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Ao longo da história, tem sido sempre assim, a 
humanidade: 
Diante do fogo, do relâmpago, muitos fugiram; 
amedrontados, uns poucos corajosos, domaram o 
raio e domesticaram as chamas. 
Diante das distâncias, muitos caíram de cansaço; 
uns poucos incansáveis inventaram a roda. 
Diante do abismo, muitos pararam e 
retrocederam; uns poucos desejosos em seguir 
adiante, construíram pontes. 
Diante do nada, muitos quedaram desesperados e 
choraram; uns poucos, no nada, com fé e força, 
plantaram sonhos e colheram realizações e 
sorrisos (...). 
 
Edmundo de Oliveira Glaudêncio (2010). 
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RESUMO 
 

As pessoas que vivem com HIV/AIDS, enfrentam adversidades e preconceito, desde 

a descoberta da doença, no fim dos anos 70, até os dias atuais. Entretanto, 

pesquisas mostram que algumas delas apresentam características de superação, as 

quais chamamos de resiliência. Nesse sentido, o presente estudo descritivo com 

abordagem quali-quantitativa, tem o intuito de avaliar as características psicossociais 

resilientes e a qualidade de vida de 50 pessoas que vivem com HIV/AIDS. Utilizou-

se como instrumentos de coleta o teste Palográfico, a entrevista estruturada e o 

questionário de qualidade de vida, WHOQOL-HIV-bref. Os traços de personalidade e 

suporte social, foram analisados através do software ALCESTE, versão 2012, e os 

domínios da qualidade de vida, foram analisados através da média, desvio padrão, 

valores mínimos, máximos, frequência simples e porcentagem, o Qui-quadrado ou 

exato de Fisher, teste U de Mann-Whitney, adotando o índice de significância 

p<0,05, calculados através do software SPSS 21.0. Quanto aos traços de 

personalidade, evidenciou-se que a maioria dos participantes apresentou a 

característica da reserva, sendo um fator de risco para estas pessoas. A 

participação da família, a religiosidade e a assistência dos profissionais de saúde, 

são considerados fatores protetivos para o suporte social da resiliência. Os domínios 

relações sociais e o meio ambiente da qualidade de vida apresentaram diferença 

significativa (p=0,018 e p=0,043, respectivamente). Conclui-se que a maioria dos 

indivíduos analisados, apesar de serem reservados e conduzirem sua vida de forma 

satisfatória, apresentam-se resilientes as adversidades de seu dia a dia. Nesta 

perspectiva, destaca-se a necessidade de que os serviços de saúde possam 

funcionar como fontes de apoio e de estratégias que auxiliem no sentido de 

promover o exercício da cidadania das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 

Palavras Chaves: HIV/AIDS, Resiliência, Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

 

People who live with HIV/AIDS faced up advertise and prejudice, since the disclosure 

of the disease, in the ends of 70's till nowadays. However, searches showed off 

some people unfold some characteristics of overcoming, those called resilience. In 

this sense, this descriptive with quali-quatitive boarding claims of evaluate the 

psychosocial resilient and the quality of life of 50 people who lived with HIV/AIDS. It 

was used as instruments of the collection the Palographic Test, the structured 

interview and the questionnaire of quality of life, WHOQOL-HIV-bref. The traits of 

personality and the social support were analyzed by the software ALCESTE, 2012 

version, and the domains of quality of life were analyzed among of media, standard 

deviation, least value and peak value, simple frequency and percentage, the Chi-

Square or Fischer's exact Test, U of Mann-Whitney Test, following the significance 

rate p<0,05, rated by the SPSS 21.0 software. For those personality traits, it was 

pointed the most part of participates seemed the reserve characteristics, being a 

factor of risk to those people. The family participation, the religiousness and the 

assistance of health professionals are counted as preventive factor to the resilient 

social support. The social relations domains and the environment of quality of life 

present significative difference (p=0,018 and p=0,043, respectively). It was concluded 

the most of analyzed people, in spite of it has been reserved and directed their lives 

of a satisfactory way; they exhibit resilient to advertise of day to day. This 

perspective, going beyond the necessity of the health services could work as fonts of 

foundation spring and strategies that helped in a way of raise the citizenship practice 

of people who lived with HIV/AIDS. 

Key words: HIV/AIDS, Resilience, Quality of Life. 
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I INTRODUÇÃO 
 
 

1.1   PROBLEMA 

 
 

 O homem é portador de uma imensa capacidade de adaptação fisiológica, 

permitindo que viva em quase todos os ambientes do continente terrestre. 

Entretanto, o meio onde vive oferece obstáculos naturais e/ou artificiais que se 

transformam ciclicamente em novas barreiras, a partir do momento que se adapte a 

condição existente. Esses obstáculos ou barreiras promovem mudanças 

permanentes ou transitórias na vida do individuo, sendo denominados fatores 

determinantes no processo saúde doença (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 

2012). 

Nesse sentido, de acordo com Savastano (2009), desde os primórdios da 

civilização humana, a doença, como se desenvolve, suas causas, consequências, 

permeiam o pensamento do homem no intuito de controlá-la e evitá-la. 

No entanto, a saúde e a doença estão interligadas em um processo dinâmico, 

interdependente que quando desequilibrado, leva o indivíduo a um estado não 

favorável de satisfação orgânica, chamada doença (OGUISSO, 2005). 

O mesmo autor, afirma que, atualmente, o adoecer é entendido como um 

processo em que inúmeros fatores estão envolvidos, ou seja, o processo saúde 

doença é considerado com resultante de fatores biopsicossociais e essa concepção 

permeia as políticas públicas da saúde.  

Segundo Yunes (2010), as resultantes desses fatores biopsicossociais, 

tornam-se bem evidentes quando trata-se de HIV/AIDS, infecção crônica, ainda sem 

cura, onde se pode perceber o enfraquecimento do ser humano nos 3 aspectos: 

biológico, psicológico e social.  

No aspecto biológico, é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e 

sintomas que podem ser reproduzidos por mais de uma causa. Imunodeficiência se 

traduz na incapacidade do organismo, através de um sistema imunológico, de se 

defender dos diversos agentes causadores de doenças. E adquirida, pois se remete 

a algo que se contrai em algum período da vida (CIRULNIK, 2012). 

A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS), portanto, é uma condição 

na qual se manifesta um conjunto de doenças, devido à incapacidade do organismo 
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de se defender. Quando o sistema imunológico começa ser atacado pelo vírus de 

forma mais intensa, começam a surgir os primeiros sintomas, entre eles, a febre alta, 

diarreia constante, crescimento dos gânglios linfáticos, perda de peso e erupções na 

pele. Quando a resistência começa a declinar mais bruscamente, várias doenças 

oportunistas começam a aparecer: pneumonia, problemas neurológicos, perda de 

memória, dificuldades de coordenação motora, sarcoma de Kaposi (tipo de câncer 

que causa lesões na pele, intestino e estômago). Caso não tratadas de forma rápida 

e corretas, estas doenças podem levar estas pessoas a morte rapidamente 

(TUNALIA, 2012). 

No aspecto psicológico, devido muito mais ao preconceito e discriminalização 

do que propriamente a saúde, na maioria dos casos, há uma morte simbólica, pois 

com a descoberta desse diagnóstico, vão os sonhos, o otimismo a alegria de viver 

(SOUZA; SHIMMA; NOGUEIRA, 2004). 

Como consequência da baixa imunidade e o medo do preconceito do 

desconhecido, a maioria dos infectados, tende ao isolamento socialmente 

(GUIMARÃES; RAXACH, 2012). 

Os estudos de Almeida e Labronici (2007), concluem que uma doença 

infectocontagiosa crônica, como o HIV/AIDS, desorganiza seu “eu”, suas relações e 

seus ajustamentos à vida em sociedade, mais precisamente com aqueles que estão 

mais próximos, como família, trabalho, amigos, lazer e paixões. Essa constatação é 

acompanhada de muitas incertezas, gerando ansiedade, insegurança, medo e o 

sentimento de perda de uma situação, por ora conhecida para um porvir 

desconhecido e assustador. E é no confronto com essa nova realidade, que a 

pessoa passa a vivenciar momentos de grande sofrimento. 

Paralelo à disseminação do HIV/AIDS na população ao longo dos anos, novas 

opções de tratamento foram sendo desenvolvidas, o que aumentou a sobrevida e a 

melhoria da qualidade de vida dos atingidos. Nesse contexto, se a preocupação no 

início da epidemia era a iminência de morte logo após o diagnóstico, atualmente, 

soma-se ao medo da morte a necessidade de reestruturação da vida, a fim de 

conviver com a presença do vírus no organismo. Esses avanços geram um impacto 

considerável na vida dos portadores, pois possibilitam a permanência de relações 

sociais, de trabalho, de lazer, inclusive afetivas (SIEGEL; LEKAS, 2011). 

Na tentativa de apoderar-se mais substancialmente desses contextos 

psicossociais, psicólogos pesquisadores, principalmente aqueles que trabalham com 
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populações em situações de risco, buscam compreender o porquê, mesmo em 

situações de adversidades sociais, econômicas e psicológicas, como alguns 

indivíduos conseguem sobreviver e alcançar o bem-estar em suas vidas, enquanto 

outros não (YUNES, 2012). 

Essa diferença de comportamento dos indivíduos, denominada resiliência, é a 

capacidade humana de superar adversidades e situações potencialmente 

traumáticas, ou seja, é a superação da dificuldade enfrentada, possibilitando uma 

ressignificação e/ou a construção de novos caminhos diante da adversidade 

(MORAES; RABINOVICH, 1996). 

Tendo em vista que a resiliência é constituída de aspectos psicológicos 

(personalidade) e sociais (suporte social), faz-se necessário a análise da 

personalidade, a investigação dos laços afetivos dos indivíduos, as instituições que 

os acolhem, para relacioná-las com sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, o presente projeto propõe-se a responder o seguinte 

questionamento: Qual é a relação existente entre o perfil psicossocial resiliente e a 

qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, permitindo que as 

mesmas enfrentem as adversidades, os preconceitos e o estigma dos seus 

contextos familiares e sociais? 
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1.2 – OBJETIVOS 

 

1.2.1 – Objetivo Geral 

 

 Analisar a relação existente entre o perfil psicossocial resiliente e a qualidade 

de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

 

- Investigar os traços de personalidade dos participantes;  

 

- Identificar o suporte social no contexto das pessoas que vivem com HIV/AIDS; 

 

- Investigar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/AIDS. 
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1.3 – JUSTIFICATIVA 

 

 A presente pesquisa mostra-se importante primeiramente para ciência, pois 

há poucos estudos sobre a temática resiliência e o HIV/AIDS, o que dificulta a 

divulgação e o conhecimento do tema, tanto para os profissionais da saúde, bem 

como, para os pacientes que necessitam de um suporte mais eficaz, para uma 

qualidade de vida, após o diagnóstico. 

 Em segundo lugar é fundamental que todos os profissionais da saúde, que 

prestam assistência às pessoas que vivem com HIV/AIDS, tenham conhecimento da 

sua própria relevância nas vidas dos mesmos, tendo em vista, que são fatores 

protetivos em potencial para a resiliência e qualidade de vida. 

 Os benefícios desta pesquisa atingem seus próprios participantes, a partir do 

diagnóstico das possibilidades dos seus contextos, das suas realidades, 

fortalecendo ainda mais o seu poder de superação ou sensibilizando-se para uma 

possível resiliência futura. 

 No aspecto pessoal, essa pesquisa é de grande importância na minha vida, 

pois me mostra, mais uma vez, a importância de trabalhar com o conceito de 

resiliência. Conceito que já faz parte da minha vida profissional, há 6 anos, no intuito 

de conscientizar o paciente a se tornar protagonista do seu próprio tratamento. No 

mestrado relaciono com a adversidade da doença do HIV/AIDS, que foi um desafio 

para mim. 
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II  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  IMPACTO PSICOSSOCIAL  DO  HIV/AIDS 
 
 
 O aumento da contaminação do vírus HIV/AIDS tem sido um problema 

multidimensional e tem se caracterizado pelo sofrimento causado por esse 

diagnóstico, afetando não somente o infectado, como também parceiros sexuais, 

familiares e profissionais de saúde. O momento de descoberta é bastante 

estressante para o paciente, uma vez que isto implica em saber da perspectiva 

histórica da doença tipo de morbidade, morte iminente, estados depressivos e de 

ansiedade, sentimentos de raiva, de medo, dos sintomas da síndrome, doenças 

oportunistas, limitações e o tratamento, além das reações psíquicas (FIGUEIREDO; 

FIORINI, 1997). 

As repercussões psíquicas da infecção pelo HIV/AIDS são ao mesmo tempo, 

semelhantes e distintas daquelas de outras patologias crônicas, porque além de ser 

uma severa doença letal, essa epidemia causou, desde o inicio, reações de 

discriminação, preconceito e exclusão social (MELLO; MALBERGIER, 2006). 

As alterações psicológicas associadas à infecção por HIV/AIDS se 

caracterizam fundamentalmente pela sua alta incidência e por uma grande 

variedade de complicações manifestadas, sendo as mais significativas, a ansiedade, 

depressão, ira, culpa, revolta (raiva), obsessões e auto-observação, além de 

excessiva preocupação com a saúde (CHANDRA; DESAI; RANJAN, 2005; MELLO; 

MALBERGIER, 2006; REMOR, 2002a). 

De acordo com Kübler-Ross (1994), pioneira em avaliar o impacto psicológico 

de infecções incuráveis, acompanhou em 1960, vários pacientes e observou que 

estes perpassam por cinco estágios, do diagnóstico até a proximidade da morte:  

 

a) Negação - ao tomar conhecimento da doença, a maioria dos pacientes 

reagem com negação, que é uma defesa temporária, sendo logo substituída por 

uma aceitação parcial. É a primeira reação do paciente, sendo um estado de choque 

temporário; 
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b) Raiva - o estágio da negação é substituído por sentimentos de raiva, revolta, 

inveja e ressentimentos. É um estágio muito difícil, pois a raiva se propaga em todas 

as direções e projeta-se no ambiente. A raiva surge da consciência de que as 

atividades da vida e seus projetos serão interrompidos; 

 

c) Barganha - é uma tentativa de adiamento e geralmente é feita com Deus e 

mantida em segredo; é constituída por trocas e/ou doações, com o objetivo de 

prolongar a vida;  

 

d) Depressão - quando o paciente não pode mais negar sua doença, entra em 

depressão. Sua revolta e raiva cederão lugar a um sentimento de grande perda 

(autoimagem, sexualidade, reprodução, emprego, posses financeiras, etc.);  

 

e) Aceitação - desaparece a depressão e a raiva quanto ao seu “destino". Não é 

um estágio de felicidade, mas de cansaço diante da luta pela vida. Aceitação dos 

seus novos limites e condição de vida. 

 

A mesma autora afirma que a família passa por todos esses momentos 

juntamente com o indivíduo e enfatiza que a esperança é um sentimento que 

acompanha por todos os estágios. Complementa Cohen e Faiman (1993), que a 

forma que esses estágios são vividos dependem dos traços de personalidade de 

cada um. Alguns pacientes podem adotar uma postura com características de um 

determinado estágio, que poderá perdurar até o fim da vida, sem evoluir para a 

aceitação. 

Nessa perspectiva, diante do HIV/AIDS, o sujeito sai de uma zona de 

conforto, ou seja, passa de um mundo conhecido para um mundo desconhecido, 

vive experiências que o obrigam a se adaptar as novas situações. É obrigado a 

repensar seu estilo de vida (ter uma melhor qualidade de vida), prática sexual, 

formas de comunicação com o mundo e perspectivas futuras. É necessário 

transformar-se para aprender a conviver com a doença. Assim, vai surgindo uma 

nova maneira de estar e enxergar o mundo (SILVA, 2012). 

Segundo Franco e Antônio (2005 p.23), “não podemos esquecer que para o 

paciente conviver com esta realidade, ou seja, inevitabilidade da própria morte 

quando ainda se encontra sadio, pode ser extremamente angustiante”. 
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A partir da comunicação de um diagnóstico soropositivo aos parceiros, 

amigos, familiares, chefes e colegas de trabalho, podem ocorrer uma série de 

perdas, que novamente, o obrigam a promover adaptações efetivas na sua vida, que 

por sua vez, geram instabilidade e desgaste emocional (SILVA, 2012). 

Uma pesquisa realizada por Paiva et al. (2002), sobre a vida sexual das 

mulheres após o diagnóstico do HIV/AIDS, apontam que 26% das mulheres pioram 

sua relação sexual, 28% relataram que a relação ficou diferente e 16% pararam de 

ter relação após a descoberta do diagnóstico, além de relatarem fim do 

relacionamento, devido a culpa, ao medo de infectar o parceiro e engravidar ou 

romper o preservativo. 

