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RESUMO 
 
 
 
SOUZA, N. R. Contribuição da enfermagem à investigação dos benefícios da interação 
grupal entre portadores de HIV/aids em ambulatório. 2003. 254p. Tese de Doutorado – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  
 
 
 
O estudo visa investigar à utilização da atividade grupal em enfermagem como alternativa 
terapêutica no atendimento ambulatorial de portadores de HIV/aids. Com a finalidade de 
melhorar a adesão do paciente ao tratamento, os objetivos deste estudo foram: analisar o 
processo grupal como recurso terapêutico e de ajuda no tratamento clínico-ambulatorial; 
colocar frente a frente pacientes portadores de HIV/aids nas diferentes etapas da doença; 
propiciar trocas de experiências e diminuição de angústias; identificar através de 
depoimentos dos portadores e equipe envolvida na atividade grupal, as vantagens e 
desvantagens deste tipo de abordagem, para a melhoria da qualidade de vida do portador do 
HIV/aids. A partir de uma abordagem qualitativa, referenciando-se a história oral temática, 
utilizou-se o trabalho em grupo para abordar 13 usuários do Ambulatório Escola – Faculdade 
de Enfermagem de Passos – UEMG, todos portadores do HIV/aids, com idades oscilando 
entre 25 a 55 anos. Os funcionários do Ambulatório Escola representados por 04 
enfermeiros, 01 psicóloga, 01 dentista, 01 auxiliar/acadêmico de enfermagem, 06 
acadêmicos de enfermagem e 01 funcionário do setor de serviços gerais fizeram parte de 
avaliação do estudo (entrevista). Os resultados revelaram que, antes de freqüentarem o 
dispositivo grupal, os pacientes permaneciam sem atividades, afastados dos amigos, 
familiares e da equipe que os assistia. A modalidade de grupo propicia mudanças de 
comportamento dos sujeitos consideradas benéficas para sua aceitação e adesão ao 
tratamento, favorece uma maior e melhor convivência entre pacientes e equipe e que 
sentimentos negativos advindos da doença, são aliviados pelo suporte emocional oferecido 
pelo grupo. Conclui-se, com o trabalho,  que as atividades grupais devam ser utilizadas pelos 
enfermeiros como  recurso terapêutico no tratamento dos portadores de HIV/aids, 
possibilitando um espaço valioso para  troca de experiências  e compreensão dos  aspectos 
psicossociais do ser humano. Conclui-se, pela necessidade de adequação a formação do 
enfermeiro e apoio específico para a equipe que desenvolve projetos desta natureza. 
 
 
Palavra-chave: Enfermagem, Grupos, Portadores de HIV/aids, Saúde Mental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 
 
SOUZA, N. R. Nursing contribution to benefits investigation of the group interaction 
among the HIV/aids bearers in outpatient departments. 2003. 254p. Tese de Doutorado – 
Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  
 
 
 
 
The study aims the utilization of group approach in nursing like therapeutics alternative in 
health-place attending of infected people with HIV virus. In order to improve the support of the 
patient in treatment, the objectives in this study were: to analyze the group process like 
therapeutics resource and the help in clinical-health-place treatment, to put face to face 
infected people with HIV virus in different stages of illness; to give conditions to exchange  of 
experiences and fall of anguishes, to identify through statements of infected people with HIV 
virus and staff involved in group activity, the advantages and disadvantages in this kind of 
approach, for the improvement of life quality of infected people with HIV virus. From the  
qualified approach, used the work in group to approach 13 users of Health-place school – 
Nursing College in Passos – UEMG, all infected people with HIV virus, with age varying 
between 25 and 55 years old. The employees of Health-place School represented by 04 
nurses, 01 psychologist, 01 dentist, 01 academic-nursing assistant, 06 nursing academic and 
01 employee of general service sector were part of assessment of the study (interview). The 
results show that, before this study, the patients remained without activities, they moved away 
the friends, relatives, and the group that watches them. The modality of the group facilitates 
changes on behavior of the subjects considered beneficial for their acceptation and support 
on treatment, favor some bigger and better acquaintance between patients and group and 
that negative feelings happened by the illness, are relieved  by emotional support offered by 
the group. It concluded, with the work, that the group activities must be used by nurses like 
therapeutics resource in treatment of infected people with HIV virus, allowing some valuable 
space to change the experiences and comprehension of psychosocial aspects of human 
being. It concluded, by need of adjustment the formation of nurse and specific base by the 
group that develops projects of this nature. 
 
