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RESUMO 

Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) possui acentuada eficiência contra o vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), mas suas reações adversas exigem uma série de 

cuidados e assistência em saúde para as pessoas que vivem com HIV (PVH). Dessa 

forma, a aplicação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) como a 

meditação, que é uma prática de harmonização dos estados mentais e da consciência, 

pode ser uma importante estratégia de enfrentamento às comorbidades psicoemocionais 

e físicas que afetam esses indivíduos. Objetivos: Avaliar os níveis de células TCD4+ e 

TCD8+, carga viral e parâmetros metabólicos em PVH submetidas a sessões de 

meditação. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso-controle do tipo Case-

Crossover, no qual 07 (sete) participantes frequentaram sessões de meditação guiada, 

de forma remota, entre os meses de julho a agosto do ano de 2020, durante 8 semanas, 

sendo uma sessão por semana, com duração média de 1 hora cada. Foi realizada a 

quantificação dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ por citometria de fluxo; carga viral por 

reação em cadeia da polimerase; parâmetros metabólicos por quimioluminescência; e 

grupo focal para dados qualitativos. As informações dos níveis de linfócitos TCD4+ e 

TCD8+ e da carga viral foram coletadas no Sistema de Controle de Exames 

Laboratoriais SISCEL/MS. Resultados: A meditação manteve constante os níveis dos 

linfócitos TCD4+ (Δ=+6,10; p=0,93) e  TCD8+ (Δ = -61,00; p=0,37) e da carga viral 

(<40), importantes biomarcadores para o prognóstico das PVH. Foi observado aumento 

da lipoproteína HDL (Δ=+6,57; p=0,01*), enquanto glicose (Δ=+4,60; p=0,15), 

triglicerídeos (Δ=+28,30; p=0,43), colesterol total (Δ=+15,40; p=0,18), TGO 

(Δ=+17,00; p=0,46) e TGP (Δ=+6,14; p=0,36) não sofreram alteração. Esta prática 

demonstrou uma melhora nos sintomas de ansiedades detectadas através do grupo focal. 

Conclusão: A meditação reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a lipoproteína HDL e 

mantém constante os níveis dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ e a carga viral em PVH. Para 

além desses dados, a adesão à PICS pode traduzir-se num maior comprometimento à 

busca de saúde, e assim, melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. O estresse 

ocasionado pela pandemia da COVID-19 pode estar influenciando os resultados deste 

estudo.  

Palavras-chave: HIV, SIDA, PICS, Meditação. 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Antiretroviral therapy (ART) is highly effective against the human 

immunodeficiency virus (HIV), but its adverse reactions require a series of health care 

and assistance for people living with HIV (PLWH). Thus, the application of Integrative 

and Complementary Health Practices (ICHP) such as meditation, which is a practice of 

harmonizing mental states and consciousness, can be an important strategy for coping 

with psycho-emotional and physical comorbidities that affect these individuals. 

Objectives: To evaluate the levels of lymphocytes TCD4+ and TCD8+, viral load and 

metabolic parameters in PLWH submitted to meditation sessions. Methodology: This 

is a case-control study of the Case-Crossover type, in which 07 (seven) participants 

attended guided meditation sessions, remotely, between July to August of the year 2020, 

for 8 weeks, with one session per week, with an average duration of 1 hour each. 

Quantification of TCD4+ and TCD8+ lymphocytes was performed by flow cytometry; 

viral load by polymerase chain reaction; metabolic parameters by chemiluminescence; 

and focus group for qualitative data. Information on the levels of TCD4+ and TCD8+ 

lymphocytes and viral load were collected in the Laboratory Examination Control 

System. Results: Meditation kept TCD4+ (Δ = + 6.10; p = 0.93) and TCD8+ (Δ = -61.00; 

p = 0.37) and viral load (<40) levels constant, important biomarkers for the prognosis 

of PLHIV. An increase in HDL lipoprotein (Δ = + 6.57; p = 0.01 *) was observed, while 

glucose (Δ = + 4.60; p = 0.15), triglycerides (Δ = + 28.30; p = 0.43), total cholesterol 

(Δ = + 15.40; p = 0.18), TGO (Δ = + 17.00; p = 0.46) and TGP (Δ = + 6.14; p = 0, 36) 

did not change. This practice demonstrated an improvement in the symptoms of anxiety 

detected through the focus group. Conclusion: Meditation reduces stress and anxiety, 

increases HDL lipoprotein, and keeps TCD4+ and TCD8+ lymphocyte levels constant 

and viral load in PLWH. In addition to these data, adherence to ICHP can translate into 

a greater commitment to the pursuit of health, and thus, improve the quality of life of 

these individuals. The stress caused by the COVID-19 pandemic may be influencing the 

results of this study. 

Keywords: HIV, AIDS, ICHP, Meditation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 HIV e AIDS: aspectos gerais e epidemiológicos 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) é a doença causada 

pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH/HIV), caracterizada pela deficiência de 

imunidade celular, que possibilita a ocorrência de infecções oportunistas, neoplasias e 

outras infecções. A descrição dos primeiros casos desta doença ocorreu em 1980, nos 

Estados Unidos da América, em um grupo de jovens homossexuais masculinos (Gottlieb 

et al, 1981).  

De acordo com o relatório do Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - 

UNAIDS (2020), no mundo existem 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. No ano 

de 2019 foram registradas 1,7 milhão de novas infecções por esse vírus, sendo 1,5 

milhões adultos e 150 mil pessoas com menos de 15 anos e 690 mil de mortes 

relacionadas a AIDS. Apesar da diminuição na mortalidade ocasionado pelo maior 

acesso à terapia antirretroviral (TARV), o número absoluto de pessoas infectadas está 

aumentando.  O número de pessoas utilizando o tratamento antirretroviral até a metade 

do ano de 2017 chegou a 21,7 milhões, este número equivale a 59% das PVH, 

responsável por diminuição de mortalidade e novas infecções (UNAIDS, 2017). 

No Brasil, de acordo com o relatório da UNAIDS (2020), desde a identificação 

do primeiro caso de AIDS, em 1980, até o ano de 2019, já foram notificados 920 mil 

casos de pessoas vivendo com o vírus, sendo 48 mil novos casos no ano de 2019. No 

país tem sido registrado, anualmente, uma média de 41,1 mil casos de AIDS nos últimos 

cinco anos e a distribuição proporcional dos casos identificados mostra uma 

concentração nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 53,0% e 20,1% do total de 

casos, respectivamente. As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte corresponderam a 

15,1%, 6,0% e 5,9% do total dos casos, respectivamente. De 2011 a 2015, a região Norte 

apresentou uma média de 3,9 mil casos ao ano; o Nordeste, 8,6 mil; o Sudeste, 16,8 mil; 

o Sul, 8,7 mil; e o Centro-Oeste, 2,8 mil. 
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O Brasil apresentou uma discreta queda no coeficiente de mortalidade para a 

AIDS no período de 2006 a 2015, nas regiões sul e sudeste. No entanto, nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a tendência foi de crescimento nos últimos dez anos. 

Na região Norte, esse coeficiente aumentou 56,2%, passando de 4,7 óbitos/100 mil 

habitantes em 2006 para 7,3 em 2015; no Nordeste, aumentou 34,3%, passando de 3,4 

para 4,6 óbitos/100 mil habitantes; e na região Centro-Oeste, passou de 4,8 em 2006 

para 4,9 em 2015. Corrobora com esses dados o relatório da UNAIDS (2017) onde 

aponta que a epidemia da AIDS no Brasil apresenta-se em expansão, sendo o país na 

América Latina que mais concentra casos de novas infecções pelo HIV, correspondendo 

a 49%, enquanto o México responde por 13% dessas infecções. Esses dados revelam a 

pandemia representada pela AIDS e sua progressiva expansão no mundo, apesar da 

disponibilidade de medicamentos antirretrovirais aos pacientes e incentivos à adesão ao 

tratamento.  

A doença possui grande relevância a nível global, ainda não tem cura e traz 

consequências graves para as Pessoas Vivendo com HIV (PVH), desde algumas 

síndromes psiquiátricas clássicas, como os transtornos de humor,  de adaptação ou 

ajustamento, insônia, dependência ou uso abusivo de álcool e outras drogas, até 

complicações causadas pelas doenças oportunistas que aparecem em decorrência da 

evolução do quadro (CAMARGO, CAPITAO, FILIPE, 2014). 

Os números de ansiedade e depressão são 2 a 4 vezes maior entre PVH do que 

no restante da população mundial, essas pessoas deprimidas têm maior risco de 

desenvolver resistência viral, baixo nível de adesão à TARV afetando, portanto, outras 

questão de saúde dos mesmos (BERNARD; DABIS; REKENEIRE, 2017). As PVH têm 

uma maior probabilidade de ter doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade, 

causadas por questões sexuais, o próprio estigma social,  efeitos indesejáveis 

ocasionados pelo TARV e alterações fisiológicas (PHILLIPS et al., 2004;        

SCHUSTER; BORNOVALOVA; HUNT, 2012). 

