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RESUMO 

 

 
PAES NETO, P. P. Educação para a saúde e a atividade física na promoção da 
qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/aids. 2011. 158 Tese 
(Doutorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto. 
 
 
A aids entrou na terceira década e, cada vez mais, encontra-se presente em ambos 
os gêneros, em todas as faixas etárias, etnias e camadas sociais. O uso das 
terapias antirretrovirais de alta potência (HAART) permitiu que a aids se tornasse 
uma doença crônica, aumentando a longevidade e a qualidade de vida das pessoas 
que vivem com HIV/aids. O novo cenário da doença não foi acompanhado da 
criação de novas técnicas de atendimento nos serviços especializados de saúde, 
que favoreçam as estratégias individuais de enfrentamento da doença, bem como, 
os efeitos colaterais do uso prolongado da HAART, que incluem a síndrome da 
lipodistrofia (SL), a depressão, a ansiedade e o preconceito. Objetivo: pesquisar 
pessoas que vivem com HIV/aids, que sofrem os efeitos colaterais do uso da HAART 
e que buscam o sentido da vida. Propomos, então, desenvolver programa 
socioeducativo e terapêutico de treinamento físico específico para este grupo de 
pessoas, investigando a aplicabilidade e benefícios da utilização desta técnica 
educativa para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Metodologia: 
pesquisa de natureza qualitativa, mediatizada pela pesquisa-ação. Trabalhamos 
com sete pessoas que vivem com HIV/aids, com uso de HAART e com SL, de 
ambos os gêneros, com idade entre 37 e 56 anos, responderam questionários 
referentes às diferentes variáveis sobre qualidade de vida e foram submetidas a 36 
sessões de um programa socioeducativo e terapêutico de treinamento resistido 
(musculação). Resultados: os participantes deste estudo apresentaram melhoras 
em vários indicativos de qualidade de vida, quando comparados ao período anterior 
da descoberta da contaminação pelo HIV, principalmente nos aspectos físicos e 
psicológicos, destacando o preconceito como principal problema enfrentado por 
eles. Observamos que o treinamento resistido (musculação) é perfeitamente 
compatível com as limitações decorrentes da aids e do uso da HAART, como a SL, 
estimulando a diminuição da gordura corporal, o aumento da massa muscular, a 
socialização, o combate à depressão e ansiedade. Considerações: os participantes 
deste estudo valorizam a vida depois da doença, evidenciam a aids e o HIV como 
sinônimos, doença social injusta e perigosa, discriminatória e que isola. Gostam de 
lazer e são motivadas pela prática de atividades físicas. No hospital, fruto da 
pesquisa, desenvolveram o treinamento de musculação, que os ajudou a controlar o 
estresse, vários indicadores da doença, a educar para a saúde e a ressocialização, 
melhorando a qualidade de vida. Daí, a sugestão da implantação de programas 
regulares de atividades físicas para pessoas com HIV/aids, inseridos nos serviços de 
atendimento especializados, servindo como importante estratégia de enfrentamento 
da doença e fonte de melhoria das condições físicas e psicossociais de seus 
praticantes. 
 
Palavras-chave: HIV/aids, lipodistrofia, pesquisa-ação, exercício físico 
 



 

ABSTRACT 

 

PAES NETO, P. P. Health education and physical activity in promoting quality 
of life of people living with HIV/AIDS. 2011. 158 Thesis (PhD). Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
 
 
AIDS entered the third decade and, increasingly, is present in both sexes in all age 
groups, ethnicities and social classes. The use of high potency antiretroviral therapy 
(HAART) has allowed AIDS to become a chronic disease, increasing longevity and 
quality of life of people living with HIV/AIDS. The new scenario of disease was not 
accompanied by the creation of new techniques for care in specialized health 
services, to encourage the individual strategies of coping with the disease, as well as 
the side effects of prolonged use of HAART, which include lipodystrophy syndrome 
(SL), depression, anxiety and prejudice. Objective: to search for people living with 
HIV/AIDS, who suffer the side effects of HAART and who seek the meaning of life. 
We propose, then, to develop a program of socio-educational and therapeutic 
physical training for this specific group of people, investigating the applicability and 
benefits of using this technique for educational health promotion and quality of life. 
Methodology: qualitative research, mediated by action-research. We worked with 
seven people living with HIV/AIDS, with HAART and SL, of both genders, aged 
between 37 and 56 years answered questionnaires regarding different variables on 
quality of life and underwent 36 sessions of a childcare program and therapeutic 
resistance training (weight training). Results: the study participants showed 
improvement in several indicators of quality of life compared to the period before the 
discovery of HIV infection, especially in physical and psychological aspects, 
highlighting the prejudice as the main problem faced by them. We found that 
resistance training is perfectly compatible with the limitations resulting from AIDS and 
the use of HAART, as the SL, encouraging the reduction of body fat, increase muscle 
mass, socialization, combating depression and anxiety. Conclusion: the study 
participants value the lives after illness, AIDS and HIV show interchangeably, unjust 
and dangerous social disease, discriminatory and isolates. They like entertainment 
and are motivated by physical activity. At the hospital, the result of research, 
developed the strength training that helped them manage stress, several indicators of 
disease, health education and rehabilitation, improving the quality of life. Hence, the 
suggestion of the implementation of regular physical activity for people with HIV / 
AIDS, inserted into the specialized care services, serving as an important strategy for 
fighting the disease and source of improvement of physical and psychosocial 
practitioners. 
 
Keywords: HIV / AIDS, lipodystrophy, action-research, exercise 
 



 

RESUMEN 

 

PAES NETO, P. P. Educación para la salud y la actividad física en la promoción 
de la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA. 2011. 158 Tesis 
(Doctorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto.  
 