Key-words: Nursing, Groups, Infected Peoples With HIV/virus, Mental Health. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
SOUZA, N. R. Contribución de la enfermería a la investigación de los beneficios de la 
interación grupal entre ortadores de HIV/SIDA en dispensarios. 2003. 254p. Tese de 
Doutorado – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto.  
 
 
 
Este estudio pretiende la utilización del enfoque del grupo en enfermería como alternativa 
terapéutica en el atendimiento ambulatorial de los portadores de HIV/SIDA. Con la finalidad 
de mejorar la adhesión del paciente al tratamiento, los objetivos de este estudio han sido: 
análisis del proceso de un grupo como recurso terapéutico y de ayuda al tratamiento clínico-
ambulatorial; poner cara a cara pacientes portadores de HIV/SIDA en las diferentes etapas 
de la enfermedad; favorecer cambios de experiencias y disminución de angustias; identificar 
a través de testimonios de los portadores y del equipo envuelta en la actividad del grupo, las 
ventajas y desventajas de ese tipo de enfoque, para la mejoría de la calidad de vida del 
portador del HIV/SIDA. Desde un enfoque de calidad, se ha utilizado el trabajo en equipo 
para abordar 13 usuarios del ambulatorio-escuela – Facultad de Enfermería de Passos – 
UEMG, todos portadores del HIV/SIDA, con edad oscilando entre 25 y 55 años. Los 
empleados del Ambulatorio-Escuela representados por 4 enfermeros, 1 psicólogo, 1 dentista, 
1 auxiliar-académico de enfermería, 06 académicos de enfermería y 1 empleado de servicios 
generales hicieron parte de la evaluación del estudio (entrevista). El resultado revela que, 
antes de ese estudio, los pacientes se quedaban sin actividades, alejados de sus amigos, 
familia y del equipo que los atiende. El tipo de grupo propone cambios de comportamiento de 
los sujetos considerados beneficiosos para su aceptación y adhesión al tratamiento, favorece 
una más  grande y mejor convivencia entre pacientes y equipo y que sentimientos negativos 
de la enfermedad son aligerados por el soporte emocional ofrecido por el grupo. Se 
concluye, con el trabajo, que las actividades del grupo deban ser utilizadas por los 
enfermeros como recurso terapéutico en el tratamiento de los portadores de HIV/SIDA, 
posibilitando un espacio valioso para cambio de experiencias y comprensión de los aspectos 
psicosociales del ser humano. Se llega a la conclusión de la necesidad de adecuación a la 
formación del enfermero y apoyo específico al equipo que desarrolla proyectos de esa 
naturaleza. 
 
Palabra-clave: Enfermería, Grupos, Portador de HIV/SIDA, Salud Mental. 
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CAPITULO I 

___________ 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema da pesquisa 

 

Hoje eu sou sozinho, eu quase não tenho amigos 
mais. Eu sou amigo só daqueles que são 
pacientes. Eu quase não saio de casa... Eu sou 
amigo só dos pacientes que têm aqui. Meus 
amigos se afastaram... (Entrevista nº 8, 
dissertação mestrado)1 
 

No início do nosso trabalho com portadores de HIV/aids, o cuidar 

não era para nós uma preocupação que levasse a questionamentos tão 

profundos. Com o desenvolvimento da dissertação de Mestrado, o cuidar 

passou a representar para nós, uma convivência e co-participação com o 

outro, de suas dificuldades, sofrimentos, dor, morte e alegrias. Concluímos, 

que essa convivência  nos levou a questionar e refletir, até mesmo,  sobre  

nossa própria existência, levando-nos a definir melhor nossas metas e 

objetivos de vida, e nos dando conta do quanto, em pesquisas desta 

                                                
1 SOUZA, 1997 – Dissertação de Mestrado, entrevista n. 8, p.164. 
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natureza, o pesquisador acaba inevitavelmente inserido no mundo do 

pesquisado. 

