentimentos de ausência de 

sintomatologias, muito ratificada pelos sujeitos através das expressões “não 

sinto nada”, “sinto como se eu não tivesse”. De fato, na amostra presente nesta 

categoria, fica entendido que para alguns não houve grandes mudanças na 

capacidade de produção, de atividade e de autonomia, conquanto que, muitos, 

ainda prestam o apoio e cuidados à familiares, tem atividades regulares de lazer 

e/ou continuam trabalhando. 

Entretanto, para determinados idosos, apesar de sua condição, a jornada 

de apoio psicológico e financeiro ao núcleo familiar se torna extremamente 
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pesarosa, principalmente, se associada as rotinas de autocuidado para um 

melhor convívio com HIV e a oferta de apoio a familiares mais necessitados. 

 

[...] tudo que eu estou vivendo é muito pesado. Eu tenho um irmão 
alcóolatra, que está com as extremidades enegrecidas, para perder 
não custa nada. Isso me deixa muito triste. Eu não tenho coragem de 
jogar ele na rua e outro que usa cocaína e está lá infartado. Eu sou o 
esteio da família, minha mãe. 
 (UCE: nº 0396; UCI.14. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Sobre a necessidade de relacionarem-se afetivamente, após a descoberta 

do HIV, os idosos revelaram evitar compromissos sexuais e afetivos com outros 

parceiros. 

 [...] apesar que tem um rapaz lá perto de casa, olha eu estou com 
sessenta e três e ele tem trinta e dois anos, e ele é doidinho por mim, 
mas eu também passo sabe e não dou confiança. 
(UCE: nº 0185. UCI.04. Feminino, 63 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras) 
 

[...] eu gostaria de ter uma vida sexual mais ativa, olha eu sempre fui 
namoradeira, depois que eu descobri a minha doença nunca mais, eu 
estou com quatro anos que não sei o que é mais homem, mas eu tenho 
muita vontade de ter um companheiro. 
(UCE: nº 0241; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Algumas justificativas dos participantes foram associadas ao fato de não 

se relacionarem novamente, apesar de se encontrarem clinicamente estáveis e 

não aparentarem possuir a patologia, elas são: medo de ter que revelar o 

diagnóstico e perder o relacionamento afetivo, medo de expor seus parceiros ao 

HIV ou de ser agredido ao omitir o diagnóstico do parceiro, e a dificuldade de 

negociar o preservativo com o parceiro. Desta forma, enquanto alguns relatam 

os prejuízos de se conviver sozinhos e outros ressaltam os riscos de se 

envolverem afetivamente. As UCEs remontam o cenário de incredulidade nos 

possíveis relacionamentos após a exposição sobre seu diagnóstico, a mudança 

comportamental imediata dos parceiros quando o mesmo é revelado e até a 

tentativa de relacionamentos fomentado pelo interesse na estabilidade financeira 

dos idosos. 
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[...] olha eu, ninguém é obrigada a conviver com uma pessoa que é 
soropositiva, quero te dizer, não pega, a situação é essa, se você 
quiser nós vamos em um médico. A não, eu nunca imaginei isso em 
você, você e tão saudável, você é bonita, toda jeitosinha, tudo muito 
bonitinho para você falando. [...] mas a realidade é essa. Eu não quero 
que amanhã você descubra e me dê um soco ou um tiro. Então não 
quero! Eu não vou. Foi assim, uma faixa assim de noventa por cento 
das pessoas que tentaram se aproximar de mim, elas me negaram e 
as que me aceitaram eram gente muito carente, muito pobre, 
precisando de ajuda financeira. 
(UCE: nº 0375 e nº 0376; UCI.14. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com 
HIV, Rio das Ostras). 
 
 

Podem ocorrer prejuízos afetivos no processo de envelhecimento no que 

diz respeito a questão sexual como a emocional. Deste modo, os idosos que 

optam pela cessação dos relacionamentos reforçam existência de carência 

afetiva e de companheirismo. 

[...] com certeza. Eu psicologicamente vivo mal, mas vamos dizer, 
saúde sim. Para mim, o que tem dado certo, o que falta, vamos colocar 
de tudo o que já foi dito. O que falta hoje, que eu sinto muita carência, 
seria um companheiro, não pelo sexo, porque eu não tenho filho, mas 
pela companhia, porque eu estou muito sozinha. 
(UCE: nº 0394; UCI.14. Feminino, 62 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

Estudo de Araújo et al. (2016) realizado com 241 pessoas idosas, aplicou 

o instrumento HAT-Qol demonstrando em seus resultados a intrínseca relação 

entre a infecção por HIV e os aspectos negativos associados em assumirem 

novos relacionamentos. O medo de expor o outro ou ser rejeitado foi citado e 

associado aos participantes viúvos e as participantes mulheres que foram 

expostas pelos seus parceiros. Tal fato ocasionou grande decepção e angústia, 

levando a falta de confiança para iniciarem novas relações (ARAÚJO et al., 

2016). 

 Como estratégias para uma maior resiliência no convívio e na superação 

do diagnóstico, surge o exercício da fé e da religiosidade. Estas são pontuadas 

como grande favorecedoras. 

 

 [...] eu falo muito com Deus o tempo todo. Estou lavando louça, 
varrendo casa, tudo o que eu faço, hoje em dia eu não trabalho mais, 
sou do lar, e assim, eu me agarro muito com Deus, peço muito a ele 
para me dar forças, me dar vontade de viver. 
(UCE: n° 0235; UCI.06. Feminino, 60 anos, 21 anos ou +  com HIV, Rio 
das Ostras). 
 



   
121

 [...] com verdade. A minha religião me faz muito bem. Preto velho é 
psicólogo de pobre, então e, trabalhar me faz muito bem também. Mas 
acho que é exatamente essa possibilidade de estar próximo do outro. 
(UCE: n° 0053; UCI,01. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 

Sobre o convívio com o HIV, o sagrado/divino surge como recurso em 

algumas falas, encontra-se ancorado não somente pelo poder religiosamente e 

socialmente atribuído, mas pela capacidade de promoção de alguns atributos 

afetivos esboçadas pelos participantes: a força, a resiliência nas dificuldades e 

superação de crises. Deus também representa um grande psicólogo, que escuta 

as demandas sem julgamento. Então, o exercício religioso é consensualmente 

partilhado como benéfico àqueles que convivem com o HIV.  

Os idosos ressaltaram o medo da dependência do cuidado de outros em 

circunstâncias futuras de perda de sua autonomia. 

 

[...] não vai não, eu quero que eu dure mais um pouco, seu eu for ficar 
do jeito que eu estou aqui, mas para ficar velhinho ali, dependendo, a 
eu tenho muito medo, tenho medo, tenho medo. 
(UCE: n° 0668; UCI.21. Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

[...] tenho horror disso porque eu cuidei da minha mãe e cuidei da 
minha tia até elas irem embora e eu vi como e horrível, eu sentia nelas, 
embora elas nunca dissessem, que aquela sensação de estar 
dependente de alguém é uma coisa horrível. 
(UCE: n° 0075; UCI.02. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 
 

Contudo, e apesar da morte por doenças relacionadas ao HIV ou pela 

Aids assumirem sentidos tão pesarosos, os idosos pontuam que gostariam de 

morrer subitamente, através da morte fulminante. A morte fulminante pouparia 

os familiares dos transtornos de ofertarem um cuidado a um moribundo. A perda 

da autonomia em fases mais avançadas é algo preocupante em sua condição, 

pois existe a apreensão de que pessoas de seu convívio conheçam o fato de 

que eles são pessoas HIV positivas, ou de apresentarem sintomas específicos 

da doença e permanecerem bom tempo moribundos, além da preocupação dos 

idosos que, durante o cuidado, transmitam o vírus para os entes queridos. 

Desse modo, também refletem sobre a morte e a terminalidade através 
das UCEs: 
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[..] ela caiu dentro do banheiro fulminada, nua com escova de dentes 
na mão e a pasta. Ela foi encontrada desse jeito. Então, essa morte eu 
queria para mim. Porque eu não quero depender de alguém. É uma 
coisa que eu gostaria que acontecesse, mas se não acontecer, fazer o 
que, é da vida?  
(UCE: n° 0078; UCI.02. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 
 
 [...] não vou viver muito, no meu entender. Tem uma tia que morreu 
agora, há um mês atrás, com noventa e três anos de idade. Se eu 
chegar a setenta, daqui a 8 anos, já está bom demais. 
(UCE: n° 0887; UCI.30. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 

Os idosos discorrem sobre alguns posicionamentos (atitudes) para um 

melhor convívio com a doença, uma vez que a vida pode seguir um curso normal, 

segundo eles, desde de que os mesmos aprofundem o autoconhecimento, 

exercitem o autoamor e o olhar sobre si, conforme UCE apresentada: 

 

[...] Sem dúvida. Eu acho que com o autoconhecimento. Você 
conhecendo os seus limites. Você conhecendo, mas não sendo os 
seus limites a sua âncora. Eu acho que é buscando transformar essas 
âncoras em asas, eu penso assim, mas também não e partindo para a 
ilusão de que tá tudo bem. 
(UCE: n° 0052. UCI.01. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 
 
[...] infelizmente nós temos que viver uma vida egoísta, a verdade é 
essa. Você tem que pensar muito mais em você do que em qualquer 
pessoa. Porque quando você se cuida, você poderá até ser útil para 
outras pessoas. Mas se você não se cuidar, você não se gostar, você 
vai ser um zero na vida. 
(UCE: n° 0083; UCI.02. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras). 
 