 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ha llegado a sus 30 años de 
existencia en nuestra sociedad y, cada vez más, está presente en la población, sin 
distinción de sexo, edad, etnia o clase social. El uso de terapia antirretroviral de alta 
potencia (TARGA) ha permitido convertir al SIDA en una enfermedad crónica, así 
como aumentar la longevidad y la calidad de vida de las personas que lo padecen. 
Sin embargo, este nuevo escenario de la enfermedad no se ha acompañado de la 
creación de nuevas técnicas para la atención en los servicios de salud 
especializados, para fomentar las estrategias individuales de afrontamiento de la 
enfermedad, o para el tratamiento de los efectos secundarios del uso prolongado de 
la terapia TARGA, que incluyen el síndrome de lipodistrofia (SL), la depresión, la 
ansiedad y el prejuicio. Objetivo: la búsqueda de personas que padecen VIH/SIDA y 
sufren los efectos secundarios de la TARGA y que buscan el sentido de la vida. 
Proponemos, entonces, desarrollar un programa de entrenamiento físico socio-
educativo y terapéutico para este grupo específico de personas, investigando la 
aplicabilidad y los beneficios de esta técnica para la promoción de la salud y la 
calidad de vida. Metodología: la investigación cualitativa, mediada por la 
investigación-acción. Trabajamos con siete personas que viven con el VIH/SIDA con 
TARGA y SL, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 37 y 56 años 
respondieron a cuestionarios de calidad de vida y completaron un programa de 
entrenamiento con cargas de 36 sesiones. Resultados: los participantes del estudio 
mostraron una mejoría en varios indicadores de la calidad de vida en comparación 
con el período anterior al descubrimiento de la infección por VIH, especialmente en 
los aspectos físicos y psicológicos, poniendo de relieve los prejuicios como el 
principal problema que enfrentan. Hemos encontrado que el entrenamiento de fuerza 
con pesas es perfectamente compatible con las limitaciones derivadas del SIDA y 
del uso de la terapia TARGA, como el SL, fomentando la reducción de grasa 
corporal, el aumento de masa muscular, la socialización, la superación de la 
depresión y la ansiedad. Conclusión: los participantes del estudio reconocen el 
valor de la vida después de la enfermedad, el SIDA y el VIH muestran 
indistintamente, enfermedad social injusta y peligrosa, discriminatoria y aislamientos. 
A ellos les gusta el entretenimiento y se sienten motivados por la actividad física. En 
el hospital, el resultado de la investigación, ha desarrollado el entrenamiento de la 
fuerza que les ayudó a manejar el estrés, varios indicadores de la enfermedad, 
educación sanitaria y resocialización, la mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, la 
sugerencia de la aplicación de la actividad física regular en personas con VIH/SIDA, 
se inserta en los servicios de atención especializada, que sirve como una importante 
estrategia para luchar contra la enfermedad y la fuente de la mejora de los 
profesionales de física y psicosocial. 
 
Palabras clave: VIH/SIDA, lipodistrofia, investigación-acción, ejercicio 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Belém do Pará, minha terra natal, no início da década de 90, era uma 

cidade eminentemente comercial, onde a educação de nível superior se voltava 

exclusivamente aos cursos de graduação, com poucos programas consolidados na 

pós-graduação em suas universidades públicas e privadas. Na área de Educação 

Física o cenário de pós-graduação se restringia aos cursos de especialização, 

normalmente cursos e docentes oriundos de outros estados, com a chancela das 

universidades locais. 

Foi neste cenário que me graduei em Licenciatura Plena em Educação 

Física, em 1992. Estava vislumbrado com a área de desempenho de resultados 

esportivos. Nos dois anos subsequentes fiz dois cursos de especialização, sendo o 

primeiro na área de Performance Humana, na Universidade Gama Filho, no Rio de 

Janeiro e o seguinte em Especialização em Aprendizagem Motora, na minha própria 

faculdade de origem, a Universidade Estadual do Pará – UEPA, em Belém. 

Paralelamente a este vislumbre, exercia a minha profissão de professor 

de Educação Física nas escolas, como professor e técnico de handebol, destinado 

às mais diferentes faixas etárias, além de atleta de handebol, com nível nacional, 

recém-convocado para a Seleção Brasileira. 

Todavia, um dos aspectos mais importantes que a docência me trouxe foi 

o estímulo à possibilidade de mudar um estado anterior educacional, através da 

minha prática profissional, fundamentada na construção do conhecimento junto com 

meus alunos, o que já sinalizava uma comunhão com Paulo Freire, que só foi 

percebida e identificada muitos anos depois. 

Dentre estas duas fontes motivacionais, que incluíam o amor pelo 

trabalho e a vontade de investigar a área de desempenho humano, a segunda falou 

mais alto. Dois empregos públicos devidamente concursados foram deixados para 

trás, com o objetivo de fixar residência em Ribeirão Preto, a partir de uma chance de 

estágio não remunerado no setor de Cardiologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP/USP, sob a supervisão do 

magnífico Professor Dr. Lourenço Galo Júnior, em 1994. 

Este estágio foi o meu primeiro contato com a possibilidade de usar a 

atividade física como instrumento de Educação para a Saúde, pois elaborávamos e 

aplicávamos programas de treinamento voltados para pacientes com problemas 
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cardíacos, muitos, recém operados, que já começavam a fazer atividade física no 

próprio leito hospitalar. 

Após uma tentativa frustrada de ingresso no Programa de Mestrado da 

FMRP/USP, em 1996, apresentei projeto de investigação intitulado “Variação da 

frequência cardíaca em atletas de alto nível de handebol durante o jogo, 

ingressando, no mesmo ano, no programa de Mestrado em Educação Física, da 

Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas – 

FEF/UNICAMP. 

O ingresso no mestrado possibilitou o início da carreira docente em nível 

superior, com vínculo à formação de futuros profissionais de Educação Física, 

exercício profissional que afortunadamente exerço até hoje. 

Uma lacuna de anos separou o mestrado da possibilidade de ingressar no 

doutorado. Nesse intervalo, o intenso trabalho docente em quatro universidades 

privadas permitiu a orientação de vários trabalhos de conclusão de curso, que 

estudavam a relação da atividade física com a Educação para a Saúde, resgatando 

o fator motivacional necessário em sensibilizar e mobilizar esse campo de 

investigação, o que ocorreu através da consolidação do projeto de doutorado, em 

questão. 

Esta possibilidade se tornou viável através da apresentação de uma 

perspectiva de investigação, junto ao Programa de Pós Graduação da EERP/USP, 

com uma docente que já vinha trabalhando Paulo Freire em Educação para a 

Saúde, aplicando a investigação qualitativa, mediatizada pela pesquisa-ação, 

totalmente adequada à minha inquietação científica. Isto no ajuste adequado à 

realização deste estudo, que tem como objeto de análise as possíveis mudanças de 

hábitos de portadores sintomáticos de HIV/aids, comparando seus hábitos de 

práticas de atividades físicas anteriores e posteriores à descoberta de sua 

infecção/contaminação pelo HIV. 

A ideia culminou com o desenvolvimento do presente projeto de 

doutorado, dando ênfase na transformação da realidade das pessoas que vivem 

com HIV/aids, através da atividade física, na utilização das técnicas investigativas 

qualitativas humanistas, dentro da metodologia da Pesquisa-Ação, tendo como base 

referenciais teóricos baseados em Thiolentt, Paulo Freire e Bueno, principais 

pesquisadores neste campo metodológico. 
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Para melhor compreender os aspectos humanistas da saúde, procuramos 

estudar a aproximação de teoristas nessa área do saber humano, buscando 

identificações, ainda que de forma sutil, entre Paulo Freire e Viktor Frankl. O 

primeiro, na valorização e na humanização da pessoa e o segundo, destacando a 

importância do noético, ou seja, da dimensão espiritual na vida das pessoas e a 

busca pelo sentido da vida, situações muito presentes em pessoas que vivem em 

situação de risco, condição essa comum entre pacientes de HIV/aids. 

