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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica com fontes primárias e 

secundárias, análises bibliográficas onde buscou uma compreensão da doença em sua mais ampla 

diversidade. É uma doença causada pelo vírus HIV, onde ataca as células de defesa do organismo 

deixando-o em estado de alerta contra doenças oportunistas infecciosas que causam ainda mais 

danos ao organismo. A AIDS surgiu na década de 80, precisamente em 1981 nos Estados Unidos, 

foi considerada como a doença do século; hoje caracterizada como a doença do medo, do pânico e 

do preconceito. É um dos grandes problemas de saúde pública, a cura da AIDS ainda não é 

conhecida, porém, é possível viver muitos anos com a doença fazendo uso dos medicamentos 

específicos. No Brasil o primeiro caso surgiu em 1982, é uma doença de notificação obrigatória, 

antes e depois do teste anti-HIV, é realizado um acompanhamento, pois o diagnóstico é visto como 

sentença de morte. Apesar de todo conhecimento acerca da doença, as pessoas ainda sofrem 

preconceitos da família, grupos sociais. Parte da população nega a pensar sobre a doença, pois ela 

representa medo e vergonha. Esse trabalho nos traz um conceito de enfrentamento e uma 

introdução aos Aspectos Psicológicos de Enfrentamento, e a forma como o profissional de 

Psicologia deve atuar diante da subjetividade do portador. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A AIDS é considerada a doença do medo, do pânico, do preconceito, pois ao descobrir-se 

infectado, o indivíduo é afetado negativamente em sua saúde física e mental, levando o a um estado 

de clandestinidade, ou seja, se exclui do convívio social, vivendo a morte civil. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

Dessa maneira as representações sociais em relação à doença são como um ato de 

pensamento ao qual o indivíduo se relaciona com o objeto. (VALENTE, 2006) 

Simonetti (2013, p. 15) descreve sobre o campo da doença, dizendo que: 

 

O adoecimento se dá quando o sujeito humano, carregado de subjetividade, esbarra em 

um “real”, de natureza patológica, denominado “doença”, presente em seu próprio corpo, 

produzindo uma infinidade de aspectos psicológicos que pode se evidenciar no paciente, 

na família, ou na equipe de profissionais. 

 

O interesse pela pesquisa surgiu ao realizar estágio obrigatório do curso de Psicologia da 

Faculdade da Amazônia, em hospital público de Rondônia, onde foi colocada em prática a teoria, 

e se teve contato com a realidade, ou seja, com portadores de doenças crônicas, nesse caso o 

HIV/AIDIS. Mas o fator principal para o desenvolvimento deste trabalho se deu através da prática 

em hospitais há cerca de seis anos atrás, quando realizado estágio e posteriormente trabalhando na 

área da enfermagem, como técnico, em hospitais públicos de Mato Grosso, onde foram observados 

pacientes portadores de HIV/AIDS. 

Em atendimento, os mesmos se diziam desesperançosos, e conhecendo brevemente o 

histórico de vida de cada um, do tempo da doença no seu organismo, percebia-se que a parte mais 

difícil para eles, primeiramente era descoberta da doença, conviver com algo que não tem cura, 

depois o enfrentamento, pensar que se esvai aos poucos, a forma como que eram tratados pela 
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sociedade, preconceito e ao final como superar todos esses questionamentos e ter uma vida 

saudável. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar de forma breve como funciona os aspectos 

psicológicos de enfrentamento de pacientes portadores do HIV/AIDS, e possibilitar aos leitores 

um conhecimento maior acerca da doença.  

Para tanto será realizado uma pesquisa bibliográfica, proporcionando um esclarecimento do 

tema HIV/AIDS. Do conceito aos aspectos psicológicos de enfrentamentos na doença. A pesquisa 

é de natureza exploratória qualitativa, esclarecendo como o indivíduo reage a cada passo da doença, 

ou seja, a partir do momento em que ele se perceba agora não mais saudável e sim doente. 

 Discutiremos sobre a história HIV/AIDS no Brasil e no mundo, em seguida falará sobre o 

índice de pessoas portadores do vírus, na sequencia mostrará o conceito da doença dando sequência 

ao diagnóstico. Conceituará sobre os aspectos psicológicos de enfrentamento.  

 

2.  HISTÓRIA DO HIV/AIDS NO BRASIL E NO MUNDO  

 

De acordo com Valente et al. (2005) a AIDS, ou SIDA (síndrome da imunodeficiência 

adquirida) é uma doença causada pelo vírus HIV, descoberta nos Estados Unidos na década de 80, 

mais precisamente em 1981, e a partir desse momento de descoberta é constituída como um 

fenômeno global.  

 

De acordo com o Programa Nacional de AIDS, a infecção pelo HIV começou a ser 

observada na metade do século XX. Os relatos iniciais contam que a doença surgiu na 

África Central e, provavelmente, pela mutação do vírus do macaco. Algumas experiências 

comprovaram que o elo perdido na passagem dos primatas para o homem parece estar 

relacionado com a questão da manipulação de carnes de chipanzés na África (PINTO, 

2007). 

 

Já no Brasil, de acordo com o autor, os primeiros casos surgiram em meados de 1982, no 

estado de São Paulo, afirmando que desde aquela época até o ano de 2007, existiam cerca de 600 

mil portadores do vírus da AIDS, sendo 80% nas regiões Sul e Sudeste. A região sul, registrou um 

aumento da taxa até o ano de 2003 e diminuição em 2004. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006 apud 

PINTO, 2007) 
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No Brasil, até o ano de 2010 foram notificados 592.914 mil novos casos de portadores com 

a AIDS, e outras milhares com o vírus sem nenhuma proteção e que necessitariam de cuidados 

específico relacionado a infecção e a doença. (Brasil (2010, apud Santos, 2012) 

Pinto (2007) diz que existe uma taxa crescente no número de casos no Brasil entre pessoas 

de baixa renda, mulheres jovens de pouca escolaridade, em homossexuais jovens. 