1.2 HIV e AIDS: resposta imune, tratamento, efeitos adversos e adesão 

O HIV tem a capacidade de infectar os linfócitos T CD4+ e os macrófagos por 

meio da interação da proteína gp120 de seu envelope viral com o receptor CD4 

(ALKHATIB et al., 1996) e os co-receptores CCR5 (BASS et al., 1992) e CXCR4 
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(HOGAN et al., 2001) presentes nos leucócitos. A infecção aguda dura poucas semanas 

e cursa com rápido aumento da carga viral e declínio na contagem de linfócitos T CD4+ 

(ASQUITH et al., 2000; COHEN et al., 2001), disseminação do vírus para reservatórios 

de linfócitos T CD4+ em latência (CHUN et al., 1997; CHUN et al., 1998) e 

desenvolvimento de resposta imunológica específica para o vírus, principalmente 

através da expansão de linfócitos T CD8+ (BORROW et al., 1994; KAHN; WALKER, 

1998).  

A infecção pelo HIV está associada à destruição progressiva de linfócitos T 

CD4+ e ao desenvolvimento de imunodeficiências que conduzem a AIDS (DOUEK et 

al., 2003). Outro processo bem característico da infecção pelo HIV é a 

imunossenescência que ocorre precocemente na infecção, principalmente em indivíduos 

sem tratamento. Uma das características principais deste processo é a perda da 

capacidade proliferativa das células T, diminuição da razão células CD4+/CD8+, 

diminuição da razão células naive/memória, redução do repertório de células T, 

aumento do número de células T ativadas, aumento da produção de IL-6, baixa produção 

de IL-2 e alta produção de interferon gama pelas células TCD8+ e redução da função 

do timo (STURZBECHER, 2018). O impacto clínico desse processo é evidenciado pela 

baixa resposta imunológica a vacinas encontrada nos indivíduos infectados pelo HIV 

em relação aos não infectados, apresentando um padrão que se assemelha a indivíduos 

idosos sem a infecção (STURZBECHER, 2018).  

A TARV baseia-se na utilização combinada de fármacos contra diversos aspectos 

da biologia do HIV, tais como a entrada do vírus na célula, a transcrição reversa feita 

pelo mesmo, a integração vírus ao genoma do hospedeiro e a montagem da partícula 

viral, com a finalidade de impedir a replicação do HIV e restabelecer ou manter a função 

imune. No entanto, esta modalidade de tratamento apresenta uma série de reações 

adversas (GÜNTHARD et al. 2014; SRINIVASA & GRINSPOON, 2014). 

Os efeitos adversos desempenham um papel crucial na adesão à TARV por parte 

dos pacientes e este é talvez o determinante mais significativo para o sucesso da terapia 

(MONFORTE et al., 2000). Além disso, eles são responsáveis pela mudança dos 

esquemas terapêuticos em grande parte dos casos, e essas alterações no tratamento 

podem ocasionar redução de opções possíveis em uma nova terapia, pela resistência 

cruzada que poderá se desenvolver a fármacos da mesma classe (MACEDO et al., 
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2009). Por ser um tratamento com duração definitiva, este está atrelado ao surgimento 

de diversos efeitos colaterais, leves e severos, e alguns extremamente prejudiciais à 

saúde que podem, inclusive, levar ao risco de morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Alguns efeitos leves ocorrem no início do tratamento e são comuns na maioria dos 

regimes antirretrovirais, como efeitos gastrointestinais (inchaço, náuseas e diarreia). 

Estes podem ser transitórios ou persistir durante toda a terapia, e são os principais 

motivos para a descontinuação da TARV na fase inicial (KIM et al., 2015). Outros 

efeitos comuns são a fadiga e a dor de cabeça causadas pela azidotimidina (AZT) e os 

distúrbios neuropsiquiátricos associados à efavirenz (EFV) (MONTESSORI et al., 

2004). Ligados à classe dos inibidores de protease (IPs), estão as alterações metabólicas 

que incluem a dislipidemia, definida pelo aumento do colesterol sérico e dos 

triglicerídeos, a resistência à insulina e até diabetes mellitus, que promovem maior risco 

de doenças cardiovasculares nesses pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). A 

síndrome lipodistrófica, caracterizada pelo conjunto dessas alterações citadas 

anteriormente, possui efeito extremamente deletério na autoestima das pessoas vivendo 

com HIV/AIDS, podendo agravar os sintomas de depressão e o isolamento afetivo e 

social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Estima-se que sua prevalência nessa 

população varie de 1 a 84% (FINKELSTEIN et al., 2015). 

Associados aos fármacos antirretrovirais, também existem alguns efeitos 

colaterais graves, como anemia secundária ao uso de AZT e reações de 

hipersensibilidade envolvendo o uso de abacavir (ABC). Também podem causar 

toxicidade mitocondrial, levando à acidose metabólica, esteatose hepática, e 

dislipidemias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O Tenofovir (TDF) foi associado ao 

desenvolvimento de nefropatias e deficiência na reabsorção tubular (MONTESSORI et 

al., 2004). Essa classe de fármacos também está relacionada a alterações no sistema 

nervoso central, tais como insônia, pesadelos, dores de cabeça e tonturas, bem como são 

os principais responsáveis por causar rash cutâneo nessa população (KIM et al., 2015). 

Ademais, fora os efeitos adversos e colaterais das medicações, estão entre os 

impulsores que prejudicam a adesão à terapêutica outros parâmetros de cunho 

sociodemográfico. Por exemplo, o não comparecimento às consultas agendadas e a 

retirada de medicamentos nos postos de saúde (SANTOS, 2015), além das condições 

psicossociais, o número de doses, o grau de evolução da doença e as diversas mudanças 
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que levam o indivíduo a transformar seus hábitos de vida (SILVA et al., 2014). Entre 

outros fatores interferentes que se destacam durante o processo de adesão, estão os 

indivíduos que fazem uso do álcool e drogas ilícitas (GOULART et al., 2018). Essas 

pessoas acabam se abstendo do tratamento para se sentirem incluídos dentro de seus 

grupos de amigos em festas e bares. Além desses pressupostos, a compreensão e 

esclarecimentos sobre o tratamento tem forte impacto nessa vertente, pois os infectados 

acabam por não aderir de forma efetiva ao tratamento devido ao desconhecimento das 

informações necessárias para manutenção dos recursos terapêuticos (SILVA et al., 

2017).  

Além disso, um grande influenciador na adesão ao tratamento é a baixa 

escolaridade, que interfere quantitativamente na qualidade deste processo. Com base em 

diversos estudos, o indivíduo que tem um nível maior de escolaridade tem a 

possibilidade de aderir com mais precisão ao tratamento, por possuir maior 

compreensão das informações a respeito (MENEZES et al., 2018). É fato que, entre os 

fatores que interferem na aderência ao tratamento desses usuários, têm-se o uso 

exacerbado de substâncias psicoativas, o preconceito sofrido, as barreiras sociais, 

econômicas e culturais, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o esquecimento, o 

estresse emocional, bem como o apoio social e familiar (GALVÃO et al., 2015).  

Sendo assim, a adesão ao tratamento abrange também aspectos físicos, 

psicológicos, sociais, culturais e comportamentais (SILVA et al., 2015). Pensando nisso, 

é possível entender que a baixa adesão ao tratamento está cada vez mais presente na 

vida dos portadores de HIV, visto que essas pessoas não utilizam a medicação de forma 

correta e apresentam diversas dificuldades em seguir a TARV ao longo do tratamento. 

Situações assim estão interligadas com a aceitação do indivíduo junto à doença, bem 

como a influência física ou moral na sociedade em que está incluído (LOIOLA; PINNA; 

BARROS, 2019). 

1.3 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ou Medicina 

Tradicional e Complementar (MTC) é um recurso importante e muitas vezes 

subestimado, tendo muitas aplicações, especialmente na prevenção e tratamento de 

doenças crônicas, tendo como alguns exemplos de práticas a acupuntura 
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(auriculoterapia, ventosaterapia), a medicina ayurvédica, a quiropraxia, os fitoterápicos, 

a homeopatia, a prática de naturopatia, e osteopatia, a medicina tradicional chinesa, a 

meditação, a aromaterapia, a reflexologia e o reiki (WHO, 2019). 

A Estratégia de Medicina Tradicional da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para 2014-2023 foi desenvolvida em resposta à resolução da Assembleia Mundial da 

Saúde sobre medicina tradicional. De acordo com o referido documento, a Medicina 

Tradicional de qualidade, segurança e eficácia comprovadas contribui de forma efetiva 

para garantir o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Atualmente muitos países 

reconhecem a contribuição potencial das terapias complementares para a promoção de 

saúde e bem-estar, melhorando substancialmente a resposta dos seus Sistemas de saúde 

(BRASIL, 2021). 

Em 1986, foi realizada no Brasil a VIII Conferência de Saúde, tendo a 

participação de técnicos da saúde, gestores e população em geral, com a proposta de um 

modelo de proteção social com a garantia do direito à saúde integral, tendo em vista que 

no país até então, havia a exclusão da maior parte dos cidadãos do direito à saúde, só 

tinha tal direito as pessoas que contribuíam com a assistência social prestada pelo 

Instituto Nacional de Previdência Social. A partir disso, a saúde passou a ser um direito 

de todos e dever do estado (BRASIL, 2021). 