Posteriormente, para um Professor de Educação Física, que estava 

interessado em fazer uma interface do seu campo de investigação da área de 

desempenho humano para a área de Educação para a Saúde e Enfermagem, 

buscando melhor entendimento em Freire e Frankl, ao ingressar no Programa de 

Doutorado. 

Para realizá-lo, além dos compromissos acadêmicos do referido 

Programa de Pós Graduação e aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP), o projeto foi 

posteriormente aprovado para realizar doutorado sanduíche no exterior, através do 

Programa de Mobilidade Internacional do Santander, para desenvolver atividades no 

Laboratório de Fisología del Esfuerzo da Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte de la Universidade Politécnica de Madrid – LFE-INEF/UPM. No 

período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010, foi possível acompanhar e participar 

das pesquisas coordenadas pelo Prof. Dr. Pedro Benito, que incluía a utilização de 

exercícios resistidos no combate da obesidade. Nesta oportunidade, conhecimentos 

importantes foram adquiridos, incluindo o aprendizado de teorias fundamentais, que 

revelam a importância de compreender a relevância desses exercícios para 

recuperar a massa muscular de pessoas que vivem com HIV/aids, atrelando, nesse 

processo, a relação da nutrição, da medicação e da massa corpórea para a 

manutenção da qualidade de vida. 

Esta vivência foi de fundamental significância para a escolha do método 

de treinamento dos participantes deste estudo, que em sua totalidade apresentavam 

lipodistrofia, distribuição irregular de gordura corporal, decorrente do coquetel 

medicamentoso que utilizam, com o intuito de diminuir a sua taxa viral, conhecida 

como Terapia Antirretroviral. 

Sendo assim, a apresentação desta pesquisa resulta da união de muitas 

pessoas, todas empenhadas em transformar positivamente a realidade de pessoas 
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que vivem com o HIV/aids, através da atividade física. Esperamos que este trabalho 

incentive a um maior número de pesquisadores da área de saúde em transformar a 

realidade de pessoas que fazem parte de grupos especiais, como os pacientes de 

HIV/aids, fazendo do seu objeto de estudo não só um fim da investigação, mas 

também, um meio de transformação, visando não obstante, a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, especialmente, daqueles que vivem com HIV/aids. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A aids, nos últimos tempos, tem representado um grande problema, 

tornando-se uma incomparável fonte de mobilização do conhecimento humano, em 

decorrência de sua gravidade, trazendo severa preocupação ao cenário da saúde 

pública, nacional e internacionalmente, atingindo tanto o nível pessoal, como o 

coletivo. Esta demanda resultou em importantes investimentos científicos, 

agregando a multi, trans e interdisciplinaridade no campo da investigação científica 

acerca deste tema. 

É neste contexto que surge a nossa inquietude, para trazer uma 

contribuição no campo da Educação Física na interface com a Saúde e 

Enfermagem, razão da motivação da presente pesquisa, relacionando a atividade 

física, com meio de promoção para a qualidade de vida e de Educação para a 

Saúde, voltada para pessoas que vivem com HIV/aids. 

Na década de 1980, surgem os primeiros casos confirmados de uma 

doença até então desconhecida em nível laboratorial, cujo vírus vem atingindo o 

sistema imunológico do ser humano, diminuindo as chances de defesa do organismo 

contra agentes agressores, comprometendo severamente a saúde como um todo, 

indiscriminadamente. 

Esta doença passou a ser mundialmente referenciada como Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida – AIDS/SIDA e seu vírus recebeu a denominação em 

inglês de Human Immunodeficiency Virus – HIV, cujas células alvos de defesa do 

organismo são os linfócitos do Grupamento de Diferenciação 4 – CD4. As doenças, 

que aproveitavam essa deficiência no sistema de defesa do organismo, são 

chamadas de doenças oportunistas e as pessoas doentes receberam a 

denominação inicial de aidéticas, hoje, referenciadas como pessoas que vivem com 

HIV/aids (HOT et al., 2007). 

Por se tratar de uma doença, até então, desconhecida e incurável, 

descoberta em laboratório, com alta virulência e mortalidade, rapidamente os meios 

midiáticos se encarregaram de associar o aparecimento da doença com a 

possibilidade de uma epidemia e pandemia mundial, a ponto do jornal francês Le 

Figaro alcunhar a aids como “a primeira doença da mídia” (SPINK et al., 2001). 

Antes mesmo dos avanços científicos serem comunicados em congressos e 

periódicos internacionais, a sociedade já recebia inúmeras informações sobre a 
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doença, muitas delas de natureza sensacionalista, que ajudaram a disseminar um 

preconceito peculiar às enfermidades que possuem estas características de 

virulência e mortalidade. No caso específico da aids, este preconceito teve uma 

dimensão maior, devido ao contágio pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

acontecer, preferencialmente, através do contato sexual. Esta síndrome foi 

relacionada às pessoas que participavam do que passou a ser dominado de “grupo 

de risco”, incluindo homossexuais masculinos, usuários de drogas injetáveis e 

pessoas dependentes de transfusão de sangue. 

Vale destacar que está nítido que esta correlação foi prematura e 

fomentou muitos debates nos mais diferentes níveis sociais acerca do 

comportamento humano e as possibilidades de risco em contrair a aids, como se a 

doença tivesse um paralelo único com o comportamento sexual dos infectados. 

Neste sentido, Grmek (1995) se opunha a esta visão que o surgimento da aids tinha 

uma origem unicamente biológica, ou exclusivamente social. Os dois fatores 

contribuíram decisivamente para esse aparecimento e desempenhavam um papel 

importante no atual mecanismo de propagação da doença. A análise ou a tendência 

em analisar somente um desses fatores de forma dissociada levou e ainda leva a 

um viés da observação, que por sua vez pode estimular o preconceito, comum nos 

debates e análises dessa doença. 

A proposta de desenvolvimento de uma pesquisa e criação de um 

programa educativo-terapêutico de atividade física regular, como técnica 

educacional voltada para a promoção da saúde, para pessoas que vivem com 

HIV/aids, submetidas à Terapia Antirretroviral de Alta Potência (HAART) e que 

apresentam os efeitos colaterais dessa terapia, é a principal justificativa do presente 

estudo, que tem o intuito de fundamentar essa prática de atividade física e a 

espiritualidade como variáveis importantes no enfretamento da aids e das 

consequências de utilização das terapias antirretrovirais, além da promoção da 

qualidade vida desse grupo especial de pessoas.  
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3. OBJETIVOS 

 

Baseando-nos, portanto, em referenciais teóricos e práticos sobre as 

questões centrais desta investigação, propusemos levantar os objetivos que se 

seguem. 