Corroborando com o estudo, Guerreiro; Ayres e Hearst (2002), em um estudo 

da sexualidade masculina, também apresentam o medo e a culpa de infectar a 

parceira, podendo chegar a tornar-se sexualmente inativo e até mesmo a 

abstinência total. 

 No campo social, as perdas profissionais aparecem como um dos aspectos 

mais afetados na vida dos pacientes. Embora o portador de HIV/AIDS deva ter 

garantia de trabalho, e em alguns casos passar por uma reabilitação funcional, há 

uma dificuldade de encontrar emprego, tendo sido barrados na entrevista ou no 

exame médico (GUIMARÃES; RAXACH, 2012). 

A principal perda decorrente da falta de emprego é, sem dúvida nenhuma, a 

perda da independência econômica, seguida do prejuízo causado pela interrupção 

da carreira profissional. Isso resulta em uma imensa preocupação com a própria 

sobrevivência, altera a dinâmica social familiar, leva à perda do papel de provedor e 

provoca redução dos gastos em lazer, o que determina uma queda na qualidade de 

vida do sujeito (FONSECA, 2014). 

O mesmo autor afirma que as vivências de perdas familiares, afetivas, 

sexuais e sociais, aliadas ao enfrentamento da discriminação, do preconceito e da 

exclusão, resultam na morte social do sujeito, um processo de uma morte simbólica, 

devido a redução da vida social do infectado. 

 Assim, a morte social não é natural, é fabricada, construída. É abandono, 

solidão, dor. Acaba sendo, muitas vezes, mais intensa e dolorosa do que a perda da 

saúde (SOUZA; SHIMMA; NOGUEIRA, 2010).  

Entretanto, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, atualmente estão mais 

conhecedoras dos seus direitos e não querem ser mais nomeados, identificados 
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como “aidéticos”, o que desejam é desfazer uma identificação automática e 

depreciativa de um ser humano com uma característica apenas: o fato de viverem 

com o vírus HIV/AIDS. Reivindicam, assim, a totalidade do seu eu, fato que auxiliará 

na sua busca pela resiliência. 

 

 

2.2  RESILIÊNCIA E HIV/AIDS 

 

 

O termo resiliência engloba um conceito que permeia entre aspectos físicos, 

biológicos e psíquicos. No latim resiliens, significa voltar para trás, recolher-se. No 

inglês resilience, está associado a elasticidade, capacidade de recuperação. Pode 

também relacionar-se ao termo robustness, remetendo a ideia de que uma 

organização estável, frente a uma perturbação, teria a capacidade de se manter 

intacta ou de organizar-se ao redor de outro fator a fim de manter a estabilidade, 

podendo este conceito ser aplicado a todo tipo de matéria. Entretanto, tem sua 

origem na física, conceituando a propriedade de um corpo recuperar sua forma 

original após sofrer qualquer choque de deformação do meio externo (LESNE, 

2008). 

Na biologia, a evolução do conceito incorporou a noção de adaptabilidade. 

Dessa maneira pode ser aplicado também em seres vivos, considerando todas as 

interações orgânicas que ocorrem, mesmo em nível intracelular a fim de que uma 

organização viva e funcional possa ser gerada e mantida; quanto ao ecossistema, 

que muitas vezes necessita sofrer reorganizações frente a adversidades para se 

manter preservado (MORAES; KOLLER; PICCININI, 2007). 

Do ponto de vista histórico, a introdução do conceito de resiliência na 

Psicologia foi precedida pela utilização dos termos invulnerabilidade e 

invencibilidade diante de fatores estressantes, propostos em estudos sobre a 

psicopatologia do desenvolvimento (BARLACH, 2005).  

Inicialmente, a resiliência era considerada um traço ou um conjunto de traços 

de personalidade herdados biologicamente, que, supostamente, tornavam 

invulnerável a criança que os possuía. Esses traços individuais incluíam o 

temperamento fácil, nível mais alto de inteligência, nível mais alto de autoestima e 

um senso de realidade, esperança e controle pessoal. As pessoas dotadas desse 
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privilégio eram identificadas entre aquelas que, mesmo tendo experienciado altos 

graus de estresse, não adoeciam. Compreendia-se que tais traços de personalidade 

mediavam os processos fisiológicos e capacitavam alguns indivíduos altamente 

estressados a permanecerem saudáveis. Era na realidade uma visão limitadora, já 

que restringia as qualidades pessoais à herança genética e oferecia um parâmetro a 

mais de distinção entre as crianças capacitadas e as incapacitadas (ANTHONY; 

COHLER, 1987). 

Com o avanço das pesquisas sobre o estresse, o termo invulnerabilidade 

tornou-se inconsistente, uma vez que o estresse foi identificado como um fenômeno 

gradual, que afeta cada pessoa de maneira diferenciada; portanto, cada indivíduo 

pode ser mais ou menos vulnerável a fatores estressantes e de diversas naturezas 

(MUÑOZ; VÉLEZ; VÉLEZ, 2005). 

Entretanto, a introdução do conceito de resiliência no campo das ciências da 

saúde teve início na década de 1970, com estudos sobre pessoas que, apesar de 

terem vivenciado situações traumáticas agudas ou prolongadas, não adoeciam 

como seria o esperado. O conceito foi proposto inicialmente por Gamerzy (1991), 

nos Estados Unidos, como uma manifestação da competência desenvolvida pela 

criança apesar da exposição a eventos estressantes. Em 1985, Rutter definiu 

resiliência como o enfrentamento de um evento adverso, de maneira a favorecer o 

aumento das competências sociais em relação à responsabilidade acessível às 

circunstâncias. 

Todavia, afirma Gamerzy (1991), quando aplicado a Psicologia, o significado 

de resiliência refere-se à capacidade do indivíduo de enfrentar as adversidades 

manter uma habilidade adaptativa, ser transformado por elas, recuperar-se ou 

conseguir superá-las. 

Nessa mesma perspectiva, Junqueira e Deslandes (2003), afirmam que não 

há um consenso conceitual para o termo resiliência, sugerindo que as definições 

tendem a ser mais operacionais que descritivas. Para as autoras, no entanto, é 

importante destacar que as definições necessitam ser consideradas tomando como 

base a ressignificação do problema, e não a sua eliminação, uma vez que o modo 

como os indivíduos superam eventos estressantes deve ser relativizado em função 

do contexto e das características pessoais de cada um. 
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A resiliência é constituída tanto de aspectos psicológicos (constitucionais) 

quanto ambientais, não havendo, por conseguinte, uma quantidade fixa, mas sim, 

que varia de acordo com as circunstâncias (YUNES, 2001).  

A resiliência é entendida, portanto, não somente como uma característica do 

indivíduo, como uma capacidade inata, herdada por alguns "privilegiados", bem 

como, também como parte da interação processual e dinâmica existente entre as 

características individuais e a complexidade do contexto social (TAVARES, 2001). 

A resiliência é a capacidade de lidarmos e ressignificarmos situações 

estressantes de modo que o estressor deixe de ser encarado como tal. Essa 

situação capacitaria o indivíduo a lidar de maneira mais satisfatória com futuras 

situações de estresse, pois uma situação de sofrimento ou conflito pode fortalecer o 

jovem diante de outras situações semelhantes, gerando-lhe um menor nível de 

estresse (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003). 

 É importante salientar que a resiliência não pode ser considerada um escudo 

protetor, que fará com que nenhum problema atinja essa pessoa, tornando rígida e 

resistente a todas as adversidades. Não existe uma pessoa que é resiliente, mas 

sim, a que está resiliente. Esse é um processo dinâmico, e as influências do 

ambiente e do indivíduo relacionam-se de maneira recíproca, fazendo com que o 

indivíduo identifique qual a melhor atitude a ser tomada em determinado contexto 

(PINHEIRO, 2004; ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). 

 Essa influência do indivíduo é a sua própria personalidade, que também 

influenciará na superação da adversidade. Segundo Sanford (1963), a personalidade 

representa as propriedades estruturais e dinâmicas de um indivíduo, tais como, se 

refletem em respostas características as determinadas situações, ou seja, a 

personalidade representa as propriedades duradouras dos indivíduos que tendem a 

diferenciá-los dos demais, pois, se expressa de uma forma consistente, regular 

diante das situações.  

Segundo os mesmos autores, o indivíduo resiliente apresenta determinadas 

características, tais como: capacidade para ter projetos, bom humor, senso de 

autoeficácia, autocontrole, autoestima, pensamento crítico, criatividade e 

perseverança, autonomia entre outras.  

Nesse sentido, é necessário destacar que a resiliência é constituída, numa 

perspectiva teórica, de dois fatores: proteção e risco. Os fatores de proteção são as 

influências que modificam, melhoram e alteram a resposta de uma pessoa a algum 
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perigo que predispõe a um resultado não adaptativo. Estes fatores referem-se a 

características que parecem mudar ao reverter circunstâncias potencialmente 

negativas. Entre os principais fatores de proteção estão: relações parentais 

satisfatórias, disponibilidade de fontes de apoio social, autoimagem positiva, crença 

ou religião, favorecimento da comunicação e colaboração na resolução de 

problemas (PINHEIRO, 2004). 

De acordo com Eckenrode e Gore (1996), os fatores de proteção podem ser 

classificados em dois grupos: I – pessoal e II – recursos do ambiente. No entanto, 

Masten e Garmerzy (1985), pioneiros no estudo da resiliência, por sua vez, 

subdividem os recursos do ambiente em dois subgrupos, dando especial destaque 

ao papel da rede de apoio social e também afetiva das pessoas para a promoção de 

resiliência. Dessa forma identificaram três classes de fatores de proteção: a) os 

atributos disposicionais das pessoas; b) os laços afetivos no sistema familiar e/ou 

outros contextos que ofereçam suporte emocional em momentos de estresse e c) as 

instituições que os assistem. 

Entretanto, de acordo com Rutter (1985), os fatores de risco são os 

acontecimentos estressantes da vida, tais como a pobreza, as perdas afetivas, as 

enfermidades graves, o desemprego, as guerras, as calamidades entre outros. 

Assim, os fatores de risco afetam a capacidade de resiliência, uma vez que esses 

aumentam a susceptibilidade do indivíduo para resultados negativos em seu 

desenvolvimento.  

Dentre as variáveis que podem ser mencionadas como possíveis fatores de 

risco, estão: 1) níveis e número de exposições a eventos estressores, 2) sentido 

atribuído ao evento estressor, 3) acúmulo dos fatores de risco, 4) cronicidade dos 

eventos e 5) níveis de tolerância ao estresse (PESCE et al. 2004).  

De maneira complementar, Trombeta e Guzzo (2002), enfatizam que os 

fatores de risco, embora aumentem a probabilidade do estresse, não são preditores 

de psicopatologias. 

Desses resultados, depreende-se que a resiliência se configura em um 

processo de natureza fundamentalmente interativa, em que o conjunto composto por 

fatores de risco e de proteção está na base de seu desenvolvimento e modulação. 

Nessa vertente, pode-se dizer que, além da influência dos fatores de risco, os 

fatores de proteção estão envolvidos na capacidade de resiliência, estes auxiliam na 
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redução do impacto de risco e de reações negativas e, como tais, são preditores de 

resiliência (PESCE et al. 2004). 

Dessa forma os fatores de proteção promovem ganho de controle sobre a 

vida e incentivo ao bem-estar, à saúde psicológica, mesmo diante de fatores de risco 

(TROMBETA; GUZZO, 2002). 

Corrobora com essa ideia, Cowan et al. (1996), a partir da compreensão da 

interação do indivíduo com o seu ambiente, implica o entendimento dinâmico dos 

chamados fatores de risco e proteção. Os fatores de risco são os eventos de vida 

que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar 

problemas físicos, psicológicos e sociais. Já os fatores de proteção referem-se às 

influências que modificam, melhoram ou alteram respostas pessoais a determinados 

riscos de desadaptação. 

No entanto, esses mesmos autores afirmam que os conceitos de fatores de 

risco, quanto de proteção, a literatura tem afirmado a necessidade de se destacar 

uma abordagem de “processos”. Ou seja, a priori, nenhuma variável é fator de risco 

ou proteção, uma vez que qualquer fator pode, potencialmente, ser de risco em uma 

situação e protetor em outra, dependendo justamente das relações estabelecidas 

entre as variáveis individuais e o contexto sócio ambiental. 

Para Rutter (1996), as interações entre os fatores de risco e proteção são 

integrados, para a definição de resiliência. Nessa perspectiva, aponta que é de 

grande importância para se compreender a resiliência, conhecer o modo como as 

características protetoras se desenvolveram e como modificaram o percurso do 

indivíduo, já que estamos falando de processo. 

Tendo em vista o conceito desses dois fatores, Trombeta e Guzzo (2002), 

acreditam que o equilíbrio existente entre eles, contribui para o desenvolvimento da 

resiliência. 

O aspecto individual da resiliência, enfocando nos sistemas de formação 

educacional deverá valorizar o desenvolvimento do sujeito, no sentido de prepará-

los para um maior controle do estresse, lidando adequadamente com as estratégias 

de coping (conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para a adaptarem-se 

as circunstâncias adversas ou estressantes) e de promoverem indivíduos resilientes 

ao longo de toda a vida (PEREIRA, 2001). 
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Além dos fatores de risco e de proteção, as estratégias de enfrentamento 

(coping) também têm sido importantes na compreensão da capacidade de resiliência 

de um indivíduo.  

De acordo com Folkman e Lazarus (1985), coping são os esforços cognitivos 

e comportamentais utilizados pelo indivíduo para lidar com situações de estresse, 

sendo que este é definido por Belancieri (2005), como um processo biopsicossocial 

em que diante de um estímulo (evento estressor) é desencadeado um processo 

psicofisiológico (estresse) ao qual o organismo responde (reações de estresse), quer 

seja através de manifestações adaptativas, quer seja patológicas. 

Dessa forma, Lisboa et al. (2002), afirmam que o indivíduo experimenta uma 

sensação emocional desagradável diante de uma situação percebida como 

estressante e, em consequência, procura adotar estratégias para minimizar seu 

desconforto. A análise dos recursos disponíveis e das alternativas possíveis precede 

o desenvolvimento de estratégias de coping, e, uma vez que determinadas ações 

são adequadas para certos contextos, mas podem não o ser para outras. 

Contudo, considerando que as experiências de vida negativas são inevitáveis 

para qualquer indivíduo, sobressai a questão dos níveis de exposição e dos limites 

individuais de cada um. Assim, a visão subjetiva de um indivíduo a determinada 

situação, ou seja, sua percepção, interpretação e sentido atribuído ao evento 

estressor é o que classificará ou não como condição de estresse. Por essa razão, 

um evento pode ser enfrentado como perigo por um indivíduo e para outro, ser 

apenas um desafio (ARANHA, 2011). 

Segundo Bianchini e Dell’Aglio (2006), afirmam que o sujeito passa por 

diversas situações na vida em que se deve apresentar a resiliência, mas a principal 

delas é a situação de doença. No contexto de enfermidade, a resiliência seria a 

capacidade de um indivíduo lidar com a doença aceitando as limitações que lhe são 

impostas diante de sua nova condição, colaborando com aderência ao tratamento e 

readaptando-se de forma positiva. Baseando-se nessa perspectiva, é preciso 

entender o paciente como único, pois sua história de vida irá determinar como 

defrontar-se com a doença. Dessa forma, nenhuma doença é a mesma para 

diferentes pessoas, sendo capaz de provocar reações diversas e singulares a cada 

um. 

 O HIV/AIDS trouxe consigo uma série de impactos para humanidade: 

impactos sociais, políticos, psicológicos e até religiosos, pois várias vertentes 
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declaravam publicamente que era o castigo infligido aos que ousavam praticar sexo 

sem fins de procriação (BRASIL, 2002). 

 As pessoas que vivem com o HIV/AIDS ficaram marcadas no imaginário da 

sociedade, contribuindo para a formação de um estigma relacionado a está infecção, 

ainda sem cura, mas com grandes avanços no seu tratamento (PASQUALOTTO, 

2008). 

 A concepção da resiliência contribui para diminuição do estigma e preconceito 

em relação à doença e desmistificar a questão de que bem estar e qualidades de 

vida são estados contraditórios e incongruentes com a vida das pessoas infectadas 

pelo HIV/AIDS. A situação de infecção pode ser de extrema adversidade, mas pode 

ser ressignificada e até vivida como fonte potencial para mudança e para novas 

oportunidades diante da vida (AZNAR; OLIVEIRA, 2006). 