Por fim, os participantes concluem que a forma como a doença é encarada 

individualmente, em termos psicológicos e de internalização da patologia, é que 

definirá a qualidade de vida, longevidade e as relações futuras que serão 

estreitadas. 

 

[...] eu acho que o importante é como a gente vai trabalhar isso na 
cabeça da gente. Isso sim que é, porque uns se revoltam, outros se 
acomodam, outros negam, mas a vida continua... [...] se vai ter maior 
longevidade ou não, isso é independente, porque a gente sabe que 
dentro das pesquisas a perspectiva de longevidade do brasileiro está 
aumentando. E a gente está vendo alguns pacientes que também 
estão aumentando a longevidade, Então, é estar acompanhando. 
Depende muito da reação de cada-um, eu acho! 
(UCEs: n° 0042 e nº 0043; UCI.01. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + 
com HIV, Rio das Ostras).  
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 Em continuidade ao aspecto de incentivo ao bom convívio, encontra-se 

menções importantes sobre autoconhecimento e o lançamento do olhar para o 

futuro. Não olhar para o presente, apenas vivê-lo sobre uma ótica de cuidado e 

de autoconhecimento. Estas são estratégias pontuadas como benéficas. 

Os idosos que convivem com HIV presentes nesta classe possuem 

representações que identificam as influências do senso comum ainda pautados 

na doença de produção de morte, na normalização da doença através da 

aproximação conceitual dos aspectos de cronicidade gerados pelos tratamentos, 

além de desenvolvimento de algumas estratégias para o melhor convívio, tais 

como: sigilo, autoconhecer-se e terem perspectivas futuras. O apoio do núcleo 

familiar é ratificado como promotor da aceitação e do fortalecimento da 

reinserção destes idosos em sociedade. 

 

 

7.3 Classe 4: Os desafios e mudanças necessárias no bom 

convívio cotidiano com a patologia 

 

Na classe 4 obteve-se a contribuição de 22 idosos, 10 participante do sexo 

feminino e 12 participantes do sexo masculino. A média das idades dos 

participantes foi de 65,36 anos. 

Sobre o tempo de convívio, convivem de 0 até 10 anos com HIV 7 

participantes, de 11 até 20 anos (11), de 21 anos ou mais (4).  Residentes em 

Rio das Ostras somaram-se 10 participantes e em Araruama 12 participantes. 

Quanto a orientação sexual, se autodeclaram heterossexuais (20) e 

bissexuais (2). 

O estado civil predominante foi o de participantes viúvos (8), seguidos dos 

divorciados (6), dos casados (6) e dos solteiros (2). 

O grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(10), seguido por aqueles que possuem fundamental completo (4), ensino médio 

completo (2), ensino superior completo (2), ensino médio incompleto (2), pós-

graduação (1) e analfabetos (1).  

Relativo a religião, os católicos foram representados por 10 participantes, 

seguidos pelos evangélicos (7), os que declararam não possuir religião (2), 
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espíritas kardecistas (1), espíritas umbandistas (1) e budistas (1). Quanto a cor, 

se autodeclararam pardos (13), brancos (6), e negros (3). 

Nesta classe as UCEs dos idosos participantes relatam as mudanças 

ocorridas em seu hábito de vida pós descoberta sorológica e as estratégias que 

adotaram para um melhor convívio com o HIV.  

 Sobre as mudanças ocorridas, muitos afirmam o abandono da vida 

noturna, tais como os bailes da terceira idade, e de alguns hábitos, tais como o 

fumo e o consumo de bebidas alcoólicas, conforme expõem as UCEs abaixo:  

 

[...] não bebo mais umas cervejas, para mim não existe, eu cismei de 
parar. Fumava muito e já tem mais de quinze anos que eu não fumo, e 
eu fui parando, fui parando, ia para os forrós, depois parei também, fico 
dentro de casa, durmo cedo, levanto cedo, seis horas estou de pé, lá 
com o meu café pronto, levanto cedo.  
(UCE: n° 0686; UCI.21. Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 
[...] não fumo, então por isso que talvez eu estou bem. Eu estou vivendo 
muito bem até agora, no momento, porque você com setenta e dois 
anos, nunca parou em numa cama de um hospital e sinal de que você 
tem uma saúde boa. 
(UCE: n° 0804; UCI.27. Masculino, 72 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

Estudo realizado por Cassétt et al. (2016), com profissionais que lidam 

diretamente com a revelação do diagnóstico em idosos, afirma que o idoso sofre 

diversos impactos na convivência com o HIV, o primeiro seria o impacto 

financeiro, as preocupações com a melhoria da alimentação, o abandono da vida 

social e dos bailes por medo de ocorrerem comentários sobre sua patologia, e o 

medo de serem julgados. Em grande parte o medo está associado com a visão 

e o preconceito que o próprio idoso possui sobre o HIV. 

Para os idosos que ainda fazem uso de bebidas alcoólicas, uma prática 

comum mencionada é a não tomada da medicação nos dias de uso de álcool. 

 

[...] cheguei para ela e falei, a doutora, tem fim de semana que eu não 
bebo remédio, não porque eu saio para a rua, vou farrear, vou beber. 
Ela falou, não senhor, não deixe de tomar o remédio não. O senhor 
pode chegar em casa ruim mas tome o seu remédio, ai pronto, nunca 
mais, parei de beber, parei de fumar e tudo entendeu, e não pretendo 
mais não. 
(UCE: n° 0662; UCI.22; Masculino, 75 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
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Pesquisa descritiva que analisou os impactos do uso de álcool e a adesão 

à TARV de 144 pacientes que vivem com HIV na Coréia demonstrou que os 

pacientes que moram sozinhos e possuem um menor nível de escolarização 

foram os mais suscetíveis à dependência alcoólica. Em seus resultados ficou 

evidente a relação negativa gerada pelo álcool no processo de adesão à terapia 

antirretroviral, nos cuidados de saúde e nos resultados sobre os tratamentos 

implementados (KIM et al., 2018). 

O uso de álcool e de outras drogas pode ser considerado como um desafio 

ao processo de adesão a terapia antirretroviral, uma vez que o uso de tais 

substâncias são consideradas válvulas de escapes para o não enfrentamento do 

problema, sendo um fator de agravo das condições patológicas já existentes, 

elevando os custos do tratamento em decorrência de procedimentos e 

internações (ROCHA CABRAL et al., 2018). 

Estas considerações encontradas nos estudos podem ser ratificadas  

através das UCEs, expostas em sequência, que pontuam sobre a combinação 

de álcool e os ARV e o esquecimento do horário das medicações: 

[...] agora se você tomar o remédio certinho, na hora certinha, nada 
disso, ela vai chegar mas vai achar uma barreira, ela não vai 
ultrapassar. Mas tem gente aqui que engana que está tomando o 
remédio e não toma. E quando toma, toma assim, toma hoje num 
horário e amanhã no outro, tomou o remédio, mas descontrolou o 
horário. 
(UCE: n° 0736; UCI.23. Masculino, 65 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 
 
 [...] olha, por enquanto está, está indo, estou levando tranquilo. Eu 
procuro também tomar a medicação corretamente, não deixo de usar. 
Por exemplo: porque final de semana vou beber, vou fazer e acontecer 
e não vou tomar remédio. Não, eu tomo todo dia de doze em doze 
horas. 
(UCE: n° 0832; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

Existe no grupo estudado pessoas que usam drogas (adicção por 

cocaína), estes relatam o abandono da bebida e do fumo, porém a continuidade 

no uso de tais entorpecentes. 

[...] eu bebia cachaça, whisky estas coisas e não sou muito fã não, 
cervejinha, de vez em quando, passo meses sem beber uma cerveja, 
mas a farofa todo o mês tem que ter uma farinha. 
(UCE: n° 0142; UCI.03. Masculino, 65 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
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 “Álcool, nicotina e drogas consumidas sob prescrição médica têm sido as 

substâncias mais referidas de uso pelos adultos mais velhos”, tal fato está 

associado a geração Baby boom, que são aqueles que nasceram entre 1946 e 

1964. Esta geração foi mais exposta as substâncias psicoativas (DINIZ et al., 

2017, p.25). 

 É sabido que a terapia antirretroviral gera impactos no organismo dos 

idosos, de modo que seus efeitos colaterais são citados pelos participantes como 

um fator que dificulta a adaptação dos mesmos ao tratamento. 

[...] quando eu ia no médico eu dizia, não vou tomar mais isso porque 
está me fazendo mal, dá isso e aquilo e aí trocava. Eu sei que até 
encontrar um e realmente me adaptar foi difícil, mas depois disso 
pronto, já tem muitos anos que eu tomo esse retroviral. 
(UCE: n° 0817; UCI.28. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
[...] ela me perguntou, você toma medicação, você passa mal com a 
medicação, eu tinha pegado a primeira vez, não eu já passei mal uma 
vez, como no início que eram muitos remédios, parece que eu 
engasguei, não sei o que aconteceu, eu contei para ela. 
(UCE: n° 0531; UCI.18. Masculino, 68 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 

A existência de dificuldades digestivas e de distúrbios metabólicos, tais 

como diabetes, são mencionadas através das UCEs, assim como a dificuldade 

financeira na manutenção de uma alimentação diversificada, ora justificada pela 

necessidade de implementar uma dieta alimentar rígida e diversa ou pela própria 

despreocupação sobre o ato de se alimentar. 