Labronici e Almeida (2005) relatam que:  

 

A AIDS, ao se fazer presente no mundo moderno, levantou a ameaça de uma crise global 

de rápida disseminação e agravamento, exigindo respostas e a necessidade premente de 

criação de recursos econômicos, políticos, sociais e psicológicos que dessem conta de uma 

problemática com tal magnitude. 

 

Os autores afirmam que é possível aprender a lidar com essa doença que é tão cheia de 

símbolos, fantasias irreais, significados e imagens, estimulando a ter atitudes benéficas, sem pânico 

e sem negação para com as pessoas acometidas por essa doença postulam ainda que tal questão diz 

respeito a construção social da doença e o indivíduo precisa construir um código de interpretação 

nessa nova fase. (LABRONICI E ALMEIDA, 2005) 

Ao se discutir sobre o assunto, Barbará, Sachetti e Crepald (2005) descrevem que já 

ocorreram várias descobertas sobre doenças pelo mundo todo, eventos de ordens abrangentes e 

catastróficos como a peste negra e gripe espanhola. 

Conforme discussão sobre o tema, os autores relatam que: 

 

Nenhuma dessas doenças, entretanto, teve consequências tão devastadoras, no âmbito 

social, econômico e político, em um tempo tão relativamente curto, como a AIDS (termo 

que vem do inglês acquired im-munodeficiency syndrome), também conhecida no Brasil 

como SIDA síndrome da imunodeficiência adquirida (SOARES, 2001 apud BARBARÁ, 

SACHETTI E CREPALD, 2005) . 

 

Xavier et al. (1997) propõe que esta doença transmissível, denominada AIDS, teve o seu 

primeiro reconhecimento oficial publicado no diário do Center for Disease Control do Serviço de 

Saúde dos Estados Unidos, em 1981, dois anos depois o vírus responsável pela infestação ter sido 

isolado e no ano seguinte a demonstração do papel causal foi aceita por toda comunidade científica, 

e em 1985 surgiram os primeiros testes de detecção do agente causador. 

Ao discutir sua pesquisa, Schroder (2011), afirma que “a origem e a cura do HIV/AIDS ainda 

são desconhecidas, no entanto, as pesquisas sobre a doença progrediram e hoje é possível viver 
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muitos anos com a doença fazendo o uso de medicamentos adequados, conhecidos como 

antirretrovirais”. 

Desde seu surgimento no ocidente na década de 80, a AIDS representou muito mais que uma 

patologia, veio ocupar o lugar de doença mais complicada e cheia de preconceitos da sociedade, 

posto antes ocupado pelo câncer e outras infectos contagiosa. Mais tarde foi disseminada para 

outras populações marginalizados como usuário de drogas, prostitutas, travestis, passando então a 

ter um conceito de grupo de risco, chegando a ser conhecida nos Estados Unidos como a doença 

dos quatros H. Era assim denominada por que comportava a promiscuidade, imoralidade, o vício 

e a transgressão, e essa classe pertencia aos hemofílicos, homossexuais, haitianos e heroinômanos. 

Em seguida esse grupo de risco passou a ser chamados de hookers ou prostitutas. (SONTAG, 1989 

apud BARBAÁ, SACHETTI E CREPALD, 2005). 

 

O mundo, também, vem acompanhando a mudança geográfica da epidemia: enquanto nos 

países ditos de “Primeiro Mundo” o número de contaminados vem diminuindo 

progressivamente, nos países ditos de “Terceiro Mundo”, a epidemia continua em franca 

ascensão, atingindo cada vez mais as camadas pobres da população. (BARBAÁ, 

SACHETTI E CREPALD, 2005) 

 

Christo (2009) afirma que desde sua descoberta, a síndrome da imunodeficiência adquirida 

se espalhou por todo o mundo tornando grande o desafio nas políticas públicas de saúde. 

Seguindo este raciocínio, Barbará, Sachetti e Crepald (2005) afirmam que: “As 

consequências dessa depauperação são alarmantes: em alguns países da África, a taxa de 

crescimento da população encontra-se em níveis negativos, por causa da AIDS”. 

Essa doença ataca o sistema imunológico das pessoas e é causada pelo vírus da 

imunodeficiência adquirida. É caracterizada por ser crônica e com evolução lenta, podendo levar 

cerca de dez anos desde o momento de sua infecção até desenvolvimento da doença. A história 

natural da doença compreende várias etapas bem definidas: a primo-infecção que é a fase silenciosa 

a infecção pelo HIV, e a doença clínica, a AIDS quando as defesas do organismo caem e o mesmo 

fica a mercê de doenças oportunistas, reafirma ainda que não existe tratamento que cura a AIDS, 

existe apenas medicamento que permitem prolongar a vida, a prevenção bem sucedida se baseia 

em informação, educação, serviços de saúde e assistência social adequada para quem sofre as 

consequências da doença (XAVIER, et al. 1997). 

De acordo com Zozaya (1985, apud Santos e Sebastiani, 2012, p. 149), doença crônica é 

qualquer estado patológico que apresente uma ou mais das seguintes características: “que seja 
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permanente, que deixe incapacidade residual, que produza alterações patológicas não reversíveis, 

que requeira reabilitação ou que necessite períodos longos de observação, controle e ciuidados”. 