No contexto do HIV/AIDS, os autores afirmam ainda, que as diferenças 

individuais podem servir como fatores de risco ou de proteção. A reação em face da 

condição soropositiva (resiliência) e as atitudes e comportamentos (coping) dos 

indivíduos são fatores constituintes que precisam ser considerados para a promoção 

da saúde e qualidade de vidas desses pacientes. 

 Estudos com portadores de HIV/AIDS apresentam alguns fatores individuais 

que podem influenciar a saúde dessas pessoas. Na análise de Au et al. (2004), os 

resultados sugerem a associação entre saúde física e a psicológica dos pacientes, o 

que, para os autores, permite um entendimento integral da infecção.  

Ulla e Remor (2002), consideram as variáveis psicológicas como co-fatores 

para a competência do sistema imunológico e consequentemente para evolução do 

vírus no organismo. Esses estudos vêm indicando a influência do estresse, dos 

estilos de enfrentamento utilizados pelos indivíduos e dos hábitos de vida sobre o 

curso de desenvolvimento dos sintomas do HIV/AIDS. 

 Para estes autores, trata-se de um processo de aceitação ativa, que facilita a 

mobilização da pessoa em direção à tomada de decisão, de atitudes em relação aos 

desafios encontrados. O que é extremamente importante, pois estratégias que 

envolvem evitação ou negação da infecção são as descritas como mais associadas 

a sofrimento psicológico e a baixos índices de qualidade de vida. 

 O sentimento de autoeficácia para adesão ao tratamento também tem sido 

descrito como um fator importante para a saúde dos portadores de HIV/AIDS. A 

crença na capacidade de aderir aos antirretrovirais e a confiança nos seus 
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benefícios estiveram associadas a melhor qualidade de vida e melhor saúde física 

dos pacientes, Verificou-se que indivíduos mais jovens e com maior escolarização 

tendiam a ter maior confiança nos benefícios da terapia antirretroviral e sentiam-se 

mais capazes de aderir a ela (REYNOLDS et al. 2004).  

 Com o avanço no tratamento para o HIV/AIDS, tornou-se extremamente 

importante que os pacientes tenham uma boa adesão aos esquemas terapêuticos, 

afim de que estes sejam efetivos. Nesse contexto, o apoio social e familiar são 

fatores protetivos fundamentais, já que a adesão pode exigir uma reorganização da 

vida diária e até a revelação do diagnóstico as pessoas mais próximas e são nesses 

momentos que alguns os núcleos familiares e vínculos religiosos são fortalecidos 

(MOTA et al. 2006). 

Masten e Garmezy (1985), demonstraram em seus estudos que a relação 

familiar, com amigos e a vida social, constituem expressivos fatores de proteção 

àqueles que precisam enfrentar a infecção. Nessa pesquisa pacientes afirmaram 

que gostariam que no recebimento do diagnóstico algum parente fosse avisado, 

causando menor sofrimento psicológico, menor frequência de sintomas psiquiátricos, 

além de menores índices de ansiedade, depressão e melhor qualidade de vida.  

De acordo com Remor (2002b), mulheres que afirmaram receber apoio das 

suas famílias apresentaram menores índices de estresse e sentimento de solidão. 

 Em alguns casos, onde o medo do preconceito e do isolamento faz com que 

os portadores evitem revelar seu diagnóstico a familiares, esse afastamento pode 

ser muito prejudicial para o enfrentamento da doença, tornando-se um processo 

solitário. De uma forma geral, esses indivíduos acreditam que se revelarem seu 

diagnóstico, não serão mais aceitos pela família, que ficarão sós e abandonados e  

serão motivos de vergonha para seus familiares (FIGUEIREDO; FIORINI, 1997). 

 Em outro estudo com homens e mulheres soropositivos norte-americanos, os 

participantes referiram que os amigos para os quais revelaram o diagnóstico 

ofereceram maior apoio, do que os familiares que foram informados, bem como, 

esses participantes tendiam a revelar sua situação às pessoas da família extensa do 

que à família nuclear. Considerando os familiares de grau mais próximo, os pais e 

irmãos do sexo masculino foram percebidos como pessoas que ofereciam menos 

apoio, o que fazia com que a participação ocorresse mais por parte das mães e das 

irmãs (sexo feminino). Esses dados sugerem que as pessoas procuradas para a 

revelação sobre a sua condição soropositiva são aquelas identificadas como 



29 

 

potencialmente apoiadoras, e que membros mais próximos da família podem não 

ser a principais escolhas (KALISHMAN et al. 2003). 

 Além da família e amigos, outra relação próxima e afetiva pode ser a do 

psicólogo-paciente, pois o papel da terapia e da aliança terapêutica é uma 

importante fonte de promoção da resiliência. Isso acontece em virtude de o 

terapeuta representar uma figura de confiança e apoio para o paciente. No espaço 

da terapia, é um ambiente que favorece a afirmação da experiência trazida por quem 

sofre, sendo um espaço de descoberta de recursos, capacidades e fortalecimento 

dessas forças, por meio das características individuais e dos recursos externos 

(TURNER, 2011).  

Corroborando, Junqueira e Deslandes (2003), destacam que os vínculos de 

confiança entre os diferentes profissionais da saúde e seus pacientes são 

importantes promotores da resiliência. 

Segundo Carvalho et al. (2007), os autores que discutem a resiliência 

destacam a importância dos profissionais da saúde como fator de proteção, em 

qualquer etapa do ciclo da vida e da doença (do diagnóstico ao tratamento). Faz-se 

necessário um suporte social que efetivamente seja capaz de ajudar as pessoas e 

as famílias em momentos de adversidades. 

Especialmente para pessoas que enfrentam adversidades de caráter 

duradouro, como é o caso das pessoas que vivem com o HIV/AIDS, uma rede de 

suporte social engajada com seus problemas pode representar uma base segura, 

com potencial para mediar ou moderar os efeitos negativos do ambiente sobre a 

saúde (BARROSO, 2006). 

Outro suporte social de extrema importância, trazido na literatura, é a religião, 

pois contribui para o desenvolvimento de respostas positivas desses indivíduos, pois 

uma experiência extremamente marcante, mesmo que potencialmente adversa, 

pode gerar em alguns casos, a transformação de hábitos de vida. Cuidados com a 

saúde (física, mental e espiritual) passaram a fazer parte da rotina de pessoas que 

antes do diagnóstico, não tinham essa preocupação e muitos buscaram na religião a 

força indispensável para superar os enormes e inúmeros desafios (PAULILO; DAL 

BELLO, 2012). 

 O enfrentamento cognitivo, que pode ser dito, como o conjunto de esforços 

realizados pelos indivíduos para lidar com as situações de estresse e a aceitação da 

realidade do diagnóstico do HIV/AIDS, podem aparecer como possíveis fatores de 
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proteção, na medida em que se associa a uma melhor qualidade de vida e a um 

menor sentimento de estresse (WEAVER et al. 2004). 

 Desde os séculos passados têm-se percebido que o homem sempre recorria 

a algum suporte religioso e/ou espiritual. A importância e a influência das crenças, 

da religião e da espiritualidade têm sido estudada por vários autores. Sabe-se 

também que as atividades religiosas fazem parte da vida cotidiana de algumas 

pessoas, principalmente no processo de adoecimento por alguma patologia grave, 

como o HIV/AIDS (PAULILO; DAL BELLO, 2012). 

Entretanto, poucos são os estudos que relacionam resiliência (fatores de risco 

e proteção) com o HIV/AIDS, uma possível justificativa para esta lacuna, é que a 

infecção pelo HIV/AIDS é um fenômeno relativamente recente, assim como os 

estudos e pesquisas sobre resiliência. Incorporado recentemente à psicologia, este 

conceito precisa de um pouco mais de tempo para ser absorvido pelas ciências 

biológicas e da saúde (CARVALHO et al. 2007). Assim como o conceito de 

qualidade de vida, que é amplo, atual e dará mais embasamento a análise da nossa 

pesquisa. 

 

2.3   QUALIDADE  DE VIDA E HIV/AIDS 
 
 

A avaliação do impacto do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), na 

saúde e na qualidade de vida das pessoas tem sido objeto de estudos desde o início 

da epidemia. Nas décadas de 1980 e 1990, o foco dos estudos se deu nos aspectos 

clínicos e epidemiológicos da infecção, bem como, nas implicações negativas do 

HIV/AIDS na saúde física e mental (ALMEIDA; LAMBRICI, 2007; FLECK, 2008; 

GUIMARÃES, 2007; ZIMPEL; FLECK, 2008). 

 Na contemporaneidade, com o aumento da expectativa de vida entre 

pessoas que vivem com o HIV/AIDS, a investigação sobre qualidade de vida se 

tornou ainda mais relevante devido à busca de instrumentos de avaliação de saúde 

mais abrangentes, ou seja, que envolvam fatores psicológicos, sociais e estruturais 

(CHATTERJI; BICKENBACH, 2008; PANZINI et al. 2008). 

Cabe destacar que com o advento dos antirretrovirais, houve um aumento no 

tempo de sobrevida e uma melhora na qualidade de vida destes indivíduos, 

ocasionando assim uma mudança nas expectativas de vida e projetos futuros. A 
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partir desta modificação no panorama existente, também os aspectos psicossociais 

envolvidos sofreram alterações como a diminuição do medo iminente da morte e, 

assim, a necessidade de reestruturar a vida para conviver com esta nova situação. 

Também surge a possibilidade de manutenção dos vínculos estabelecidos no 

trabalho, na família, na comunidade, bem como, a preocupação com os vínculos que 

poderão ser estabelecidos futuramente (CARVALHO et al. 2007). 

Entretanto, os antirretrovirais usados para o tratamento causam inúmeros 

efeitos colaterais, que podem ser de curto prazo (náuseas, vômitos) e longo prazo 

(lipodistrofia, dislipidemias), os quais geram impacto na qualidade de vida destes 

indivíduos (FERNANDES et al. 2007).  

É importante ressaltar que o termo qualidade de vida relacionada à saúde 

está associado ao próprio estado de saúde, ao estado funcional, ao bem-estar 

psicológico, à felicidade com a própria vida e à satisfação das necessidades 

(CANINI et al. 2004). 

Assim, busca-se compreender como essas pessoas vivenciam o maior 

prolongamento de vida decorrente, em parte, dos efeitos da Terapia Antirretroviral. 

Nesse sentido, procura-se analisar os aspectos biopsicossociais envolvidos na 

avaliação e satisfação com a vida de indivíduos que vivem com HIV/AIDS na 

atualidade (FLECK, 2008). 

A mudança do foco de estudos, bem como, a inclusão do HIV/AIDS na 

categoria de doença crônica, trouxe a procura pela promoção de qualidade de vida 

nas políticas públicas e órgãos de saúde. Nessa direção, a Organização Mundial de 

Saúde, através do grupo WHOQOL, define qualidade de vida como a percepção do 

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

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

preocupações (THE WHOQOL GROUP, 2003).  

Esse é um conceito amplo e abarca uma variedade de condições que podem 

influenciar a forma como o indivíduo percebe o seu funcionamento diário, podendo 

afetar seus sentimentos e comportamentos, mas não se limitando à sua condição de 

saúde física. Assim, muda-se o foco dos estudos, antes centrado na cura e na 

medicalização da vida, para o viver com qualidade mesmo diante de doenças 

crônicas (RAVAGNANI; DOMINGOS; MIYAZAKI, 2007). 

No contexto de pessoas que vivem com o HIV/AIDS, a percepção de 

qualidade de vida satisfatória tem sido relacionada com funcionamento psicológico, 
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suporte social, capacidade física e religiosidade (FLECK et al.1999; SANTOS; 

FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007).  

Estudos sobre a relação entre determinantes psicossociais e qualidade de 

vida em pessoas com HIV/AIDS têm levantado importantes dimensões no 

enfrentamento dessa doença (SEIDL, 2005). 

No que se refere à dimensão psicológica, a literatura demonstra que 

determinados estados psíquicos como depressão e ansiedade podem influenciar o 

sistema imunológico (REMOR, 2002b; ZEÑA et al. 2009).  

Não se quer afirmar, no entanto, que características emocionais e 

psicológicas sejam a causa de patologias, mas que podem contribuir para a 

diminuição da resposta imune do organismo, o que pode ocasionar o surgimento de 

doenças oportunistas, trazendo implicações para a saúde de pessoas que vivem 

com HIV/AIDS (REMOR et al. 2007). 

Entretanto, não apenas fatores subjetivos e clínicos estão associados ao 

enfrentamento e progressão do HIV/AIDS. Aspectos estruturais como pobreza 

econômica e desigualdades sociais também têm se constituído fatores importantes 

não só para as pessoas que vivem com o HIV/AIDS (SEIDL; ZANNON; TROCOLI, 

2007), mas também estão relacionados com os índices epidemiológicos que 

caracterizam os quadros de notificação do vírus (PARKER; CAMARGO JR, 2000).  

No quadro de estudos em qualidade de vida e saúde, o domínio ambiental – 

satisfação com acesso a serviços de saúde, recursos financeiros, acesso à 

informação, qualidade de moradia, entre outros, constituem importantes fatores para 

uma avaliação satisfatória de saúde (FLECK, 2008; FLECK et al. 1999). Nesse 

sentido, acesso público à terapia antirretroviral e melhor eficácia do tratamento tem 

se relacionado a melhores avaliações de qualidade de vida em pessoas que vivem 

com o HIV/AIDS (SANTOS; FRANÇA JUNIOR; LOPES, 2007). 

O conceito de qualidade de vida refere-se então à "percepção do sujeito a 

partir da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" 

(FLECK et al.1999). Nesta perspectiva, o termo envolve dois conceitos: a 

subjetividade, visto que se refere a avaliação do indivíduo a cerca das dimensões 

que compõe a qualidade de vida e a multidimensionalidade, caracterizando-se como 

um constructo interdisciplinar (SEIDL; ZANNON, 2004). 
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Dentro desta perspectiva do processo saúde-doença, muitas pessoas que 

vivem com o HIV/AIDS, sofrem um impacto em sua qualidade de vida, à medida que 

a presença da doença, com suas consequências físicas, psicológicas e o 

preconceito constante, afetam todos os aspectos da sua vida. Desta forma, são 

atingidas negativamente questões de suporte social e vida sexual, o que dificulta 

ainda mais o tratamento efetivo destes indivíduos (CANINI et al. 2004). 

 Segundo Calvetti, Muller e Nunes (2008), afirmam que a compreensão do 

conceito de qualidade de vida e a sua importância para estas pessoas que vivem 

com o HIV/AIDS, é essencial para todos que compõem a área de saúde, bem como, 

na sua formação, na intervenção nos serviços de saúde, no aprimoramento do 

conhecimento do processo saúde-doença, incluindo neste entendimento a 

espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. Nesta perspectiva, haverá uma 

diferença na prática clínica, como forma de aprimorar a relação profissional e 

paciente, bem como, na avaliação e comparação de resultados sobre diferentes 

tratamentos de saúde, também como uma possibilidade de implementação de 

políticas públicas de saúde. 
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III  METODOLOGIA 
 
 
 

3.1  CARACTERÍZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quali-

quantitativa, aprovada pelo Comitê de Ética, através do parecer 761.281, 

compreendendo que essa escolha corrobora com a afirmação de Minayo et al. 

(2009), ao defender que esse método possibilita aos pesquisadores a interpretação 

das diferentes maneiras dos seus pesquisados vivenciarem e experimentarem o 

mundo, sem criar situações artificiais que mascarem a realidade ou que levem a 

interpretações equivocadas.  

  

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população foi constituída pelos pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

atendidas no Hospital Rafael Fernandes, na cidade de Mossoró-RN; especializado 

em doenças infectocontagiosas, sendo referência no tratamento da HIV/AIDS, 

hanseníase e tuberculose, para toda a região do oeste potiguar.  

  Estes pacientes participaram da pesquisa de forma não probabilística, 

intencional, através do critério de saturação, ou seja, a coleta de dados foi suspensa 

quando as categorias foram bem estabelecidas, as diferenças e as relações entre 

elas fizeram sentido, permitiram a obtenção de conclusões satisfatórias (O’REILLY; 

PARKER, 2013). 

 Contudo na presente pesquisa o instrumento de saturação foi a entrevista 

estruturada (n=34) e a coleta das variáveis traço de personalidade e qualidade de 

vida, foi estendida até 50 pessoas que vivem com HIV/AIDS, na faixa etária de 18 a 

60 anos, de ambos sexos, que fazem uso de antirretrovirais, possuem um tempo de 

diagnóstico maior de seis meses e fazem acompanhamento ambulatorial, do 

Hospital de referência, Rafael Fernandes, na cidade de Mossoró-RN.  