[...] e eu não comia você sabia, eu não comia, eu bebia um tantinho de 
agua assim, eu levava uns dez minutos para este tantinho de agua, eu 
levava duas horas para comer seis a sete colheres de comida, mas eu 
nunca deixei de comer. 
(UCE: n° 0602; UCI.19. Masculino, 64 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras), 
 
[...] eu acho que se eu tivesse uma alimentação boa, meu leite direito, 
que eu não tenho, não tenho, então eu acho que eu viveria melhor, 
porque na época que eu tinha condições de comprar uma vitamina, eu 
comprava sempre as minhas vitaminas. 
(UCE: n° 0718; UCI.22. Feminino, 67 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 
[...] o tempo todo assim, não jantava. Passava na padaria via doce de 
amendoim, pé de moleque, pegava dez de uma vez só, eu sempre 
adorei doce. Hoje eu tomo stévia, para você ter uma ideia. Para não 
descompensar a glicose no sangue, para não aumentar o açúcar no 
sangue. 
(UCE: n° 0880; UCI.30. Masculino, 62 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
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De acordo com Ministério da Saúde (2013, p.55): 

A alimentação saudável fornece os nutrientes necessários ao 
funcionamento do organismo, preserva o sistema imunológico, 
melhora a tolerância aos antirretrovirais e favorece a sua absorção, 
previne os efeitos colaterais dos medicamentos e auxilia no seu 
controle, promove a saúde e melhora o desempenho físico e mental. 

Desta forma, entende-se que a equipe multiprofissional  deve incentivar 

as pessoas que vivem com HIV a uma adesão a hábitos alimentares mais 

saudáveis, que contribuam na absorção das medicações prescritas e que 

reduzam os desconfortos que as mesmas produzem. 

Contudo, e apesar dos efeitos colaterais, os idosos expressam algumas 

estratégias pessoais utilizadas no contorno de alguns sintomas. 

 

[...] que já tomo com um copo de leite, alguma coisa assim entendeu e 
durmo, porque quando acordo, já acordo meio grogue, mas aí no 
decorrer do dia já vou ficando normal. 
(UCE: n° 0291; UCI.09. Feminino, 66 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 
[...] e ele falou que a banana tem potássio e que ele comia banana e 
se sentia bem com banana, eu comecei a mastigar com banana, ela é 
bem molinha, aí pegava um comprimido e comia junto com a banana e 
aquilo tirou todo aquele enjoo. 
(UCE: n° 0217; UCI.06. Feminino, 60 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
 

 A tomada dos ARVs em horários pontuais é reiterada como rotina benéfica 

ao tratamento, um compromisso que não pode ser adiado, uma ética para 

consigo e para com sua saúde. 

[...] se eu tomo o coquetel sete horas da manhã, eu tenho que tomar 
ele sete horas da manhã, é meu compromisso, se eu tenho que comer 
até o meio dia, eu tenho que comer até o meio dia, porque é o meu 
compromisso. [..] se eu mantiver essa ética, tudo vai dar certo. Agora 
se eu fizer ao contrário não vai dar certo. As que não dão certo, se eu 
tomo meu remédio sete horas hoje, o dia tem vinte e quatro horas, 
amanhã vou tomar o remédio dez horas, aí já pisei na bola, porque 
meu compromisso não é dez horas, meu compromisso é sete horas, 
não é uma boa atitude. 
(UCE: n° 0732 e nº 0733, UCI.24. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com 
HIV, Araruama). 
 
  

Alguns participantes expressaram o esquecimento de sua patologia e 

também da necessidade de tomada do antirretroviral nos horários 

estabelecidos.Tal fato ratifica que a terapia consegue produzir bem estar e 
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qualidade de vida a pessoa que vive com HIV, ao passo que os mesmos 

esquecem-se de seu tratamento, conforme exposto na UCE a seguir: 

[...] às vezes eu até esqueço, eu me esqueço de tomar o remédio, eu 
tomo o remédio todos os dias direitinho, mas eu esqueço que eu tenho 
isso. No caso de não tomar o remédio, só o poder de Deus mesmo, 
não vou nem falar porque e só o poder de Cristo mesmo gente. 
(UCE: n° 0191; UCI.04. Feminino, 63 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras).  
 

Entretanto, um participante expressou que utiliza a medicação em caráter 

ocasional, expondo o risco associado ao bem estar e a prática da 

automedicação. 

[...] o remédio eu tomo normal, eu tomo normal, para falar a verdade, 
tem dia que eu nem tomo, tem dia em que eu cismo assim e fico uns 
dois, três dias sem tomar de depois tomo, normal.  
(UCE: n° 0782; UCI.26. Masculino, 74 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama).  
 

Um participante afirmou que o antirretroviral é quem traz a lembrança 

sobre viver com HIV. 

[...] estava quase louca mesmo, mas agora para mim está normal, eu 
esqueço que tenho, para mim eu não tenho, eu só lembro quando 
tenho que tomar o remédio, vou tomar esse remédio, meu remédio é 
tranquilo, um comprimido só a noite, na hora de dormir.  
(UCE: n° 0304; UCI.11. Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
  

Cabe pontuar através das UCEs acima expostas, que o processo de 

adesão a TARV é a soma de diversos fatores, dentre eles: a tomada da 

medicação nas doses e frequências prescritas, o comparecimento às consultas, 

busca da medicação nos serviços de atenção e realização dos exames em 

tempo oportuno, o respeito aos horários da tomada das medicações, o não 

encerramento da terapia ou modificação das doses de modo autônomo pelo 

paciente. A adesão terapêutica medicamentosa está relacionada a pelo menos 

80% da tomada dos ARVs (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Em finalização, nesta classe as mudanças mais proeminentes ocorridas 

na vida dos idosos que convivem com o HIV foram: o abandono da vida noturna 

e a cessação do uso do tabaco e do álcool. Contudo, ainda para alguns, 

absterem-se de álcool e de outras drogas, assim como, manter o regramento na 

tomada dos ARVs sem se esquecerem do mesmo, representa um grande desafio 

a ser superado no percurso do tratamento.  
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As estratégias identificadas pelos idosos para o bom convívio com a 

patologia foram: não fazer o uso concomitante do álcool e ARV, tomar a 

medicação diariamente nunca se esquecendo dos horários prescritos, tomar a 

medicação conjuntamente com leite e/ou com banana (estas ações ajudam a 

driblar o desconforto estomacal gerado após tomada do medicamento). 

 

 

7.5 Classe 5: Nossas estratégias: os comportamentos e 

ações que os idosos consideram viáveis e não viáveis para 

aqueles que convivem com HIV 

 

Na classe 5 obteve-se a contribuição de 20 idosos, 10 participante do sexo 

feminino e 10 participantes do sexo masculino. A média das idades dos 

participantes foi de 66,35 anos. 

Sobre o tempo de convívio, convivem de 0 até 10 anos com HIV 6 

participantes, de 11 até 20 anos (9), de 21 anos ou mais (5).  Residentes em Rio 

das Ostras somaram-se 14 participantes e em Araruama 6 participantes. 

Quanto a orientação sexual, se autodeclaram heterossexuais (17) e 

bissexuais (2), não declararam sua orientação sexual (1),  

O estado civil predominante foi o de participantes viúvos (7), seguidos dos 

divorciados (6), dos casados (4) e dos solteiros (3). 

O grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(9), seguido por aqueles que possuem ensino médio completo (4), fundamental 

completo (3), graduação completo (2), ensino médio incompleto (1) e pós-

graduação (1). 

Relativo a religião, os católicos foram representados por 11 participantes, 

seguidos pelos evangélicos (5), espíritas kardecistas (1), espíritas umbandistas 

(1) e os que declararam não possuir religião (2). Quanto a cor, se autodeclararam 

pardos (12), brancos (5), e negros (3). 

Nesta classe as UCEs pontuam os comportamentos e ações que 

consideram viáveis ou não viaveis para um bom convívio com HIV. 

Nesse sentido, evitar pensar no assunto HIV, focar em si e no seu cuidado 

como prioridade, também são comportamentos adotados para um cuidado 

mental, redução do estresse e de preocupações. 
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[...] é como se você limpasse a sua mente, sua alma. Por mais nervosa 
que estejamos, por mais problemas que tenhamos, nós temos que 
evitar de pensar, eu não posso me estressar, eu não posso me 
aborrecer, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de mim e 
sempre primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. 
(UCE: n° 0208; UCI.05. Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 

 

Os idosos compartilham a ideia de que uma boa alimentação é o 

diferencial no convívio com a patologia, deste modo, manter uma rotina regrada, 

a ingesta de alimentos saudáveis, evitar o exageros alimentares, ter uma dieta 

variada, são ações viáveis que aumentam a sobrevida e a qualidade de vida.  

[...] bom, o ritual que eu faço é isso, me alimentar bem, como bem 
entendeu? Procuro não ser exagerado nas coisas que você, tem gente 
que vai para o mercado e compra coisas absurdas que não vai usar a 
metade daquilo. 
(UCE: n° 0103; UCI.02. Masculino, 72 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Rio das Ostras).  

 
 
[...] é possível sim, se você tem saúde, se cuida, cuida da sua 
alimentação, eu cuido da minha alimentação, eu gosto de comer coisas 
saudáveis, até para evitar outras doenças como diabetes e outras 
coisas mais, eu, sinceramente, eu convivo bem. 
(UCE: n° 0826; UCI.28. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, 
Araruama). 
 