Desde este período, dentro da reforma sanitária e com a democratização do 

acesso aos serviços de saúde, o governo brasileiro busca novas formas de oferecer 

cuidados e autocuidados, considerando o bem-estar físico, mental e social, como fatores 

determinantes e condicionantes da saúde (BRASIL, 2019). No entanto foi apenas no 

ano de 2006 que o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) contemplando as áreas de homeopatia, plantas 

medicinais e fitoterapia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, medicina 

antroposófica e termalismo social (BRASIL, 2019). 

As PNPIC têm 4 objetivos: implementar as PICS no Sistema Único de Saúde 

(SUS), buscando prevenir agravos e promover e recuperação de saúde, focando na 

atenção básica; garantir qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso da PNPIC; 

racionalizar ações da saúde, estimulando alternativas inovadoras; e o estímulo de ações 

referentes ao controle/participação social, tendo envolvimento responsável e continuado 

dos usuários, gestores e trabalhadores. As PICS têm como prioridade a qualidade de 
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vida, sendo usadas para tratamento de doenças, também sendo usadas em prevenção, 

promoção e manutenção de saúde (MINAS GERAIS, 2019). 

No ano de 2017 mais práticas foram incluídas na PNPIC, através da Portaria nº 

145 de 11 de janeiro e nº 849 e portaria nº 849, de 27 de março de 2017 publicadas no 

Diário Oficial da União, sendo elas arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, 

meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, 

shantala, terapia complementar integrativa e yoga. Já em 2018, através da Portaria  nº 

702, de 21 março de de 2018 é adicionado mais 10 práticas, apiterapia, aromaterapia, 

bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição 

de mãos, ozonioterapia, terapia de florais.    

As 29 PICS que estão inclusas na PNPIC abrangem 54% dos municípios do 

Brasil, sendo distribuídos nos 27 estados e Distrito Federal e todas as capitais do país, 

sendo 78% dos atendimentos na atenção básica, sendo o país referência mundial na área 

de PICS na atenção básica, os demais serviços estão atendimentos de média e alta 

complexidade, sendo 18% e 4% respectivamente (Brasil, 2021). 

1.3.1 Meditação 

Meditação é considerada uma prática de harmonia dos estados da mente e da 

consciência, sendo tradição de várias culturas. O praticante torna-se atento, tendo a 

experiência do que a mente está fazendo no momento presente, fazendo com que a 

pessoa desenvolva autoconhecimento e consciência, com objetivo de observar os 

pensamentos, fazendo com que este fluxo seja reduzido (Brasil, 2017). 

A prática meditativa pode ser classificada de diferentes formas, dentre as quais 

se incluem: a) concentrativa, quando há um treino da atenção em um único foco, como 

a respiração; b) mindfulness, caracterizada pela consciência do momento presente, com 

uma atitude de acolhimento dos estímulos que surgirem, sem julgamentos nem  

reflexões  sobre  os  mesmos, uma espécie de "monitoramento aberto" (MENEZES  e  

DELL'AGLIO,  2009),  e  um  terceiro  tipo,  c)  meditação  de  compaixão e bondade 

amorosa, com o objetivo de cultivar qualidades altruístas, como a alegria empática, 

equanimidade, entre outras (JINPA, 2016). 
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Desde a sua introdução na ciência, tem-se um interesse crescente pela busca de 

experiências meditativas não só como prática pessoal, mas também investimentos 

científicos têm sido realizados por meio de inúmeras pesquisas nessa área (MENEZES 

e DELL'AGLIO, 2009). Evidências  reunidas  a  partir  de  tais  pesquisas  mostram  que  

a  meditação  pode reorganizar circuitos neurológicos para produzir efeitos não apenas 

na mente e cérebro, mas no nível de  funcionamento  do  corpo  dos  sujeitos  (RICARD,  

LUTZ  e  DAVIDSON,  2015).   

Práticas que trabalham mente e corpo, como a meditação, diminuem os níveis 

de ansiedade tanto no trabalho de parto como também no pós parto (MARC et al., 2011). 

Pacientes diagnosticadas com câncer de mama e que realizaram práticas como a 

meditação possuem efeitos positivos na ansiedade, depressão, dor, qualidade de vida e 

do sono (GREENLEE et al., 2017). Estudantes de graduação têm melhora significativa 

de ansiedade, depressão, resiliência e autocompaixão, após práticas como a meditação 

(DEMARZZO et al., 2017). 

De maneira geral, dentre os  benefícios  da  prática  meditativa  estão:  a  maior  

capacidade  de  reter  a  atenção  e, consequentemente, a capacidade de aprendizagem, 

bem como o aprimoramento da percepção e  da  regulação  das  próprias  emoções,  ou  

seja,  um  maior  equilíbrio  emocional.  Assim, entende-se essa prática como sendo o 

cultivo de qualidades humanas básicas, desde o senso de atenção, concentração e 

estabilidade de corpo e mente, até o alcance de equilíbrio emocional, amor e compaixão 

(RICARD,  LUTZ  e  DAVIDSON,  2015). 

Em PVH, práticas de mente-corpo como mindfulness; combinação de pelo 

menos 3 técnicas de relaxamento e estratégias cognitivas comportamentais; e ioga 

diminui sintomas físicos e psicológicos e melhora a qualidade de vida e saúde desses 

indivíduos (RAMIREZ-GARCIA et al., 2019). Intervenção psicoespiritual, com 

repetição de mantras formados de uma palavra ou frase com associações espirituais 

repetidas silenciosamente ao longo do dia, traz melhoras significativas na diminuição 

da raiva e no aumento da fé espiritual e da conexão espiritual em PVH (BORMANN et 

al., 2006). Um programa de meditação mindfulness e redução do estresse de 8 semanas 

pode atenuar os declínios de linfócitos T CD4 + em uma amostra comunitária 

diversificada de adultos infectados pelo HIV-1 (CRESWELL et al., 2009). 
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Considerando que a AIDS é uma doença que não tem cura e traz consequências 

graves para PVH, a busca por práticas terapêuticas complementares, como é o caso das 

PICS, podem ser consideradas importantes na intenção de melhorar a qualidade de vida 

dessas pessoas, reduzindo os níveis de estresse, depressão e ansiedade que as mesmas 

estão propensas, e consequentemente podendo aumentar os níveis de células 

importantes para a manutenção da sobrevivência dos pacientes.  

A importância do uso das PICS neste grupo de indivíduos ficou ainda mais 

evidente neste atual momento de pandemia causado pelo “SARS-CoV-2”, um novo 

"coronavírus" que causa a Covid-19. Sendo um vírus com uma facilidade muito grande 

de transmissão, as medidas de cuidado e prevenção são o isolamento social, evitar 

aglomerações, distância  entre  as  pessoas de no mínimo um metro e meio, uso de 

máscara facial, incentivo da higienização das mãos (Ornel; et al, 2020; Reis-Filho e 

Quinto, 2020).  

 O distanciamento social relacionado à pandemia, e o excesso de informações 

apresentadas, algumas vezes discordantes, podem favorecer alterações 

comportamentais impulsionadoras de adoecimento psicológico, podendo impactar a 

saúde mental, principalmente daquelas que estão vulneráveis psicossocialmente  (DE 

SOUSA CARVALHO, 2020; Lima, at al, 2020). A saúde mental é um estado de bem-

estar, realizando suas próprias habilidades, lidando com o estresse normal da vida, 

trabalhando produtivamente e sendo capaz de contribuir com a comunidade (WHO,  

2018).   

Pensando nesse aspecto e sabendo que o Ministério da Saúde tem suscitado o 

uso das práticas integrativas e complementares, como prioridade a qualidade de vida 

dos indivíduos, utilizadas para tratamento de doença, mas principalmente em prevenção, 

promoção e manutenção de saúde, e apesar disso, a eficácia dessas técnicas só foram 

testadas em um número relativamente pequeno de estudos baseados em evidências.  

Considerando que a AIDS representa uma pandemia e que essa doença não tem 

cura e traz consequências graves para as Pessoas Vivendo com HIV (PVH), a busca por 

práticas terapêuticas complementares, como é o caso das PICS, podem ser consideradas 

importantes na intenção de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, reduzindo os 

níveis de estresse, depressão e ansiedade que as mesmas estão propensas, e 

consequentemente podendo aumentar os níveis de células importantes para a 
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manutenção da sobrevivência dos pacientes. Pensando nesse aspecto e sabendo que o 

Ministério da Saúde tem suscitado o uso das práticas integrativas e complementares, 

como prioridade a qualidade de vida dos indivíduos, sendo usadas para tratamento de 

doença, também sendo usadas em prevenção, promoção e manutenção de saúde, e 

apesar disso, a eficácia dessas técnicas só foram testadas em um número relativamente 

pequeno de estudos baseados em evidências, o objetivo deste trabalho é avaliar a 

validade da meditação segundo parâmetros mensuráveis em imunidade e de melhoria 

de qualidade de vida.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

           Avaliar os efeitos da Meditação em Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. 