Foram excluídas, as pessoas que vivem com HIV/AIDS e que apresentaram 

transtornos psiquiátricos, neuróticos ou psicóticos diagnosticados clinicamente, 

como também, aqueles que se encontrava em estágio terminal, pois não tinham  

condições de responder aos instrumentos. 
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3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.3.1 Traços de personalidade 

 

  Para avaliar as características constitucionais, internas dos participantes do 

estudo, sua personalidade, foi aplicado o Teste Palográfico (ANEXO 1) que é um 

método de avaliação psicológica, proposto por Salvador Escala Milá, do Instituto 

Psicotécnico de Barcelona (Espanha), em 1960. No Brasil, o teste teve sua 

introdução pelo Centro de Estudos de Grafoanálise e Testes Gráficos de Botucatu, 

com a realização dos estudos necessários para a validação da técnica, em 1976. O 

teste é utilizado até os dias atuais, para avaliação da personalidade através da 

expressão gráfica e tem como objetivo a expressão e projeção da personalidade 

(ALVES; ESTEVES, 2009). 

 Segundo Van Kolck (1984), no ato de desenhar estão presentes a adaptação, 

a expressão e a projeção, as quais devem ser analisadas cuidadosamente, pois o 

princípio da expressão diz que todo movimento interior corresponde um movimento 

corporal análogo ou que todo movimento expressivo é involuntariamente dirigido 

para o fim instintivo contido na vivência da vida interior. 

  A aplicação do teste Palográfico é dividida em duas partes: a primeira 

constitui uma espécie de treinamento e adaptação do examinando a tarefa a ser 

realizada, com 2 tempos de 30 segundos. A segunda parte é o teste propriamente 

dito, com 5 tempos de 1 minuto onde os participantes vão riscar traços iguais ao 

modelo apresentado pelo examinador (traços verticais), de forma rápida e mais bem 

feita possível. 

  O teste é bastante simples e consiste na realização de traços verticais de 

7mm de altura, com espaço de 2,5 mm entre eles. No comando do examinador ao 

falar a palavra “sinal”, o executante deve realizar um traço horizontal. (ALVES; 

ESTEVES, 2009). De acordo com Vels (1982), pode ser aplicado da mesma forma, 

em crianças desde os 8 anos, adolescentes e adultos, em qualquer grau de 

instrução. 

O teste psicológico Palográfico, realizado de forma individual, em uma sala 

adequada e reservada, com boa iluminação, sem ruídos e boas condições de 

temperatura e acomodação, foi avaliado por 02(duas) psicólogas credenciadas na 
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Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Mossoró, gerando um parecer sobre a 

análise da personalidade de cada participante.  

Para análise do parecer técnico do teste Palográfico, foi utilizado o software 

Alceste, versão 2012, que consiste numa análise lexical por contexto de um conjunto 

de segmento de texto. Foi desenvolvido na França, por Max Reinter, em 1998. Com 

objetivo de ser um instrumento para o auxílio da pesquisa qualitativa. 

 É utilizado nas áreas da Sociologia, Psicologia, processamento de pesquisas, 

análise de discursos, anúncios em Marketing, Jornalismo, Direito, pequisas 

documentais, Linguística, análise de Imprensa e finalmente em todos os campos 

onde existam muitos textos a serem analisados (CAMARGO, 2005). 

Estes textos constituem um único arquivo, chamado corpus, que foi preparado 

segundo critérios definidos pelo programa como forma de garantir a lógica 

quantificável de análise. A preparação inclui a definição das chamadas Unidades de 

Conteúdos Iniciais (UCI), que são definidas pela individualização do texto a partir 

das definições das variáveis, são as organizações dos tópicos de um discurso. No 

caso da presente pesquisa, as UCI são as 34 entrevistas coletadas e os 50 

pareceres do teste Palográfico. Já as Unidades de Conteúdos Elementares (UCE), 

são as classes categorizadas, onde ocorrem há análise fatorial, que são as palavras 

analisadas em cada classe. 

Nesse sentido os estudos de Soares (2005) demonstraram que essas 

estruturas estão intimamente ligadas à distribuição das palavras em um texto e 

raramente essa distribuição é aleatória. 

Sua funcionalidade é quantificar por meio da extração das estruturas mais 

significativas contidas em um determinado texto, de modo a identificar a informação 

essencial nele inserida.  

 Entretanto, há duas condições para se obter um resultado significativo: a 

primeira é que o corpus se apresente como um todo com certa coerência, a segunda 

é que o documento seja grande o suficiente para que o elemento estatístico seja 

levado em consideração (SOARES, 2005). 

Os resultados dessa análise possibilitaram detectar os traços de 

personalidade, sendo de fundamental importância para a associação com as outras 

variáveis estudadas.  
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3.3.2  Indicadores do suporte social 

 

Na identificação dos indicadores do suporte social (laços afetivos, instituições 

de assistência e acolhimento) como fatores protetivos ou de risco, foi realizada uma 

entrevista estruturada, cujas questões versaram sobre:  

 

1) Quanto tempo de diagnóstico? 
 

2) Quem foi a primeira pessoa que contou? 
 

3) O que mudou na sua vida após saber do diagnóstico? 
 

4) Qual seu sentimento por quem transmitiu? 
 

5) Atualmente, quem sabe? 
 

6) Atualmente, qual sua rotina? 
 

7) Como são suas relações familiares antes e após o diagnóstico? 
 

8) Quais seus sentimentos sobre a doença? 
 

9) Quem é a pessoa que você mais confia? 
 

10) Quais ambientes você mais frequenta? 
 

11) Qual o sentimento que tem por si mesma? 
 

12) Este é o maior desafio da sua vida? 
 

13) Seus sonhos? 
 

 
 

Os sujeitos foram abordados pela pesquisadora enquanto aguardavam a 

consulta médica numa sala de espera ou em reuniões da casa de apoio. Após todos 

os esclarecimentos relativos à pesquisa e estes acordaram em conceder os seus 

depoimentos, os mesmos foram encaminhados para um consultório disponibilizado 

pela instituição, constituindo um ambiente tranquilo e favorável, de forma que se 

sentissem à vontade com a mesma.  

Para garantir uma maior fidedignidade, as entrevistas foram gravadas com um 

gravador digital da marca Sony, sendo posteriormente, transcritas.  
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A entrevista foi validada por três doutores da área da Psicologia, experts no 

assunto de superação e enfrentamento das adversidades, do Centro Universitário 

FACEX, da cidade de Natal, RN. 

Para a análise do discurso dos participantes do estudo, obtido através da 

entrevista semiestruturada, foi também utilizado o software Alceste, versão 2012. 

 
 

3.3.3  Perfil da qualidade de vida 

 

Para identificar o perfil de qualidade de vida foi aplicado o questionário que 

mensura a qualidade de vida, o WHOQOL-HIV-bref. Quando se refere à avaliação 

da qualidade de vida, é preciso definir o que é importante para o indivíduo, 

especialmente quando o instrumento é para uso em diferentes culturas.  

Partindo desse pensamento, o Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial da Saúde desenvolveu uma medida aplicável e válida para uso em diversas 

culturas e organizou um projeto colaborativo em 15 centros, cujo resultado foi a 

elaboração do World Health Organization Quality of Life-100 (WHOQOL-100) 

(FLECK et al. 1999).  

Para uma melhor aplicabilidade, foi desenvolvido o WHOQOL-bref, uma 

versão abreviada do WHOQOL -100. Referenciando-se nestes instrumentos, surgiu 

o WHOQO-bref e o WHOQOL-HIV-bref, respectivamente. 

O WHOQOL-BREF é um instrumento genérico que produz um perfil de 

Qualidade de Vida em quatro dimensões: relações físicas, psicológicas, sociais e 

ambientais da saúde. Pode ser aplicado em pessoas doentes e saudáveis, o que 

permite comparações, estabelecer pontos de referência, identificar desvios dos 

valores esperados em uma população e é usado como um quadro para estabelecer 

objetivos terapêuticos (FLECK, 2008).  

Segundo Fleck (2002), o WHOQOL-bref não é apenas um instrumento para 

avaliar qualidade de vida relacionada à saúde, pode ser útil para analisar qualidade 

de vida em outras situações que não a de saúde-doença. 

Segundo o mesmo autor, o WHOQOL-HIV-bref é específico para essa 

clientela, compostas de 31 perguntas contempladas nos seguintes itens: 1) 

problemas físicos relacionados com a infecção, 2) de culpa, 3) medo o futuro, 4) 

preocupação com a morte e 5) aceitação. Com esse perfil de Qualidade de Vida com 
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duas dimensões adicionais para o WHOQOL-BREF é gerado: o nível de 

independência e espiritualidade, tornando-o mais sensível e específico para detectar 

alterações associadas com a infecção. 

Nesta pesquisa foi utilizado o WHOQOL-HIV-bref, pela necessidade de 

instrumentos curtos, de rápida aplicação e específico para pessoas que vivem com o 

HIV/AIDS. O questionário é constituído de 31 questões objetivas. A vantagem desse 

instrumento é que além do caráter transcultural, o WHOQOL valoriza a percepção 

individual, podendo avaliar qualidade de vida em diversos grupos e situações. 

(ANEXO 2) 

  O WHOQOL-HIV-bref, é constituído por 06 (seis) domínios, a saber: 

DOMÍNIO 1 – Domínio Físico 

1 – Dor e desconforto 

2 – Energia e fadiga 

3 – Sono e repouso 

9 – Mobilidade 

10 – Atividade da vida cotidiana 

11 –  Dependência de medicamentos ou tratamentos 

12 –  Capacidade de Trabalho 

DOMÍNIO – 2 – Domínio Psicológico 

4 – Sentimentos Positivos 

5 – Pensar, aprender, memória e concentração. 

6 – Auto-estima. 

7 – Imagem corporal e aparência. 

8 – Sentimentos Negativos 

24 – Espiritualidade/ religião/ crenças pessoais. 

DOMÍNIO - 3 -  Relações Sociais 

13 – Relações Pessoais 

14 – Suporte (apoio) social 

15 – Atividade Sexual 

DOMÍNIO – 4 – Meio Ambiente 

16 – Segurança física e proteção 

17 – Ambiente no lar 

18 – Recursos Financeiros 

19 – cuidado com a saúde e sociais: disponibilidade e qualidade. 

20 – Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

21 – Participação em, e oportunidades de recreação/ lazer. 

22 – Ambiente físico (população/ruído/ trânsito/clima) 

23 – Transporte. 

Quadro 1 – Classificação do WHOQOL-HIV-bref. 
                           Fonte: Santos, 2007. 
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3.4  TRATAMENTO DOS DADOS 
 
 

Os pareceres dos testes psicológicos Palográfico e a análise de conteúdo 

extraído das entrevistas semiestruturadas, referentes ao suporte social (laços 

afetivos, instituições de assistência e acolhimento), foram analisados pelo software 

ALCESTE, versão 2010. 

 Os dados do WHOQUOL-HIV-bref foram analisados através do software 

estatístico SPSS 21.0 (StatisticalPackage for the Social Sciences) sendo expressos 

em média e desvio padrão, bem como, valores mínimos, máximos, frequência 

simples e porcentagem. Para evidenciar associações das variáveis para resiliência, 

utilizou-se quando as variáveis foram categóricas, o Qui-quadrado ou exato de 

Fisher. Este último, utilizado sempre que se verificassem valores com frequência 

esperada inferior a 5. Já para variáveis contínuas, após verificação dos pressupostos 

paramétricos, através do teste U de Mann-Whitney. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. 

 

3.4.1 Esquema do Tratamento dos Dados 

 

            INSTRUMENTOS                                                            INSTRUMENTOS  
            QUALITATIVOS                                                                QUANTITATIVOS 
 

  

 

TESTE                           ENTREVISTA                                       QUESTIONÁRIO 
PALOGRÁFICO            ESTRUTURADA                                 WHOQOL-HIV-BREF 
 
 
 

                                                                    
Média, desvio padrão, va 

           ALCESTE, 2012                                                      lores mínimos e máximos,  
frequência simples e por 
centagem. Qui-quadrado 
ou exato de Fisher. Tste U 
de Mann-Whinter. Valores 
de p<0,05 foram 
considerados 
significativos. SPSS 21.0 
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IV RESULTADOS 
 

4.1 TRAÇOS DE PERSONALIDADE DAS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS 

 

 

Na análise dos traços de personalidade dos participantes do estudo, o 

processamento do corpus foi analisado em 9 minutos 12 segundos, no dia 

05/12/2014, às 15h e 33 min, contendo 50 UCI (Unidades de Contexto Inicial), que 

correspondem ao material discursivo dos 50 Testes Palográfico, com 

aproveitamento de 76% na composição das 6 classes léxicas obtidas. O relatório 

descritivo resumido do corpus analisado segue na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Relatório descritivo resumido produzido pela análise dos traços de 
personalidade das pessoas que vivem com HIV/AIDS, no município de Mossoró/RN. 
 

PROPOS DU TRAITEMENT 
Nom du corpus Sabrina 
Date du traitement 05 Décembre 2014 à 15 
Taille du corpus 61 Ko 
Dernière modification du corpus 05 Décembre 2014 à 15 
Type de traitement (et son code) Classification double (121) 
 
Réduction du vocabulaire 

Oui 

Nombre de mots par unité de contexte pour la première classification Calculé par Alceste 
Nombre de mots par unité de contexte pour la seconde classification Calculé par Alceste 
Nombre de classes demandées par classification 10 (valeur par défaut) 
Nombre de classes stables retenues 6 

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
Nombre d’entretiens ou d’unités de contexte initiales (u.c.i.) 50 
Nombre total de formes contenues dans le corpus 8194 
Nombre de formes distinctes 589 
Effectif moyen d’une forme 14 
Effectif maximum d’une forme 657 
Nombre de hapax (formes presentes une seule fois dans le corpus) 132 
Nombre de formes prises en compte dans l’analyse après reduction 264 
Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms, etc) 42 
Nombre de modalités de variables ou mots étoilés 50 
Nombre d’unités textuelles ou unités de contexte élémentaires (u.c.e.) 265 
Nombre d’occurrences pour definir une u.c.e 21 
Pourcentage de richesse du vocabulaire 92.53% 
Fréquence minimum d’um mot pris em compte dans l’analyse 4 
Nombre moyen de mots analysés par u.c.e 20.19 
Nombre de couples de mots 6052 

CROISEMENT DES CLASSIFICATIONS 

Aprés la phase de classification, voici les résultats retenus par Alceste: 
 

 

Nombre de classes stables 6 
Nombre minimum d’u.c.e. pour retenir une classe 14 
Pourcentage d’unités de contexte élémentaires (u.c.e.) classées   76%      

 
 



42 

 

Podemos observar que a Classe 1 (Gráfico 1 e 2), apresentou-se com 67 

UCE e 87 palavras selecionadas, sendo composta por 33% do material analisado e 

determinado pela análise do teste de personalidade, cujo tema principal refere-se 

personalidade de característica predominantemente de reserva. 

A Classe 2, apresentou-se com 27 UCE e 46 palavras selecionadas, sendo 

composta por 13% do material analisado e determinado pela análise do teste de 

personalidade, cujo tema principal personalidade de característica 

predominantemente é a estabilidade dos sentimentos. 

A Classe 3, apresentou-se com 30 UCE e 45 palavras selecionadas, sendo 

composta por 15% do material analisado e determinado pela análise do teste de 

personalidade, cujo tema principal personalidade de característica 

predominantemente de respeito. 

A Classe 4, apresentou-se com 29 UCE e 35 palavras selecionadas, sendo 

composta por 14% do material analisado e determinado pela análise do teste de 

personalidade, cujo tema principal refere-se personalidade de característica 

predominantemente de adaptação. 

 A Classe 5, apresentou-se com 25 UCE e 39 palavras selecionadas, sendo 

composta por 12% do material analisado e determinado pela análise do teste de 

personalidade, cujo tema principal personalidade de característica 

predominantemente de não adaptação. 

 A Classe 6, apresentou-se com 26 UCE  e 32 palavras selecionadas, sendo 

composta por 13% do material analisado e determinado pela análise do teste de 

personalidade, cujo tema principal personalidade de característica 

predominantemente de realização. 

Na análise realizada pelo software Alceste, a Classe 1, classe mais 

significativa, trata da personalidade que tem como característica principal a reserva, 

a introversão, o controle da emoções, a contenção, o medo de expor-se. Palavras 

como: vigilante, emoções, estabilidade, reserva, firmeza, apresentam destaque 

nessa classe. 
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GRÁFICO 1 – Distribuição das classes da 

u.c.e, referente ao Traço de 
personalidade, das pessoas que vivem 
com HIV/AIDS. 

GRÁFICO 2 – Números das palavras 

da análise das classes, referente ao 
Traço de personalidade, das pessoas 
que vivem com HIV/AIDS. 