 

O objetivo geral deste estudo é pesquisar pessoas que vivem com 

HIV/aids, que sofrem os efeitos colaterais do uso da HAART, visando investigar 

sobre a doença, propondo desenvolver programa socioeducativo e terapêutico de 

treinamento físico específico para este grupo de pessoas, analisando a 

aplicabilidade e benefícios da utilização desta técnica educativa para a promoção da 

saúde e da qualidade de vida. Isto nos levou a: 

 

 Realizar um levantamento dos hábitos de vida dos participantes 

deste estudo, considerando as diferentes variáveis qualitativas, com o intuito de 

fornecer informações sobre as formas individuais de enfrentamento e entendimento 

da doença; 

 Trabalhar atividades sócio educativas e terapêuticas de treinos 

físicos específicos para pessoas que vivem com HIV/aids, visando a promoção da 

saúde e a qualidade de vida. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 A aids e a unificação de termos – um caminho para o politicamente 

adequado 

 

A partir da identificação do primeiro caso de aids, há pouco mais de 30 

anos, nos Estados Unidos, definições, caracterizações e conceituações foram 

agregadas ao nosso cotidiano, nem sempre com a neutralidade que o termo 

politicamente correto se propõem em oferecer. Esta imparcialidade original fez com 

que, à luz do conhecimento da época, muitos dos termos criados e divulgados pelos 

diferentes meios de comunicação, contribuíram de forma decisiva para uma das 

maiores dificuldades das pessoas que vivem com o HIV/aids: o preconceito. 

Borges (1996) lembra que não existe uma definição clássica para o termo 

politicamente correto. O caráter dinâmico é um fator decisivo para a adequação 

desse termo, de acordo com suas adequações temporais, políticas e sociais. O 

ponto de união pela busca de uma palavra ou expressão que sintetize um grupo, um 

segmento ou uma classe social é a neutralidade que esta palavra ou expressão 

tende a representar. 

Em decorrência deste pressuposto, não cabe aqui tentar discutir as 

terminologias envolvidas com o histórico da aids, seu grau de (im)parcialidade e no 

possível impacto no preconceito que envolve a síndrome. A discussão proposta 

nesse item serve para fundamentar a terminologia utilizada neste estudo, que tem o 

compromisso de diminuir este preconceito, a partir da nova configuração que a aids 

se apresenta à sociedade. 

Os primeiros casos diagnosticados como aids, ocorreram em cinco 

homens jovens e homossexuais, internados em três hospitais da Califórnia, nos 

Estados Unidos, no período entre outubro de 1980 a junho de 1981. Em todos foram 

constatadas biópsia positiva para Pneumocystis carinii pneumonia e diagnosticados 

previamente com citomegalovírus, condições peculiares às pessoas que estão em 

estágio imunodepressivo avançado (GOTTLIEB, 2006). Três desses jovens 

morreram durante esse período. A associação entre o acometimento da 

Pneumocystis carinii pneumoni, da linfadenopatia e do sarkoma de Karposi, com o 

estágio avançado de imunodepressão, fizeram com que o Centro de Controle de 

Doenças dos Estados Unidos (1982) denominassem estas infecções de infecções 
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ou doenças oportunistas, termo comumente usado até os dias atuais e que 

também será usado ao longo deste texto, para se referir às doenças ou infecções 

que acometem às pessoas que vivem com HIV/aids, aproveitando-se da janela 

imunológica causada pela infecção do vírus. 

Devido a esta complexidade patológica, logo em sua origem, a suspeita 

inicial de uma doença foi transformada para uma síndrome, que foi denominada em 

inglês de Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS, cuja sigla AIDS passou a 

representar um neologismo da língua inglesa, que foi traduzido para o português 

como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA. Devido a forte influência da 

língua inglesa no país, o termo AIDS prevaleceu sobre SIDA, no Brasil, que 

acompanhou a Organização das Nações Unidas – ONU e adotou a sigla AIDS como 

neologismo para demarcar a síndrome, podendo ser grafada em minúsculas, como 

aids (LIMA, 2000). 

Em 1983, o vírus da aids foi isolado e denominado em inglês de Human 

Immunodeficiency Accquired – HIV, cuja sigla, assim como a AIDS, logo se tornou 

um neologismo adotado na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Neste texto, a 

nomenclatura adotada para denominar o vírus da aids foi HIV. 

Blouin e Chimot (1987) chamavam a atenção que a associação imediata 

da aids com os grupos homossexuais, usuários de drogas injetáveis e 

posteriormente com o fato de acometer as populações do terceiro mundo, seria 

terreno fecundo para a estigmatização da síndrome, criando rótulos que foram 

utilizados pela mídia e que acabaram por divulgar negativamente a síndrome na 

sociedade mundial e que ainda permanecem enraizados na cultura coletiva. Esta 

previsão inicial foi confirmada e neologismos foram criados, como aidético, usado 

para indicar a pessoa que está doente de aids, soropositivo, definindo a pessoa que 

é hospedeira do vírus, porém não estando necessariamente doente de aids. As 

pessoas que não tinham o vírus, todavia, eram pessoas homossexuais, ou que 

faziam uso de drogas injetáveis, foram e ainda são categorizadas como fazendo 

parte de uma parcela social denominada grupo de risco, ou pessoas com 

comportamento de risco e, mais recentemente, pessoas em situação de risco para a 

contaminação/infecção pelo vírus da aids (BLOUIN e CHIMOT, 1987). 

Fica claro que não existe qualquer neutralidade nas expressões criadas e 

o termo aidético, por exemplo, teve a mesma carga de segregação que leproso, para 
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as pessoas que possuem hanseníase, estigmatizando ainda mais este grupo de 

pessoas. 

Neste texto, os termos que possuem um componente estigmatizante, ou 

que atualmente não condizem com a proposta de neutralidade no tratamento com o 

ser biológico, somente serão utilizados em respeito à originalidade das citações e 

referências utilizadas, ou para dar ênfase a um determinado contexto no passado. 

Com a intenção de padronizar uma nomenclatura para esse trabalho, levando em 

consideração à busca pela neutralidade dos neologismos advindos da aids, como 

fenômeno linguístico recente, as seguintes palavras e expressões serão utilizadas, 

ao longo deste estudo: 

 

 aids: sinônimo de Aids, AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; 

 HIV: sinônimo de vírus da imunodeficiência humana; 

 Pessoas que vivem com HIV/aids: homens e mulheres, que possuem virologia 

positiva para aids, nos diferentes estágios da síndrome. Para se dar ênfase ao 

gênero, idade, ou estágio patológico da pessoa, o termo pode ser substituído por 

mulheres que vivem com HIV/aids, idosos que vivem com HIV/aids, ou pacientes 

de HIV/aids. 

 Pessoas em situação de risco: sinônimo de grupo de risco, ou pessoas cujo 

comportamento aumenta as chances estatísticas de contrair o HIV. 