Na verdade, a enfermagem percebeu o cuidado, através dos 

anos, como uma forma de desenvolver atividades de cuidar, prestando 

durante muito tempo  assistência sem uma reflexão do que aquilo significava 

para o outro de quem cuidava. Uma assistência orientada e conduzida 

dentro do modelo vigente, ou seja, o modelo médico. 

Furegato (1999) descreve que o ensino da enfermagem continua 

voltado para atender  a um sistema centrado no modelo médico, mantendo  

viva a dicotomia mente/corpo. Devido ao grande desenvolvimento 

tecnológico, ao aumento das subespecialidades e ao crescimento da 

medicina biológica, o enfermeiro está cada dia mais tecnicista como 

podemos observar na maioria das instituições de saúde da atualidade. 

Pirolo (1999) nos coloca que esta característica do trabalho da 

enfermagem moderna, coincidiu historicamente com a concepção do 

hospital como local de cura, isto é, com a origem do hospital como instituição 

de prática de saúde. 

Desta forma a enfermagem vai atuar na recuperação de um corpo 

doente, higienizar e disciplinar o espaço hospitalar. 

Já os trabalhos desenvolvidos por Waldow (1998) destacam o 

cuidar humano como uma forma ética e estética de viver, consistindo esta, 

no respeito à dignidade humana, na sensibilidade para com o sofrimento e 

na ajuda para superá-lo, enfrentá-lo ou para aceitar o inevitável. Esse 

processo envolve crescimento e aprimoramento.  
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No entanto, as rápidas e profundas transformações do mundo 

moderno nos levam a mudanças e à evolução no pensamento e nas ações. 

Mesmo no desconforto e no sofrimento das mudanças, buscamos 

alternativas para o crescimento. Ainda que tenhamos mudado nossa forma 

de agir e atuar social ou profissionalmente, nossa capacidade de amar tem 

permanecido como motivação para o cuidar. 

Nessa trajetória percebemos que cuidar não é simplesmente 

seguir prescrições ou prescrever cuidados, mas sim,  inserirmos no contexto 

daquele que cuidamos, partilhando e acolhendo-o em suas dificuldades.  

O contato que estabelecemos com os portadores de HIV/aids, 

durante a dissertação de mestrado (Souza, 1997; Souza & Vietta, 1999), fez-

nos compreender o quanto ainda se  tem para fazer, em prol desta 

população.  

Essa experiência levou-nos a observar que os portadores de 

HIV/aids, diante da natureza e condições que esta enfermidade lhes impõe, 

acabam se afastando de seus amigos e familiares, temerosos de serem 

rejeitados.           

A aids surgiu nos anos 80, como uma doença mortal e sem cura, 

disseminada por um vírus transmitido pela relação sexual ou pelo sangue 

que atingia o sistema imunológico, deixando a vítima exposta a todo tipo de 

doenças; determinando uma morte rápida, trágica e sem remédio. 

Estabeleceu-se, também, que toda pessoa infectada pelo HIV, estava 

irremediavelmente  condenada. Este fato trágico determinou atitudes básicas 

diante da aids: medo, impotência, fuga, temor e morte. A ciência se viu 
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diante da impotência da cura e de tratamentos ineficazes. Esses aspectos 

ficaram marcados nas pessoas pelo preconceito, sentimento de culpa e 

morte.  

O aparecimento da aids trouxe de maneira compulsória a questão 

da morte e de seus tabus, determinando circunstâncias de vida e de morte, 

peculiares aos seus portadores.  