 

 

 

 “Ponderação, preocupação em alcançar seus objetivos, boa 
capacidade de organização e método. Atitude vigilante da 
personalidade, firmeza, estabilidade, constância nas atitudes, 
domínio sobre os desejos, sentimentos e emoções, atitude de 
reserva e pouca necessidade de outros nas atividades.” (parecer 
46). 
 
 
“Pode significar inibição, angústia, prudência nas atitudes, 
desconfiança, poucas necessidades de expansividade, trabalho 
minucioso e exato. Reflete atitude vigilante da personalidade, 
firmeza, estabilidade, constância nas atitudes, domínio sobre os 
desejos, sentimentos e emoções, atitude de reserva e pouca 
necessidade de outros nas atividades”. (parecer 07). 
 

 

De acordo com a análise desses pareceres, percebeu-se que o medo de 

enfrentar o preconceito, da perda da identidade, da autoestima são fatores que 

causam bastante ansiedade, a qual é disfarçada pelos mecanismos de defesa, que 

tem a função de bloquear as expressões diretas das necessidades do indivíduo, 
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evidenciado através da contenção dos seus comportamentos e emoções, na 

tentativa de uma menor exposição a sociedade, tendo por consequência uma menor 

repreensão da mesma.  

 

DENDOGRAMA  1  - Perfil das classes da análise ALCESTE, produzido através 
dos testes de Personalidade das pessoas que vivem com HIV/AIDS, no município 

de Mossoró/RN 
 
                                  
 
 
 
 

CLASSE 3 CLASSE 5 CLASSE 4 CLASSE 6 CLASSE 2 CLASSE 1 

Présence   (Phi) 

Respeito 

15% 

Présence   (Phi) 

Não Adaptação 

12% 

Présence  (Phi) 

Adaptação 
14% 

Présence (Phi) 

Realização 

13% 

Présence (Phi) 

Estabilidade de 
Sentimentos 

13% 

Présence  (Phi) 

Reserva 

33% 

respeit 0,55 introversão 0,48 enfrentar 0,68 dinam 0,71 diversas 0,93 vigilante 0,71 

convívio 0,55 sin 0,46 canaliz 0,64 gosta 0,65 harmonia 0,93 emocoes 0,63 

sair 0,54 agressivida 0,46 receio 0,62 exterioriz 0,55 principios 0,93 os 0,62 

lidar 0,53 demora 0,42 impulso 0,61 realizador 0,54 comportam 0,93 sentimen 0,62 

passado 0,53 recato 0,42 mostra 0,60 controlada 0,52 calma 0,91 desejo 0,61 

iniciativa 0,53 tomada 0,42 social 0,54 sociabilidad 0,50 atuação 0,91 estabilid 0,61 

ideias 0,52 risco 0,37 potencial 0,53 uma 0,49 maturid 0,91 reserv 0,60 

interesse 0,52 reduzida 0,37 dos 0,51 postura 0,49 express 0,89 firmeza 0,60 

relaciona 0,49 ansiedade 0,37 agressiv 0,45 novas 0,49 lealdad 0,89 personalid 0,58 

interpesso 0,49 primeiros 0,37 caracterist 0,45 adequ 0,46 mor 0,87 da 0,57 

limit 0,41 inseguran 0,37 meio 0,45 extrovers 0,46 decis 0,73 alcançar 0,55 

percepcao 0,41 espontan 0,37 energia 0,45 forma 0,42 estavel 0,69 objetivos 0,54 

escrúpulos 0,41 falta 0,37 desafios 0,43 energia 0,42 ordem 0,66 metodo 0,53 

forma 0,40 auto 0,32 boa 0,40 disposição 0,41 conduta 0,66 preocup 0,52 

traduz 0,37 temor 0,32 autocontr 0,40 atividade 0,39 do 0,59 atitude 0,51 

adequado 0,35 futuro 0,32 ao 0,38 desafios 0,39 reflexao 0,54 organiz 0,50 

normas 0,34 difícil 0,32 utilizacao 0,43 indicativo 0,38 domin 0,53 expansivid 0,50 

regras 0,34 pessimism 0,32 adequado 0,36 potencial 0,38 equilib 0,52 necessid 0,49 

distancia 0,34 instabilid 0,32 tendencia 0,36 pesso 0,34 atencao 0,50 constancia 0,47 

Obediência 0,34 timidez 0,30 adapta 0,35 cansaco 0,19 afetividade 0,48 capacidade 0,38 
 

 
 

 Adler (1956), afirma que as emoções socialmente disjuntivas, se referem à 

consecução de objetivos individuais, e as emoções socialmente conjuntivas, tendem 

a promover a interação social. As emoções disjuntivas tais como raiva, medo ou 

repulsa, pode ocasionar uma mudança positiva na situação da vida do indivíduo. 

Resultam de um sentimento de fracasso ou inadequação e servem para mobilizar a 

força do indivíduo a fim de realizar novos esforços. O que apresenta nos discursos 

dos participantes, que apesar do domínio sobre seus desejos, sentimentos e 

emoções, também estão preocupados em alcançar seus objetivos e sonhos. 
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Nesse sentido, o mesmo autor, denomina de luta pela superioridade pessoal, 

pois quando predominam sentimentos de inferioridade, os indivíduos tendem a 

buscar por uma superioridade pessoal, pois lhe faltam confiança em suas 

habilidades para atuar efetivamente e trabalhar de forma construtiva com os outros, 

torna-os autocentrados, retornando inevitavelmente ao mesmo sentimento de 

fracasso. 

Entretanto, desviam-se de problemas reais da vida e estão engajados na luta 

consigo mesmos, para reassegurarem-se das suas próprias forças. Nessa 

perspectiva, pode-se fazer uma conexão quando ao tratar dos impactos psicológicos 

e sociais que o diagnóstico do HIV/AIDS traz, bem como, as perdas do trabalho, 

financeira, do isolamento social. Porém após perpassar pelos estágios definidos por 

Kübler-Ross (1994), ao haver a aceitação e a adesão dos antirretrovirais, esses 

mesmos pacientes buscam resgatar suas identidades, seus lações afetivos e o seu 

papel na sociedade. 

 A classe seguinte, a Classe 2, foi denominada de estabilidade de 

sentimentos. Palavras como: estáveis, harmonia, calma, maturidade, lealdade, são 

palavras destaques nessa classe. 

 

“Indica nobreza, generosidade, lealdade, segurança de si mesmo, 
confiança no êxito e otimismo. Pode indicar autovalorização, 
vaidade e exibicionismo. Reflete harmonia e equilíbrio nas 
diversas expressões do comportamento, princípios morais 
estáveis, maturidade nas decisões e atuação, atitude calma, 
domínio de si, lealdade” (parecer 21). 

 
 
 

 Nesta classe pode-se entender que todo esse conjunto de sentimentos e 

comportamentos são potencialmente fatores de proteção bastante importantes, para 

a aceitação e enfrentamento da realidade desses indivíduos, pois, de acordo com 

Pinheiro (2004), a autoimagem positiva, relações parentais satisfatórias, as saúdes 

psicológicas de uma forma geral, auxiliam a modificar, transformar, reverter 

contextos negativos, de risco. 

Nessa perspectiva, Jung (1973), acreditava que o pensamento e o sentimento 

eram maneiras alternativas de elaborar julgamentos e tomar decisões. O 

pensamento está relacionado com a verdade, com julgamentos derivados de 

critérios impessoais, lógicos e objetivos. A consistência e princípios abstratos são 

altamente valorizados. Os indivíduos reflexivos (aqueles indivíduos em que o 
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pensamento é função predominante), são bastante planejadores; entretanto, tendem 

a agarra-se a seus planos e princípios, ainda que sejam confrontados com contextos 

contraditórios aos seus planos. Já o sentir, é tomar decisões de acordo com 

julgamentos de valores próprios. Indivíduos sentimentais são orientados pelo 

aspecto emocional da experiência. Há uma preferência por emoções fortes e 

intensas ainda que negativas, a experiências de pouca intensidade. O que difere das 

características da personalidade dessa classe que se destaca por maturidade nas 

decisões e atuação e atitude calma. 

  Já a Classe 3, apresenta como característica principal da personalidade, o 

Respeito. Palavras como: respeito, convívio, lidar, escrúpulos receberam destaque 

nessa classe. 

 

 
“Traduz certo distanciamento no contato com outras pessoas, 
precaução e cautela nas suas relações, o que aumenta 
formalidade nos relacionamentos. Atitude acentuadamente 
respeitosa podendo ser indício de complexo de inferioridade. 
Traduz rigidez, obediência as normas e regras institucionais, 
pontualidade e cumprimento de tarefas” (parecer 05). 
 
 
“Indica adequação na forma de lidar com situações do passado, 
necessidade de sair de si mesmo, interesse por ideias novas e 
iniciativas” (parecer 21). 
 

 
 

Na análise dessa classe evidencia-se a presença de indicadores da 

resiliência, porém em certos pontos, como na adequação as regras, cumprimento de 

tarefas, interesse por ideias novas, entretanto vale ressaltar o distanciamento das 

relações pessoais, o que gera relações superficiais, no sentido que suas angústias e 

conflitos não sejam expostos. No entanto, para que haja a aprovação da sociedade, 

o indivíduo tem comportamento de obediência, na tentativa de evitar julgamentos e 

exposição da sua condição soropositiva.  

Esse comportamento de uma rígida obediência, é conhecida como Formação 

Reativa, é um mecanismo de defesa que substitui comportamentos e sentimentos 

que podem serem opostos ao desejo real. Entretanto os efeitos colaterais da 

formação reativa podem prejudicar os relacionamentos sociais. As principais 

características da formação reativa são os excessos de obediência e a rigidez. E os 

desejos, cada vez mais ocultados (CLONINGER, 1999). 
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O individuo que desenvolve uma formação reativa não desenvolve certos 

mecanismos de defesa a serem usados quando um perigo ameaça, é como se o 

perigo estivesse continuamente presente, de forma a poder estar pronto quando a 

qualquer tempo algo lhe atingir, comprometendo toda sua qualidade de vida 

(FENICHEL,1945). 

 Segue a análise na Classe 4, onde a característica principal da personalidade 

é a adaptação. Palavras, como: enfrentar, canalização dos impulsos, desafios, 

potencial, são destaques nessa classe. 

 

 
“Mostra boa adaptação ao meio social, tendência a enfrentar 
situações e desafios sem muito receio ou atitudes agressivas. 
Denota também, autocontrole adequado e boa canalização dos 
impulsos. Revela vitalidade, visão prática e concreta, 
persistência e força realizadora, capacidade de planejamento 
com base em fatos reais” (parecer 17). 

 
 
 

Hall e Lindzey (1973), consideram que cada indivíduo desenvolve um objetivo 

de vida que funciona como centro de realização. Esse objetivo é influenciado por 

experiências pessoais, valores, atitudes e personalidade, porém via de regra, 

funcionam como defesa contra sentimentos de impotência, como ponte de um 

presente insatisfatório para um futuro realizador. Contudo, vale ressaltar, a 

importância de analisar cada indivíduo como um todo unificado. E seu estilo de vida 

sendo o único caminho que o paciente escolhe para buscar seus objetivos. No qual 

se faz necessário um estilo de vida adaptado e integrado no âmbito biopsicossocial, 

o que nos remete ao conceito de resiliência, pois está extremamente ligado aos 

termos adaptação, integração, força realizadora.  

Diferentemente da Classe 5, onde a não adaptação é a característica principal 

dessa personalidade. Palavras como: introversão, agressividade, recato, ansiedade, 

insegurança, são destaques na análise dessa classe. 

Jung (1973) define muito bem o conceito de introvertido, pois afirma que a 

energia dos introvertidos segue de forma mais natural em direção ao seu mundo 

interno, devido à insegurança da exposição, o que gera ansiedade, agressividade e 

a diminuição da qualidade de vida, pois seus sentimentos e comportamentos estão 

sempre sendo negligenciados por ele mesmo. 
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O fator de risco mais significativo, o preconceito, tem uma grande 

contribuição, na adoção desse tipo de comportamento, pois, quanto mais invisível à 

sociedade a pessoa que vive com o HIV/AIDS, sentir-se na sua opinião, mais 

protegido se sentirá, dificultando assim, seu processo de inclusão social, nos 

relacionamentos afetivos, no campo de trabalho, na sua autoestima e atividades de 

lazer.  

De acordo com Freud (1936), mecanismos de defesa, como: isolamento e a 

negação dificultam a adaptação e a integração social, gerando um enorme 

sofrimento psíquico. 

O que contraria a Classe 6, que destaca-se pela realização ser a principal 

característica da personalidade dessa classe. Palavras como: dinâmica, gosta, 

exteriorização, sociabilidade, energia, disposição, são destaques nessa classe.  

 

“Reflete pessoa dinâmica e realizadora, que gosta de atividades 
novas e desafios. Indica extroversão, sociabilidade. Indicativo de 
bom potencial de energia e de uma postura controlada e 
adequada em sua forma de exteriorização, disposição para as 
atividades” (parecer 35) 
 

 

Nessa perspectiva, Lakein (1974), enfatiza que é a necessidade de fazer 

sucesso, de realizar as atividades de uma forma melhor do que os outros, tendem a 

levar essas pessoas a preferir tarefas um pouco mais difíceis, porque gostam de um 

pouco mais de desafio, possuem um bom relacionamento interpessoal, gostam de 

estar a frente de projetos, são persistentes e dinâmicas, o que pode refletir numa 

visibilidade maior entre seus pares. 

Segundo May (1970), com o conceito de autorrealização, que é a energia 

para desenvolver talentos e capacidades da pessoa, isso envolve a compreensão do 

seu próprio potencial, a aceitação de si mesmo e dos outros como indivíduos únicos, 

é estar centrado nos problemas em face das situações da vida.  

Para este autor, a autorrealização é mais um processo ininterrupto de 

crescimento do que um produto final. Onde suas principais características, 

consistem em: perceber a realidade com clareza e sentem-se bem diante da 

incerteza; aceitar a si mesmo e aos outros pelo que são; ter comportamento 

espontâneo, ser motivado pela tentativa de desenvolver seu próprio estilo de vida; 

concentrar-se na realização das tarefas; tomar decisões por si só; manter a 

serenidade interior em circunstâncias desagradáveis e ao lidar com pressões 
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sociais; apreciar a vida de forma sempre renovada; identificam-se afetivamente com 

outras pessoas; ser democrático e ético; possuir sensor de humor espontâneo e ser 

criativo. 

Contudo, ao concluir a análise dos traços de personalidade, compreende-se o 

aspecto constitucional (interno) da resiliência, que varia, na sua quantificação, de 

indivíduo para indivíduo. (YUNES, 2001). Na presente pesquisa, tendo destaque a 

característica de reserva, mecanismo de defesa, que busca proteger o indivíduo da 

exposição dos seus medos e frustrações.  

No entanto, se faz necessário a análise do suporte social da resiliência para a 

compreensão na sua totalidade. 

 

 

4.2 SUPORTE SOCIAL DO HIV/AIDS 

 

A análise descritiva dos indicadores do suporte social demonstram na tabela 3 

que o processamento do corpus foi analisado em 8 minutos 40 segundos, no dia 

13/10/2014, às 14h e 25 min, contendo 34 UCI (Unidades de Contexto Inicial), que 

correspondem ao material discursivo das 34 entrevistas semiestruturadas, com 

aproveitamento de 70% na composição das 4 classes léxicas obtidas.  

Podemos observar que a Classe 1, apresentou-se com 129 UCE e 72 

palavras selecionadas, sendo composta por 46% do material analisado e 

determinada pelo discurso dos pacientes, cujo tema principal refere-se ao momento 

do diagnóstico e aos impactos psicossociais da doença (Gráficos 3 e 4). 

A classe 2, apresentou-se com 66 UCE e 67 palavras selecionadas, sendo 

composta por 23% do material analisado e determinada pelo discurso dos pacientes, 

cujo tema principal refere-se as questões do suporte social da religião. 

A classe 3, apresentou-se com 64 UCE e 54 palavras selecionadas, sendo 

composta por 22% do material analisado e determinada pelo discurso dos pacientes, 

cujo tema principal refere-se aos laços afetivos. 

A classe 4, apresentou-se com 26 UCE e 49 palavras selecionadas, sendo 

composta por 9% do material analisado e determinada pelo discurso dos pacientes, 

cujo tema principal refere-se aos sentimentos e sonhos. 
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TABELA 2 – Relatório descritivo resumido produzido pela análise das entrevistas 
semiestruturadas das pessoas que vivem com HIV/AIDS, no município de Mossoró 
/RN. 