2.2 Estratégias experimentais:  

1. Avaliar os níveis de linfócitos TCD4+ e TCD8+ em PVH que participaram das 

sessões de Meditação como prática integrativa e complementar; 

2. Avaliar a carga viral em PVH que participaram das sessões de Meditação como 

prática integrativa e complementar; 

3. Avaliar os parâmetros bioquímicos/metabólicos em PVH que participaram das 

sessões de Meditação como prática integrativa e complementar; 

4. Descrever o impacto da prática meditativa em PVH que participam da intervenção 

por meio de grupo focal. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo Caso-controle do tipo Case-Crossover. Nesse tipo de 

estudo, a informação do controle para cada caso é baseada em sua experiência passada, 

sendo conduzida uma análise pareada em que o par de cada indivíduo é ele próprio em 

um ou mais momentos anteriores (Mittleman, Maclure et al., 1999). Este estudo foi 

realizado em colaboração com o Hospital Rafael Fernandes - HRF, unidade de 

referência para o atendimento a PVH, da mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande 

do Norte, situado no município de Mossoró. O local da pesquisa, além de ser uma 

unidade hospitalar, também dispõe do Serviço de Atendimento Especializado em 

HIV/AIDS – SAE, o qual realiza atendimento ambulatorial aos pacientes referenciados. 

A Unidade notificou no Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN, no 

período de 2014 a 2019, 321 diagnósticos de PVHIV na região, e do ano de 2009 a 2019, 

938 notificações de AIDS, sendo 205 o número de mortalidade notificada neste mesmo 

período. Até agosto/2020, 1.511 pessoas foram diagnosticadas com HIV na região 

(Relatórios do SINAN/NVE/SAE/HRF/Maio/2020).  

3.2. População do estudo 

 Foram recrutados, por conveniência, 15 pacientes, de acordo com os critérios de 

inclusão: ambos os sexos; ter entre 18 e 60 anos; residir na cidade de Mossoró ou 

municípios circunvizinhas; estar com a carga viral indetectável e estar aderindo ao 

tratamento antirretroviral há pelo menos um ano. Foram excluídos do estudo os 

pacientes que fossem portadores de alguma doença crônica não transmissível e fizessem 

uso de medicamento esteróide (oral, nasal ou tópico).  

 Ao longo da realização do estudo, oito voluntários desistiram. Todos alegaram 

questões pessoais e problemas de horário para entrar na sala virtual como causas para a 

saída do estudo. Assim, completaram todas as fases do estudo 7 voluntários para realizar 

a prática da meditação.   
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Cada participante da pesquisa foi previamente esclarecido quanto aos objetivos 

da mesma e procedimentos a serem adotados e, foram convidados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UERN (CEP-UERN: 3.147.118, Anexo A). Todos 

os procedimentos utilizados seguiram as recomendações da resolução 466/2012 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CONEP). 

3.4 Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu após a assinatura do TCLE pelos participantes. Ela 

constituiu-se em um primeiro momento no qual foi aplicado o questionário sócio-

demográfico epidemiológico e em seguida, foi coletado sangue periférico, para análise 

de parâmetros bioquímicos/metabólicos. As informações sobre os níveis de linfócitos 

TCD4+ e TCD8+ e a carga viral foram obtidas do prontuário dos pacientes. Após a coleta 

de sangue e dos dados, iniciou-se as intervenções, que ocorreram uma vez por semana, 

tendo 8 encontros entre os meses de julho e agosto. Após esse período, foi coletado 

novamente sangue periférico para realizar a análise de parâmetros 

bioquímicos/metabólicos, assim como dos níveis de linfócitos TCD4+ e TCD8+ e da 

carga viral. O fluxograma da coleta de dados está resumido na figura 1. 

Foi realizado 1 grupo focal com 6 participantes, sendo um número 

recomendável, já que o intervalo entre 6 a 15 pessoas é geralmente indicado (DALL, et 

al; 1999), tendo a duração média de 1 hora. O encontro foi feito de forma remota pelo 

google meet, não era necessário que os participantes ligassem as câmeras, muito menos 

utilizassem o próprio nome, para eles ficarem mais à vontade e confiantes.  
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Figura 1: Etapas de desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

3.5 Questionário sócio-demográfico-epidemiológico  

Optou-se pela utilização de um questionário denominado “Sócio-

comportamental” (genericamente denominado questionário KAPB/Knowledge, 

Attitudes, Practices, Beliefes) elaborado por Bastos, Lowndes e Santos (2001). O 

questionário consta de perguntas abertas e fechadas sobre características 

sociodemográficas, conhecimentos, crenças, atitudes, preferência sexual, práticas e 

prevenção às IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)/AIDS.  

3.6 Obtenção do sangue periférico: 

Foram colhidas amostras sanguíneas (20 ml) por punção venosa, para realização 

da análise da carga viral e dos níveis de linfócitos TCD4+ e TCD8+ e realização de 

exames bioquímicos/metabólicos. Essa coleta foi realizada em dois momentos: no final 

do mês de junho, imediatamente antes da primeira sessão de meditação, e no início do 

mês de setembro, uma semana após a realização da última sessão de meditação. A coleta 

foi realizada utilizando dois tubos de 10mL e foi feita por profissionais capacitados no 

Hospital Rafael Fernandes.  
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3.7 Avaliação Laboratorial 

3.7.1 Quantificação dos Linfócitos TCD4+ e TCD8+ e determinação da carga viral: 

A quantificação dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ foi realizada em colaboração 

com o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte – LACEN situado em 

Natal, utilizando-se citometria de fluxo (FACS-Calibur – Multitest). Já a determinação 

da carga viral foi realizada por meio de PCR em tempo real (Abbot Real Time HIV1). 

O resultado dessas análises foi acompanhado pelo sistema Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial – GAL, no HRF.  

3.7.2 Mensuração de parâmetros metabólicos: 

A mensuração dos parâmetros metabólicos foi realizada utilizando kits 

comerciais empregados na rotina diagnóstica no Laboratório do Hospital Rafael 

Fernandes. 

3.8 Realização da Meditação como Prática Integrativa e Complementar em Saúde 

 A Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) de Meditação foi 

realizada pela plataforma online Google Meet. As sessões ocorreram dentro do contexto 

de um projeto chamado “Reconectar-se”, no qual pessoas de todo o Brasil poderiam se 

inscrever e participar, tendo como objetivo, apresentar de forma virtual a prática 

meditativa, como  instrumento integrativo atuante na redução de estresse e ansiedade 

em tempos de isolamento social. Ao todo, uma média de sessenta participantes 

compuseram o grupo. 

As sessões de Meditação contaram também com a participação de pessoas com 

espertismo na PICS para ministrá-las, que possuíam autonomia para escolher a 

característica de sua meditação e a  melhor forma de guiar remotamente o grupo de 

participantes, seja com a utilização de som ambiente, seja com meia luz para aumentar 

o efeito calmante de cada sessão. Os participantes não precisavam ter nenhum 

instrumento em casa para a prática, além do celular/tablet/computador e da internet.     

 A meditação ocorreu semanalmente durante um período de 8 semanas, nos 

meses de julho e agosto de 2020, todas as quartas à noite, com duração de 
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aproximadamente 1h por sessão, sendo também estimuladas práticas extras fora do 

momento em grupo. Estas foram realizadas a partir do constante ensinamento aos 

participantes, tanto de como realizar práticas simples no seu cotidiano quanto sobre a 

importância de fazê-las em regime diário.  

Ademais, a sala virtual na qual se realizaria a sessão sempre abria com uma certa 

antecedência, para auxiliar na desaceleração do dia e no foco em autopercepção do 

corpo e da mente. Em seguida, ocorreu o momento de Meditação com o(a) mediador(a) 

convidado(a) para, enfim, ter-se outro momento para feedback das emoções e sensações 

experimentadas e tirar as dúvidas. 

Os temas de cada encontro tinham como objetivo seguir a linha do “Reconectar-

se”, especialmente em contexto de isolamento social sugerido pela OMS em março de 

2020. Os temas foram “desintoxicação da alma”, “cura planetária”, “meditação da 

gratidão”, “a busca do self”, “perdão e autoperdão, “expandindo a consciência", 

“prosperidade e abundância e “reconectando-se com a essência”. Tais encontros 

englobaram as 3 categorias de meditação: Concentrativa, Mindfuness e  Meditação de 

compaixão e bondade amorosa. 

Para garantia de sigilo dos participantes desta pesquisa, cada participante foi 

identificado pelo nome de uma cor, pensando nas cores com suas individualidades, mas 

que juntas se tornam o equilíbrio.  

3.9 Análise de dados  

Os dados obtidos foram processados e analisados estatisticamente por meio do  

programa GraphPad Prism 7.00. Foi utilizado o  Teste t pareado para obter a comparação 

entre o antes e após a intervenção de todos os dados quantitativos, sendo estas 

consideradas significantes quando p <0,05. 

 Os dados qualitativos foram submetidos à Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2009), através de uma organização de material de uma descrição objetiva, com a 

finalidade de interpretar esses dados. Que consistem em uma conversa que tivemos com 

5 participantes, esse número foi  de forma reduzido pois 2 voluntários não quiseram 

participar, mesmo os pesquisadores falando que não era obrigatório ligar a câmera e 

podendo usar um nome fictício para manter o sigilo, foi feito de forma  remota pelo 

google meet, Respondendo questões em aberto com a duração de 60 minutos.  
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4. RESULTADOS  
4.1  Características sócio-demográficas:  

Os dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa estão dispostos na tabela 1.  