 
 

A preocupação alimentar dos participantes acima compartilhada, 

demonstram certo grau de conhecimento sobre as condutas e práticas que são 

orientadas pelos profissionais de saúde para um melhor convívio com o HIV. 

A literatura explica que pessoas que vivem com HIV estão mais sujeitas a 

desenvolverem condições de carências nutricionais, tais como a subnutrição, a 

desnutrição e a perda ponderal de peso acima de 10% (BRASIL, 2006). Alguns 

antirretrovirais podem ocasionar efeitos colaterais, interferindo diretamente na 

digestão e na absorção dos nutrientes, aumentando sintomatologias e mal estar. 

Dentre uma das ações indicadas no aconselhamento alimentar de pessoas HIV 

positivas é “incentivar o paciente a não fazer uso de bebidas alcoólicas, fumo ou 

drogas de qualquer tipo, pois podem prejudicar a saúde como um todo e dificultar 

a ação da TARV” (Ibidem, p.52). 

Além das ações sobre uma boa alimentação acima citada como 

benéficas, os participantes complementam sua percepção com demais 

condutas, tais como: fazer exercicios fisicos, aceitar e não rejeitar a patologia, 
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ter fé em Deus, aprender a conviver e procurar viver bem, observando os 

cuidados nos relacionamentos futuros, conforme demonstram as UCEs abaixo: 

 

[...] não porque é só o seguinte, eu não bebo eu não fumo, o meu 
divertimento e que eu gosto de dançar, eu faço ginástica eu faço hidro, 
hoje era dia, terça e quinta, e faço na igreja yoga as quartas-feiras, para 
mim dá certo, porque todo mundo se gosta. 
(UCE: n° 0260; UCI.07. Feminino, 73 anos, 0 a 10 anos com HIV, Rio 
das Ostras).  
 
[...] antes eu não sabia nem andar de bicicleta. Aprendi a andar de 
bicicleta. Hoje eu faço musculação, desde que eu estou aqui nunca 
parei, todos os dias eu faço exercícios. Eu nado, então, eu 
sinceramente, para mim não me afeta em nada. Sim com certeza. 
Alimentação, principalmente, procurar ficar mais calma, procurar, sabe, 
viver mais, ser mais feliz, porque isso reflete na gente. 
(UCE: n° 0203; UCI.05. Feminino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] Então eu tenho que aceitar, e confiar em Deus e está tudo certo. 
Se alimentar, isso é importante, parar de vaidades, que atinge muito, 
não atinge só quem tem o problema, atinge pessoas normais, isso 
acontece geralmente, então a vida da gente tem que ter precaução, 
precaução para sobreviver, ser mais forte do que ela. 
(UCE: n° 0745; UCI.24. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 

 
[...] ter mais cuidado mesmo, não sair com quem não conhece. Tem 
que viver, não pode rejeitar, se rejeitar são seis meses de vida. Parou 
de tomar o medicamento são seis meses, depois voltar a tomar, a 
bactéria tem mais, ela resiste a medicação aí e um abraço. 
(UCE: n° 0854; UCI.29. Masculino, 61 anos, 11 a 20 anos com HIV, 
Araruama). 
 

Outras ações adotadas englobam uma maior rotina de observação sobre 

sua saúde e de cuidados de si.  

 
[...] hoje eu tenho mais cuidado com a minha saúde, no geral, no geral 
tipo, glicose alta, se eu estou com, como que se fala, este negócio que 
dá, que tem que tomar remédio, diabetes, eu também não tenho, isso 
tudo me ajudou. 
(UCE: n° 0272; UCI.08. Feminino, 63 anos, 21 anos ou + com HIV, Rio 
das Ostras). 
 
[...] olha sinceramente, estou vivendo melhor hoje do que quando não 
tinha conhecimento do resultado, porque eu me cuido. Que o 
preconceito existe ainda, para muitos tem ainda, o preconceito e a 
pessoa achar que a gente já está no fim da vida e vamos morrer, mas 
todos nós vamos morrer um dia não e, todos nós, mas não e dizer que 
vai cismar de um, de dar um abraço. 
(UCE: n° 0748; UCI.28. Masculino, 62 anos, 0 a 10 anos com HIV, 
Araruama). 

 

Deste modo, foram pontuados nessa classe como comportamentos 

viáveis ao convívio com o HIV a redução do estresse, adotar um comportamento 
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mais calmo e resiliente mediante as preocupações cotidianas, a adoção de um 

regramento inclusive nos hábitos alimentares, evitando os exageros, ter fé, não 

rejeitar a patologia e procurar viver bem sabendo que possui HIV. Outro fator 

pontuado foi o cuidado com os relacionamentos futuros. 

As ações praticadas e reiteradas pelos idosos foram: alimentar-se bem 

adotando uma dieta rica e variada, cuidar-se mais, fazer exercicios fisicos e 

demais atividades, tais como Yoga, andar de bicicleta, hidroginástica, dança.  
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CAPÍTULO VIII  As representações sociais nos achados de 
pesquisa e a construção de modelos esquemáticos 
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A descoberta do HIV produz diferentes reações nos idosos participantes 

do estudo, ao passo que foi possível distinguir os sentimentos que envolvem a 

descoberta, o choque, a surpresa, a revolta, a não aceitação sobre o diagnóstico, 

o temor pela perda da sua vida, os sentimentos de análise sobre as 

circunstâncias que geraram vulnerabilidades à exposição pelo HIV, o sigilo 

absoluto sobre sua sorologia e o isolamento social e afetivo.  

Estudo de tese realizado as representações da Aids em idosos corrobora 

com os achados relatados nesta pesquisa sobre os impactos vivenciados frente 

ao diagnóstico positivo para HIV. Nele há a descrição de que as reações e 

sentimentos desestruturam e ativam os mecanismos de defesa, mediante ao 

medo a angustia, podendo também gerar sentimentos contraditórios como a 

descrença e a negação da patologia (SILVA, 2016). 

As representações expressadas sobre o HIV e o convívio com HIV 

demonstram a influência do senso comum na produção do conhecimento dos 

participantes, na definição sobre a característica daqueles que possuem HIV e 

Aids e nas aproximações conceituais dos sujeitos sobre outras patologias.  

Cabe relembrar o conceito de representações sociais, de acordo com o 

referencial teórico: 

Deverei expor, sem querer causar mais problemas, uma intuição e um 
fato que eu creio que sejam verdadeiros, isto é, que a finalidade de 
todas as representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria 
não familiaridade (MOSCOVICI, 2015, p. 54). 

Pode-se realizar, através das UCI’s, uma pequena comparação sobre as 

reações dos idosos do sexo masculino e do sexo feminino. Observou-se que a 

descoberta do HIV no sexo masculino ocorre geralmente em decorrência de uma 

circunstância: a debilidade geral de seu quadro de saúde, fato que obriga 

homens a procura imediata de ajuda médica. Já nas mulheres, tais revelações 

são acompanhadas sobre uma análise mais aprofundada de sua saúde, uma vez 

que tendo como justificativa da descoberta o estado terminal apresentado pelos 

seus companheiros. Existe também a participação de modo voluntário nos 

eventos de testagem rápida e a presença de sintomatologias específicas do HIV, 

que suscitam a busca de ajuda médica. 

Nos resultados, as idosas estudadas tendem a culpar os seus parceiros, 

promovendo assim uma vitimização sobre sua atual condição de saúde. 

Mulheres em um sentido mais amplo tendem a confiar em seus parceiros sexuais 

e a não negociarem o uso do preservativo, entende-se que a sugestão do uso 
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da camisinha pode incitar a desconfiança sobre a fidelidade do parceiro e a 

existência de instabilidade no relacionamento. A crença da monogamia como 

fator de proteção é um achado relevante, desta forma torna-se compreensível 

que, quando expostas ao HIV, as mulheres expressem revolta e se coloquem 

como vítimas da relação.  

O sentimento de vitimização atenua a responsabilidade atrelada à 

contaminação pela não execução do sexo seguro, desviando assim o julgamento 

social sobre o comportamento promíscuo e ao pertencimento a populações-

chave.  

Pesquisa de Silva (2014), traz como contribuições o fato de que as 

mulheres idosas não representam a transmissão do HIV por via sexual como a 

via mais comum, ora por se sentirem invulneráveis ou por não possuírem uma 

vida sexualmente ativa. Em complemento, tal fato sobre o aumento da 

vulnerabilidade de mulheres idosas associa-se pelas mesmas evitarem expor 

sobre sua vida sexual e possuírem menor poder de decisão sobre o uso do 

preservativo (ALENCAR, 2012). 

A opressão por parte dos companheiros também pode ser um fator 

contribuinte e influenciar no reforço de representações hegemônicas que se 

firmam através do mito sobre as relações estáveis (SUTO et al., 2020). 

Neste sentido, Joffe (1995, p. 299) assinala que “uma das formas 

primeiras, pela qual as pessoas defendem seus medos associados à Aids, é 

através da projeção da responsabilidade por sua origem e desenvolvimento em 

outros”. Esta resposta advinda, tantos dos homens quanto das mulheres 

participantes é uma estratégia de criação de sentidos de proteção àqueles que 

se conceituam como vulneráveis, distanciando-se da situação ameaçadora que 

é contrair e possuir o HIV. 