                                               A PROPOS DU TRAITEMENT 

Nom du corpus                                                                                                                                     Sabrina 

Date du traitement                                                                                                       13 Octobre 2014 à 14h 

Taille du corpus                                                                                                                                      93 Ko 

Dernière modification du corpus                                                                                 13 Octobre 2014 à 14h 

Type de traitement (et son code)                                                                          Classification double (121) 

Réduction du vocabulaire                                                                                                                         Oui 

Nombre de mots par unité de contexte pour la première classification                           Calculé par Alceste 

Nombre de mots par unité de contexte pour la seconde classification                            Calculé par Alceste 

Nombre de classes demandées par classification                                                          10 (valeur par défaut) 

Nombre de classes stables retenues                                                                                                             4 

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

Nombre d’entretiens ou d’unités de contexte initiales (u.c.i.)                                                                     34 

Nombre total de formes contenues dans le corpus                                                                                 17191 

Nombre de formes distinctes                                                                                                                   2293 

Effectif moyen d’une forme                                                                                                                        7 

Effectif maximum d’une forme                                                                                                                 852 

Nombre de hapax (formes presentes une seule fois dans le corpus)                                                        1219 

Nombre de formes prises en compte dans l’analyse après reduction                                                        372 

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms, etc)                                                                     154 

Nombre de modalités de variables ou mots étoilés                                                                                      34 

Nombre d’unités textuelles ou unités de contexte élémentaires (u.c.e.)                                                    406 

Nombre d’occurrences pour definir une u.c.e.                                                                                             28 

Pourcentage de richesse du vocabulaire                                                                                              97.82% 

Fréquence minimum d’um mot pris em compte dans l’analyse                                                                   4 

Nombre moyen de mots analysés par u.c.e.                                                                                            15.28 

Nombre de couples de mots                                                                                                                   12515 

CROISEMENT DES CLASSIFICATIONS 

Aprés la phase de classification, voici les résultats retenus par Alceste: 

Nombre de classes stables                                                                                                                     4 

Nombre minimum d’u.c.e. pour retenir une classe                                                                                   21 

Pourcentage d’unités de contexte élémentaires (u.c.e.) classées                                                           70%     
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GRÁFICO 3 – Distribuição das classes 
da u.c.e, referente ao suporte social das 
pessoas que vivem com HIV/AIDS, no 
município de Mossoró /RN. 

GRÁFICO 4– Dos números das palavras 
da análise das classes, ao suporte social 
das pessoas que vivem com HIV/AIDS, 
no município de Mossoró /RN. 
 

 

 

Na análise realizada pelo software Alceste, a Classe 4, classe mais 

significativa, trata do momento do diagnóstico, dessa relação médico-paciente, da 

comunicação do diagnóstico, de exames, internações, da confirmação da doença e 

tudo que ela acarreta na vida desse indivíduo. Palavras como: doente, remédio, 

doutor, hospital, tratamento, morrer, resultado, obtiveram destaque nesta classe 

(Dendograma 2). 

 

 
 

“Eu já tinha feito um exame e fiquei com medo de receber o 
resultado. Ai fiquei indo para os médicos e eles diziam que era 
sarna, passava remédio e nada deu ficar boa. E era só diarreia, 
desinteria, desinteria... Quando foi um dia o hospital ligou, dizendo 
que eu tinha que comparecer aqui, que eu tinha um exame, e tinha 
que vim ver o que eu tinha, ai, quando eu vim, deu que eu tinha, 
dr. Alfredo me internou e eu só passei 8 dias”. (suj. 07, sex Fem). 
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DENDOGRAMA 2 - Lista das palavras significativas para cada classes com o 
coeficiente de associação (Phi)  das pessoas que vivem com HIV/AIDS no município 
de Mossoró/RN. 
 

 
 
 
 
 

CLASSE 3 CLASSE 1 CLASSE 4 CLASSE 2 
Présence Phi) 
Laços Afetivos 

22% 

Présence  (Phi) 
Sentimentos e Sonhos 

9% 

Présence   (Phi) 
Diagnóstico e impactos 

 Sociais da doença 
46% 

     Présence (Phi) 
Suporte social da 

religião  
  23% 

Confi 0,38 lavo 0,42 estava 0,31 poss    0,35 
preconceito 0,28 conform 0,27 ai 0,23 vai 0,32 
mud 0,26 com 0,26 remedio 0,24 igreja 0,28 
gost 0,25 sinto 0,26 ele 0,23 par 0,25 
amizade 0,24 sonhos 0,26 quando 0,22 enfrent 0,24 
da 0,22 dos 0,25 fui 0,21 saudavel 0,24 
sair 0,22 jog 0,20 doutor 0,21 culp 0,23 
tent 0,22 sonh 0,20 fiqu 0,20 tenh 0,23 
apoi 0,20 assim 0,20 soub 0,20 quest 0,23 
continu 0,20 curso 0,20 tinha 0,20 Ir 0,21 
frequent 0,19 tenh 0,19 tratamento 0,19 senti 0,21 
bar 0,18 quase 0,19 ano 0,18 logico 0,21 
mim 0,18 cas 0,18 volt 0,18 sociedade 0,21 
unic 0,18 as 0,17 epoca 0,18 vida 0,20 
afast 0,19 fac 0,17 peguei 0,18 precis 0,20 

canto 0,18 filhos 0,18 descobri 0,18 cur 0,19 

minha 0,18 fic 0,16 vei 0,17 estar 0,19 

relac 0,18 fim 0,16 hospit 0,18 amo 0,18 

familiar 0,18 nas 0,16 pergnt 0,17 ser 0,18 

as 0,17 cedo 0,16 hiv 0,17 cont 0,19 

vou 0,17 meus 0,16 peg 0,16 normal 0,18 

em 0,16 saiu 0,16 se 0,15 termin 0,18 

So 0,16 vend 0,16 faz 0,15 ali 0,18 

prim  0,16 jeito 0,16 magr 0,16 pel 0,17 

mae 0,15 rotina 0,16 morr 0,16 sei 0,18 

meus 0,15 semana 0,16 foss 0,15 isso 0,18 

Irm 0,14 a-noite 0,16 preocup 0,15 momento 0,18 

sao 0,15 pai 0,15 resultado 0,16 ao 0,15 

tem 0,14 dess 0,15 la 0,14 vao 0,15 

todo 0,14 do 0,14 foi 0,14 exist 0,15 

sinto 0,15 roupa 0,14 nem 0,14 entend 0,15 

convers 0,15 tanto 0,14 ped 0,14 fac 0,14 

familia 0,14 bem 0,12 vir 0,14 lev 0,14 

dentro-de 0,14 men 0,13 carg 0,14 veio 0,14 

diferente 0,15 vez 0,12 essa 0,14 você 0,14 

ach 0,14 quem 0,13 mand 0,14 forca 0,14 

boa 0,13 hoje 0,12 quis 0,14 tiver 0,14 

sai 0,12 vida 0,11 separ 0,14 aquilo 0,14 

mund 0,13 encontr 0,12 usava 0,14 portador 0,14 

mesma 0,12 das 0,10 aparec 0,14 faculdade 0,12 

muita 0,13 por 0,09 sangue 0,14 for 0,13 

vamos 0,13 são 0,09 vizinh 0,14 pens 0,13 

conhec 0,12 cuid 0,09 O 0,13 medica 0,13 

vez 0,13 velh 0,09 ex 0,13 tambem 0,11 

mais 0,13 mesma 0,10 fal 0,12 sim 0,11 

sofr 0,11 mesmo 0,09 fez 0,13 ajud 0,12 

antes 0,11 marido 0,11 mês 0,13 quer 0,11 

jeito 0,12 fazendo 0,09 cham 0,12 ruim 0,12 
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Continuação Tabela 4 

 
pesso 0,11 transmit 0,08 feit 0,12 sonh 0,11 

amigos 0,11 ne 0,08 ment 0,12 atras 0,11 

minhas 0,12 dit 0,08 abrac 0,13 homem 0,12 

Ia 0,11 mao 0,08 rapaz 0,13 doença 0,11 

and 0,12 pec 0,08 receb 0,12 frente 0,11 

cas 0,09 vou 0,08 descobr 0,13 sabendo 0,11 

dev 0,10 acab 0,09 mossoro 0,13 para-que 0,09 

nos 0,09 eles 0,08 campinas 0,13 a 0,10 

pec 0,10 ganh 0,09 desconfi 0,12 um 0,09 

sab 0,09 mund 0,09 era 0,11 mas 0,10 

Filh 0,10 nada 0,08 busc 0,11 que 0,10 

Terr 0,09 nenhum 0,08 dele 0,12 seu 0,10 

outro 0,09 estress 0,08 duas 0,11 ter 0,09 

sendo 0,09 parceiro 0,04 mort 0,11 uma 0,09 

demais 0,09   pior 0,11 vou 0,10 

grande 0,10   test 0,11 elas 0,10 

melhor 0,10   daqui 0,11 form 0,10 

preven 0,10   outra 0,11 ganh 0,09 

sempre 0,09   tempo 0,11 ainda 0,10 

como-se 0,10   vinha 0,11 fácil 0,10 

tivesse 0,09   de-que 0,11 idade 0,10 

depois-que 0,09   duvida 0,11 opção 0,10 

ajud 0,10   intern 0,11 amigos 0,10 

aqui 0,09   procur 0,11 nenhum 0,10 

mesmo 0,08   faleceu 0,11 senhor 0,10 

comigo 0,09   justiça 0,11 namorad 0,10 

    assentamento 0,11 process 0,10 

    preservativo 0,11 besteira 0,08 

          ela 0,10 de 0,08 
    uns 0,11 viv 0,08 
    aids 0,10 chor 0,09 
    ness 0,10 eles 0,09 
    medic 0,10 hora 0,09 
    muitos 0,10 mais 0,08 
    acredit 0,10 o-que 0,09 
    os 0,08 parte 0,09 
    quase 0,09 mulher 0,09 
    poucos 0,09 acontec 0,09 
    acompanh 0,09 alimente 0,09 
    positivo 0,09 coragem 0,09 
      criança 0,09 

 
 

 

 
Nessa perspectiva, estudos como o de Vieiro e Valandro (2006), afirmam que 

o diagnóstico do HIV/AIDS faz emergir a questão da morte, devido ao fato de estar 

lutando contra uma doença que dificilmente terá como fim a cura. É sentida pelo 

indivíduo como uma agressão, gerando um abalo na condição do ser, tornando o 

futuro incerto. Ela instala-se na vida do indivíduo de uma maneira brutal, não 

permitindo uma adaptação gradativa.  

O adoecer geralmente traz em seu contexto uma configuração de falta de 

sentido para o próprio significado existencial do sujeito. É como se tudo que fosse 
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percebido anteriormente desmoronasse e perdesse o sentido com o real, pela 

possibilidade do adoecer e das implicações de sua ocorrência, demonstrando assim, 

a fragilidade à qual a vida humana está exposta, com o agravante do estigma social 

(FERREIRA, 2003). 

Nas doenças crônicas como o HIV/AIDS, cercada de preconceitos, as perdas 

podem ganhar grandes proporções, atingir as várias esferas que constituem a vida 

de um paciente e comprometer sua vida pessoal, afetiva, social, espiritual e 

profissional. O sofrimento gera uma sensação de ameaça para a autoestima e a 

vida, podendo levar o indivíduo a perder sua capacidade de lutar e enfrentar os 

problemas causados pela doença; que segundo Rutter (1996), seriam fatores de 

riscos que dificultaria a aceitação da doença e sua resiliência. 

Nessa perspectiva Kübler-Ross (1994), corrobora com seus estudos de 

avaliação dos estágios que o paciente perpassa, após a descoberta do diagnóstico, 

acrescenta alguns eventos estressantes e analisa as dificuldades emocionais e 

sociais vividas pelos mesmos no decorrer da doença; como: o impacto do 

diagnóstico; a comunicação do diagnóstico a parceiros e/ou familiares; dificuldades 

afetivas ou sociais; início ou mudança de medicação antirretroviral; alteração de 

estado clínico, como variação na carga viral e CD4, adoecimento e internação; 

dificuldades emocionais em aderir ao uso de antirretrovirais e ao serviço, o que pode 

gerar uma cronicidade ou acúmulo de eventos estressantes, que são variáveis dos 

fatores de risco (PESCE et al.,2004), o que pode ser destacada pelo discurso 

abaixo. 

 
 “Hoje eu vou trocar o medicamento que eu estou tão bem, porque 
o governo suspendeu o medicamento estraldina, ai então, estou 
com um pouco medo de tomar essas medicação. Estou com medo 
de não me dá e ter outra reações” (suj 08, sex fem). 

 

As necessidades desses indivíduos são muito diferentes no enfrentamento da 

doença, porém vivenciam perdas, isolamento, problemas financeiros e a perda da 

autonomia sobre o próprio corpo. Contudo, faz-se necessário a realização do 

diagnóstico, tendo em vista uma visão panorâmica da vida do paciente, enfatizando 

as áreas não diretamente relacionadas a doença, mas que a influenciam e são por 

ela influenciadas, como, seus aspectos psíquicos e sociais", pois, é de fundamental 

importância o conhecimento, tanto por parte dos profissionais como por parte das 

instituições, o impacto psicossocial causado pelas perdas e lutos, pelo qual o 
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paciente é acometido. Considerando a complexidade da vida humana, este é outro 

desafio que a doença traz. 

A classe 4 ressalta também, a data do descobrimento do diagnóstico do 

HIV/AIDS. A palavra ano ou época, apresentaram-se nessa classe, onde trata do 

momento exato que a vida desses participantes mudaram, fato impactante para 

muitos deles.  

 

“Descobri o ano passado, meio por-acaso, vim acompanhar uma 
vizinha, que vinha fazer o teste porque estava muito doente, 
depois-que ela fez o teste ela me disse faz também, só para 
saber”(suj 04, sex fem). 

 
 

“ Eu descobri no dia 7 de janeiro do ano de 2011, no dia 12 tiraram 
ela. Porque eu usava crack também, ainda tinha essa parte. Com 
8 meses, eu pesava 42kg” (suj10, sex fem). 
 

 

A tarefa da comunicação do diagnóstico deve ser encarada como um 

processo a ser desenvolvido com o envolvimento simultâneo de família e 

profissionais, levando em conta o paciente, as particularidades do seu contexto 

familiar, social e seu estado de saúde, físico e mental, pois a reação diante de um 

diagnóstico tão ameaçador dependerá também do estado que esta família se 

encontra (MARQUES et al. 2006).  

Na presente pesquisa, o suporte social que merece destaque é o Hospital de 

Rafael Fernandes, que apesar de ser o local onde os pacientes recebem, 

possivelmente, a pior notícia das suas vidas, o diagnóstico do HIV/AIDS. É nesse 

mesmo local que também são acolhidos, tratados, internados e oferecidas as 

oportunidades dos tratamentos medicamentosos, os antirretrovirais. Portanto 

tornando-se um lugar que transmite segurança, oportunizando aos pacientes serem 

eles mesmos, sem medo, sem máscaras, interagindo com outros pacientes, 

trocando experiências, aprendendo e ensinando a lidar com as adversidades da 

doença. 

 
 

 “Quando foi um dia o hospital ligou, dizendo que eu tinha que 
comparecer aqui, que eu tinha um exame, e tinha que vim ver o 
que eu tinha, ai, quando eu vim, deu que eu tinha, dr. Alfredo me 
internou e eu só passei 8 dias” (suj 03, sex fem).  
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“... hoje, graças a Deus, nem oportunista eu estou tendo. Inclusive 
eu estou até com o meu cd4 e carga viral numa situacão que 
estou de parabéns e olhe que eu entrei de cadeira de rodas no 
hospital, passei cinco meses internada, depois passei um mes 
todos os dias indo e voltando no hospital” (suj 16, sex fem). 

 
 
 

A equipe multidisciplinar é a responsável por todo esse acolhimento, 

tratamento e construção de um vínculo seguro de confiança, médico-paciente, que 

muitas vezes esses pacientes só encontram no ambiente hospitalar, o que aumenta 

ainda mais a responsabilidade destes profissionais, em relação ao processo de 

resiliência dessas pessoas.  

Nessa perspectiva, outro suporte bastante procurado pelos participantes da 

pesquisa, na busca do seu próprio bem-estar, é a religião. Como elucida a Classe 2, 

cujo principal contexto é o suporte social da religião. A palavra igreja teve 

representatividade nesta classe, contextualizando palavras que também foram 

bastantes significativas, como: posso, seguir, enfrentar. Compreendendo a força que 

a religião tem no enfrentamento das adversidades do HIV/AIDS.  

 

“Pensei muita coisa, muita coisa ao contrário, até em me suicidar, 
mas eu logo, eu aceitei Jesus, e ele me deu conforto. Logo depois 
que eu descobri, eu comecei a frequentar a igreja. No hospital 
mesmo, os irmãos veio transmitir a palavra e eu aceitei.” (suj 24, 
sex masc). 
 