A aids vem atingindo de forma assustadora um número cada vez 

maior de jovens em fase produtiva, provocando grande preocupação social e 

familiar. A partir do momento em que o jovem portador toma consciência da 

gravidade da doença de que está acometido, seu destino está traçado e ele 

passa a se ver diante de uma “tragédia humana”: a doença incurável, o 

sofrimento e a morte.  

Não obstante, os grandes avanços nas pesquisas científicas dos 

últimos anos e a busca de adequação dos procedimentos que visam 

prolongar o período assintomático da aids, é grande, ainda, o pessimismo 

dos pesquisadores em relação ao tempo que se levará para encontrar a cura 

definitiva desta doença. Em conseqüência, a expectativa deste paciente ante 

seu futuro é incerta e a morte ainda uma ameaça constante na vida dessas 

pessoas. 

A reação negativa do portador do HIV/aids frente ao seu 

diagnóstico geralmente é revelada por sentimento de insegurança, medo, 

impotência, desesperança e revolta, justificados pela culpa e sensação de 

fatalidade inerentes. 
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Encarar os momentos das perdas, contingências e expectativas 

de ser um portador do vírus da aids é, por si só, tarefa difícil, para a qual o 

ser humano quase nunca está preparado, não obstante, a certeza da 

finitude. Daí, muitas vezes, a necessidade de se apelar para mecanismos 

diversos como a negação, a fuga, a racionalização, no sentido de evitar este 

enfrentamento. Exemplo disto, temos a resistência em se admitir ser  

portador do vírus ou da doença; a freqüente suspeita ou desconfiança nos  

resultados de exames; a fantasia de que tudo não passa de um equívoco; de 

preferir acreditar que o problema é  de outra  natureza, mesmo quando todas 

as evidências confirmem a presença do vírus, ou ainda, no caso de 

familiares que, por sentimentos de culpa, preferem negar o comportamento 

de risco do familiar portador (Zaleski & Vietta, 1998).  

Por se tratar de uma doença, ainda considerada, de alta 

letalidade, Daniel (1991) afirma ser necessário que seu portador conviva 

com a morte no transcorrer da doença. 

Uma vez que grande parte dos portadores desta enfermidade 

encontram-se ativos e relativamente saudáveis, a morte no caso não deve  

tomar somente a significação em seu  sentido literal, mas também, na 

acepção de perdas que a aids produziu e continuará produzindo na vida de 

seu portador e familiares.  

Propiciar condições para restauração do sentido de vida, de força, 

de esperança, para os portadores de HIV/aids, também, não é tarefa fácil; 

sobretudo, pela influência, muitas vezes negativas, de certas posturas 
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assumidas pela mídia  na divulgação de alguns resultados estatísticos de 

pesquisas sobre a doença, nem sempre animadoras. 

Embora estas condições evoquem sentimentos pessimistas, é 

surpreendente, a força e a garra com que certos pacientes revelam e 

mobilizam recursos para recobrarem seus equilíbrios, em busca de 

alternativas de enfrentamento. Acreditamos que os profissionais de saúde 

podem exercer grande influência sobre os sujeitos, nesta situação de crise, 

podendo contribuir de forma positiva para o processo de aceitação e 

participação destes, no  próprio tratamento.  

É este o sentido que temos buscado transmitir como educadoras, 

na área, aos profissionais de enfermagem que se dispõem a humanizar a 

assistência e oferecer uma atuação que a tornará terapêutica nas relações 

com a pessoa que carece de ajuda. 

Nas pesquisas de mestrado (Souza, N. R., 1997) pudemos 

observar  que, até que se manifestem os primeiros sinais e sintomas clínicos 

o paciente pode permanecer saudável, sem necessitar de maiores cuidados. 

Mas, observamos também, que a partir do diagnóstico, as emoções sentidas 

pelos portadores são intensas, a ponto de necessitarem de amparo 

psicológico por parte dos profissionais da área.  