 Participantes: pessoas que vivem com HIV/aids, que foram agentes da 

construção desse estudo, desde a coleta individual dos dados, a aplicação 

completa do programa socioeducativo de treinamento, até a apresentação dos 

resultados dessa investigação. 

 

 

4.2 Aids como fenômeno mundial 

 

4.2.1 Historicidade da aids 

 

Com o cuidado de não cair na armadilha da discussão biológica da 

doença, para se entender a aids como fenômeno biológico e social, faz-se 

importante a compreensão de sua origem e patogenia, a partir da busca científica 
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que teve início no anúncio do primeiro caso da doença, em 1981, nos Estados 

Unidos. 

Os primeiros casos registrados de aids no mundo datam dos anos de 

1977 e 1978 e são comprovadamente registrados como aids, no início da década de 

80 (BRASIL 2007). No período entre o primeiro registro de aids, em 1981 até 1984, 

uma corrida científica ao redor do mundo teve início objetivando a compreensão 

desta doença, que atingia o sistema imunológico, criando um quadro grave de 

imunossupressão, permitindo a ocorrência das infecções oportunistas e de 

determinados tipos de câncer. Dentre esses estudos, há destaque importante para 

os grupos de pesquisa liderados por Robert Gallo, nos Estados Unidos e Luc 

Montagnier, na França, considerados os responsáveis pelo isolamento do HIV, o 

entendimento de seu mecanismo de patogenia e a criação dos primeiros testes 

sanguíneos para sua detecção (GALLO; MONTAGNIER, 2003). 

A aids é resultante de duas cepas de vírus, o HIV-1, com origem indefinida 

e o HIV-2, com origem no continente africano. Ambas as cepas humanas resultaram 

da evolução genética de Vírus da Imunodeficiência em Símios (SIVs), cujo 

desenvolvimento em humanos pode ter acontecido tanto pela transmissão viral do 

macaco para o homem, quanto paralelamente a partir de ancestrais comuns. As 

cepas de vírus humanas caracterizam-se pela grande variabilidade genética, a partir 

do seu alto poder de mutação. Por conseguinte, a virulência do HIV é extremamente 

variável, permitindo a um soropositivo a convivência assintomática durante anos, 

enquanto que em outros pacientes, sua ação patogênica pode se manifestar 

rapidamente e de forma muito mais expressiva (GRMEK, 1995). 

O primeiro caso notificado de aids, no Brasil, é de 1980. Porém, só foi 

devidamente registrado em 1982 (BRASIL, 2007). Como os primeiros casos 

registrados foram de jovens homossexuais masculinos, logo foi feita uma correlação 

entre a doença e essa atividade sexual (SANTOS et al., 2002). Rodrigues Júnior e 

Castilho (2004) afirmam que nesta década o perfil das pessoas com HIV/aids, no 

país, era, na sua grande maioria, de homens brancos, com grande potencial 

socioeconômico, moradores de grandes centros urbanos, principalmente, São Paulo 

e Rio de Janeiro, pertencentes aos grupos de transmissão de homossexuais e 

bissexuais, além de pessoas com hemofilia ou de receptores de sangue. Parker e 

Camargo Júnior (2000) apontam para a mudança desse perfil, a partir do início da 

década de 90, período caracterizado como de transição epidemiológica, marcado 
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pela heterossexualização da doença, homogeneização entre os sexos, aumento do 

número de casos em classes mais inferiores e aumento da prevalência fora dos 

eixos urbanos, características também encontradas no estudo de Fonseca, 

Szwarcwald e Bastos (2002). 

Segundo o Boletim Epidemiológico aids/DST (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010), no período de 1980 a 2010, foram notificados 592.214 casos de aids no 

Brasil, com 58,11% na região sudeste; 19.52% na região sul; 12,56% no nordeste; 

5,75% no centro-oeste e 4,18% no norte. Esse boletim alerta sobre a proporção 

entre homens e mulheres infectados, que em 1983 era de 40 homens para cada 

mulher infectada. Passou, em 2010, para 1,5 homem por mulher infectada, 

destacando o aumento exponencial do número do sexo feminino no Brasil. 

Na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Machado et al. (1997) 

divulgaram estudo referente ao perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com 

HIV/AIDS, internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, durante o período de 1987 a 1991, através da análise de 296 

prontuários, indicando que a maioria dos pacientes era da própria cidade, 89% 

possuíam menos de 40 anos, com predomínio de 85% do sexo masculino, 78% da 

raça branca e que a mediana de sobrevida, após a detecção do HIV era de 4 meses. 

Noriega (2006), através de reportagem fundamentada em pesquisa divulgada pelo 

Sinan/Vigilância Epidemiológica/Programa Estadual DST/AIDS-SP, alerta que a 

cidade de Ribeirão Preto é a primeira cidade do interior do estado de São Paulo em 

números de casos absolutos de aids, com 4.440 casos registrados, até aquela data. 

 

 

4.2.2 Origem e transmissão do HIV 

 

O HIV é um retrovírus humano, resultante da mutação de uma cepa de 

vírus encontrados em mais de 20 espécies de macacos africanos, cujo contágio para 

os humanos pode ter acontecido originariamente a partir da manipulação ou 

ingestão da carne de macacos infectados, em pequenas comunidades da África 

Central, na segunda metade do século XX, (PINTO et al., 2007; RAMBAUT et al., 

2004). Veronesi (1991) inclui o contato sexual entre homens e macacos infectados 

como uma das possíveis causas para a introdução do vírus e sua posterior mutação 

na espécie humana. 
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A origem africana do vírus, a partir da contaminação entre símios e 

humanos, é uma tese consideravelmente aceita na literatura, decorrente de estudos 

epidemiológicos retrospectivos que puderam confirmar a presença da doença em 

nativos africanos, em 1965, antes do aparecimento do primeiro caso nos Estados 

Unidos. Porém, seres humanos africanos manipulam e comem macacos há séculos, 

gerando a inquietação da manifestação do vírus em pessoas acontecer somente na 

segunda metade do século passado. Contrapõe Montagnier (1994) a teoria da 

combinação genética entre as duas espécies, sugerindo que o HIV poderia resultar 

da interação entre os HIVs africanos, de baixa virulência com os micoplasmas 

americanos, o que confirma o aparecimento contemporâneo dos primeiros casos de 

aids terem acontecidos nos dois continentes. 