Já os homens do estudo tendem a não relacionar como fonte de 

exposição as suas parceiras, de certo modo, evitando assim produzir 

julgamentos sobre a fidelidade conjugal. A traição da parceira e a ligação do 

homem como o elemento traído do relacionamento, para o universo masculino, 

socialmente o conduz a julgamentos pejorativos. É comum os homens 

participantes do estudo analisarem como as fontes mais comuns de risco de 

exposição ao HIV os procedimentos invasivos, a exemplo, as injeções e o 

procedimento de retoscopia realizado. Geralmente, quando os mesmos 

analisam os possíveis riscos de exposição ao HIV atrelados a uma parceira 
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sexual, esta não é fixa, isto é, tratou-se de um relacionamento casual ou 

esporádico, com uma ou várias parceiras, justificando a ocorrência do HIV pelo 

excesso de sua virilidade.  

Em Silva (2016) encontram-se algumas elucidações sobre a justificativa 

de exposição aos procedimentos médicos invasivos: o medo da dupla rejeição, 

geradas pela velhice e pela forma de exposição ao vírus faz com que o mesmo 

busque mecanismos de aceitação social, desta forma é comum que os idosos 

associem sua exposição ao HIV por outras vias que não a via sexual. 

Sobre os conhecimentos expressados da patologia no entendimento entre 

viver com HIV e viver com Aids, observa-se que para a Aids são atribuídos 

conceitos mais negativos e pessimistas, isto é, a Aids é referida como doença, 

condição daquele que alcança o estágio de terminalidade e de morte iminente. 

Contudo, aos que referem viver com HIV existem atribuições sobre seu sentido 

crônico de evolução, associação de sentido mais brando e não tão grave, o 

sentido de “portar” uma condição silenciosa. Esta conceituação ocorre como se 

um estágio, o de viver com o HIV e o de apresentar as manifestações físicas da 

Aids, fossem totalmente independentes. Neste sentido Provincialli (2005, p.57) 

dispõem que “A representação que a Aids tem para os entrevistados é de uma 

doença incurável, fatal, que pode levar a morte e, ainda impregnada de muito 

preconceito, mas que pode ser controlada, dominada” 

Brandão et al. (2019, p.1420) corrobora com o exposto por Provinciali 

(2016) em seus estudos onde observou-se que “o conhecimento reificado sobre 

o HIV está incorporado à representação, através de conteúdos que remetem às 

formas de transmissão, a possibilidade de viver com o vírus e tratá-lo”. 

Desta forma, os achados do estudo supracitado corroboram com os 

achados desta pesquisa, onde os idosos analisam a condição de serem HIV 

positivos mais tênue do que a atemorizante síndrome fatal decorrente do HIV (a 

Aids). 

A morte ressurge em algumas UCEs quando evidencia a velhice, a velhice 

é representada como um sinônimo de dependência física, pois esta vem 

acompanhada pelas transformações do corpo e da sua capacidade funcional. A 

morte fulminante, sem dor e desprovida de sofrimento físico é o idealístico que 

ronda os idosos. Na amostra estudada, o medo presente da morte não é devido 

as situações que envolvem a existência do HIV, mas dos problemas 

circunstanciais futuros que a velhice possa proporcionar aos mesmos. 
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Contudo, é um consenso dos participantes de que tanto o HIV, quanto a 

Aids repercutem em seu sistema imunológico, deixando-os mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de doenças oportunistas, neste sentido, eles concluem que a 

morte de sujeitos por Aids é declarada pela doença que invadiu o organismo, isto 

é: a gripe, a tuberculose, a hepatite, entre outras. Em Laplantine (2001) foram 

encontrados os subsídios explicativos sobre a visão construída de uma agente 

infeccioso que invade e desestrutura o organismo, levando-o a debilidade e, por 

conseguinte, à doença. 

 

 A figura 17 retrata as distinções conceituais realizadas pelos 

participantes. 

 

Figura 17: O conhecimento distintivo entre HIV e Aids. 

 

 

 

Existem representações presentes nas UCEs sobre os aspectos de 

cronicidade do HIV com doenças conhecidas e socialmente aceitas, 

possibilitando comparações e aproximações do HIV em níveis conceituais. Estas 

aproximações com doenças socialmente aceitas, tais como a diabetes e o 

câncer, denotam a tentativa que os participantes realizam em contextualizar as 

rotinas de cuidados diários realizadas no tratamento de HIV (como a tomada 

regular do antirretroviral), com a rotina de cuidado tomadas nos casos de 
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Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 2021. 
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diabetes (como a tomada regular da insulina). Observa-se os apontamentos 

negativos associados ao diabetes e ao fato do portador da mesma ser submetido 

a contínuas aferições de glicemia e injeções no percurso do controle da doença, 

assim como ao câncer, pelo caráter incontrolável que representa a patologia. 

Gomes (2011, p.4), encontrou resultados semelhantes em seu estudo: 

 

Outro processo de ancoragem presente nas representações do grupo 
reafirma a ligação da Aids com a diabetes, configurando a síndrome 
como uma doença crônica, não fatal e que possui controle através de 
fármacos disponíveis por programas governamentais. 
 

Todos estes elementos são ancoragens desenvolvidas pelos participantes 

na tentativa de familiarizar o convívio com HIV com o convívio com doenças 

crônicas. Resultados semelhantes também foram encontrados nos estudos de 

Alencar (2012), onde um de seus participantes pontua a percepção de gravidade 

maior ao se comparar o câncer ao HIV. 

O câncer é referido como a doença terminal, isso é, aquela que quando 

revelada não permite grandes chances de sobrevida a aquele que a desenvolve. 

Torna-se doença temida pela sua natureza imprevisível e por possuir 

tratamentos desgastantes cuja efetividade é relativa ao quadro, que alteram não 

somente o físico, mas a autoimagem do indivíduo.  

Moscovici destaca que a objetivação transfere a ciência para o mesmo 

nível do ser, porém a ancoragem delimita o fazer, contornando os empecilhos da 

comunicação, em ambos os processos coexiste a justificação (MOSCOVICI, 

2012, p.156): “Em outras palavras, pelo processo de ancoragem, a sociedade 

torna o objeto social um instrumento ao qual pode dispor e esse objeto é 

colocado numa escala de preferência nas relações sociais existentes”. 

Entende-se, portanto, que de acordo com o referencial teórico estudado, 

o primeiro passo para aproximar um objeto reconhecido como estranho ao nosso 

universo é realizando a categorização do mesmo. Categorizar é proceder uma 

denotação, isso é a rotulação, ação onde a neutralidade sobre um valor positivo 

ou negativo sobre algo é proibida (MOSCOVICI, 2015).  

Retornando a questão relacionada à descoberta de suas sorologias, 

entende-se o gradativo esforço de aceitação dos participantes sobre a sua nova 

realidade de saúde. A palavra “aceitar” é intensamente mencionada pelas UCEs. 

O choque inicial representando pela informação do diagnóstico, aos poucos é 

substituído pela normalização da realidade. 
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 A racionalização de acordo com Provinciali (2005, p. 60): 

[...] apresenta-se como um importante mecanismo de defesa podendo 
auxiliar a sobrevivência e a manutenção de uma estrutura egóica, 
permitindo o indivíduo processar e elaborar sua nova condição de vida. 
 

Alencar (2012), dispõe que a recuperação psicológica ocorre de modo 

gradual, fazendo parte desta adequação a normalização da patologia. Neste 

sentido, as equipes multiprofissionais dos programas de IST desempenham 

grande recurso no acolhimento deste idoso em fase de aceitação diagnóstica. 

Constatou-se também que o HIV ainda é ancorado nos conceitos 

veiculados no início da epidemia. Portanto, a patologia ainda é associada a 

grupos socialmente reprováveis. Desse modo, torna-se comum a observação 

daqueles que evoluíram ao estágio mais extremo, tais como artistas e figuras 

públicas citadas nas UCEs, de forma a delimitar a personificação representativa 

daqueles que possuem Aids, daqueles que possuem apenas o HIV. Tais 

processos ocorrem através da objetivação. Assim, os participantes expressam o 

preconceito através da conotação de uma figura que ocupa simbolicamente o 

perfil daquele que é dito “aidético”. Resultados semelhantes foram encontrados 

nos estudos de Torres et al. (2011), Brandão et al. (2019) e Sousa et al. (2019). 

Moscovici (1995, p.61) assinala que a “objetivação é transformar algo 

abstrato em algo quase concreto, transferir algo que está na mente em algo que 

está no mundo físico.”  

Assim, os conceitos atribuídos se modificam no processo de objetivação, 

com a atribuição de sentidos conotativos, enquanto que nos processos de 

ancoragem ocorrem as atribuições de sentidos denotativos.  

A normalização/naturalização da patologia também é um esforço 

realizado pelos participantes no sentido de expressar o bom convívio e minimizar 

os impactos que o HIV produz em sua vida. Para tanto a palavra “normal” é 

mencionada nas UCEs para transpor o que é o conviver com HIV. 

Entretanto, para atingir o grau de normalidade expressado pelos 

participantes, os mesmos se utilizam do sigilo como uma ação importante na 

minimização da discriminação, do isolamento e o aporte familiar. 