De acordo com declarações do Ministério da Saúde (2012, p. 15) a descoberta da doença, ou 

seja resultado positivo do HIV e o tratamento antirretroviral geralmente exigem significantes 

mudanças nas rotinas e na vida das pessoas, pois o indivíduo terá que fazer alterar diversas 

dinâmicas do dia a dia como, familiares, de trabalho, de cuidado a saúde e de lazer, para poder se 

adaptar essa nova fase da vida 

Conforme Angerami et al. (2013, p.157), “Ser um doente crônico é lutar contra suas 

incapacidades que cada vez mais aumentarão; é muito mais difícil do que se adaptar a uma doença 

aguda que só exige uma temporária aceitação da passividade como também da ajuda externa”. 

Dados de 2001 afirmavam que duas décadas após a descoberta do HIV no mundo, a doença 

já matou aproximadamente 19 milhões de pessoas, e estimava-se que em 2010 haveria um total de 

50 milhões de óbitos, ou seja, um índice de mortalidade assustador que teria matado mais do que 

a segunda guerra mundial. No Brasil, até 2001, eram 196.016 casos, dos quais 49.544 seriam 

mulheres (TRINDADE E SCHIAVO, 2001).  

 

3. ÍNDICE DE PESSOAS PORTADORAS DO VÍRUS HIV/AIDS 

 

Brito, Castilho e Szwarcwald (2000) relatam que de acordo com os resultados das profundas 

desigualdades sociais do Brasil, a propagação da infecção da doença em nosso país revela epidemia 

de múltiplas dimensões que vem, há algum  tempo, sofrendo transformações significativas em seu 

perfil, a doença é caracterizada como um problema no mundo todo, mas em países como o Brasil 

que e encontra em desenvolvimento vive uma situação mais complexa com a doença, pois é difícil 

evitar a propagação, há consequências sociais, econômicas por ser um país economicamente 

debilitado. 

 

O início das grandes manifestações da doença se deu em grandes metrópoles como São Paulo 

e Rio de Janeiro, havia um aumento da propagação entre homossexuais e hemofílicos, já nos dias 

atuais essa transmissão por contato heterossexual com uma maior predominância em pessoas do 

sexo feminino (BRITO, CASTILHO E SZWARCWALD, 2000). 

Já AIDS Epidemic Update (2002, apud Valente, 2005) afirma que em 2002 já existiam 42 

milhões de pessoas infectadas com o vírus da doença só na América Latina. Em relação ao Brasil, 

o autor revela que o primeiro caso de AIDS foi identificado em 1982, e que até o ano 2007, 

surgiram 474 mil casos da doença, mas estima-se que existam mais de 539 mil casos de pessoas 
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convivendo com a doença, mas que nunca foram submetidas aos testes. Essa prevalência é de 61% 

entre pessoas de 15 a 49 anos, 0,42% entre mulheres e 0,80% entre homens. 

Caetano e Pagliuca (2006) também descrevem que a AIDS é uma doença com características 

de pandemia, e que, até março de 2002 havia um total muito grande de portadores da doença no 

Brasil, enquanto que só no Ceará de 1980 a 2002, houve um total de 4.196 registros de novos casos. 

De acordo com Kourrouski e Lima (2009, apud Ministério da Saúde, 2007), os números da 

AIDS aumentaram consideravelmente nos últimos tempos, e vem crescendo de maneira 

desordenada entre adolescente dentro da faixa etária de treze a dezenove anos. Até 2007, foram 

notificados ao Ministério da Saúde, 10.337 casos, sendo 5.384 do sexo feminino e 4.953 do sexo 

masculino. Dessa forma, a maioria dos adolescentes vivem conturbadamente com visitas médicas, 

medicamentos e efeitos colaterais. 

Ao referir sobre sua pesquisa, Pinto (2007) relata que nos últimos anos de sua descoberta, 

houve no Brasil uma estabilização do aumento dos casos de AIDS entre casais de homossexuais 

masculinos; a pesquisa também montra que houve várias alternâncias sendo que: no início o 

percentual era de 50%, após o período inicial já houve alternância, essa porcentagem caiu para 

18% em 1990, aumentando em 1999 para 32%, e ao final de 2005 houve novamente um aumento 

significativo de casos registrado dos portadores chegando a um percentual de 42% dos casos. 

Ao discutir sua pesquisa, os autores Parker e Jr (2000) descrevem que: 

 

Talvez o fator relativo ao contexto mais importante a ser tomado em conta ao buscar-se o 

entendimento da evolução global da epidemia de HIV/AIDS seja a transformação 

amplamente simultânea, também em nível global, da economia internacional – bem como 

uma série de transformações subsequentes nas estruturas de sociedades, comunidades e 

famílias. 

 

Caetano e Pagliuca (2006) revelam que apesar de se ter todos os componentes necessários  

para se conviver dignamente com o HIV/AIDS, ainda há uma série de lacunas quanto às 

informações que poderiam ser inseridas nas políticas públicas de saúde que deveriam ser 

esclarecido aos portadores na busca de atender as necessidades físicas e psicológicas, que poderia 

incentivar a capacidade de autocuidado, ressalta ainda que essas informações poderia capacitar a 

população, esclarecer sobre o funcionamento da doença já que ainda existem muitos estigmas; e 

até mesmo evitarão em falar da dela. 

Quando se é portador do HIV, e não há o controle da infecção, podem-se apresentar sintomas 

como: sapinho, irritações na pele, febre, diarreias, falta de ar, suores noturnos e cobreiros. Tratam-

se de sintomas que vão piorando com o tempo até a destruição dos glóbulos brancos que são células 
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de defesa do corpo. Nesta situação, as doenças chamadas oportunistas, tais como tuberculose, 

pneumonia, toxoplasmose, sapinho intenso, e até sarcoma de kaposi, que é um tipo de câncer de 

pele, atacam o sistema imunológico do indivíduo, aproveitando-se da fraqueza do organismo. 