Tabela 1: Dados sociodemográficos (n:07) 

Idade 35,49 ± 8,12 

Sexo:  

Masculino 4 (57,14%) 

Feminino  3 (43,86%) 

Orientação sexual:  

Heterossexual  4 (57,14%) 

Homossexual 3 (43,86%) 

Etnia:  

Branco 3 (43,86%) 

Pardo 1 (14,29%) 

Preto 3 (43,86%) 

Escolaridade:   

Primeiro grau incompleto  1 (14,29%) 

Segundo grau completo 2 (28,57%) 

Superior incompleto 2 (28,57%) 

Superior completo 2 (28,57%) 

Renda mensal:   

Não sabe 1 (14,29%) 

1 a 3 salários mínimos  6 (85,71%) 

Tempo de diagnóstico (em anos) 8,71 ± 7,34 

Tempo de tratamento (em anos) 8,71 ± 7,34 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou número absoluto e porcentagem. 
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4.2 Parâmetros metabólicos e imunológicos: 

Com relação aos parâmetros metabólicos, uma resposta estatisticamente 

significativa foi encontrada para os valores de HDL (p=0,01) antes e após 

intervenção (ver tabela 2). Ademais, não foram encontradas respostas 

estatisticamente significantes nos demais parâmetros bioquímicos/metabólicos 

analisados. 

 Tabela 2: Dados imunológicos e metabólicos. 

 Semana 0 Semana 9 Valor de P 

CD4+ (Células/mm³) 838,40 ± 311,50 844,50 ± 418,50 0,93 

CD8+ (Células/mm³) 1104 ± 548,40 1043 ± 501,50 0,37 

Glicose (mg/dL) 113,70 ± 63,46 118,30 ± 63,46 0,15 

Triglicérides (mg/dL) 237,10 ± 219,80 265,40 ± 266,90 0,43 

Colesterol Total (mg/dL) 208,60 ± 83,02 224,00 ± 68,13 0,18 

HDL (mg/dL) 40,57 ± 12,39 47,14 ± 13,47 0,01* 

LDL (mg/dL) 121,50 ± 44,56 113,60 ± 56,59 0,71 

Ureia (mg/dL) 31,04 ± 7,21 31,09 ± 7,22 0,99 

Creatinina (mg/dL) 0,79 ± 0,27 0,85 ± 0,29 0,59 

TGO (U/L) 44,00 ± 37,75 61,00 ± 92,73 0,46 

TGP (U/L) 54,43 ± 49,78 60,57 ± 61,87 0,36 

Nível de RNA do HIV 

(Cópias/mL) 

<40 <40  

Dados expressos como média ± desvio padrão. *Diferença significativa calculado pelo 

teste T Pareado para amostras relacionadas (P<0,05). 

 

 

 

 



30 
 

 

Com relação aos parâmetros imunológicos, tanto os valores de média e desvio 

padrão (Tabela 2), como os dados individuais de níveis dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ 

(Figuras 1 e 2) não apresentaram mudanças estatisticamente significativas, mostrando 

que a prática da Meditação apesar de não ter elevado os níveis dessas células 

importantes para a saúde e a qualidade de vida das PVH, foi capaz de proporcionar a 

manutenção constante das mesmas durante o período de intervenção. Para a carga viral 

também não houve mudança (Tabela 2). 

 

Figura 2: Valores individuais de linfócitos TCD4+ antes e após a intervenção. O número 

de linfócitos TCD4+ foi obtido por meio de citometria de fluxo. 

 

Figura 3: Valores individuais de linfócitos TCD8+ antes e após a intervenção. O número 

de linfócitos TCD8+ foi obtido por meio de citometria de fluxo. 
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4.3 Percepção do grupo focal: 

Com o grupo focal foi possível resgatar dos relatos dos participantes, falas, 

sentimentos, emoções,  e a partir daí organizadas em categorias. Por questão de 

privacidade dos voluntários seus nomes foram substituídos por cores, tendo em vista 

sua função individual, mas que se tornam harmoniosas juntas.  

 “Sentimentos antes e depois da intervenção da meditação” Nesta categoria 

foram analisados os discursos relacionados a sentimentos de antes e depois da 

participação das meditações. Podemos ver isso em seus depoimentos.     

 

“[...] Antes do projeto eu diria que eu tava assim numa linha 

“velozes e furiosos”, muita energia, muita ação, muita explosão e aí depois 

do projeto, de todos os ensinamentos, eu tô numa vibe mais zen [...]”  

Vermelho 

 

 [...] melhorei na questão da paciência, é, parece que nessa 

pandemia ou durante esses encontros, apareceram pessoas para testar a nossa 

paciência e eu percebi que se não fossem esses encontros eu teria sido o 

mesmo tempestuoso, até as brigas diminuíram consideravelmente, porque eu 

discutia com algumas pessoas, eu não discuto mais e  me ajudou muito assim, 

a relação pessoal, na minha relação comigo mesmo né, do auto-

conhecimento, isso mudou, melhorou bastante.” 

Amarelo 

 “Eu era muito estressado né e quando eu comecei a 

participar eu me senti outra pessoa, eu me senti muito bem, vinha muito 

estressado, angustiado, meu Deus! E isso aí é ótimo, muito maravilhoso.”  

Verde  

 “[...] eu sou muito estressada, não é que eu mudei 100% né, 

mas depois dessas meditações eu me acalmei mais, desacelerei mais, porque 

eu sou, eu acho que eu sou ligada no 320 e me acalmei mais, a diferença, 

parece que eu fiquei até mais calma, sensação boa.” 

Azul 
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Tendo em vista essas falas selecionadas, é perceptível que a meditação foi 

responsável por mudanças quando se comparam a antes e após a intervenção. Em 

autocrítica eles falam que se consideravam estressados e após a intervenção perceberam-

se mais calmos.  

“Ansiedade e depressão em meio a pandemia”  Nesta categoria foi analisado 

os sintomas de ansiedade e depressão presentes nos participantes que foram adquiridos 

ou aflorados em meio a pandemia, destacados nos seguintes depoimentos.  

“[...] elas trouxeram também, uma postura diferenciada em relação 

há eu ser uma pessoa muito ansiosa, rou unha, eu tenho problema de ficar em 

pânico, essa pandemia me trouxe o pânico, de não dormir, não querer dormir 

porque não sabia se eu ia acordar, a ansiedade ela se manifestou até outras 

formas  na pandemia   que não tinha se manifestado até então, o meu 

problema de ansiedade era apenas roer unha, ou pelo menos eu só tinha 

consciência dela, mas que são várias fases e essas fases vieram a tona, essas 

manifestações de pânico vieram a tona, e as meditações não só me ajudaram 

a entender que eram essas manifestações de ansiedade, como me ajudaram a 

trabalhá-las[...]” 

Amarelo 

‘[...]Eu vivia muito estressado ultimamente, muito estressado assim, 

um pouco meio perturbado, mas depois que eu participei desse evento, desse 

projeto, é, eu tive muita sensação muito boa. […] Eu vivia assim, um pouco 

atormentado, perturbado. [...] Porque sei que pra gente não é fácil [...]” 

Verde 

“[...]Nesse momento da pandemia, que eu descobri agora que eu tava 

numa crise enorme de ansiedade e depressão [...]” 

Azul 

“[...] eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, [...] eu tenho muito 

problema de desacelerar os meus pensamentos, então, é justamente na hora 

de dormir, que eu passo o dia pensando, eu passo o dia no pic do dia-a-dia, 

no corre-corre, então, quando chega a noite eu tenho muito problema de 

desacelerar[...]” 

Violeta 
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Foi percebido nas falas selecionadas através da conversa que a maioria dos 

participantes se apresentaram com sintomas de ansiedade e até mesmo depressão 

aumentados em meio a pandemia.  
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foi observado um aumento significativo no colesterol HDL 

(P=0,01), após a prática da Meditação (Ver tabela X). Um aumento no valor do HDL 

pode ser benéfico, já que este componente tem funções importantes para o metabolismo 

de lipídeos no corpo humano. Para além da metabolização lipídica, o HDL também 

transporta hormônios, vitaminas, proteínas e miRNAs incorporados a ele e pode 

transportar drogas para células-alvo com maior precisão, sendo muito interessante para 

PVH que utilizam o TARV (BEN-AICHA; BADIMON; VILAHUR, 2020).  

A prática da meditação em pessoas hipertensas ou com Diabetes Mellitus Tipo 

2 não alterou os níveis de HDL (Lee et al., 2019). Por sua vez, Ioga e meditação 

diminuem todos os parâmetros lipídicos, exceto HDL (MAHAJAN, A. S.; REDDY, K. 

S.; SACHDEVA, U., 1999). A ioga em conjunto com a meditação, em um curto período 

de tempo causam aumento do HDL, mostrando que práticas relaxantes ajudam na 

resposta lipídica (YADAV et al., 2017). Observando os relatos dos participantes do 

grupo focal, pode-se mencionar que eles se consideram pessoas estressadas, sendo um 

fator de risco para dislipidemias.  Após a prática meditativa, os mesmos relataram estar 

mais calmos, sendo uma resposta favorável ao aumento do HDL.  