Em nossa experiência, no contato com portadores do HIV/aids, 

temos testemunhado o desejo desses pacientes, de conviverem com 

pessoas que apresentam os mesmos problemas, de poderem falar de  suas 

dificuldades abertamente, sentindo-se mais compreendidos e aceitos. Nesta 
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perspectiva, entendemos que o trabalho grupal seria, certamente, uma 

alternativa importante e bem vinda para esta população.  

Dado nosso interesse em desenvolvermos assistência 

ambulatorial na modalidade grupal, sobretudo, pela constatação da 

dificuldade de adesão ao tratamento observado em pacientes portadores do 

HIV/aids, temos buscado desenvolver estudos nesta linha, procurando 

envolver outros membros da equipe de saúde neste empreendimento. 

Pensando no quanto esses pacientes poderiam se beneficiar com tais 

atividades, buscamos respaldo, também, na literatura especializada, 

subsídios para o desenvolvimento desta temática. 

Nesta busca, tivemos a oportunidade de ler o trabalho de Munari 

& Rodrigues (1997) onde as autoras procedem  um levantamento 

bibliográfico precioso sobre o trabalho grupal, trazendo a idéia de 

valorização dos sujeitos componentes do grupo, partindo do pressuposto de 

que as pessoas, nesta modalidade, manifestam livremente suas emoções 

abrindo possibilidades para reflexão e autoconhecimento, facilitando assim, 

o estabelecimento de uma maior aceitação do sujeito e do grupo. 

Esperamos que o enfermeiro possa, através de alternativas 

diversas e entre elas o grupo,  criar um ambiente no qual os valores, crenças 

e costumes dos indivíduos sejam respeitados, onde a informação e a 

educação em saúde possam aumentar a sobrevida do portador/doente, sua 

aceitação no contexto social e o relacionamento com seus familiares. 

Na sua maioria, os trabalhos relativos à equipe de enfermagem, 

tratam da influência dos aspectos do grupo no desempenho global da equipe 
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e, da qualidade da assistência que este proporciona, ou seja, no enfoque 

prioritário da realização de tarefas, dando ênfase ao papel do líder (Pirolo, 

1999). 

Essa situação é verdadeira e presente no contexto da realidade 

do Ambulatório Escola – FAENPA/UEMG de Passos/MG, tendo sido 

relatada às pesquisadoras durante o levantamento dos dados da dissertação 

de Mestrado. Outro estímulo importante para a motivação e desenvolvimento 

do presente estudo, é fruto dos questionamentos e sugestões emanados dos 

membros integrantes da Comissão Examinadora da Dissertação de 

Mestrado, além da estimulante e rica convivência e intercâmbios constantes 

com minha orientadora. 

 

 1.2  Aspectos conceituais e epidemiológicos sobre HIV/AIDS 

 

Ai... uma peste. Eu acho que é uma peste que 
mata. 2 

            

A aids (síndrome da imunodeficiência adquirida), embora 

reconhecida desde 1981, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, 

somente teve sua etiologia esclarecida em 1983. Nessa ocasião, isolou-se, 

de amostras biológicas de pacientes com aids, um retrovírus que recebeu a 

denominação de vírus da imunodeficiência humana (HIV). No entanto, 

verificou-se que esse mesmo agente viral podia também ser encontrado em 

pacientes com sintomas clínicos inespecíficos, comumente observados 

                                                
2 SOUZA, 1997 – Dissertação de Mestrado, entrevista n. 2, p. 139. 
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numa fase que antecedia o aparecimento da aids. Tornou-se assim claro 

que a aids representava, na verdade, uma manifestação clínica tardia da 

infecção pelo HIV. Hoje se sabe que existem duas variantes de HIV (HIV-1 e 

HIV-2) e que a infecção por qualquer desses agentes pode evoluir para aids. 

Com base em testes sorológicos, que detectam a presença de anticorpos 

específicos voltados contra diferentes constituintes da partícula viral, é 

possível identificar um indivíduo como sendo infectado pelo HIV 

(INTERNACIONAL AIDS SOCIETY, 2001; Segurado, 2003).             