Bruhn e Gilbert (2011) apontam, em estudo de revisão de literatura, que 

existem dois tipos de vírus causadores da aids: o HIV-1 e o HIV-2. As formas de 

contágio são as mesmas e dentro do organismo humano ambos possuem a mesma 

ação, com a diferença que o HIV-2 possui uma carga viral menor, o que diminui a 

possibilidade de transmissão. O HIV-2 é mais frequente nos países africanos, mas já 

foi encontrado em mais de 15 países, incluindo o Brasil, o que não representa um 

risco maior que o HIV-1, primeiro a ser descoberto, com carga viral maior e presente 

na maior parte das pessoas que convivem com HIV/aids nos países ocidentais. A 

extrema variabilidade genética do HIV, principalmente do HIV-1, com vários subtipos 

de vírus, influencia seus diferentes graus de virulência, fatores relacionados 

intimamente com o número de infectados. Quanto maior o número de infectados, 

maior será o poder de replicabilidade do vírus e consequentemente maior a 

diferenciação dos tratamentos que serão submetidos, além da dificuldade de 

controle da doença (GUTIERREZ, 2004). 

O HIV pode ser transmitido pelo sangue, contato sexual ou pela 

transmissão vertical, que corresponde à infecção de mãe para filho, seja através da 

placenta, durante a gravidez, ou pelo aleitamento materno, após o nascimento. A 

introdução do vírus no organismo não representa a manifestação da aids, como 

doença propriamente dita. Após o contágio, quatro fases podem ser consideradas 

marcantes no processo evolutivo da aids: infecção aguda, fase assintomática, fase 

sintomática e aids (BRASIL, 2011). 
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4.2.3 Estágios evolutivos da aids 

 

O Ministério da Saúde (2011) indica que após a infecção pelo HIV, sob o 

aspecto clínico, a aids pode ser dividida em 4 fases: infecção aguda; fase 

assintomática, também conhecida como latência clínica; fase sintomática inicial ou 

precoce; e aids. 

A fase da infecção aguda ocorre em mais de 50% dos pacientes e 

corresponde a fase da incubação do HIV, que vai desde o contágio até o 

aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Varia entre 3 a 6 semanas após a 

infecção pelo vírus, com o aparecimento de alguns sintomas como febre, mialgias, 

cefaleias, erupções cutâneas, entre outros, o que dificulta o diagnóstico em 

decorrência da semelhança com outras doenças virais. A segunda fase é chamada 

de fase da infecção assintomática, que corresponde à fase onde ocorre uma 

resposta do sistema imunológico com as constantes mutações do vírus. Possui 

duração variável, podendo chegar a anos, mas sem o aparecimento de doenças 

novas, porém o vírus já é detectado por exame específico de sorologia sanguínea. 

Após esta fase, os glóbulos brancos começam a perder a batalha para o vírus, 

principalmente os do grupamento CD4, havendo uma queda brusca em sua 

concentração no sangue, caracterizando a fase da doença sintomática inicial, com 

sintomas e sinais de intensidade variável, como fadiga, emagrecimento, febres 

noturnas e diarreias. O estágio mais avançado da doença é chamado de aids, com 

o aparecimentos das doenças oportunistas, que incluem hepatites virais, 

tubecurlose, toxoplasmose, alguns tipos de cânceres e pneumonia (BRASIL, 2011). 

Mugavero (2008) chama a atenção no sentido de que a evolução 

patogênica da aids, a duração de suas fases e as características das mesmas 

dependem de vários fatores que não estão relacionados somente com a carga viral 

e com a concentração de CD4 no organismo das pessoas que convivem com 

HIV/aids.  

O estudo desses fatores é de extrema importância no direcionamento das 

políticas de atendimento e tratamento a esses pacientes, além de definirem o perfil 

epidemiológico de cada região e as estratégias públicas de prevenção, combate e 

controle da doença (BRASIL 2011). 
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4.2.4 Tratamentos convencionais da aids 

 

A compreensão sobre os mecanismos de reprodutividade do HIV nos 

diferentes tecidos do corpo e seus mecanismos de deterioração dos linfócitos CD4 

permitiu a criação dos primeiros padrões de detecção da carga viral e sua correlação 

com os diferentes estágios da doença, possibilitando o mapeamento do quadro 

clínico da doença. Esta correlação entre concentração de HIV, diminuição do CD4 e 

aumento dos riscos de doenças oportunistas fez com que os tratamentos para 

combater a aids se concentrassem em combater e impedir os mecanismos de 

reprodução viral, diminuindo os riscos dos danos imunológicos e consequentemente, 

a evolução da doença para seu estágio mais avançado. Este tipo de terapia passou 

a ser chamada de terapia antirretroviral - TARV (FARIAS et. al., 2006). 

A primeira droga antirretroviral foi o AZT, que conseguiu reduzir a carga 

viral do HIV, começando a ser utilizada em 1987, dando início a era da monoterapia, 

onde o tratamento da aids era feito com a utilização básica de um medicamento. 

Segundo Hoffman, Rockckstroh e. Kamps (2003) este tipo de terapia foi usada até 

meados de 1995, momento em que foi lançada a combinação de dois ou mais 

medicamentos, dando início aos chamados coquetéis antiaids. 

Segundo a OMS (2005) os padrões atuais de tratamento da aids referem-

se à utilização das terapias antirretrovirais de alta potência – HAART, que combinam 

no mínimo 3 tipos de medicamentos, objetivando potencializar e maximizar a 

qualidade de vida das pessoas que vivem com o HIV/aids. Normalmente esse 

tratamento utiliza entre 2 a 16 cápsulas por dia e é indicado para pacientes que 

possuem uma contagem de CD4 entre 200 a 300 cel/µL, com uma alta carga 

plasmática de HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Para Alencar, Nemes e Velloso (2008), a utilização das TARV e mais 

recentemente, das HAART, propiciaram a diminuição da taxa de morbidade e 

mortalidade da aids, transformando-a de uma doença aguda e fatal para uma 

doença crônica, condição que depende diretamente do grau de adesão do paciente 

ao tratamento, perfil comum na maioria das terapias das doenças de natureza viral. 

Esses autores indicam que as TARV não levam à cura da aids e esta característica 

reforça a atual condição de aids como doença crônica, onde já não cabe o termo de 

doentes da aids ou aidéticos e sim pessoas que vivem com HIV/aids. 
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Cerca de 40 a 50% das pessoas que utilizam as HAART apresentam 

alterações na distribuição da gordura corporal, com mudanças no perfil lipídico e 

glicêmico, que foram denominadas de síndrome lipodistrófica – SL. Além das 

diferenças morfológicas, a SL provoca o aumento do risco para doenças 

ateroscleróticas e cardiovasculares, mesmo em pacientes que não são considerados 

obesos (GUIMARÃES et. al., 2007). 

Indubitavelmente a utilização das HAART, a partir de 1995, com a 

consequente transformação da aids em uma doença crônica, constituiu uma das 

mais importantes vitórias no tratamento da doença. O aumento da expectativa de 

vida das pessoas que vivem com HIV/aids, propiciou a adoção de políticas públicas 

que garantam o acesso integral e universal ao tratamento da aids com a HAART  e 

principalmente, a melhoria da qualidade de vida destas pessoas, em função das 

consequências do uso deste tipo de terapia, incluindo a SL e as diferentes 

alterações metabólicas. 