Em um programa de ioga e meditação de 6 semanas foi concluído que a adoção 

de uma prática de mindfulness apenas uma vez por semana pode reduzir o estresse e a 

ansiedade em estudantes universitários (LEMAY; HOOLAHAN; BUCHANAN, 2019). 

O treinamento da meditação Mindfulness  pode efetivamente aliviar os sintomas de 

ansiedade e depressão em mulheres na perimenopausa (XIAO; MOU; ZHOU, 2020). A 

ansiedade em adolescentes de uma unidade psiquiátrica diminuiu significativamente 

com o primeiro contato da meditação Mindfulness,   independentemente da idade, sexo 

e experiência anterior a prática meditativa dos pacientes (BLUM et al., 2019). 

A utilização da meditação da atenção plena em um grupo de professoras durante 

o surto COVID-19 na Itália afirmou que essa prática aumenta a resiliência e melhorar o 

bem-estar do grupo estudado (MATIZ et al., 2020). Momentos de Mindfulness em 

médicos em meio a pandemia demonstrou que a prática meditativa melhorou a 

satisfação com a vida do trabalhador de saúde, a resiliência ao estresse, a qualidade de 
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vida profissional, a autocompaixão e o bem-estar geral (HEDDERMAN; 

O’DOHERTY; O’CONNOR, 2020) . 

Os níveis do colesterol LDL não sofreram alteração com a prática da Meditação 

(Ver tabela 2). A percepção de ganho de peso foi observada em 48,6% das pessoas neste 

período de pandemia (RENZO et al., 2020) e o consumo alimentar, e os padrões das 

refeições (o tipo de comida, comer fora de controle, lanches entre as refeições e número 

de refeições principais) foram mais prejudiciais durante o confinamento (AMMAR A. 

et al., 2020). Assim,  os níveis do colesterol LDL não sofreram alteração é um resultado 

interessante, já que o momento de isolamento social ocasionado pela pandemia do novo 

coronavírus, poderia ter favorecido o aumento do LDL, tendo em vista que as pessoas 

permaneceram muito tempo em casa, podendo buscar alimentos tanto como uma 

recompensa e forma de fuga, quanto como forma de distração, incluindo uma 

alimentação rica em macronutrientes como açúcar e lipídios.  

Os estresses físico e mental são fatores de risco que podem modificar os perfis 

lipídicos, causando dislipidemia, níveis elevados de LDL-C e baixos níveis de HDL-C 

(ASSADI, 2017, ROMERO et al., 2013). Dessa forma, a meditação, por contribuir com 

a redução do estresse psicológico, pode ter possibilitado a ingestão de alimentos mais 

saudáveis e também o incentivo à prática de exercício físico, fatores que mantém os 

níveis de LDL em condições saudáveis do ponto de vista clínico.  

O isolamento social quando ligado à instabilidade financeira da renda familiar, 

pode está ligada a redução no acesso alimentar, piorando a qualidade do alimento e até 

mesmo a fome (JAIME, 2020). Esse fator poderia ter contribuído para o aumento do 

LDL nos participantes deste estudo. Contudo, a meditação pode ter favorecido um 

padrão de vida mais saudável. 

A solidão pode ser um fator responsável por aumentar o risco de síndrome 

metabólica como hiperglicemia, hipertensão, adiposidade central, níveis elevados de 

triglicerídeos, sendo fatores de risco para doenças cardiovasculares (HENRIKSEN; 

NILSEN; STRANDBERG, 2019). A solidão também está diretamente relacionada a 

afetar o bem estar pessoal. Floyd et al. (2016) mostra em seu estudo que uma maior 

inclusão social diminui os níveis de glicose. Acredita-se que o isolamento social 

aumenta a solidão entre as pessoas, consequentemente aumenta o risco de síndromes 
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metabólicas. Apesar disso, os participantes deste estudo não sofreram as consequências 

da solidão nos seus marcadores bioquímicos/metabólicos. 

Um estudo transversal de base institucional no Hospital Universitário do 

Departamento de Doenças Infecciosas e Tropicais de Conakry, Guiné, realizado entre 

dezembro de 2017 e abril de 2018, concluiu que houve uma alta prevalência de sintomas 

de ansiedade e depressão entre indivíduos infectados pelo HIV com experiência de 

tratamento (CAMARA et al., 2019). A pandemia do novo coronavírus não leva 

preocupação apenas à saúde pública em geral,  mas também causa uma série de 

transtornos psicológicos e mentais. Ela pode afetar a saúde mental de indivíduos e 

diferentes comunidades (SALARI et al., 2020). As PVH já são propensas a terem 

sintomas de ansiedade e depressão, sendo esses intensificados pela pandemia, dado esse 

apresentado pelas respostas dos participantes deste estudo (ver resultados - parte 

qualitativa).  

Ademais, quadros psicológicos negativos como ansiedade e depressão já estão 

em destaque como principais entraves na qualidade de vida e na dificuldade do viver 

com HIV/AIDS desta população (JESUS et al., 2017), bem como estas são 

comorbidades psicológicas associadas a aumento de reações adversas mediante uso de 

TARV e servem como preditores associados à piora da qualidade de vida (PIMENTEL 

et al., 2020). Porquanto, uma vez que o grupo meditativo entendeu a diminuição destes 

quadros emocionais como uma das principais contribuições da prática, implica-se que 

houve um aumento significativo da qualidade de vida dos participantes. 

Com relação aos parâmetros imunológicos, tanto os valores de média e desvio 

padrão (Tabela 2), como os dados individuais de níveis dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ 

(Figuras 1 e 2) permaneceram estáveis com a prática da meditação. Para a carga viral 

também não houve mudança (Tabela 2), continuando os participantes como 

indetectáveis. Esses resultados são pertinentes e interessantes, pois mostram que a 

prática da meditação, por colaborar com a redução do estresse (ver resultados - parte 

qualitativa), pode ter contribuído para a manutenção  constante dos níveis dos 

parâmetros imunológicos, que é comum acontecer uma redução nestes pacientes, 

sobretudo em situações de estresse, como é o caso da pandemia e do isolamento social, 

dado que a influência do hormônio cortisol nos leucócitos, com a ativação do eixo 
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hipotálamo hipófise-adrenal, pode ser mais frequente neste momento (SILVA; 

VALLIM, 2019).  

Uma revisão sistemática com metanálise analisou diversos trabalhos, mostrando 

que há uma melhora na contagem dos linfócitos TCD4+ mediante à prática da 

meditação, mas pouca influência no número de linfócitos TCD8+ em PVH (Jiang et al., 

2020). Acreditamos que a estabilidade nos níveis dos linfócitos TCD4+ observada em 

nossa pesquisa, é uma consequência do estresse em meio à pandemia e que mais 

importante do que aumentar os níveis dessas células, neste contexto de pandemia, é a 

manutenção dos níveis das mesmas em condições compatíveis com a saúde e qualidade 

de vida dos pacientes. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 

A prática de oito semanas de meditação, durante período de isolamento social 

ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, contribuiu para a redução do estresse, 

da ansiedade, promoveu aumento da lipoproteína HDL e manteve constante os  níveis 

dos linfócitos TCD4+ e TCD8+, como também a carga viral, em Pessoas Vivendo com 

HIV. Além disso, dado o contexto de pandemia e isolamento social, os quais alteraram 

a realidade emocional e psicológica dos participantes, o grupo meditativo foi capaz de 

trazer um novo olhar sobre o “novo normal”, inclusive melhorando relações 

interpessoais e sendo uma ferramenta para o entendimento dos sintomas aflorados de 

ansiedade e depressão, neste período. 

O número pequeno de participantes foi a principal limitação do estudo. A 

comunicação através de plataformas online facilitou a interação, mas a dependência da 

internet pode ter atrapalhado a concentração de alguns participantes, sendo mais 

interessante se a prática meditativa tivesse ocorrido de forma presencial. 

Estes resultados são interessantes, inéditos em contexto de isolamento social 

nesta população, ampliam os conhecimentos sobre a prática da meditação e possibilitam 

o desenvolvimento de pesquisas sobre os efeitos desta, e de outras práticas integrativas 

e complementares em saúde, sobre níveis de marcadores inflamatórios e sobre o uso da 

mesma como ferramenta adequada na terapia complementar em condições de estresse 

para outras populações. 
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ANEXO B –  Entrevista Sócio-Comportamental 

 

Entrevista Sócio-Comportamental 

Horário Inicial: ___:____ Horário final: ___:___ 

· 1. No. de Identificação: ______________________ 

· 2. Qual a sua idade: _____ 

· 3. Onde você nasceu? 

3a. Cidade: _________________________________________ 

3b. Estado: _________________________________________ 

3c. País: ___________________________________________ 

· 4. Considerando os últimos 10 anos, quais foram as cidades em que morou, 
seus respectivos estados e tempo de permanência em cada uma? (inicie pela 
última) 

Cidade U.F. Tempo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Atualmente você é? 

1. Solteiro 

2. Casado 

3. Separado 

4. Viúvo 

5. Outro. Especificar: _____________________________ 

6. Não respondeu 

· 6. Tem filhos? 