 
“Eu não tenho ninguém de confiança, só é eu e Deus”. (suj 17, sex 
fem). 
 
 
“...a igreja me deu força, sentimento que eu possam ter uma vida 
normal. Eu so tenho uma doença que eu tenho que tomar um 
medicamento todos os dias, igual um diabetico. (suj 34, sex masc). 
 

 

As crenças religiosas e espirituais têm demonstrado ser um recurso bastante 

procurado no enfrentamento de eventos estressantes, como o processo saúde-

doença e o tratamento da saúde. Através da religião, muitos procuram um “caminho” 

menos doloroso, mais fácil para encontrarem sua “válvula” de escape, onde podem 

descarregar suas angústias, anseios, preocupações, na tentativa de não guardar 

tudo para si, não se fechar para o mundo. A oração faz o indivíduo afastar a dor da 

mente e focar o pensamento na adesão do tratamento e uma melhor condição de 

vida (COSTA, 2005; PAULILO; DAL BELLO, 2012).  
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As pessoas tornam-se plena de fé e esperança na vida quando acreditam em 

um sentido, porém é no sentimento de angústia intensa, que estes sentimentos 

surgem na busca de um sentido da vida e a crença em Deus. Independentemente 

da corrente religiosa, é vinculado seus sentidos de vida a um ser supremo, mantedor 

de suas vidas, por conseguinte co-responsável pelas suas sobrevivências (SELLI; 

CECHIN, 2007).  

Neste sentido, corrobora, os estudos de qualidade de vida, de Fleck et al. 

(1999); Santos; França; Junior e Lopes, (2007), que apontam a religiosidade como 

uma aspecto importante para uma qualidade de vida satisfatória.  

Tendo em vista a importância da fé, da religiosidade para obtenção de 

respostas mais positivas diante das adversidades, corrobora nessa perspectiva de 

fatores protetivos, a Classe 3, que apresenta como tema principal, laços afetivos, 

onde palavras como: confiança, amigos, apoio, contexto familiar (mãe, irmã, prima), 

receberam destaque. Nesta classe a palavra familiar e amigos apresentaram-se 

nesta classe, confirmando assim, serem importantes fatores protetivos, em relação a 

laços afetivos, para os participantes desta pesquisa. 

 

“Mudou tudo, meu convívio, eu fiquei mais trancada dentro de 
casa. Só quem sabe é minha mãe, meus irmãos e meu 
companheiro, ele não tem ele faz os exames e até agora não 
acusou nada” (suj 22, sex fem). 
 
 
“Minha família toda sabe. Tem amigos meus, que sabe. Pessoal 
que trabalha comigo sabe. Mudou nada! É normal, nunca mudou 
nada não. As pessoas continuam me tratando da mesma forma.  
Minha mãe, me dá todo apoio” (suj 30, sex fem).  
 
 
“Só quem sabe é minha mãe, minha irmã e o pessoa do hospital, 
tenho medo do preconceito, do que posso perder” ( suj 28, sex 
fem). 
 

 
 De acordo com Pinheiro (2004), as relações parentais satisfatórias são um 

dos itens mais citados da sua pesquisa sobre fatores protetivos, pois uma família 

acolhedora, que auxilia o paciente na aceitação dos seus novos limites, na adesão 

dos antirretrovirais, na reestruturação da sua rotina, da sua vida; está oportunizando 

ao paciente menos sentimentos de abandono, rejeição, culpa, tendo por 

consequência, uma elevação da sua autoestima, da sensação de segurança e da 

sua qualidade de vida.  
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  Masten e Gamerzy (1985), também entendem que relações parentais 

satisfatórias podem ser ampliadas para outros contextos, outros laços afetivos, que 

ofereçam suporte emocional no momento de estresse. Como apresenta a classe 3, 

os amigos, são pessoas de fundamental importância da vida dos participantes dessa 

pesquisa, pois, foi com suporte dessas relações que houve uma diminuição no 

isolamento social e fortalecimento do vínculo de confiança e apoio dessa relação. 

Esse fator protetivo possibilita o processo de resiliência desses participantes.  

 

“Foi a minha vizinha, lá do Paraná, e as minhas duas filhas. Minha 
vizinha foi ótima, me acolheu muito bem. Quando meu marido 
faleceu que eu voltei para Mossoró, mas de vez em quando tinha 
que resolver alguma coisa no Paraná, porque tinha uma casa lá. 
Eu ficava na casa dela, ele recebia muito bem, me tratava bem 
demais, nunca me rejeitou” (suj 18, sex fem).  
 

 
 

Entretanto a palavra preconceito apresentou-se com bastante 

representatividade na Classe 3; confirmando ser o fator de risco de maior impacto na 

vida desses participantes da pesquisa, em relação ao suporte social. Demonstrando 

também, que alguns dos participantes não contaram seu diagnóstico com medo do 

preconceito ou comunicaram e sentiram-se discriminado por sua família ou amigos. 

Ou seja, as mesmas relações familiares ou de amizade, que foram fatores protetivos 

para muitos dos participantes da pesquisa, para outros se tornaram fatores de risco; 

dificultando a socialização e bem-estar desses pacientes, como afirma os estudos 

de Moraes e Rabinovich (1996), ao relatar que a resiliência é processual e dinâmica 

e que seus fatores (de proteção e risco), são constituintes que se relacionam com as 

variáveis individuais e do contexto sócio ambiental. 

 

“Minha família me abandonou, meu irmão tem medo de mim. Não 
tenho amigos. Depois que eu soube, me internei, fiquei meia louca 
da cabeça que eu quis me matar” (suj 02, sex fem). 
 
 
“Sofri com o preconceito, com o abandono que eu tive de muita 
gente. A gente se sente também, tem aquela amizade, depois se 
afastar. Não é fácil, não!” (suj 05, sex masc). 
 
 
“Ninguém sabe. Fica só entre eu mesmo. Ninguém. Bem, eles não 
sabem. Eu não confio em ninguém!” (suj 31, sex masc).  
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“Eu fiquei 6 meses dentro de casa, não trabalhava, não saia para 
canto nenhum. Minha tia vinha pela janela, me dava o almoço” (suj 
06, sex mas). 
 

 “...o preconceito continua e é cruel” (suj 15, sex mas). 

 

Apesar de mais três décadas de descobertas, de evoluções e transformações 

nas características da epidemia, houve poucos progressos no impacto psicológico e 

social gerado pelo HIV/AIDS. As pessoas as quais vivem com a doença, seguem 

sendo uma população estigmatizadas, vivenciando diversos tipos de preconceito. 

Conceitualmente, o estigma é atribuído pela sociedade àquela que apresenta um 

“desvio” ou uma diferença indesejável. Socialmente, dentre outras conotações, o 

HIV/AIDS tem sido entendido como punição de comportamentos imorais que 

desperta o preconceito. Nesse sentido, em alguns casos enfrentar a estigmatização 

e o preconceito podem ser mais difícil do que enfrentar a própria infecção, do ponto 

de vista da saúde física (GUIMARÃES, 2005; PARKER; AGGLETON, 2011). 

O preconceito, a discriminação e a exclusão resultam na morte social, que é, 

a morte da redução dos seus direitos como cidadão, das suas relações afetivas, a 

morte da vida profissional, a morte dos projetos de vida e dos seus sonhos, dando 

espaço para o isolamento social, introspecção, baixo autoestima, sentimento de 

solidão, abandono e diminuição da qualidade de vida (FONSECA, 2014). 

Entretanto, Aznar e Oliveira (2006), enfatizam que a resiliência auxiliam na 

redução dos efeitos negativos causados pelo estigma e preconceito. Porém, apesar 

deste contexto de adversidades, a resiliência também pode colaborar na 

ressignificação das potencialidades ainda existentes e na descoberta das novas 

possibilidades de uma nova visão de mundo.  

 

 

”A gente sofre e o sofrimento ajuda a gente a amadurecer. Então 
devido as humilhações e preconceitos, eu particularmente cada 
dia vou amadurecendo mais. Eu sempre ajudo as pessoas que 
chega aqui na casa de apoio, tento passar uma mensagem de 
otimismo para essas pessoas, que vale a pena viver. Mas, está 
tudo bem, apesar das barreiras que eu já sofri” (suj 29, sex masc). 
 
 
“... depois que você entende que o preconceito não vai mudar e 
aprende a viver com ele; você procura ter mais qualidade de vida, 
uma vida mais saudável”(suj 05, sex masc). 
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De acordo com Peres et al. (2005), um paciente motivado para a vida, com 

crença na sua capacidade de modificar seu futuro, a partir das experiências positivas 

e negativas tem maiores possibilidades à superação das adversidades. Desta forma 

pode-se entender que os pacientes, cada um a seu modo, busca se apegar no que 

acham mais importante para continuarem lutando por dias melhores. 

Esses sentimentos de segurança e confiança, possibilitam estas pessoas 

acreditarem nos seus sonhos, como demonstra a Classe 1, cujo tema principal 

perpassa pelos sentimentos e sonhos dos participantes da pesquisa. Palavras como, 

sonhos, conformação, cura, filhos, rotina, são destacadas nessa classe.  

Nesta pesquisa, principalmente as mulheres, atribuíram o sentido das suas 

vidas aos seus filhos, por eles há uma motivação de buscarem melhores dias, a 

força, a coragem para o enfrentamento diário das dificuldades impostas pela vida, 

bem como, voltar novamente a sonhar com o prolongamento da vida e porque não, 

com a cura do HIV/AIDS, lhes dando chance de acompanhar o máximo possível a 

vida dos filhos. 

 

 “Meu sonho é só ver minhas filhas crescer”(suj 09, sex fem). 

 

 ”... ver meus dois filhos crescerem, e ter meus netinhos”. (suj 12, 

sex fem). 

 

“ ... quero ver meu filho ser doutor”. (suj 13, sex fem). 

 

Conseguir a aceitação da doença, suas limitações e possibilidades, e retornar 

sua vida normal, são outros sonhos bastante citados pelos participantes.  

 

“ ... meu sonho é ficar bem comigo mesma, está demorando um 
pouco, mas não vou mais baixar a minha cabeça.”(suj 10, sex 
fem). 
 
“... meu sonho é sair do hospital, levar minha vida normal, 
trabalhar, ir a praia, fazer minha as atividades de casa e cuidar 
dos meus filhos.” 
 

 

A conquista da própria aceitação está diretamente ligada a rede de apoio, que 

são fatores protetivos do suporte social, como: religião, contexto familiar, amigos, o 

hospital e sua equipe interdisciplinar, e os aspectos psicológicos do individuo.  
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Tendo em vista a análise do aspecto social (suporte social), identificou-se o 

preconceito como o fator de risco mais significante, porém são enfrentados pelos 

fatores de proteção mais destacados na pesquisa: a assistência da equipe 

multiprofissional do hospital Rafael Fernandes, a religião, o apoio da maior parte das 

famílias e amigos e os sonhos com a cura doença e futuro dos seus filhos. 

 

4.3 QUALIDADE DE VIDA E O HIV/AIDS 

 

Considerando a análise comparativa entre a avaliação da qualidade de vida e 

resiliência, não houve diferença estatisticamente significante (p<0,05), em nenhuma 

das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, grau de instrução, estado civil, estado 

de saúde, percepção da doença, estágio da infecção, ano que adquiriu o HIV/AIDS e 

o modo que se infectou (Tabela 3).  

Diferentemente de nossos resultados, Carvalho (2005), apresenta que 

homens modificaram seu estilo de vida, para uma vida mais saudável, após a 

descoberta do diagnóstico, tendo assim, uma melhor qualidade de vida, relatando 

que a descoberta da infecção foi uma experiência extremamente marcante, mesmo 

que potencialmente adversa, e isso, gerou em alguns casos a transformação dos 

hábitos de vida, cuidados com a saúde (física, mental e espiritual) passou a fazer 

parte da rotina desses homens que antes do diagnóstico do HIV/AIDS, informaram 

não ter esse tipo de preocupação. 
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TABELA 3 - Valores frequência (%) da qualidade de vida frente a variáveis da 
caracterização dos participantes. 

Variáveis  
Resiliente 

n=40 
(80,0%) 

Não 
Resiliente 

n=10 
(20,0%) 

Total 
n=50 

(100%) 

Statistical test  
P-values, 

Chi-square for 
Categorical  

variables and 

 Mann-Whitney for 

continuous variables 

Sexo 

    Masculino 16 (40,0) 04 (40,0) 20 (40,0) 
1,0¥ 

    Feminino 24 (60,0) 06 (60,0) 30 (60,0) 

    Até 40 23 (57,5) 07 (70,0) 30 (60,0) 
0,72 

Acima de 40 anos 17 (42,5) 03 (30,0) 20 (40,0) 

Instrução 

    Nenhum 01 (2,5) 01 (10,0) 02 (4,0) 

0,844Ŧ 
    1 Grau 17 (42,5) 01 (10,0) 18 (36,0) 

    2 Grau 17 (42,5) 08 (80,0) 25 (50,0) 

    3 Grau 05 (12,5) 0 (0,0) 05 (10,0) 

Estado Civil 

    Solteiro 16 (40,0) 06 (60,0) 22 (44,0) 

0,241 

    Casado 09 (22,5) 01 (10,0) 10 (20,0) 

União estável 10 (25,0) 01 (10,0) 11 (22,0) 

    Separado 03 (7,5) 01 (10,0) 04 (8,0) 

    Divorciado 02 (5,0) 0 (0,0) 02 (4,0) 

    Viúvo 0 (0,0) 01 (10,0) 01 (2,0) 

Estado de 
Saúde  

    Ruim 02 (5,0) 02 (20,0) 04 (8,0) 

0,268Ŧ     Regular 10 (25,0) 02 (20,0) 12 (24,0) 

    Boa 28 (70,0) 06 (60,0) 34 (68,0) 

Doente 
    Sim 11 (27,5) 03 (30,0) 14 (28,0) 

1,0¥ 
    Não 29 (72,5) 07 (70,0) 36 (72,0) 

Estágio da 
infecção 

    Assintomático 26 (65,0) 04 (40,0) 30 (60,0) 

0,343     Sintomático 10 (25,0) 04 (40,0) 14 (28,0) 

    AIDS 04 (10,0) 02 (20,0) 06 (12,0) 

Ano HIV 
    Até 2010 29 (72,5) 06 (60,0) 35 (70,0) 

0,462¥ 
    Acima de 2010 11 (27,5) 04 (40,0) 15 (30,0) 

Ano Infecção 
    Até 2010 30 (75,0) 06 (60,0) 36 (72,0) 

0,436¥ 
    Acima de 2010 10 (25,0) 04 (40,0) 14 (28,0) 

Como se 
infeccionou 

    Relação sexual 28 (70,0) 06 (60,0) 34 (68,0) 

0,770 

Somente por 
drogas 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Derivados de 
sangue 

07 (17,5) 03 (30,0) 10 (20,0) 

    Sexo e drogas 04 (10,0) 01 (10,0) 05 (10,0) 

    não sabe 01 (2,5) 0 (0,0) 01 (2,0) 
 

 
* Significância estatística (P<0,05). Ŧ Qui-quadrado para tendência; ¥ Exato de Fisher. 

 

 

 



63 

 

Em outros estudos, os homens também demonstram maiores escores de 

qualidade vida. Nesse sentido, apesar de alguns autores questionarem se existiriam 

de fato, diferenças na percepção de qualidade de vida entre homens e mulheres, ou 

somente um modo diverso no estilo das respostas. Sabe-se que a realidade 

econômica e cultural, em geral, se mostra desfavorável ao gênero feminino. Assim, 

seria necessário um olhar diferenciado para as mulheres que vivem com HIV/AIDS, 

considerando as suas vulnerabilidades, que se referem ás importantes diferenças 

nos aspectos culturais, sociais e econômicos, as quais geram às mesmas 

oportunidades desiguais na proteção, promoção e manutenção à saúde 

(FERREIRA; OLIVEIRA; PENIAGO, 2012; GASPAR et al. 2011 e SANTOS, 

FRANÇA JÚNIOR ; LOPES, 2007; ZIMPEL; FLECK, 2008). 

Mais especificamente com relação às mulheres portadoras de HIV/AIDS, seu 

sofrimento parece ser predominado por elementos subjetivos como o medo do 

preconceito, da exclusão a representação social da doença. Desta forma, estas 

mulheres escondem-se no silêncio a respeito de sua condição, e assim, 

permanecem solitárias em suas angústias e culpa. (SELLI, CECHIM, 2007). 