De acordo com Jodelet (2001), o que se sabia sobre a Aids e a sua 

transmissibilidade favoreceu uma eclosão de concepções de tipo moral e a do 

tipo biológico. Na concepção moral, a Aids é vista como doença-punição, flagelo, 

que reforça o estigma social conduzindo os indivíduos ao ostracismo, ao 

isolamento. E da parte dos estigmatizados, as reações de submissão ou revolta. 
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Desse modo, é comum que após o diagnóstico de HIV mulheres 

direcionem-se para o cuidado e apoio ao núcleo familiar, cuidando de filhos e 

netos, enquanto homens expressem a continuidade da sua rotina de vida e de 

sua vida laboral. As mulheres tendem a permanecerem sozinhas após a 

descoberta sorológica, apesar de vivenciarem a carência afetiva e dificuldades 

no manejo financeiro de suas vidas. Existe o medo do abandono do parceiro 

assim que o diagnóstico for revelado. É demonstrado nos resultados a maior 

proporção entre viúvos, solteiros e divorciados entre as mulheres do que em 

homens.  

É consenso de alguns autores de que a família favorece no engajamento 

e superação das dificuldades relacionadas ao enfrentamento do diagnóstico 

(MUSHIGA et al.,2018; SILVA, 2016; ALENCAR, 2012). 

A figura 18 ilustra os diferentes conceitos presentes nas UCEs sobre a 

descoberta e o convívio com o HIV.
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Figura 18. A descoberta do HIV: conceitos primordiais para os idosos participantes 

Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 2021. 
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As mulheres, de acordo com as UCEs, mantêm maior sigilo sobre HIV dos 

filhos por temerem represálias aos possíveis parceiros sexuais (parceiros 

casuais ou cônjuges). Contudo, em relação a revelação diagnóstica, tanto para 

homens quanto para mulheres, mantêm certa discrição, inclusive dos familiares, 

sendo comum a eleição de indivíduos de maior confiança dentro do núcleo 

familiar para a revelação do HIV. 

Existe a inclusão de ações que os mesmos consideraram seguras para o 

convívio com a família, as ações de separação de objetos pessoais e talheres 

relatadas nas UCEs, muito adotadas no início da epidemia, onde se desconhecia 

por quais mecanismos os indivíduos se contaminavam pelo HIV. 

Sobre estas ações acima implementadas, Jodelet (2001) explica sobre a 

concepção do tipo biológica, que o HIV inquietou o público sobre o modo em que 

era transmitido e encontrou embasamento na teoria dos humores, que se refere 

ao contágio das doenças pelos líquidos corporais, sangue e esperma. Assim, 

não se é de estranhar ações de afastamento implementadas, tais como a 

separação de pertences, conforme assinadas acima. 

Assim, entende-se que um desafio a ser superado é o da discriminação, 

que produz a pessoa HIV positiva a invisibilidade, o anonimato, o medo da 

rejeição, o pouco ativismo sobre o convívio com o HIV e a exclusão social. A 

pessoa que vive com HIV teme ser reconhecida por aqueles que o cercam 

socialmente, uma vez que os mesmos já experimentaram o distanciamento de 

pares quando a sua condição de saúde foi revelada. Por isso é comum àqueles 

que vivem com HIV esconderem as etiquetas dos remédios, mudarem de cidade 

e de serviço de IST onde se tratam, pelo medo de serem identificadas como 

pessoa HIV positiva por amigos, vizinhos, entre outros. 

A figura 19 sintetiza algumas ações pontuadas pelas UCEs como 

benéficas ao convívio com HIV. 
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Estratégias para 
um bom convivio 

com HIV são:

Alimentar-se bem.

Alimentaçao 
variada porém 
nem sempre 

acessível a todos.

Tomar o 
antirretroviral 
corretamente.

Não esquecer os 
horários 

prescritos.

Quando ocorre o esquecimento: 
a ausência de sintomas, os 
hábitos sociais (etilismo) e o 

bem-estar são as justificativas 
para não tomada.

Aceitar o 
diagnóstico.

Não negar que 
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Abandonar os 
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noturnos.

Adoção de hábitos 
saudáveis e 

atividades físicas.

Autoconhecimento.
Sobre si e sobre a 
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Atenuam os 
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Receber o apoio 
familiar.

A familia favorece 
a reinserção e 
engajamento 

social  do idoso.

Ofertar apoio aos 
familiares.

Manutenção do 
idoso ativo, 
sentem-se 

necessários e 
reduz a solidão.

Ter sigilo sobre o 
diagnóstico.

A revelação 
favorece a 

discriminação.

Limitar as 
relações e 

envolvimentos 
futuros.

Diminui a frustação de 
serem negados pelos 

parceiros e de terem que 
revelar o diagnóstico.

Isolar-se. 

Para alguns, 
considerada 

estratégia válida 
na redução da 
discriminação.

Viajar e esquecer 
que possui 
HIV/Aids.

Viver a vida e não 
a doença.

Figura 19. Estratégias para um bom convívio com HIV. 

 
 Fonte: Dados de pesquisa. Niterói/RJ, Brasil, 2021. 
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Como estratégias, as UCEs direcionam tanto para homens quanto para 

as mulheres algumas ações para um bom convívio com HIV. A alimentação, a 

prática de exercícios físicos e o abandono de alguns hábitos sociais são tidos 

como estratégias positivas ao bom convívio com o HIV. 

Ressalta-se que a alimentação balanceada e rica não é alvo alcançável a 

todos os participantes, existem vulnerabilidades sociais que incidem na 

possibilidade de aquisição de itens primários, entre eles alimentos diversificados. 

O abandono de alguns hábitos sociais tais como os bailes da terceira 

idade, o fumo e a bebida são tidos como ações extintas para alguns participantes 

após a descoberta do HIV. Estes achados são descritos nos estudos de 

Provinciali (2005). 

Aceitar o diagnóstico e não negar a patologia são estratégias 

referenciadas pelas UCEs como positivas ao convívio com HIV. Contudo, 

existem aqueles que encontram no uso de drogas (por exemplo a cocaína), e 

por outras drogas um escape de sua realidade. Sendo assim, é possível observar 

aqueles que conciliam o uso de substâncias alcoólicas e de drogas com o 

tratamento antirretroviral. 

O esquecimento da tomada do antirretroviral é justificado pelo bem-estar 

e pela ausência de sintomatologias, de modo que os idosos majoritariamente 

referenciam uma boa qualidade de vida com a tomada tanto regular quanto 

irregular da medicação. 

Porém, os esquecimentos e a continuidade do uso de substâncias lícitas, 

como o álcool, são fatores que podem incidir no processo de adesão à terapia 

antirretroviral, devendo estes serem acompanhados de forma mais minuciosa 

pelos profissionais de saúde, uma vez que os idosos podem adquirir rotinas de 

quebra na tomada das medicações, comprometendo a efetividade da terapia. 

A hipótese da cura é uma perspectiva importante pontuada nas UCEs 

direcionadas para gerações futuras, assim como o autoconhecimento reiterado 

pelos idosos participantes. 

As ações pontuadas como significativas aos impactos sociais sobre o 

convívio com o HIV pelos idosos participantes foram viajar, sair com a família, 

realizar atividade física, continuar frequentando a igreja, cuidar dos netos (ofertar 

apoio a família), são atitudes que preenchem os espaços e os vazios gerados 

pela solidão e pelo medo do esquecimento na velhice. 
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O sigilo sobre seu diagnóstico e o não envolvimento em novas relações 

afetivas são estratégias pontuadas nas UCEs como redutoras das rejeições de 

futuros parceiros. Desta forma, o idoso tende a isolar-se e evitar situações que 

os levem a serem discriminados, estes achados são corroborados por alguns 

autores (PROVINCIALI, 2005; ALENCAR, 2012; SILVA,2016). 

Por fim, o maior conselho direcionado as pessoas que vivem com HIV 

contidos nas UCEs é viver a vida e não a doença, de modo a esquecer a 

patologia e as alterações que a mesma produz em sua rotina, sendo este um 

meio válido de atenuar os impactos vivenciados pelos idosos que convivem com 

HIV. 
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CAPÍTULO IX  Considerações finais do estudo 
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9 Considerações finais 

Retratar o convívio com o HIV sobre a ótica do idoso evidencia os 

conceitos sobre a problemática do envelhecimento, do HIV como infeção 

sexualmente transmissível e das dificuldades sociais enfrentadas pelo idoso HIV 

positivo. O tema possui complexidade, uma vez que dentro da atuação 

formalmente estreitada nas iniciativas contra o HIV poucas se dirigem a este 

público, que por sua vez, mostra-se dentro de um contexto necessário de 

ampliação das discussões em termos de políticas públicas de saúde.   

 Este trabalho permite a reflexão sobre a execução de uma prática mais 

sensível dos profissionais aconselhadores nos programas de IST. O tema por si 

gera grande impacto, tanto naquele que convive com HIV, quanto naquele que 

acolhe as suas demandas. Assim, em cada entrevista pode-se constatar o 

quanto o HIV repercute nas emoções, sensações, relatos e modos de vida dos 

participantes. Sobremaneira, o quanto este contato com os entrevistados pode 

refinar as rasas concepções da pesquisadora sobre o convívio dos idosos com 

o HIV. 

 Utilizar um referencial teórico como o de Serge Moscovici e de Denise 

Jodelet, sobre a vertente psicossocial, amplificou o epistemológico sobre o 

emprego da Teoria das Representações Sociais neste público. Entretanto, 

entende-se que o objeto de pesquisa sofre, a todo momento, nuances advindas 

das interações sociais dos sujeitos, influenciadas pela comunicação, pelas 

mídias, fomentando a construção de novas representações. Pode-se constatar 

o quanto as representações influenciam nas construções da cultura, nos 

conceitos socialmente atribuídos e também nos preconceitos que são veiculados 

e praticamente enraizados em nossa sociedade, elas são o que denominamos 

senso comum.  