( )Não 
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( ) Sim. Quantos? ____ 

( ) Não sabe 

( ) Não respondeu 

· 7. Atualmente mora com: 

1. Os pais/familiares 

2. Mulher/filhos 

3. Companheiro 

4. Amigo(a) 

5. Sozinho 

6. Outras situações. Especificar 

7. Não respondeu 

· 8. Até que série você completou? __________________ 

· 9. Então você se enquadra na seguinte categoria: 

0. Analfabeto 

1. Nunca freqüentou escola, mas lê e escreve 

2. Primeiro Grau (primário) incompleto, mas não lê e nãoescreve 

3 Primeiro Grau (primário) incompleto, mas lê e escreve 

4 Primeiro Grau (primário) completo 

5 Primeiro Grau (ginasial) completo 

6 Primeiro Grau (ginasial) incompleto 

7 Segundo Grau (colegial) completo 

8 Segundo Grau (colegial) incompleto 

9 Segundo Grau (técnico) completo 

10 Segundo Grau (técnico) incompleto 

11. Universitário incompleto - interrompido 

12. Universitário incompleto - ainda cursando 

13. Universitário completo 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

· 10. Você exerce, atualmente, algum trabalho? 

1.Não (pule para a questão 11) 

2. Sim 
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· 10a. Você é: (para quem não exerce) 

1. Desempregado 

2. Nunca trabalhou 

3. Estudante 

4. Licença saúde, Há ____ anos e/ou ____ meses 

5. Aposentado por tempo de serviço 

6. Aposentado por incapacidade permanente 

7. Outro, especificar: _____________________________________ 

9. Não respondeu 

· 11. O que você faz(ia) em seu trabalho principal? 

_______________________________________________________ 

· 11a. Você é: (para quem exerce) 

1. Empregado assalariado 

2. Autônomo com estabelecimento próprio 

3. Autônomo sem estabelecimento próprio 

4. Empregador 

5. Profissional autônomo de nível universitário 

7. Outro. Especificar: __________________________________________ 

8. Não sabe 

9. Não respondeu 

· 11b. Tem outra ocupação secundária? 

( ) Não 

( ) Sim 

· 12. Qual foi a renda de sua família no último mês? R$:________ 

1. não tem rendimentos 

2. menos de um salário mínimo 

3. de 1 a 3 salários mínimos 

4. de 3 a 6 salários mínimos 

5. de 6 a 10 salários mínimos 

6. de 10 a 14 salários mínimos 

7. 14 salários mínimos ou mais 

8. Não sabe 
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9. Não respondeu 

· 13. Quantas destas pessoas vivem com esta renda? _______ 

· 14. Qual foi a sua renda no última mês ?R$: __________ 

1. Não tem rendimentos 

2. Menos de um salário mínimo 

3. De 1 a 3 salários mínimos 

4. De 3 a 6 salários mínimos 

5. De6 a 10 salários mínimos 

6. De 10 a 14 salários mínimos 

7. 14 salários mínimos ou mais 

8. Não Sabe 

9. Não respondeu 

· 15. Você pratica alguma religião? 

1. Não 

2. Católica 

3. Protestante 

4. Espírita 

5. Judaíca 

6. Candomblé 

7. Outro: _______________________________ 

8. Não sabe 

9. Não responde 

· 16. Você se utiliza de serviços de saúde? 

( ) Não 

( ) Sim, através de seguro saúde privado 

( ) Sim, através de Convênio empresa 

( ) Sim, através de Sindicatos e associações de categorias 

( ) Sim, rede pública 

( ) Sim, Particular 

( ) Sim, Outro: __________________________________________ 

( ) Não sabe 

( ) Não respondeu 
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· 17. E para encerrar esta primeira parte do questionário, gostaríamos de saber 
qua a sua cor? resposta espontânea 

1. Branco 

2. Amarelo 

3. Pardo 

4. Negro 

5. Indígena 

6. Outra. Especificar 

9. Não respondeu 

Passando agora para o próximo bloco de perguntas 

Gostaria de perguntar sobre a sua orientação sexual, ou seja, com quem você 
transa e quais os seus sentimentos a este respeito. 

· 18. Quanto ao comportamento sexual, você: 

1. Transa principalmente com mulheres, mas ocasionalmente com homens. 

2. Transa mais ou menos igualmente com homens e mulheres. 

3. Transa principalmente com homens, mas ocasionalmente com mulheres. 

4. Transa somente com homens 

5. Não transa 

9. Não respondeu 

· 19. Quanto aos sentimentos sexuais, você: 

1. Só sente tesão por mulheres 

2. Sente tesão principalmente por mulheres, mas ocasionalmente por homens. 

3. Sente tesão mais ou menos igualmente por mulheres e homens. 

4. Sente tesão principalmente por homens, porém ocasionalmente por 
mulheres. 

5. Sente tesão somente por homens. 

6. Não sente tesão. 

8. Não sabe. 

9. Não respondeu. 

· 20. Identidade: Que palavras você usa para descrever sua sexualidade? 
________________________________________________________ 

Por quê: 
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
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· 21. As pessoas sabem de sua orientação sexual? 

() Não. Por quê? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________ 

( ) Sim, Familiares 

( ) Sim Amigos da mesma orientação sexual 

( ) Sim, Amigos de orientação sexual diferente 

( ) Sim, Vizinhos 

( ) Sim, Colegas (trabalho/escola) 

( ) Sim, Chefes 

( ) Sim, Profissionais da área de saúde 

( ) Sim. Outros ________________________ 

( ) Não sabe 

( ) Não respondeu 

(Em caso de afirmativo pode haver mais de uma resposta assinalada) 

· 22. Você se sente discriminado por causa da sua orientação sexual? 

1. Sim 

2. Não 

9. Não respondeu 

Por quê? 
________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

· 58. Vamos mudar um pouco de assunto. Gostaria de saber se em toda sua 
vida você já sofreu algum tipo de violência sexual? 

( ) Não 

( ) Sim, Por 
quê?   ___________________________________________________ 

· 59. Isto teve alguma influência na sua orientação sexual? 

( ) Não 

( ) Sim, Por 
quê?  _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

( ) Não sabe 

( ) Não respondeu 
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· 60. Nos últimos seis meses você teve contato visível com sangue do(a) 
parceiro(a) durante as práticas sexuais? 

( ) Não 

( ) Sim, quantas? ____ vezes 

( ) Não se aplica 

( ) Não respondeu 

· 61. Nos últimos seis meses você tem conhecimento de ter tido relações 
sexuais com pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis 
(úlceras genitais e anais,secreção uretral, verrugas genitais e anais). 

( ) Não 

( ) Sim 

( ) Não respondeu 

Vamos falar agora do uso de álcool e drogas em situações ligadas a 
atividades sexual. 

· 81 Nos últimos 6 meses você tem feito uso de bebida alcoólica nas seguintes 
situações? 

 1. Nunca 2. Ocasio-
nalmente 

3. Frequen-
temente 

4. Sempre 5. NR 

A) Paquera      

B) Transa      

C) Outros      

Caso o entrevistado não use álcool pule para questão 85 

85. Nos últimos seis meses, você tem feito uso de drogas proibidas nas 
seguintes situações? 

 1. Nunca 2. Ocasio-
nalmente 

3. Frequen-
temente 

4. Sempre 5. SR 

A)Paquera      

B)Transa      

C)Outros      

 

· 92. Quem você procura para falar sobre sexo? 
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( ) Ninguém 

( ) Amigos 

( ) Parceiro 

( ) Familiares 

( ) Médico 

( ) Psicólogo / Terapeuta 

( ) Outro: ___________________________________ 

( ) Não respondeu 

(pode haver mais de uma resposta assinalada) 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Faculdade de Ciências da Saúde - FACS 

Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade 

  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação dos níveis de 

células TCD4+ e TCD8+, de parâmetros metabólicos e hormonais e da qualidade de 

vida em pessoas vivendo com HIV/AIDS submetidas às Práticas Integrativas e 

Complementares de Reiki e Auriculoterapia” coordenada pelo (a) Prof. Dr. Micássio 

Fernandes de Andrade e co-orientada pela Prof. Dra. Isabel Cristina Amaral de 

Souza Rosso Nelson, vinculados a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e 

que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos procedimento de: (1) 

responder a um questionário sócio-demográfico epidemiológico, o qual consta de 

perguntas abertas e fechadas sobre características sociodemográficas, conhecimentos, 

crenças, atitudes, preferência sexual, práticas e prevenção às IST (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis)/AIDS; (2) preencher a Escala de Afetos Positivos e 

Negativos - PANAS, que tem o objetivo de avaliar o bem-estar subjetivo (afetividade 

positiva e afetividade negativa) a partir de uma lista de palavras, que representam 

diferentes sentimentos e emoções, e da indicação do quanto você experienciou esses 

sentimentos e emoções nas últimas semanas; (3) coletar sangue para análise de carga 

viral, níveis de células TCD4+ e TCD8+ e parâmetros metabólicos e hormonais; (4) 

vivenciar uma das seguintes práticas integrativas e complementares: Reiki ou 

Auriculoterapia; (5) preencher novamente a Escala de Afetos Positivos e Negativos - 

PANAS, que tem o objetivo de avaliar o bem-estar subjetivo (afetividade positiva e 

afetividade negativa) a partir de uma lista de palavras, que representam diferentes 

sentimentos e emoções, e da indicação do quanto você experienciou esses sentimentos 

e emoções nas últimas semanas; (6) coletar novamente sangue para análise de carga 

viral, níveis de células TCD4+ e TCD8+ e parâmetros metabólicos; cuja 

responsabilidade de aplicação é de Emanuele Rodrigues de Barros e Dennis Costa 

Furtado, formação Medicina, no primeiro caso, e pós-graduação em Saúde e Sociedade 

no segundo, Campus Central Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas em banco 

de dados para posterior análise quantitativa. 
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 O procedimento do reiki será realizado em sala reservada, com luz branda e o 

terapeuta capacitado irá fazer imposição de mãos. Já a auriculoterapia será em sala 

reservada com um terapeuta capacitado aplicando sementes esféricas coladas com 

esparadrapos antialérgicos em pontos na orelha, durante um período de 10 semanas, 

frequentando portanto as sessões uma vez por semana no ambulatório do Núcleo  de 

Práticas Integrativas e complementares em Saúde – NUPICS localizado na Faculdade 

de Enfermagem - FAEN. Você fará apenas uma das PICS. 