Dentre as DST’s, a aids torna-se um dos maiores problemas de 

saúde pública da atualidade. O número de contaminados pelo vírus da aids 

entre 1980 até 30/03/2002 no Brasil, é bastante significativo: 237.580 

pessoas. Destes, 172.228 são do sexo masculino e 65.360 do sexo 

feminino.  

A sobrevida mediana no Brasil, dos pacientes com aids maiores 

de 12 anos, no período de 82 a 89, era de apenas 5,1 meses. Isto significa 

dizer  que cerca de 50% dos pacientes morriam em menos de seis meses, 

após o diagnóstico da primeira infecção oportunista (Chequer apud Boletim 

Epidemiológico Aids, 2002). 

Este foi o período crítico da epidemia, pois se conhecia pouco 

sobre aids e ainda se aprendia como manejar as infecções oportunistas, 

sem ter uma compreensão mais ampla sobre o agente etiológico e seus 

mecanismos patogênicos. Em 1989, surgiu a primeira perspectiva de 

mudança através dos anti-retrovirais (Boletim Epidemiológico Aids, 2002). 
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Segundo dados do Ministério da Saúde (Boletim Epidemiológico 

Aids, 2000) no início da epidemia, a doença estava restrita a homossexuais 

e usuários de drogas injetáveis que compartilhavam seringas infectadas. No 

Brasil, em 1988, quase metade dos portadores de HIV/aids eram 

homossexuais e um em cinco era usuário de drogas. Nos últimos cinco 

anos, as relações heterossexuais passaram a ser a principal forma de 

transmissão da doença, diante disso, o resultado é uma expressiva 

participação das mulheres no perfil epidemiológico da doença. No ano de 

1985, havia uma mulher contaminada para cada vinte e quatro homens na 

mesma situação; em 1999/2000 a proporção é de dois homens: uma mulher. 

Nota-se, no momento, uma certa feminização da epidemia de aids. Desde 

1980 até março de 2002, 10.384 casos notificados entre jovens do sexo 

feminino de 13 a 24 anos de idade. 

Os dados mostram que a partir de 2000 as novas ocorrências 

nesta faixa etária têm sido mais em mulheres que em homens: em 2000- 

1.046 masculinos contra 1.058 femininos; 2001 – 714 casos masculinos 

contra 771 femininos. 

Segundo Boletim Epidemiológico Aids (2002), considerando–se a 

razão de casos entre homens e mulheres, esse indicador variou de 6,5 

casos entre homens para cada caso entre mulheres (em média) no período 

de 1980-1990 para 2,4:1 no período de 1991-2001, tendo se reduzido 

consistentemente  ao longo do tempo, e isto em todas as faixas etárias: 

média de 1,9:1 em 1999; 1,8:1 em 2000 e 1,7:1 em 2001-02.  
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Percebemos, também, que há evidências de um processo de 

pauperização da epidemia, no sentido de aumento da incidência de casos na 

população de menor nível socioeconômico. No início da epidemia ela atingia 

segmentos da população de maior nível socioeconômico, medido pela 

escolaridade, e ainda atinge de maneira importante esses segmentos na 

atualidade (Boletim Epidemiológico Aids, 2002; Oliveira & Machado, 2002). 

Outro dado importante a ser relatado é quanto à distribuição de 

casos, segundo faixa etária, observa-se um aumento persistente  de todas 

faixas etárias de 30 anos ou mais, na última década, em ambos os sexos, 

com destaque para as faixas de 35 a 39 anos e 40 a 49 anos, sugerindo um 

certo envelhecimento da epidemia de aids no Brasil em ambos os sexos. 

Esta última faixa etária, por exemplo, que representou 15,6% do total de 

casos no período de 1980-1990, passou a representar em média 17,5% no 

período de 1991-2001, com o detalhe de que continua a aumentar essa 

participação: 19,1% em 1999; 20,4 em 2000 e 21,2% em 2001 (Boletim 

Epidemiológico Aids, 2002). 