Quando, então acontece essa investida das doenças, diz que o sujeito está com a AIDS, 

propriamente dita, pois anteriormente ele era apenas portador. (MINISTÉRIO da SAÚDE 2001) 

 

4. CONCEITO DA DOENÇA 

 

De acordo com a descrição do dicionário de língua portuguesa, a sigla AIDS refere-se a uma 

doença caracterizada pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Esta também é conhecida 

como SIDA, que é abreviação do termo em inglês, Acquired Immunological Deficiency Syndrome.  

(SCOTINI, 2009, p. 49), Já a descrição acerca da sigla HIV, revela que se trata do vírus HIV, ou 

seja, da imunodeficiência humana. (p. 298) 

No CID-10, que é lista de Classificação Internacional de Doenças, o HIV está catalogado no 

grupo B20-Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em doenças 

infecciosas e parasitárias. (OMS, 2008, p. 13) 

Brito, Castilho e Szwarcwald (2000) relatam que a descoberta da doença tornou-se um marco 

na história; é uma doença causada velo vírus da imunodeficiência humana representando um 

fenômeno global e instável, determinando comportamentos de indivíduos e da coletividade, 

destacando-se entre as enfermidades infecciosas emergentes, causando danos as populações, sendo 

discutida pela sociedade e comunidade científica.  

O Ministério da Saúde (2001) descreve que esta é uma doença causada por algum tipo de 

micróbio, o vírus HIV, o qual vai tornando o indivíduo fraco e assim, suscetível a contrair várias 

doenças, as chamadas oportunistas. 

A fonte física da AIDS é o vírus HTLV-III/LAV, um agente estimulante de microscópica 

proporção e extremamente sensível e só sobrevive em ambientes específicos como no corpo 

humano. Para que haja contaminação é necessário que o vírus adentre na corrente sanguínea, a qual 

ocorre pelo sangue de alguém contaminado ou pelo sêmen. (DETHLEFSEN e DAHLKE, 2005) 

Segundo Farias e Seidl (2005) descreve que AIDS se caracteriza pela existência de duas fases 

clínicas: a assintomática é quando o indivíduo não apresenta sintomas que comprometam sua 

saúde, ou seja tem o vírus, mas esse não destrói seu sistema imunológico; e a fase sintomática, que 

é considerada a fase mais grave da doença, já que apresenta uma queda nas células de proteção do 

corpo com doenças oportunistas e complicações clínicas mais graves. 

De acordo com Casillas e Vaccari (1997, p. 21) a AIDS pode ser considerada como: 
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Uma síndrome, isto é, um conjunto dos mais variados sintomas, que podem ter mais de 

uma causa. Caracteriza-se pela perda da capacidade de defesa do organismo contra 

infecções. Desprotegido, o organismo é atacado por diferenças doenças, chamadas de 

doenças oportunistas.  

 

Segundo Borges (2009), a AIDS ocorre por manifestação do vírus HIV, que destrói as células 

de defesa do organismo causando vulnerabilidade ao indivíduo. O vírus é traiçoeiro e vai 

destruindo os glóbulos brancos, ou seja, as células de defesa contra as doenças. Inicialmente, as 

pessoas podem não sentir nada, pois não houve manifestação do vírus. Nesta fase, o indivíduo é 

chamado de portador do HIV ou soropositivo para o HIV. Quando a pessoa soropositiva para o 

HIV começa a ter várias doenças em seu organismo, é quando há a AIDS propriamente dita. É uma 

doença de notificação obrigatória, cabendo o médico que atender o indivíduo informar a Secretaria 

Estadual de Saúde, a qual posteriormente deve ser comunicado ao Ministério da Saúde. Tal ação 

faz-se necessário para que o Ministério da Saúde tenha ciência das ocorrências, podendo observar 

se há risco de epidemia para tomar medidas cabíveis a fim de combatê-las. Tal situação não quer 

dizer que o indivíduo deva informar sua situação a outras pessoas. (CASILHAS E VACCARI 

2012, p. 21) 

Seidl et al. (2005),informa que a AIDS é uma doença que revela desde seu aparecimento, um 

dos grandes problemas de saúde pública no mundo todo. 

De acordo com Gil, Valchulonis e Oliveira (2005): 

 

A epidemia da infecção pelo HIV tem permitido muitos ensinamentos e valorizado a 

importância de outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) enquanto fator de risco, 

o ressurgimento de algumas doenças como a tuberculose pulmonar, a necessidade de se 

compreender o indivíduo como ser social e sexual e as diferentes identidades e orientações 

sexuais. Nesse contexto, a mudança de comportamentos era preemente. 

 

O HIV sendo o causador da AIDS ataca os linfócitos e monócitos que são células de proteção 

do organismo, e ao destruir causa a deterioração do sistema imune do indivíduo tornando-o 

susceptível a doenças como tuberculose, candidíase, câncer, dentre outros. Infecta ainda as células 

do sistema nervoso central causando perturbações neurológicas psiquiátricas como demências, 

síndromes, etc.; (YUNES E ZACARÍAS 1990, p. 01). 

Vaccari e Casilhas (1997) relatam que havia a crença dos indivíduos de que a AIDS é algum 

tipo de câncer, contudo, os autores citam que tal afirmativa não é verdadeira, pois no câncer há 

uma reprodução desordenada das células, enquanto na AIDS, ocorre uma grande redução nas 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.04.2018 

 

 

Silvan Pereira do Carmo  
Wenner Daniele Venâncio dos Santos 

10 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

células de defesas, os linfócitos t4, também chamada desnutrição das células, as quais ajudam o 

organismo a combater doenças e outros organismos invasores. 