 Essa pesquisa tem como objetivo geral: “avaliar o efeito biológico e emocional 

do Reiki e da Auriculoterapia como terapias complementares em pessoas que vivem 

com HIV (PVH)”. E como objetivos específicos: Avaliar os níveis de linfócitos TCD4+ 

e TCD8+ em PVH submetidas a sessões de práticas integrativas e complementares de 

Reiki e Auriculoterapia; Avaliar a carga viral em PVH submetidas a sessões de práticas 

integrativas e complementares de Reiki e Auriculoterapia; Avaliar a qualidade de vida 

e o bem-estar subjetivo em PVH submetidas a sessões de práticas integrativas e 

complementares de Reiki e Auriculoterapia; Conhecer características 

sociodemográficas, conhecimentos, crenças, atitudes, preferência sexual e práticas de 

PVH submetidas ou não às intervenções terapêuticas; Avaliar parâmetros metabólicos  

e hormonais em PVH submetidas a Auriculoterapia e 

Reiki.                                                                                                                                

 No que diz respeito aos riscos relacionados à pesquisa, pode-se citar riscos de 

ordem emocional: o participante pode apresentar medo em realizar as práticas 

integrativas, visto que muitas práticas são desconhecidas ou conhecidas de forma 

superficial pela população. Ficará claro que nenhuma prática integrativa a ser realizada 

nesta pesquisa terá caráter invasivo no âmbito físico, porém todas serão esclarecidas de 

forma minuciosa para que seja minimizado este risco. De ordem pessoal:   poderá   surgir   

constrangimento   relativo   à possibilidade de exposição de   dados   e/ou informações, 

quebrando assim seu anonimato. O medo humano intrínseco de expôr sua vida privativa 

a pessoas não participadoras de seu corpo social de convívio íntimo será atenuado pela 

presença apenas do pesquisador no momento da coleta de dados. Além disso, segundo 

a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids, é 

assegurado que todo portador tem direito de comunicar apenas às pessoas que deseja 

seu estado de saúde e o resultado de seus testes. Para isso, será utilizado o apoio do 

médico assistencialista e de toda equipe de saúde do Hospital, para assim dialogar sobre 

resultados e dados a serem compartilhados com os pesquisadores, a fim de diminuir 

constrangimentos futuros ou falhas de comunicação entre participantes e pesquisadores 

no que diz respeito a coleta de dados desta pesquisa. Esses riscos também serão 

minimizados mediante: garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, 

onde não será preciso colocar o nome do mesmo; para manter o sigilo e o respeito ao 

participante da pesquisa, apenas os pesquisadores poderão manusear e guardar as 

informações obtidas; sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, 

visto que não será divulgado dado que identifique o participante; garantia que o 

participante se sinta à vontade para responder aos questionários e anuência das 

instituições de ensino para a realização da pesquisa. O anonimato/privacidade será 

assegurado uma vez que nada na pesquisa identifica o participante, uma vez que a 

análise será de forma quantitativa. No que concerne a utilização do questionário, pode 

ocorrer desconforto ou constrangimento em responder a algum item dos questionários 

utilizados na pesquisa, medo de ser identificado ou quebra de sigilo, além de cansaço 

ou vergonha ao responder o questionário. Para minimizar tais riscos, o participante terá 

segurança de que as respostas obtidas serão confidenciais; o questionário não terá 

identificação pelo nome para que seja conservado o anonimato; para evitar este ponto 
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todos os indivíduos irão adquirir esclarecimento inicial sobre   a   pesquisa; terão   

privacidade   para   responder   o questionário; garantia de sigilo, como também a clareza 

sobre a participação voluntária. Além das medidas de precaução/prevenção de riscos, 

será frisado que o participante tem o direito de se recusar a responder qualquer item sem 

nenhuma penalidade. 

Os benefícios estão pautados no fato de que tal estudo irá proporcionar melhor 

qualidade   de   vida   aos   participantes, diminuindo danos físicos, psicológicos, sociais 

e espirituais. A auriculoterapia pode auxiliar no tratamento de inúmeros problemas de 

caráter emocional como por exemplo insônia, depressão e ansiedade, e também físicos 

como, dores em geral, problemas no sistema digestório, respiratório, muscular e 

cardiovascular. Já o Reiki pode reduzir e aliviar consideravelmente o estresse, atuar na 

desintoxicação de órgãos importantes ao bom funcionamento do corpo humano como 

rins, fígado, bexiga e intestinos e combater a insônia e regular o sono. Além disso, esse 

projeto subsidiará a produção de demais pesquisas nessa temática e contribuirá com a 

estruturação do conhecimento na área. Espera-se com as práticas integrativas utilizadas 

no Ambulatório Integrativo promovam saúde, bem-estar e equilíbrio entre mente, corpo 

e espírito, otimizando processos e práticas de vida saudáveis. Em relação aos efeitos 

adversos da coleta e do procedimento de coleta de sangue, podem acontecer 

sangramentos ou manchas arroxeadas no local da coleta, ou ainda desmaios. No entanto, 

estes riscos são mínimos, visto que o sangue será coletado por profissionais experientes 

e treinados, em local apropriado, utilizando materiais estéreis, e a equipe estará de 

prontidão para atender a qualquer problema que venha a ocorrer. Antes de proceder a 

punção da veia para a coleta do sangue, o paciente será devidamente avisado e orientado. 

 Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável (orientador) no Departamento de Ciências Biomédicas, a fim 

de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, 

e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o 

responsável. 

 Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para os pesquisadores Emanuele 

Rodrigues de Barros e Dennis Costa Furtado Faculdade de Ciências da Saude da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, no endereço Rua Miguel Antônio 

da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, CEP 59607-360– Cidade Mossoró– RN. Tel. (84) 

3315-2145. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário - Faculdade de 

Ciências da Saúde da UERN, Rua: Miguel Antônio da Silva Neto, s/n - Prédio 

Faculdade de Medicina - 2º Andar - Bairro: Aeroporto.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: 

cep@uern.br. CEP 59.607-360. 

 Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 

cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade dos pesquisadores Emanuele Rodrigues de Barros e Dennis Costa 

Furtado. O deslocamento dos participantes até o NUPICS, onde serão aplicadas as PICS 

será por meio de transporte público (ônibus). 

 Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos 

e publicados em revistas nacionais ou internacionais. Os pesquisadores estarão à 
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disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento 

deste estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e 

colaboração. 

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CÉLULAS 

TCD4+ E TCD8+, DE PARÂMETROS METABÓLICOS E HORMONAIS E DA 

QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS SUBMETIDAS 

ÀS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE REIKI E 

AURICULOTERAPIA”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram 

garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito 

de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique 

em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação 

dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à 

minha identificação. 

  

Mossoró, ______/_______/_______. 

  

 

 

__________________________________________ 

                Assinatura do Pesquisador 

  

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

  

Emanuele Rodrigues de Barros (Aluno-pesquisador) - Aluna do Curso de Medicina 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus de Ciências da 

Saúde, no endereço Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, CEP 

59607-360– Cidade Mossoró– RN. Tel. (84) 3315-2145. 

Dennis Costa Furtado (Aluno-pesquisador) - Aluno de Pós Graduação do Programa 

de Pós-graduação em Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, no endereço Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, 

CEP 59607-360– Cidade Mossoró– RN. Tel. (84) 3315-2145. 

Prof Dr. Micássio Fernandes de Andrade (Orientador da Pesquisa – Pesquisador 

Responsável) - Curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN, Faculdade de Ciências da Saúde, no endereço Rua Miguel Antônio da Silva 

Neto, s/n, Bairro Aeroporto, CEP 59607-360– Cidade Mossoró– RN. Tel. (84) 3315-

2145. 

Profa Dra. Isabel Cristina Amaral de Souza Rosso Nelson (Co-orientadora da 

Pesquisa) - Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, no endereço Rua Des. Dionísio Filgueira, 383 - Centro, CEP 59610-090 

- Cidade Mossoró - RN, Tel. (84) 3315-2151. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Faculdade de Ciências da 

Saúde - FACS - S/N, R. Miguel Antonio da Silva - Aeroporto, Mossoró - RN, 59607-

360.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.607-360. 

 