No estado de Minas Gerais, segundo o último balanço da 

Secretaria de Estado da Saúde (Disponível em: <www.aids.gov.br>. Acesso 

em: 11 mar. 2003), no período de 1982 a 2002, as 24 cidades sob a 

jurisdição registrou, oficialmente, 228 casos da doença em pacientes 

adultos.  O estado tem, no total, 26 Diretorias Regionais de Saúde. Dos 853 

municípios mineiros, 514 deles tinham registrado até 30/11/2002, 14.410 

casos de aids em adultos. Destes, 4.317 levaram os doentes à morte. 
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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a epidemia de 

aids em Minas Gerais tem mantido as características de feminização e 

interiorização, que se verificam em todo restante do país. Com isso, cada 

vez mais as mulheres estão adoecendo e têm transmitido a infecção para 

seus filhos. A transmissão materno-infantil do HIV é a forma mais freqüente 

entre as crianças.  

Em Minas Gerais, 96% dos casos de aids em menores de 13 

anos foram transmitidos de mãe para filho e, em 70% deles, a contaminação 

poderia ser evitada se a gestante fosse identificada, tratada durante a 

gestação e orientada a não amamentar seu filho. Foram notificadas, 

respectivamente, 92 e 149 gestantes soropositivas nos anos de 2001 e 

2002. 

Como decorrência disso, já existem pelo menos 478 casos 

notificados em crianças desde o início da epidemia de aids no Estado. 

Destes, 231 são de sexo masculino, enquanto os outros 247 pertencem ao 

feminino. Atualmente, foram registrados casos de aids em crianças em 102 

cidades mineiras. 

Seis municípios lideram o número de aids, tanto em casos 

notificados em adultos e crianças menores de 13 anos, os quais são: Belo 

Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Contagem e Betim. 

As  manifestações clínicas da aids em geral estão generalizadas e 

podem afetar praticamente qualquer sistema do organismo. O paciente 

infectado pelo HIV, mesmo estando assintomático, deve assim ser entendido 

como portador de uma infecção viral ativa, na maior parte dos indivíduos, irá 



Capítulo I – Introdução_____________________________________________________14 

Nilzemar Ribeiro de Souza - 2003 

progressivamente evoluir para uma disfunção imunológica grave, 

potencialmente fatal, se não reconhecida e tratada adequadamente. As 

doenças oportunistas causadas pelo HIV e aids constituem de infecções 

oportunistas, cânceres e/ou do efeito do HIV nos tecidos do organismo. As 

manifestações da infecção pelo HIV vão desde alterações discretas na 

resposta imunológica, sem sinais e sintomas visíveis, até uma 

imunossupressão profunda. 

Os sinais e sintomas da aids nem sempre são percebidos 

prontamente pelo seu portador. O portador pode passar por um longo 

período assintomático, só realizará exames e ficará sabendo de seu 

diagnóstico se tiver passado por “situações de risco”, como: contato sexual 

(homossexual ou heterossexual), desde que haja contato das mucosas 

(genital, oral ou retal) com secreções genitais contaminadas (esperma e 

secreções cérvico-vaginais); pelo compartilhamento de objetos pérfuro-

cortantes contaminados, como é o caso de agulhas e seringas utilizadas por 

usuários de drogas injetáveis, ou, mais raramente, pela transfusão de 

sangue ou hemocomponentes contaminados; da mãe infectada para o seu 

filho, incluindo-se a transmissão transplacentária (intra-uterina), relacionada 

ao momento do parto e aquela dependente do aleitamento materno 

(INTERNACIONAL AIDS SOCIETY, 2001). 

Devido às ações desenvolvidas nas campanhas contra a aids, 

têm-se certas facilidades em detectar a doença precocemente. Mesmo que 

os indivíduos não estejam com sinais e sintomas evidentes, eles poderão 

realizar seus exames nos postos autorizados gratuitamente. Procedimentos 
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diagnósticos e clínicos já incluem, hoje em dia, o pedido de exames para 

gestantes, doadores de sangue, doenças infecciosas, etc. Isto influência na 

evolução da doença, o tratamento poderá ser introduzido gradualmente, 

melhorando sua eficácia e aumentando a sobrevida do doente. (Azevedo, 

2001).  