Os sinais e sintomas que o indivíduo apesenta é resultante de doenças que ocorrem em função 

da debilitação de seu sistema imunológico, ou ao próprio vírus, algumas semanas após a infecção 

algumas pessoas podem apresentar-se com gânglios linfáticos, febre, tosses e dermatoides, 

(YUNES E ZACARÍAS, 1990, p. 01). 

 

5. DIAGNÓSTICO 

 

Para o diagnóstico da HIV/AIDS, Schroder (2011) explica que só possível através de exames 

específicos, e alerta que milhares de pessoas podem estar contaminadas sem ter ciência, e que, 

portanto, devem ser adotadas medidas preventivas para não disseminar o vírus, acabando por 

contaminar mais pessoas.  

É recomendável que antes e depois do teste anti-HIV, o sujeito busque aconselhamento com 

um profissional de saúde que foi preparado para realizar esse trabalho, ajudando o indivíduo a 

ameninar suas dúvidas quanto à transmissão e prevenção do HIV e outras DST, fazendo com que 

este analise seu estado, avaliando a possiblidade de estar ou não infectado. (MINISTÉRIO da 

SAÚDE, 2001) 

Os testes devem ser realizados em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), não sendo 

necessário fazer sua identificação ao solicitar o teste anti-HIV. Neste caso, o indivíduo recebe uma 

senha para retirar o resultado posteriormente. O teste é gratuito e recomendado para gestantes e 

para quem tem dúvidas sobre estar infectado ou não pelo vírus. (MINISTÉRIO da SAÚDE, 2001) 

Ainda na atualidade, receber o diagnóstico de HIV, é visto como uma sentença de morte 

perante a sociedade. Mesmo diante de inúmeros avanços na medicina e no resultado dos 

medicamentos que aumentam o tempo de vida de um portador, ainda assim a doença é vista 

somente como crônica e que mata rapidamente. (BURCHER 2001 apud BORGES 2009) 

Carvalho (2006) aponta que o diagnóstico preciso e estruturado é muito importante para 

quem deve recebê-lo e, assim afirma que a presença da família junto ao indivíduo que irá receber 

o diagnóstico oferece maior segurança para o mesmo, que em contrapartida vê esse 

acompanhamento dos familiares como apoio. 

Segundo Angerami et al. (2013, p.157), ao diagnosticar uma doença crônica, como a AIDS, 

o médico informará ao paciente fatos que abalarão sua vida e os próprios conceitos de si mesmo, 

visto que o doente crônico “tem que aceitar” o fato de que nunca irá se curar e que essa condição 

de doente tenderá a aumentar conforme a moléstia avance, o que corrobora com o pensamento de 
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Seidl (2005 não tem página?) que afirma que o “diagnóstico de infecção pelo HIV tem implicações 

médicas, psicológicas e sociais significativas, impondo esforços adaptativos relevantes às pessoas 

soropositivas”. 

Verona  et al. (2008) cita que a Política Nacional Brasileira compreende três eixos que integra 

o princípio do SUS, sendo o diagnóstico e assistência os considerados mais importantes para a 

caracterização do sujeito, visto que apoia, interage e visa garantir o acesso a procedimentos de 

diagnóstico e tratamento de pessoas vivendo com DST/AIDS. 

Ao discutir sobre essa temática, Carvalho, Braga e Galvão (2006) reafirmam esta ideia 

citando “ao ser diagnosticado, em geral, o paciente apresenta reações emocionais relativas à morte, 

à vergonha dentro da família e às respostas das pessoas de seu convívio familiar e social”, o que 

torna necessário ao paciente, receber apoio e suporte tanto quanto possível da família e dos serviços 

públicos de saúde.  

Siqueira e Padovam (2007) explicam que o suporte social amplia a compreensão da vida 

saudável, na medida em que abarca diversas relações e redes sociais positivas, como as que se 

manifestam no interior da família, nas relações de amizade, nos relacionamentos amorosos, na vida 

em comunidade e do trabalho, dentre outras. 

Mediante esta situação, o Ministério da Saúde (2001) oferece acompanhamento psíquico ao 

portador recebedor do diagnóstico de HIV positivo, proporcionando apoio emocional no serviço 

especializado para atendimento de portadores de HIV, com acompanhamento médico e 

psicológico, 

 

6. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE ENFRENTAMENTO NA DOENÇA 

 

Segundo o Daniel, (1994, apud Mistério da Saúde, 2012), o fato da AIDS ser uma doença 

sexualmente transmissível, em uma pequena parte da população surgem inúmeras fantasias, estas 

decorrente dos mistérios gerados sobre a sexualidade e também em virtude dos estigmas que possa 

vir a carregar de grupos já discriminados e marginalizados, tais como homossexuais e dependentes 

químicos. 

Apesar do amplo conhecimento científico existente acerca da doença, os portadores ainda 

sofrem algum tipo de preconceito na família, nos grupos sociais e até em centros especializados 

para a doença, acabando por isolar-se dos relacionamentos afetivos, evitando compartilhar o 

diagnóstico com alguém de confiança com medo de serem rejeitados. Podem ocorrer ainda medo 

de vivenciar situações de constrangimentos e desrespeito aos seus direitos. (Ministério da Saúde 

2012) 
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Ao se referir sobre fatores de risco, Borges (2009, apud Lent, 2001) faz uma observação, 

informando que, inicialmente quando a AIDS foi relatada como doença específica a grupos de 

pessoas denominados de risco como homossexuais, usuários de entorpecentes e profissionais do 

sexo, as pessoas heterossexuais dispensaram os métodos de proteção, levando-os a se colocar 

também em uma posição de risco. 