Em relação a faixa etária e ao grau de instrução, nossos resultados diferem 

também, dos estudos de Reynolds et al. (2004); e Reis et al. (2011); Santos, França 

Júnior e Lopes, (2007), apresentam que indivíduos mais jovens e com maior 

escolarização têm a tendência a aderir com mais facilidade ao tratamento, o que 

melhora sua qualidade de vida e consequentemente seu poder de superação, a sua 

resiliência. Esse aspecto aponta o impacto de elementos sociais, como padrão 

educacional, para a qualidade de vida. Desse modo, concebe-se que o nível 

educacional poderia influenciar nas habilidades de autogerenciamento, senso de 

autoeficácia, senso de humor, força para responsabilizar-se diante da doença e suas 

limitações. Nesse sentido, pode-se haver uma maior facilidade no acesso e na 

compreensão das informações sobre temáticas pertinentes ao HIV/AIDS. 

Entretanto, nossos achados corroboram com Oliveira (2009), onde as 

variáveis de estado civil, faixa etária, tempo de diagnóstico e estágios da infecção, 

também não apresentaram diferença significativa na avaliação da qualidade de vida.  

No que tange as variáveis dos domínios, seguem os dados dispostos na 

tabela 4 . 
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TABELA 4- Valores frequência (%) da qualidade de vida frente as variáveis dos 
domínios. 

 

VARIÁVEIS 
(Domínios) 

 RESILIENTE 
n=40 

(80,0%) 

NÃO 
RESILIENTE 

n=10 
(20,0%) 

TOTAL 
n=50 
(100%) 

Statistical Test 

P-values  
chi-square for 

categorical 
variables and 

 Mann-

Whitney for 
continuous  variables 

Físico Média/desvpad 16,37 ± 3,15 14,30 ± 3,43 15,96 ±3,28 0,069 
Min-Max 07-20 08-19 07-20 

 
Psicológico 

 
Média/desvpad 

15,47 ± 2,86 14,30 ± 2,75 15,24 ± 2,85 
0,317 

Min-Max 8-20 10-17 08-20 
  
Nível de  
independência 

 
Média/desvpad 

13,40 ± 2,38 12,0 ± 2,05 13,12 ± 2,37 
0,086 

Min-Max 09-17 09-16 09-17 
 
Relações sociais 

 
Média/desvpad 

15,32 ± 3,14 12,90 ± 2,76 14,84 ± 3,19 
0,018* 

Min-Max 06-20 09-17 06-20 

Meio ambiente 
 
   Média/desvpad 

14,55 ± 2,25 12,60 ± 2,54 14,16 ± 2,42 
0,043* 

Min-Max 09-18,5 09-16 09-18,5 
 
Religião 

 
Média/desv pad 

18,0 ± 1,93 17,50 ± 2,32 17,90 ± 2,00 
0,554 

Min-Max 12-20 13-20 12-20 
 
Autoavaliação QV 

 
Média/desvpad 

15,45 ± 3,00 13,87 ± 2,21 15,20 ± 2,85 
0,058 

Min-Max 04-20 12-16 04-20 
 

* Significância estatística (P<0,05). Ŧ Qui-quadrado para tendência; ¥ Exato de Fisher. 
 
 
 

Considerando a análise comparativa entre a avaliação da qualidade de vida e 

resiliência, evidenciou-se que não houve diferença estatisticamente significante 

(p<0,05), em nenhum dos seguintes domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, religião e autoavaliação da qualidade de vida.  

Contrariando nossos resultados, os estudos de Ferreira, Oliveira e Peniago 

(2012), e de Tran (2012), evidenciam uma melhor qualidade de vida para os 

pacientes com escores significativos no domínio de nível de independência, ou seja, 

esses pacientes tinham liberdade de ir e vir para a realização das suas atividades 

diárias normais, disposição para o trabalho, porém havia a adesão ao tratamento 

dos antirretrovirais, no entanto, apresentavam-se com uma melhor qualidade de 

vida. 

Outros estudos que contrariam a presente pesquisa em relação ao domínio 

físico, são os de Gaspar et al. (2011); Santos; França Júnior e Lopes. (2007); Zimpel 
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e Fleck (2007) onde os incômodos por ter problemas físicos relacionados ao 

HIV/AIDS, a presença de dores ou desconfortos e os problemas de sono, eram 

indicadores significantes para a qualidade de vida destes pacientes.  

A autoavaliação levando em consideração suas próprias percepções, 

satisfações de vida, seu contexto cultura, sistema de valores e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações, apresentou-se com uma pequena 

diferença significativa (p= 0,058). 

Contrariando nossos resultados, outros estudos indicam também a 

religiosidade e a espiritualidade como importante fonte de suporte social, tendo 

papel significativo no enfrentamento da doença (Prado et. al., 2004).  

Além disso, Sodergren; Hyland; Crawford e Partridge (2004), em seu estudo 

revelaram que indivíduos que tem uma crença espiritual tendem a posicionar-se de 

forma positiva na adversidade, como no enfrentamento de uma doença e de um 

tratamento de saúde.  

Entretanto, apresentaram diferença estatisticamente significativa, os 

domínios: relações sociais (p = 0,018) e o meio ambiente (p = 0,043). 

As relações sociais são constituídas pelas relações interpessoais, instituições 

acolhedoras e a atividade sexual. São suas relações afetivas dentro do sistema 

familiar e de amizades em seu micro e macro estrutura do seu convívio diário. Trata-

se de possíveis fontes de apoio emocional que os pacientes podem acessar em 

situações de adversidades, que podem contribuir para que tenham uma melhor 

qualidade de vida e se estabeleça a resiliência (MASTEN; GAMERZY, 1985). 

Na pesquisa de Oliveira (2009), no que concerne às facetas do domínio 

relações sociais, o posicionamento da maioria dos participantes que vivem com 

HIV/AIDS, mostraram-se igualmente, de modo positivo, isso porque houve 

predominância daqueles que se consideravam satisfeitos com as relações sociais 

em geral. 

 As pesquisas de Prado et al. (2004) e de Thompson (1999) têm apontado a 

importância do apoio social no enfrentamento da doença, bem como, os estudos de 

Dyer et al. (2004), os quais afirmam que os indivíduos que apresentam processos de 

resiliência têm enfrentado a situação de enfermidade com maior positividade.  

Nesta perspectiva, as relações sociais (família e amigos) estão associadas a 

uma maior percepção de apoio, a um menor sofrimento psicológico, menos 

frequência de sintomas psiquiátricos, além de menores índices de ansiedade, 
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sentimento de solidão, depressão, melhor qualidade de vida, fundamental fator 

protetivo para a resiliência. A participação de familiares em grupos de apoio, 

também vem sendo identificadas com algo positivo para o tratamento dos pacientes 

(GULINELLI et al. 2004; KALICHMAN, et al. 2003; MELLINS, et al. 2000; REMOR, 

2002b; SEROVICH, et al. 2001). 

Selli e Cechim, (2007), no domínio das relações sociais, uma das 

necessidades básicas dos indivíduos é sentir-se acolhido e amado por pessoas 

próximas, ou seja, sentir-se pertencente a um grupo de semelhantes. Rueda (2011) 

destacam o papel fundamental dos relacionamentos estabelecidos, afetivos e 

sociais, na satisfação e manutenção de tal necessidade. Corroborando com este 

aspecto, Seid; Zannon e Tróccoli (2005), verificaram em seu estudo que os 

pacientes com satisfação no suporte social apresentaram melhor percepção na 

qualidade de vida, podendo caracterizar-se como um fator atenuador do impacto 

negativo da doença na vida das pessoas infectadas. Ainda Rueda (2011), 

corroboram com a importância do suporte social para amenizar o impacto na saúde 

mental.  

Outro estudo de Seidl e Machado (2008) investigaram o impacto 

amoroso/sexual e social, em indivíduos que vivem com HIV/AIDS. Os resultados 

encontrados mostraram que, segundo a maioria dos depoimentos analisados, os 

relacionamentos familiares e no trabalho não foram afetados significativamente. 

Entretanto, no caso das relações sociais, houve depoimentos referentes à redução 

de contatos sociais e/ou afastamento das pessoas diagnosticadas. O estudo 

também mostrou que os resultados com impacto mais significativo pelo surgimento 

da lipodistrofia foi o amoroso/sexual, principalmente em indivíduos sem parceiro 

estável, devido a sua percepção negativa da autoimagem e redução da autoestima. 

Segundo Maia e costa (2008) afirmam que as mulheres podem apresentar 

dificuldades em atingir o orgasmo devido o fato de não se sentirem sexualmente 

atraentes, evitando assim a relação sexual por medo da rejeição. 

Outro fator identificado nas mulheres nos estudos de Freitas et al. (2000), e 

Santos, França Júnior e Lopes (2002), foi o temor de transmitir o vírus ao outro na 

relação, o que gera ansiedade e, como consequência, o afastamento e maior 

dificuldade para a intimidade sexual.  

Também foi verificada a influência de aspectos psicológicos como 

sentimentos de culpa, de rejeição, de ansiedade, de medo, de tristeza, de vergonha, 
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que podem interferir negativamente na atividade sexual destas mulheres. Assim, 

Freitas et al. (2000), afirmam que o medo e a culpa interferem na vida sexual, 

causando a diminuição do desejo sexual. Além disso, referem que a não existência 

de diálogo e orientação adequada impede que o prazer e a sexualidade voltem a ser 

parte integrante na vida destes indivíduos.  

Como afirmam as pesquisas de Paiva et al. (2002), Guerreiro; Ayres e Hearst 

(2002), onde os indivíduos pesquisados, percebiam uma diferença negativa nas 

relações sexuais, após a descoberta do diagnóstico do HIV/AIDS, chegando até 

16% de abstinência total. 

Tendo em vista todas essas adversidades na vida sexual de homens e 

mulheres, após a descoberta do diagnóstico, juntamente com os resultados da 

presente pesquisa, pode-se inferir que as relações sexuais, das pessoas que vivem 

com HIV/AIDS, podem ser consideradas fatores de risco da resiliência e para uma 

melhor qualidade de vida. 

Outro aspecto a ser discutido nas relações sociais e que merece ressalva, 

como um importante fator protetivo, é a relação com os profissionais de saúde. 

Segundo Junqueira e Deslandes (2003), os profissionais de saúde devem abrir um 

espaço para descobertas de recursos e capacidades e de fortalecimento dos fatores 

protetivos individuais e externos, ou seja, um vínculo de confiança voltado à relação, 

 profissionais de saúde – paciente, como um espaço promotor em potencial da 

resiliência e qualidade de vida. 

Além das relações sociais, outro domínio de destaque na presente pesquisa, 

foi o domínio do meio ambiente, constituído pela segurança física e proteção; 

ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais; oportunidades 

de adquirir novas informações e habilidades; participação e oportunidades de 

recreação e lazer; ambiente físico e transporte.  

Nessa perspectiva, nossos resultados corroboram com os estudos de 

Cunningham et al. (1996), onde o domínio meio ambiente também teve a pontuação 

significativa em seus estudos, enfatizando que o apoio da família e da sua moradia 

afetou significativamente a qualidade de vida dos participantes da pesquisa. Família 

é geralmente, o componente mais importante do ambiente imediato do paciente, 

podendo ser um grande apoio, não só financeiro, mas também de segurança. Um 

ambiente familiar bom e solidário pode ajudar o paciente a se sentir acolhido frente 

as adversidades trazidas pela própria doença.   
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Considerando o apoio financeiro, os estudos de Fonseca (2014), apontam 

que a dificuldade de emprego, a queda financeira, após a descoberta da infecção e 

consequentemente a queda de um padrão de qualidade de vida, podem colocar em 

risco a sobrevivência da sua própria família.  

Segundo Reis (2008), as piores condições econômicas e a desigualdade de 

inserção no mercado de trabalho destes pacientes, são fatores que contribuem para 

uma menor qualidade de vida, no domínio ambiental. Pois, são submetidos a 

empregos precários e mal remunerados, contribuindo com o aumento do número de 

mão de obra no mercado informal. Percebe-se então, que estão correlacionadas a 

baixa renda mensal e a ausência de vínculo empregatício. 

Estudos realizados com trabalhadores qualificados e empresários que vivem 

com HIV/AIDS, tiveram melhor pontuação nos escores de domínio do ambiente. 

Concluiu-se que uma boa estruturação do ambiente em volta do paciente, levará a 

uma melhor qualidade de vida, como também, melhores instalações por parte do 

governo, para fornecer medicamentos sem custo, pode ser um grande passo para 

melhorar a sua qualidade de vida (CUNNINGHAM et al.1996).  

Tendo em vista dificuldades nas relações sociais, muitas vezes com sua 

própria família, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos conjugais, 

nas suas relações sexuais, como também, na sua dificuldade de um vínculo 

empregatício e perdas financeiras, esses indivíduos fortalecem vínculos com a fé, 

com sua espiritualidade, com alguma instituição religiosa, com a esperança. 

Entretanto, no presente estudo, o domínio da religião não se mostrou significativo 

em relação a qualidade de vida, contrariando os estudos de Fleck et al (2003) e 

Volcan et al, (2003), em suas pesquisas demonstrando que os indivíduos com 

escores mais elevados em relação ao bem-estar espiritual tendiam a ter mais 

esperança. 

Contudo, pode-se analisar na presente pesquisa, que apenas os domínios 

das relações sociais e do meio ambiente tiveram influência significativa na qualidade 

de vida dos pesquisados. 

Entretanto, após a análise dos traços de personalidade e do suporte social, da 

resiliência e da qualidade de vida, evidenciou-se que os participantes considerados 

resilientes, consistem em 80% da amostra, 40 participantes, apresentaram também 

uma melhor qualidade de vida, devido a obtenção de maiores escores, comparando 

aos não resilientes, que consistem em 20 % da amostra, 10 participantes, ou seja, 
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os fatores de riscos apresentados foram possivelmente superados, com o auxílio 

dos fatores protetivos encontrados na pesquisa.  

No entanto, o presente estudo, revelou alguns fatores que se destacaram 

para uma saúde integrada e o bem estar dos pesquisados, como: o enfrentamento 

cognitivo e a aceitação da infecção; a participação da família como fonte de apoio 

afetivo; a inserção do mercado de trabalho, como fonte de renda para sua 

sobrevivência, saúde e lazer; direito a relações conjugais e ter uma vida sexual 

plena, sem culpa; a sua religiosidade; e um suporte social eficaz dos profissionais de 

saúde que os assistem. 

Nessa perspectiva, a definição de resiliência como a capacidade do ser 

humano de superar adversidades, e a sua qualidade de vida, deve ser uma 

compreensão essencial a ser incorporada no entendimento da infecção e tratamento 

de pacientes com HIV/AIDS. 
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V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

A característica de maior destaque na análise dos traços de personalidade foi 

a reserva, um mecanismo de defesa, que geram atitudes de contenção, repressão, 

medo da exposição. Sentimentos considerados fatores de risco, pois o indivíduo não 

consegue expor seus desejos, opiniões e vontades.  

Entretanto, foram identificados como fatores protetivos do suporte social: a 

maioria das famílias dos participantes por serem fontes de apoio e segurança, bem 

como, a religião, o hospital Rafael Fernandes (instituição que os assistem) e os 

sonhos a serem realizados, muitos deles relacionados ao futuro dos filhos e a cura 

do HIV/AIDS. Porém o fator de risco encontrado neste aspecto foi o preconceito, de 

alguns familiares, amigos e no ambiente de trabalho. 

Em relação a qualidade de vida, os domínios significativos estatisticamente, 

foram: as relações sociais e o meio ambiente, mostrando mais uma vez, a 

importância do acolhimento da família, no sentido emocional e financeiro, da 

necessidade de lazer, e de uma ocupação profissional, mantendo suas habilidades e 

competências. 

Diante desses resultados, conclui-se que a maioria dos indivíduos analisados, 

apesar de serem reservados e conduzirem sua vida de forma satisfatória, 

apresentam-se resilientes as adversidades de seu dia a dia. Nesta perspectiva, 

destaca-se a necessidade de que os serviços de saúde possam funcionar como 

fontes de apoio e de estratégias que auxiliem no sentido de promover o exercício da 

cidadania das pessoas que vivem com HIV/AIDS.  

No entanto, considerando que cada pessoa é um ser único e que deve ser 

analisado através das suas características individuais e na sua rede de relações 

sociais e afetivas, ressalta-se a necessidade de futuras pesquisas sobre a temática 

e que os serviços de saúde possam funcionar como fontes de apoio, além das 

atuações referentes ao desenvolvimento de estratégias que auxiliem no sentido de 

promover o exercício da cidadania das pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
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ANEXO 1- Teste Palográfico 
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ANEXO-2 - Questionário WHOQOL-HIV-bref 
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