Sabemos que uma pessoa pode ficar contaminada sem 

manifestar a doença por muito tempo, em média, por um período de 10 a 15 

anos, e que alguns podem viver sem que a doença se manifeste. Deve-se 

ressaltar que a infecção aguda pode ser assintomática em até metade dos 

indivíduos infectados. Estar com o vírus não é mais sinônimo de ficar 

doente. O portador da doença quando recebe todos os tratamentos e 

cuidados necessários pode sobreviver com a doença por muitos anos, três a 

quatro vezes mais do que vivia antes (Souza, N. R.,1997). 

Há relatos, na literatura, de que o surgimento dos primeiros sinais 

e sintomas estariam relacionados com fatores psicológicos e determinantes 

sócio-econômicos (Canadian Association of Nurses in Aids Care, 1996; 

Fernandes et al., 2002), estando estes presentes durante toda história da 

doença e do contágio, ou exposição do portador (Costa et al., 1989). 

As crenças que os pacientes nutrem a respeito da doença, o 

preconceito que os levam a um “estigma social” e a própria negação da 

enfermidade, interferem no processo de evolução e adesão do portador ao 

tratamento. 

Percebe-se que a partir do momento em que o paciente recebe o 

diagnóstico da infecção/doença, já a julga grave devido aos próprios tabus 
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que a doença carrega, além do fantasma que representa ainda e por 

enquanto - a ameaça constante de doenças oportunistas e de morte. 

(Guimarães & Ferraz, 2002). 

A idéia de esperança na cura se instala a partir da constatação de 

haver tratamento eficaz para a doença. No caso da aids o prognóstico, como 

se sabe, não é bom, e a cura ainda uma incógnita, embora tenha havido 

grandes avanços científicos e bastantes investimentos em pesquisas. Diante 

de uma doença que até o momento não possui cura, a insegurança e 

ameaça que o futuro representa, certamente, é fonte de intensa angústia, 

com influências e reflexos para os planos pessoais de seu portador.  

Estamos diante de uma doença, ainda, considerada grave e 

incurável em sua evolução, sobretudo, quando o tratamento é efetivamente 

realizado, a conduta médica e de enfermagem corretamente seguida  

quando o paciente deposita na equipe a confiança necessária  e  conta com 

aceitação e colaboração dos familiares; o relacionamento terapêutico que 

assim se estabelece, auxilia também, o paciente a enfrentar seus temores 

em relação à doença,  aumentando assim sua adesão ao tratamento. 

Percebemos que com a utilização da terapia anti-retroviral a 

sobrevida do paciente melhorou. Diante deste dado, é imprescindível que 

alternativas devam ser utilizadas para melhorar a assistência oferecida ao 

portador do HIV/aids. As drogas anti-HIV são distribuídas gratuitamente aos 

pacientes infectados, cadastrados no Programa Nacional de Anti-retrovirais 

do Ministério da Saúde e acompanhados nas unidades especializadas de 

assistência a pacientes com HIV/aids, distribuídas por todo o território 
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nacional. Sabe-se também, que a aderência dos pacientes deve ser 

rigorosamente avaliada, para prevenir que subdosagens dos medicamentos 

possam induzir o desenvolvimento de resistência medicamentosa por parte 

do vírus. Ao lado da terapêutica anti-retroviral, o paciente com aids poderá 

receber outras drogas para o tratamento e/ou profilaxia de infecções 

oportunistas, quando necessário. 

Dentre os profissionais de saúde, o enfermeiro é o que está mais 

próximo a este doente, por prestar-lhe assistência direta. A informação, a 

confiança, o respeito e a motivação, são recursos que ele deve utilizar para 

incentivar o portador/doente a prosseguir o seu tratamento. 

 

 