Borges (2009) cita ainda que “esses conceitos iniciais ainda persistem no imaginário popular, 

levando parte da população a se colocar numa posição ‘acima de qualquer suspeita’, negando-se a 

pensar sobre a AIDS e, consequentemente, não assumindo condutas de prevenção da 

contaminação”.  

Ao falar sobre enfrentamento da problemática DST/HIV, os autores relatam a importância 

do apoio da equipe de acolhimento, apoio psicológico e familiar, relatando ainda que: 

 

Uma observação geral do panorama da atenção à saúde mental frente à epidemia de HIV-

AIDS, leva-nos à considerar que o enfrentamento dessa problemática requer o 

enfrentamento realista, considerando os fatores destacados: a importância dos aspectos 

emocionais/psicológicos na abordagem das pessoas infectadas pelo vírus do HIV, seus 

familiares e profissionais de saúde; a ausência de dados epidemiológicos sobre a 

incidência de soropositividade entre pessoas portadoras de algum tipo de patologia mental 

institucionalizadas ou não. (CARVALHO, BRAGA E GALVÃO 2004).  

 

Vaccari e Casillas (1997, p. 82), descrevem que: “a OMS refere-se à AIDS, em alguns 

documentos, como epidemia social, feita de preconceito e de discriminação, de falta de 

solidariedade”. E ainda: “o preconceito contra as pessoas portadoras do HIV existe de muitas 

formas” (p.83). 

Tais situações e condições acabam provocando no indivíduo, sentimentos de baixa 

autoestima, falta de pertencimento e perda da identidade social e psicológica, desencadeadores de 

estados de sofrimento psíquico e transtorno mental. (Ministério da Saúde, 2012) 

Vianna (2013) descreve ainda que deve-se refletir a questão da contaminação, como 

relevante, visto a culpabilização dos grupos atingidos pela doença sugere, de certo modo, um 

retorno da noção de contágio. 

Existem também outras formas de preconceitos, as quais nem sempre são observáveis, como 

por exemplo, quando um indivíduo resolve contar ou quando é descoberto sobre seu diagnóstico 

na escola ou no local de trabalho. Assim pode surgir interesse em se informar sobre a doença, seja 

por curiosidade ou simplesmente para saber como evitar o contágio. Mas também podem surgir 

comentários preconceituosos, perversos e fofocas. (Vera e Valeriano 1997, p.82). 
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Apesar de existirem numerosos avanços, seja na tentativa de evitar a doença, na melhoraria 

da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV, ou nos conhecimentos científicos onde foi 

possível descobrir mais sobre a doença, percebe-se que tais avanços ainda não conseguiram 

desconstruir os preconceitos nos grupos de riscos que são mediados por percepções e valores éticos 

baseados nas antigas metáforas da doença. (Ministério da Saúde, 2012). 

 Ainda assim o autor supracitado explana que as pessoas que convivem com AIDS:  

 

Estão expostas a fatores que podem levar a estados de sofrimento psíquico e a transtornos 

mentais: por um lado, o desafio de se saberem infectadas por um vírus de difícil combate, 

sem perspectiva de eliminação em curto ou médio prazo; por outro, e não menos 

importante, terem que enfrentar cotidianamente expressões e reações de preconceito e 

discriminação social, social e afetiva. 

 

Em relação a AIDS, Carvalho (2006) descreve que é necessário construir formas de 

enfrentamento, e para isso cita a resiliência. Este tema foi constituído há pouco mais de 20 anos, 

propriamente nas áreas de interesse e pesquisa na psicologia. Em relação à AIDS a resiliência está 

ligada a um conjunto de fatores que promovem o desenvolvimento psicológico sadio, que fortalece 

e constrói técnicas de enfrentamento, encoraja o indivíduo para desenvolver estratégias preventivas 

e minimização de sofrimentos provocados pela doença. 

De acordo com Junqueira e Deslandes (2003 apud Carvalho, 2006) resiliência é entendida 

como uma reafirmação da capacidade humana de superar adversidades e situações potencialmente 

traumáticas. 

Seidl (2005) relata sobre enfrentamento, explanando que:  

 

É possível identificar a mudança de enfoque nos estudos sobre enfrentamento em 

HIV/AIDS, desde o período em que a enfermidade não tinha tratamento eficaz e possuía 

índices elevados de letalidade, até à segunda metade dos anos 1990, quando a terapia 

antirretroviral combinada foi disponibilizada. 

 

O não enfrentamento e o mal estar do indivíduo vivendo com HIV/AIDS deve-se ao fato de 

a vivência da soropositividade vir acompanhada de aspectos sociais negativos relativos a 

preconceitos, aspectos clínicos quanto a alterações que a doença provoca no organismo, 

educacionais e psicológicos, esses são causador de sofrimento físico e psíquico (FARIAS e SEIDL, 

2005). 
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Assim, vale salientar as palavras de Verona et al (2008), orientando que para se fazer um 

bom trabalho com portadores de HIV/AIDS, é preciso que o profissional seja um facilitador, exige-

se uma atitude de compreensão e acolhimento, suspensão de julgamento por qualquer que seja, 

respeito, valorização de cunho moral, disponibilidade e calor afetivo, deve-se estabelecer uma 

relação dialógica, a fim de favorecer trocas e construções promovendo a saúde e qualidade de vida 

aos portadores; comportamentos que são importantes já que o indivíduo está em uma posição que 

sua sexualidade e intimidade estão exposta ao profissional e, junto a ela seus valores, crenças e 

prescrições sociais.  