 Assim, as representações do HIV tomam tônus, para o grupo de idosos 

HIV positivo, uma conotação que influencia decerto nas verdades aceitas, nas 

crenças e nas práticas individuais de cada um. 

Seguindo uma ordem sequencial sobre o alcance dos objetivos propostos 

por esta tese, inicia-se com a descrição das representações sociais do HIV nos 

idosos que convivem com HIV, desde o primeiro contato destes com a 

confirmação diagnóstica pelo profissional de saúde. Os resultados indicaram que 

o HIV é representado inicialmente de forma negativa, remanescendo a visão 



 
148

veiculada no início da epidemia, tato este que exige grande esforço do grupo de 

idosos na aceitação de sua nova realidade de vida.  

Os participantes a todo momento demonstram esforçarem-se em um 

movimento de aproximação conceitual do HIV. Deste modo, os resultados 

mostram a distinção e a definição do HIV da Aids através do conhecimento 

socialmente adquirido. Também se observa o aspecto de normalização da 

patologia, inclusive na associação do caráter contínuo dos cuidados com o HIV 

para com ao de doenças crônicas, tais como o diabetes e o câncer. Contudo, o 

grupo de idosos pondera os aspectos negativos associados ao câncer, por esta 

patologia representar poucas chances de sobrevida à alguns, diferentemente do 

HIV, onde o tratamento contínuo representado pelo implemento da TARV 

proporcionou sobrevida àqueles que de antemão eram diagnosticados na 

década de 1980 com uma doença de curso incurável e mortal. 

As representações que normalizam e cronificam o HIV, equiparando-o a 

doenças crônicas não transmissíveis, retiram parte do peso sobre a convivência 

com uma enfermidade sexualmente transmissível, conhecida como Peste Gay e 

associada à grupos de riscos, hoje referenciados pela Unaids (Joint United 

Nations Program on HIV/AIDS) como populações-chaves. 

Assim e conforme informado pelas evidências, o grupo de idosos ainda 

ancora o HIV como uma doença produtora de mortes, referida a certos grupos 

de comportamentos socialmente reprováveis. Deste modo, o primeiro objetivo 

de pesquisa foi alcançado através da descrição destes sentimentos vivenciados 

pelos idosos participantes: sentimento de revolta, de não aceitação do 

diagnóstico, de sensação de morte iminente, situações estas manejadas pelos 

profissionais dos setores através da prática do aconselhamento. Entende-se que 

a prática do aconselhamento deva ser executada de forma responsável e 

sensível, sob modo a transpor a importância da adesão correta a TARV desde a 

descoberta de seu diagnóstico. 

O segundo objetivo do estudo foi discutir as repercussões que as 

representações do HIV trazem para a vida dos idosos. Pode-se observar 

diferentes repercussões que as representações do HIV produzem para a vida 

social e cotidiana dos idosos: o isolamento e a adoção do sigilo absoluto sobre 

sua condição de saúde, ora motivados por medo ou por receios de serem 

descobertos e discriminados, até a paralisação da vida sexual e afetiva. 
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O núcleo familiar demonstrou ser grande incremento no contorno destas 

repercussões, representando um alicerce para estes idosos na superação dos 

desafios no tratamento e na sua reinserção e engajamento social.  

No terceiro objetivo,que foi identificar as estratégias que os idosos utilizam 

para manterem sua saúde na convivência com o HIV, observa-se a influência 

das representações nos comportamentos e ações individuais de cuidado, 

sobretudo, na implementação das estratégias no contorno dos efeitos colaterais 

dos antirretrovirais. Como também, a existência de hábitos que prejudicam a 

adesão à terapia, tais como o uso concomitante do antirretroviral com àlcool e 

drogas, esquecimento da tomada dos antirretrovirais, estes considerados como 

desafios ao processo de adesão ao tratamento. Entretanto, é consenso dos 

participantes de que a TARV gerou benefícios a sua sobrevida. 

Como ações individuais viáveis, foram pontuados uma boa alimentação, 

cuidar-se mais, tomar pontualmente seu ARV evitando falhas e/ou 

esquecimentos, ter fé, não se estressar ou aborrecer, realizar exercicios fisicos, 

manter-se ativo socialmente e profissionalmente e ter perspectiva positiva no 

convívio com o HIV. 

Entretanto, cabe sinalizar que também existem vulnerabilidades 

econômicas que prejudicam a manutenção de rotinas vitais, uma delas é o 

acesso a uma boa alimentação, tão importante para a manutenção de um 

organismo forte e hígido.  

Sendo assim, constata-se que os idosos sofrem não apenas pelas 

representações veiculadas sobre o HIV, mas o  convívio se torna dificultoso pela 

perda da sua atividade e/ou produtividade social, que é algo passível de ocorrer 

com o ganho de idade numa sociedade capitalista. Tais situações impostas pela 

dificuldade de produzir rendas conduzem os idosos a perdas na sua qualidade 

de vida social inviabilizando o incremento no autocuidado e de acesso a recursos 

vitais. 

A atenção centrada de profissionais de saúde no desenvolvimento de 

ações sociais, na detecção de tais elementos individuais de vulnerabilidade, nas 

ações de educação em saúde e de campanhas para a detecção precoce e 

melhor convívio com o HIV, poderá favorecer o recrudescimento sobre a 

qualidade de vida dos idosos que hoje convivem com a patologia, reforçando o 

seu entendimento, o que pode tornar o grupo mais ativo e politicamente 

empoderado. Estas ações geram benefícios na adesão às condutas terapêuticas 
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desempenhadas dentro dos programas, no percurso do processo saúde-doença 

dos idosos HIV positivos.  

Ressalta-se também, dentro dos cenários de saúde e atenção às IST, a 

necessidade de uma maior constituição de espaço de trocas, voltados aos 

profissionais de saúde atuantes nas linhas de detecção do HIV, a fim de 

vislumbrarem a pessoa idosa dentro do escopo de vulnerabilidade às infecções 

sexualmente transmissíveis. 

Assim, esta temática não se esgota por aqui, uma vez que o assunto incita 

a discussão do HIV sobre outros pontos. Entende-se que as vulnerabilidades 

psicológicas e sociais do idoso merecem ser discutidas, uma vez que os mesmos 

são sujeitos não somente às patologias específicas da senilidade, mas a 

exclusão, abandono, isolamento, discriminação, pobreza, retardo do diagnóstico 

precoce e do tratamento quando exposto ao HIV, entre outros agravantes, que 

podem incidir na diminuição de sua sobrevida e na sua longevidade. 
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Apêndice 2. Anuência de Pesquisa do Município de Rio das 
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Apêndice 3. Anuência de Pesquisa Município de Araruama. 
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Apêndice IV. Termo de Consentimento Livre-Esclarecido 

(TCLE) 

Título do Projeto: “Idosos com o vírus da Imunodeficiência Humana: um estudo de 
representações sociais” 
Pesquisadora Responsável: Kyra Vianna Alóchio (22) 98105-3524 e orientadora Prof. Dr. 
Selma Petra Chaves Sá (21) 99986-1946 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense 
Nome do Voluntário:___________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos   
O (A) Sr (a)  está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulada “Idosos com 
o vírus da Imunodeficiência Humana: um estudo de representações sociais”, sob minha 
responsabilidade. 
-A pesquisa tem como objetivo geral analisar as representações sociais de idosos com 
HIV/Aids e suas repercussões para o contexto situacional de vida, de convívio social e de 
cuidados individuais de saúde e objetivos específicos de: descrever as RS de idosos sobre o 
convívio com HIV; identificar as estratégias que os idosos utilizam para manterem sua saúde na 
convivência com o HIV/Aids e discutir as repercussões que a convivência com o HIV produz para 
a vida cotidiana e social do idoso. -A proposta se justifica pela mudança na faixa etária e do 
perfil dos sujeitos com HIV/Aids, possuindo a enfermidade progressão na terceira idade, onde 
tem-se como fatores agravantes:  o envelhecimento e a ausência de campanhas de prevenção 
direcionadas a este público-alvo. Essa investigação se baseará na tomada de sua opinião a partir 
da aplicação de um formulário de pesquisa estruturado contendo perguntas abertas e fechadas. 
O registro do diálogo com o pesquisador será realizado através da utilização de um aparelho 
gravador MP3.  
-Como possíveis desconfortos/riscos têm-se: 
A exposição das suas percepções e de sua condição sorológica. No processo de contorno deste 
desconforto em âmbito da pesquisa, ressalto que o (a) Sr (a) não será identificado (a) em nenhum 
momento, sendo-lhe garantido o sigilo com relação à autoria de suas manifestações, como 
também, a entrevista será realizada em espaço próprio individualizado dentro do serviço de IST. 
Caso o desconforto relacionado à abordagem do tema pela pesquisadora persistam, o Sr (a) 
poderá optar em ser acompanhado (a) pelos profissionais de psicologia do programa de IST. 
Ao fato de que dados relativos aos prontuários dos possíveis participantes poderão ser 
solicitados como forma de identificar previamente a condição sorológica e o perfil dos sujeitos de 
pesquisa. Estes dados auxiliarão a pesquisadora a eleger os sujeitos e formular uma agenda de 
encontros com os mesmos nos serviços de saúde. Cabe destacar ao Sr (a), na minimização 
deste desconforto/risco, que nenhuma informação relativa aos dados de seu prontuário será 
divulgada na pesquisa, em respeito ao sigilo absoluto e aos princípios éticos-legais primados 
estes dados servirão estritamente para a seleção e agendamento dos possíveis entrevistados. 
-Como possíveis benefícios têm-se: 
A ampliação sobre o entendimento da convivência e de repercussões sociais do HIV/Aids em 
indivíduos idosos, bem como o conhecimento sobre estratégias individuais possíveis para uma 
convivência de qualidade com a patologia.  
Qualquer dúvida no momento da pesquisa ou posteriormente à sua realização, bem como quanto 
aos resultados alcançados, o (a) Sr (a) poderá fazer contato com a pesquisadora ou sua 
orientadora pelos telefones indicados no início desse documento; 
-Como pesquisadora responsável, ressalto que: 
A participação na pesquisa é voluntária e não vai lhe gerar qualquer tipo de ônus ou gratificação.  
A qualquer momento e por qualquer motivo o Sr (a) poderá desistir de sua participação na 
pesquisa não havendo nenhum prejuízo à continuidade de seu tratamento. 
No caso do (a) Sr (a) decidir interromper sua participação no estudo, eu deverei ser comunicada 
pelo e-mail e/ou telefone acima disposto para que seus dados sejam imediatamente excluídos. 
Será garantida a todos os sujeitos que se deslocarem ao serviço de saúde apenas para fins de 
participação em pesquisa (entrevistas), o reembolso dos valores referentes ao seu deslocamento 
de ida e volta, em veículo de linha urbana, tais como vans e ônibus, desde que comprovados os 
valores de despesa através da apresentação das taxas de deslocamento à pesquisadora 
responsável. Serão excetuados do recebimento deste reembolso os sujeitos que optarem em 
participar da pesquisa já se encontrando no recinto do serviço de saúde por motivo de consulta 
pré-agendada, entre outros. Cabe ressaltar que o montante para o ressarcimento das despesas 
de passagens urbanas não poderá exceder em hipótese alguma o percentual de 50% da quantia 
destinada às despesas de transporte (hum mil e quinhentos reais), estipulados no orçamento do 
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projeto de pesquisa. Sendo assim o critério para tal deslocamento e participação, sofrerá a 
análise prévia da pesquisadora, de forma a garantir que todos sejam igualmente restituídos no 
limite de suas necessidades. 
Toda informação fornecida será tratada em caráter confidencial, sendo assim, sua identidade e 
privacidade estarão assegurados conforme a Resolução CNS 466/12. 
- O (A) senhor (a) estará recebendo uma cópia deste documento no ato da assinatura do 
Termo de Consentimento, assinada pela pesquisadora. 
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 
todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 
normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração 
os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 
acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 
defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 
participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. 
Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou 
telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: 
(21) 26299189. 
Eu,_________________________________________________, declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
___________________, _____ de ____________ de _______. 