O Brasil novamente esteve na vanguarda da política pública voltada para 

o tratamento da aids e foi o primeiro país do mundo a liberar o tratamento cirúrgico 

para a lipodistrofia pelo Sistema Único de Saúde – SUS (ALENCAR; NEMES; 

VELLOSO, 2008). 

Esta mudança do cenário da aids para uma doença crônica atingiu 

também o campo científico, principalmente na natureza dos estudos e investigações 

sobre a aids. O aumento da sobrevida e o uso contínuo dos medicamentos 

antirretrovirais das pessoas que vivem com HIV/aids, propiciaram uma atenção 

peculiar à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, que normalmente 

possuem uma carga viral baixa, mas que sofrem os efeitos colaterais da HAART, 

principalmente, a SL e as alterações metabólicas lipídicas e glicêmicas. 

 

 

4.2.5. Sociodemografia da aids 

 

Parker e Camargo Júnior (2000) indicavam que a doença, inicialmente 

caracterizada como uma enfermidade associada aos homossexuais e usuários de 

drogas, no final da década de 90, já apresentava um crescimento considerável entre 

os grupos heterossexuais e invadindo as camadas mais pobres da população, com o 

contágio entre marido e mulher cada vez mais presente. 
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O recente relatório da Organização Mundial da Saúde – OMS, chamado 

de “Aids aos 30: Nações na Encruzilhada”, divulgado em 2010, apresenta um 

decréscimo de 25% no número total de pessoas infectadas pelo HIV, com 34 

milhões de pessoas convivendo com o HIV/aids. Indica que 92% dos países no 

mundo tem políticas públicas para o tratamento da aids, crescendo 53% no período 

entre 2006 e 2010, o que demonstra um despertar positivo das políticas públicas na 

prevenção e combate à aids. Negativamente, chama-se a atenção para o aumento 

da incidência de infecção do vírus na população jovem mundial, principalmente, em 

meninas e mulheres jovens entre 15 e 24 anos, que correspondem a 26% dos novos 

casos de aids no mundo. Alerta também para o aumento do percentual de pessoas 

que abandonam o tratamento, principalmente em países subdesenvolvidos, onde 

uma em cada cinco pessoas deixam de utilizar a terapia antirretroviral de alta 

potência – HAART (UNAIDS, 2010; PONCE DE LEÓN ROSALES; RODRÍGUEZ-

ALVAREZ, 2010). 

O Brasil segue esta tendência mundial de aumento da incidência de aids 

entre os jovens, segundo o último Boletim do Ministério da Saúde (2010), com uma 

taxa de infecção cada vez maior em jovens com menor grau de escolaridade. 

Segundo esse boletim a incidência da aids se encontra estabilizada na população 

brasileira, desde 2000, apresentando em 2008 18,2 casos para cada 100 mil 

habitantes. A prevalência de aids no Brasil corresponde a 544.856 casos, notificados 

no período entre 1980 a junho de 2009, com 4% na região Norte, 6% no Centro 

Oeste, 12% na região Nordeste, 19% na região Sul e 58% na região sudeste do 

país. 

Concomitantemente aos estudos da etiologia e patogenia da aids, que 

marcaram os primeiros 10 anos de descoberta da doença, investigações de 

natureza observacional e quantitativa se iniciaram com o objetivo de amenizar as 

consequências dos diferentes estágios de patogenia do HIV, além dos efeitos das 

doenças oportunistas. Nessa primeira década da doença, as primeiras políticas 

públicas se ativeram na prevenção, com o incentivo ao uso de preservativos para o 

sexo seguro e a diminuição de parceiros. Poucos serviços específicos para o 

tratamento da doença foram criados, tendo em vista a ineficácia da terapêutica em 

uso, em função do conhecimento vigente sobre a aids. 
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4.3. Educação para a Saúde no contexto da aids 

 

Não se trata mais da Educação como um processo individual de 

transmissão de conhecimento. Ela é muito mais ampla, abrangendo o registro dos 

recursos como meios que colocam a pessoa no meio social. Desta maneira, a 

Educação voltada para o ser holístico é a forma mais eficiente de se alcançar uma 

sociedade mais humana, mais justa e igualitária, através da prática da cidadania 

(BUENO, 2001; BUENO; 2009). 

O conceito de saúde também é muito mais abrangente não representando 

somente a ausência de doenças. Corresponde ao funcionamento adequado do 

corpo, em determinadas condições éticas e ambientais. Fatores sociais, físicos e 

psicológicos podem intervir e alterar o estado de saúde de uma pessoa, conferindo à 

saúde uma natureza multifatorial e interdependente. Educação e a Saúde estão 

comprometidas com a visão integral do ser humano, pois são dependentes dos 

fatores que o formam, sejam biológicos, físicos, sociais, religiosos, ou psicológicos. 

Portanto, Educação e Saúde se inter-relacionam, ao logo de toda a nossa 

existência, através de ações educacionais preventivas, evitando, com isto, a 

contaminação ou infecção de determinados vírus, bem como, da reeducação, ou 

reestruturação educacional, após a aquisição da doença (BUENO et al., 1994). 

Portanto, a visão totalizadora (não totalitária) do ser humano deve ser 

também aplicada à saúde pública. Ceccim (2005) sugere que uma das mais 

importantes metas para saúde coletiva no Brasil é torná-la uma rede pública de 

ensino-aprendizagem, constituindo-se um processo de educação permanente. 

Para Gazzinelli et. al (2005) o princípio básico para se educar na saúde é 

que vários problemas da saúde são decorrentes do baixo nível educacional da 

população brasileira, que poderiam ser amenizados através de ações mais 

educativas e que ninguém melhor que o sujeito para ter a consciência do que é 

melhor para ele. 

No contexto da aids, o foco das ações educativas majoritariamente se 

aplicava à prevenção e à adesão do paciente ao seu tratamento (MERCHÁN-

HAMANN, 1999).  

Mais recentemente, com a condição crônica que a doença assumiu, em 

função do uso da HAART, integrou-se ao rol das ações educativas voltadas para a 

aids as estratégias de convivência em longo prazo com a doença, incluindo o 
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combate aos efeitos da utilização da TARV, como a SL e outras doenças 

metabólicas. 

Ayres (2002), abordando especificamente sobre ações educativas para a 

prevenção da aids, propõe uma atitude mais emancipadora, não centralizada 

somente nos grupos de risco, mas pulverizada entre todas as camadas sociais, 

idades e sexo. Da mesma forma, há que se considerar a importância da aplicação 

dos exercícios físicos como processo de educação corporal, relaxamento e 

recomposição da saúde física, mental e social da pessoal em geral, mas 

sobremaneira, à pessoa acometida pelo vírus em questão. 