 Seidl (2005) demonstra que houve uma evolução na busca de melhor condição de vida para 

o portador de doença crônica, conforme explica: 

 

Nota-se que o foco dos estudos, a princípio excessivamente direcionado para a incidência 

de transtornos mentais em pessoas soropositivas, começou a deslocar-se para a 

identificação dos fatores que propiciam o crescimento psicológico, o ajustamento à 

condição de enfermidade crônica, o enfrentamento diante da disponibilidade de 

tratamento e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 

Assim, considerando o resultado acima explícito, é necessário entender quais mecanismos 

psíquicos estão envoltos no processo de adoecimento, e para isso, utiliza do aporte teórico de 

Simonetti (2011), estudioso das práticas psicológicas hospitalares. 

O adoecimento ocorre de forma tão intensa na vida da pessoa que esta passa a ser o tema 

primordial, onde todos os demais aspectos passam a girar em torno desta doença. Durante esse 

processo, o paciente desenvolve mecanismo para lidar com a nova situação, sendo eles a negação, 

a revolta, a depressão e, posteriormente, alcança a possibilidade de enfrentamento real. Todas essas 

fases serão explanadas abaixo, pela visão de Simonetti (2011). Vale ressaltar que ambos autores 

afirmam que a ordem das fases não segue uma sequência fixa, mas sim, podem se alternar 

rotineiramente. 

 Negação: a negação é uma defesa psicológica, e sendo defesas tem sempre uma 

razão de ser válidas do ponto de vista do psiquismo do indivíduo. Quem se defende o faz porque 

se supõe atacado por algo se lançando mão exatamente da negação e isso acontece porque o 

sujeito não encontrou uma defesa melhor para sua doença. Trabalhar com defesas neuróticas 

implica em ajudar o indivíduo a transcendê-las e a não rompê-las forçadamente expondo-o a 

angústia que o mesmo não tem como lidar nesse momento. 

 Revolta: é um processo que não deve ser subjugado ou dominado a força, mas sim, 

deve ser ultrapassado, através da expressão dos sentimentos reprimidos, visto que há sempre 
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uma verdade do paciente conduzindo a um comportamento negativo. Nessa posição, o 

psicólogo deve focalizar a verdade e não priorizar o lado errado da situação. Ou seja, todo 

problema envolvendo o indivíduo doente apresenta essas duas fases: o que é errado do ponto 

de vista do tratamento médico e, o que é certo do ponto de vista do paciente, devendo ser 

verificado a verdade no comportamento do indivíduo que o leva a um ato errado. 

 Depressão: o autor considera esta uma reação esperada, visto gravidade de sua 

doença e alteração do curso normal de sua vida. Importante avaliar cuidadosamente se a causa 

da depressão é resultado do uso de medicamentos ou consequência de seu estado frágil Assim, 

recomenda-se que antes de lições doutrinadoras, o psicólogo deve considerar atuar como 

suporte, através da escuta e com questionamento relacionado à sua vitalidade, autoestima, algo 

que irá impulsionar o indivíduo a sair dessa fase. Cabe ainda ressaltar que o paciente deprimido, 

está em risco de suicídio, e que, portanto a atenção deve ser intensa aos sinais do paciente. 

 Enfrentamento: Essa posição de enfrentamento oferece a vantagem de diminuir a 

angústia e facilitar a elaboração psíquica. Convém frisar ainda que nesta posição há alternância 

entre o luto e a luta em relação à doença, ou seja, o enfrentamento é a ocorrência da luta e do 

luto juntos. Percebe-se tal fase com os comportamentos do paciente em produzir, mudar, 

revolucionar, ter garra e disciplina como formas de demonstrar a luta; em contrapartida, 

apresenta também as reações de sabedoria, aceitação, meditação, trabalho psíquico, 

profundidade, como formas de desenvolver o luto. 

Vale ressaltar que Seidl (2005), divulgou que, dentre as práticas de enfretamento, a prática 

da religião está evidente, como pode ser observado em seus resultados “as médias do 

enfrentamento focalizado no problema e de busca de práticas religiosas foram mais elevadas, 

indicando maior utilização dessas duas modalidades de estratégia pelos participantes”. 

Interessa ainda citar que o uso da medicação específica para o tratamento da AIDS, tem 

efeitos colaterais que dificultam o processo de enfretamento da doença.  Esta causa a lipodistrofia 

que é um distúrbio na distribuição de gordura, aparecendo no abdômen, na região posterior do 

pescoço e peitoral, com perda de gorduras na face, pernas e braços; causando ansiedade e tristeza 

para quem se submete a usar, sendo que as reclamações são mais comuns em mulheres. Ressalta-

se também que o Brasil foi o primeiro país a oferecer a medicação gratuitamente, desde dezembro 

de 2004 com a portaria nº 2.582 do SUS, incluindo ainda vários procedimentos cirúrgicos. 

(ALENCAR, NEMES E VELLOSO 2006) 

Autores como Fongaro e Sebastiani (2012) também explanam sobre as fases de elaboração 

da doença, enriquecendo a posição depressão e acrescentando outro estágio, denominada 

barganha.  
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Ao apresentar os resultados sobre depressão, o referido autor discute sobre angústia de morte, 

relatando que a doença suscita o aparecimento da angústia de morte, sensação de aniquilamento, 

do não existir concretamente, é importante se perceber o tipo da doença apresentado; aguda, 

crônica ou terminal que pode desencadear atitude de desapego ou abandono; contudo, quando se 

fala em despego há uma eleição dos vínculos, tarefas, projetos que aumentam sua auto-estima, com 

metas possíveis de serem atingidas que lhe trarão satisfação; já na atitude de abandono há a 

desistência de enfrentar o mundo e vínculos significativos, suscitando a não-elaboração de 

desligamento de recursos para a elaboração da depressão. 