_________________________________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________________ 
Testemunha 

  
_________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

________________________________________ 
Testemunha 
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Apêndice V. Instrumento de Coleta de Dados 

Eixo 1- Dados Sociodemográficos 
Código do Sujeito: 
Data de cadastro no 
serviço de IST/HIV: 

Nome: 
Ano de diagnóstico sorológico para HIV:____/____/____ 

Idade (anos): Sexo: (   ) F    (   ) M Município de Residência: 
Nacionalidade:  
Naturalidade:  
Cor: (por autodeclaração)  
Gênero: 
(por autodeclaração) 

 

Estado Civil: (   ) casado (   ) Divorciado (    ) solteiro  (   ) Outros 
Especificar: _________________________________ 

Escolaridade (  ) (Fundamental incompleto -1 a 4 serie) (    ) Fundamental 
completo 1 a 9 serie) (   ) (ensino médio completo) (   ) 
ensino médio incompleto)  (   )superior completo (   ) superior 
incompleto (    ) graduação  (   ) pós graduação. 

Profissão:  
Renda familiar:  
Casa própria?  (    ) sim    (    )não 
Possui acompanhante? (    ) sim    (     )não 
Possui religião? (   ) sim   (      ) não    Qual?: 
Possui alguma doença 
tratável? Qual? 

 

Remédios de uso 
contínuo? Quais? 

 

Possui vida sexual ativa?  
Usa camisinha?  
Possui relacionamento 
sorodiscordante? 

 

Eixo 2-Sobre a convivência com o HIV 
1. Como e para o senhor conviver com o HIV/Aids? 
2. Houve mudanças na vida e em seu convívio social após a descoberta do HIV/Aids? 
Como o senhor avalia estas mudanças? 
3. Quais as perspectivas o senhor possui sobre longevidade e velhice com HIVAids? 
4. O diagnóstico do HIV modificou a sua visão sobre seu cuidado? Em quais pontos? 
5. E possível viver bem com o HIV/Aids? Como? 

Eixo 3- Ações em beneficio 
1- O que o senhor faz no cotidiano para uma melhor convivência com o HIV/Aids? 
Quais atitudes o senhor considera que dão certo e que não dão certo?  
2-Complete as seguintes frases: 
a) Vivem bem com HIV quem... 
b) Vive mal com HIV quem... 
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Apêndice VI. Mapeamento das UCI por classes 

 

UCI Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
S01 X X X X X 
S02 X X X --------------- X 
S03 X X X X X 
S04 X --------------- X X --------------- 
S05 X X X --------------- X 
S06 X X X X X 
S07 X X X --------------- X 
S08 X X --------------- --------------- X 
S09 X --------------- X X X 
S10 X --------------- --------------- --------------- --------------- 
S11 --------------- X --------------- X --------------- 
S12 X X X --------------- X 
S13 X X --------------- X --------------- 
S14 X X X X X 
S15 X --------------- --------------- X --------------- 
S16 X X X X --------------- 
S17 X X X --------------- X 
S18 X X X X X 
S19 X X X X X 
S20 --------------- X --------------- --------------- X 
S21 X --------------- X X X 
S22 X --------------- --------------- X --------------- 
S23 X X X X --------------- 
S24 X X --------------- X X 
S25 X X X X X 
S26 --------------- X X X X 
S27 X --------------- X X --------------- 
S28 X X X X X 
S29 X X X X X 
S30 X x --------------- X --------------- 

 Legendas: “X”- participante da Classe / --------------- - não participante da classe. 

Linhas de comando para cada UCI: 

UCI Linhas de comando 
1 **** *s_01 *l_m *i_62 *t_3 *c_r *g_b *k_vi *j_pos. 
2 **** *s_02 *l_m *i_72 *t_3 *c_r *g_n *k_ca *j_emc. 
3 **** *s_03 *l_m *i_65 *t_1 *c_r *g_b *k_so *j_efi. 
4 **** *s_04 *l_f *i_63 *t_1 *c_r *g_h *k_vi *j_efc. 
5 **** *s_05 *l_f *i_61 *t_2 *c_r *g_h *k_di *j_emc. 
6 **** *s_06 *l_f *i_59 *t_3 *c_r *g_h *k_ca *j_efc. 
7 **** *s_07 *l_f *i_73 *t_1 *c_r *g_h *k_di *j_efi. 
8 **** *s_08 *l_f *i_63 *t_3 *c_r *g_h *k_so *j_efi. 
9 **** *s_09 *l_f *i_66 *t_1 *c_r *g_h *k_di *j_efc. 
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10 **** *s_10 *l_f *i_64 *t_2 *c_r *g_h *k_di *j_efi. 
11 **** *s_11 *l_f *i_61 *t_2 *c_r *g_h *k_ca *j_efc. 
12 **** *s_12 *l_f *i_72 *t_1 *c_r *g_h *k_vi *j_efi. 
13 **** *s_13 *l_f *i_62 *t_2 *c_r *g_h *k_vi *j_efi. 
14 **** *s_14 *l_f *i_62 *t_2 *c_r *g_h *k_di *j_emc. 
15 **** *s_15 *l_f *i_68 *t_2 *c_r *g_h *k_di *j_efi. 
16 **** *s_16 *l_m *i_71 *t_2 *c_r *g_h *k_di *j_efi. 
17 **** *s_17 *l_f *i_69 *t_2 *c_r *g_h *k_vi *j_efc. 
18 **** *s_18 *l_m *i_68 *t_2 *c_r *g_h *k_so *j_emi. 
19 **** *s_19 *l_m *i_64 *t_1 *c_r *g_h *k_di *j_gra. 
20 **** *s_20 *l_m *i_70 *t_2 *c_r *g_h *k_di 

*j_grad. 
21 **** *s_21 *l_m *i_75 *t_2 *c_a *g_h *k_vi *j_efi. 
22 **** *s_22 *l_f *i_67 *t_2 *c_a *g_h *k_di *j_efi. 
23 **** *s_23 *l_m *i_65 *t_1 *c_a *g_h *k_ca *j_efi. 
24 **** *s_24 *l_m *i_62 *t_1 *c_a *g_h *k_ca *j_efi. 
25 **** *s_25 *l_f *i_66 *t_2 *c_a *g_h *k_vi *j_efi. 
26 **** *s_26 *l_m *i_74 *t_2 *c_a *g_h *k_vi *j_efi. 
27 **** *s_27 *l_m *i_72 *t_2 *c_a *g_h *k_ca *j_emi. 
28 **** *s_28 *l_f *i_63 *t_3 *c_a *g_h *k_vi *j_emc. 
29 **** *s_29 *l_m *i_61 *t_2 *c_a *g_h *k_ca *j_efi. 
30 **** *s_30 *l_m *i_62 *t_3 *c_a *g_h *k_di *j_gra. 
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Anexo 1. Parecer Consubstanciado CEP HUAP 
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