Em relação a barganha, Fongaro e Sebastiani (2013) explicam que esta tem como função a 

negociação, onde o indivíduo busca a compreensão e minimização de seu sofrimento indicando a 

utilização de mais funções do ego para enfrentar a crise e de ter uma postura ativa. Nesta fase, 

frequentemente ocorre a manifestação religiosa na tentativa de cura, ou seja, o indivíduo busca a 

solução para seu problema na esperança, fortalecendo a si mesmo. Há uma procura muito grande 

quanto a questões ligadas aos sonhos, maneiras de se comportar, pode favorecer como fonte de 

satisfação, como burlar dietas no caso de diabéticos, crônicos. A barganha pode ser realizada com 

a equipe e com a família, barganha com a equipe, se favorece a aproximação e contato com a 

equipe, diálogo franco. Cabe ao psicólogo avaliar a dimensão dessa negociação. 

Importante evidenciar ainda que, a respeito da agressividade gerada ao longo do processo do 

adoecimento, Fongaro e Sebastiani (2013, p. 17) pontuam que  

 

Pode se observar e direcionar positivamente a agressividade, seu aspecto construtivo, em 

prol do paciente, acolhendo-a, valorizando-a, dimensionando sua magnitude, com 

movimento ativo de investimento em si mesmo, possibilitando a introjeção e não somente 

a projeção, colaborando na organização, ou seja, na percepção dos limites e utilidades de 

forma a se relacionar com o meio.   

 

 Assim, é importante que o profissional da psicologia conheça o campo em que está inserido, 

a fim de que compreenda quais são os passos necessários para o indivíduo diante dessa complexa 

busca pela aceitação de sua doença e, se não houver conhecimento mínimo possível, pode por em 

risco a saúde psíquica das pessoas. (VERONA et al. 2008) 

Borges (2009) também corrobora desta ideia, enfatizando que  

 

Compreender fatores tais como as implicações da cronicidade da AIDS, o tratamento 

prolongado com os anti-retrovirais, seus efeitos colaterais, particularmente a lipodistrofia, 
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torna-se necessário, pois estes se constituem em fatores intervenientes na adesão ao 

tratamento. 

 

Outro conceito está para além das necessidades do indivíduo em se estabelecer relações com 

seu grupo social e estruturar sua identidade, caracteriza-se o ganho secundário. Geralmente esse 

estado é frequentemente associado a doenças crônicas, sendo caracterizado por Simonetti (2011, p 

129) como “os privilégios, materiais ou psicológicos, que uma pessoa obtém ao adoecer”. 

Acrescentando ainda que este deve ser manejado com cautela, evitando-se julgamentos e 

estimulando o paciente para que ele perceba que está ganhando algum benefício com a doença, e, 

em consequência dificultam sua recuperação. 

Fongaro e Sebastiani (2013, p. 19) também apontam a existência do ganho secundário, 

informando que este “não é exclusivo desse tipo de doença, pois a prática demonstra adoecimento 

provoca reações em nível libidinal e busca a satisfação de forma primitiva”. 

Ao relatar sobre práticas psicológicas, para uma melhoria na aceitação do portador de 

HIV/AIDS, Verona et al (2008) discorrem sobre o trabalho dos psicólogos, evocando a intervenção 

e transformação: 

 

A prática profissional do (a) psicólogo (a) deveria envolver um projeto de intervenção, 

em que se explicitaria a intencionalidade e a transformação almejada. Seu trabalho 

envolve um processo de recriar sentidos e refazer projetos de vida, o que permitirá a 

apropriação da subjetividade individual e social, possibilitando o controle social da saúde 

e a participação ativa de cada pessoa no seu processo de saúde e doença, constituindo-a 

como protagonista na conquista ao direito à saúde e no exercício da cidadania. 

 

Assim, pode-se afirmar que a função do psicólogo diante dessa fase tão difícil na vida das 

pessoas é de facilitar, reabilitar, compreender, fazer prevenção e promoção, melhorar as condições 

facilitadoras do protagonismo do indivíduo na manutenção e restabelecimento de suas condições 

de saúde (VERONA et al. 2008). 

Carvalho (2006) relaciona a família e os amigos como um dos principais fatores que ajudam 

no enfrentamento da doença, considera uma fonte de apoio emocional sendo de grande importância 

na vida de um portador, constitui em expressivos fatores de proteção a aqueles que precisam 

enfrentar a infecção. 
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7. CONCLUSÃO 

 

É extremamente importante conhecer a AIDS, uma doença conhecida como a epidemia do 

medo, do pânico, do preconceito, uma doença que causou pavor em sua descoberta pelo seu 

desconhecimento na época, e hoje, causa negação entre as pessoas pela difícil tarefa de se conviver 

com ela. 

Este trabalho nos mostrou que desde sua descoberta nos Estado Unidos na década de 80, e 

logo posteriormente no Brasil, houve uma crescente significante no número de casos. Tornou-se 

um dos grandes problemas de saúde pública no mundo e as consequências da infecção pelo vírus 

são desastrosas. Seu resultado positivo exige mudanças de hábitos e nem sempre há um preparo 

para tal; para se viver em condições estáveis é preciso fazer uso de medicação. Sua prevenção se 

baseia em informações, educação, serviços de saúde, informações e assistência social aos 

portadores. 
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