A aids e sua sintomatologia, associadas à falta de conhecimento e ao 

preconceito que as pessoas que vivem com HIV/aids vêm sofrendo, em decorrência 

dos fatores morais negativos atribuídos à aquisição do vírus, constituem um dos 

principais agravantes para involução da doença, pois agem diretamente no fator 

psicológico e social dos pacientes, diminuindo sua autoestima e qualidade de vida 

(SADALA, 2000). Em muitos casos, esse isolamento e preconceito são estimulados 

por nós, profissionais da saúde, que lidamos diretamente com o paciente com aids 

e, por mais incrível que possa parecer, motivados pelo desconhecimento. Gir et al. 

(1999) já alertava para os perigos desses desconhecimentos e as possíveis 

implicações clínicas e sociais no tratamento de pessoas com aids. Apontava que 

grande parte dos universitários dos cursos de Enfermagem, Odontologia e Farmácia 

da USP, em Ribeirão Preto, desconheciam parcialmente e integralmente o que era a 

aids, chamando atenção para a importância de ações educativas de natureza 

específica e periódicas, voltadas para profissionais e alunos universitários da área 

de saúde. 

 

 

4.4 Atividade física e aids 

 

Do ponto de vista psicológico, o HIV não atua diretamente em nenhum 

sistema neurológico, que venha a alterar, por mecanismo fisiológico, o 

comportamento da pessoa infectada, a menos que uma dessas estruturas venha a 

ser atingida por uma doença hospedeira, no desenvolvimento da doença. Mas, para 

Remor (1999), os abalos psicológicos relacionados com a doença podem acontecer 

até mesmo antes de a pessoa descobrir se é ou não soropositiva para o HIV. Com 
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isso, ele analisa o perfil psicológico do paciente com HIV, nas seguintes fases: 

quando a pessoa suspeita estar infectada, que normalmente a pessoa apresenta um 

comportamento de risco e ansiedade pelo resultado do exame; quando a pessoa 

realiza e conhece o resultado do teste e, em caso de negatividade, apresenta uma 

sensação de alívio e descarga emocional. Em caso de positividade, pode ocorrer o 

choque emocional, a negação, a agressividade, o pacto, a depressão e a aceitação; 

durante a evolução do HIV/aids, as alterações emocionais mais comuns são a 

ansiedade, como resposta a uma ameaça e a depressão, pela perspectiva negativa 

que a doença impõe. 

Na grande maioria das pessoas que vivem com o HIV/aids, a alteração de 

sua rotina diária, que inclui a adesão à TARV, são fatores decisivos para a queda da 

qualidade de vida, principalmente relacionada aos fatores psicológicos, que 

envolvem a aids. A própria constatação da presença do vírus transforma a pessoa 

em “soropositiva”, o que lhe confere uma mudança de hábito radical, na maioria das 

vezes imposta por ela mesma, em decorrência da carga negativa que essa doença 

possui em nossa sociedade. Dentre as mudanças de hábito, a atividade física, como 

processo educativo-terapêutico, é uma das variáveis que são alteradas. Mesmo 

aquelas pessoas que estão na fase assintomática da doença, ou que possuem uma 

carga viral baixa, pelo uso da HAART, deixam de praticar seu esporte regular, 

recreação, musculação em academia, natação, entre outros, para evitar a 

possibilidade de exposição ao preconceito, aumentando o seu tempo de isolamento 

social e deixando de usufruir dos benefícios psicológicos e morfofisiológicos da 

atividade física regular. 

Especificamente, com relação aos portadores de HIV e pacientes com 

aids, a literatura científica que investiga a relação entre atividade física e a evolução 

da qualidade de vida dos pacientes soropositivos é escassa e recente. O uso da 

HAART e as consequências da utilização desta terapia, como a SL e os distúrbios 

metabólicos associados ao uso desta medicação, estimulou a investigação da 

relação entre atividade física e os possíveis benefícios psicológicos e 

morfofisiológicos que ela pode proporcionar nas pessoas que vivem com HIV/aids. 

Neste sentido, Gomes et. al (2010) constatam que um programa 

educativo terapêutico de atividade física regular, de baixa intensidade, melhorou a 

percepção da satisfação de vida dos participantes. Souza e Marques (2009) afirmam 

que a investigação dos efeitos dos treinamentos aeróbios e /ou resistidos 
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(musculação) são importantes para a diminuição do estresse e da ansiedade dos 

pacientes que vivem com HIV/aids, bem como na amenização dos efeitos do uso da 

HAART. Porém, chamam atenção que não existe conhecimento científico suficiente 

para se afirmar a intensidade e qual tipo de protocolo de treinamento é mais 

indicado para esse grupo de pessoas, levantando a necessidade de maiores 

investigações nesta direção. Seidl e Machado (2008) apontam que a estratégia mais 

utilizada para combater a SL em pessoas que vivem com HIV/aids e usam a HAART 

é a prática regular de atividade física. 

Todavia, nesse processo, o incentivo ao lazer e recreação bem como ao 

desenvolvimento de atividades educativas e para o exercício físico pode auxiliá-lo 

para o auto-cuidado e para autoestima. 

A maioria dos estudos que correlacionam uma vida ativa às variáveis 

epidemiológicas indica que o exercício regular promove adaptações positivas no 

organismo, que interferem diretamente no estilo e qualidade de vida dos praticantes, 

independente da idade e atividade profissional (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE, 1998). Antunes et al. (2006) afirmam que existe uma associação positiva 

entre exercício físico e conservação da capacidade cognitiva nos idosos, sugerindo 

que entre esses, os mais ativos têm menos propensão à demência e ao declínio 

cognitivo. 

Com relação à aids, apesar da descoberta da doença já estar no seu 

trigésimo aniversário, no Brasil, ainda existem poucas publicações que relacionam a 

prática da atividade física e seu possível benefício para diminuição dos fatores de 

risco, resultantes da evolução da doença. Nessa temática, os estudos se 

concentram nos efeitos fisiológicos do treinamento, mais especificamente sobre a 

concentração de glóbulos brancos e o combate da lipodistrofia, decorrentes da aids. 

Em estudo sobre os fatores que provocavam estresse, em 150 mulheres 

portadoras de HIV, Tunala (2002) constatou que o tratamento e a doença não eram 

relatados como o fator principal de estresse (14%). Os problemas sociais, advindos 

da doença, representaram o maior número de respostas, principalmente os 

relacionamentos entre o parceiro (12%), filhos (14%) e outras pessoas (9%); a 

vivência de discriminação (7%) e problemas financeiros (8%) e profissionais (7%). 

Wu (2000) indica que o tratamento da aids deve ser voltado para um processo de 

reestruturação da vida do paciente, incluindo também um programa planejado de 

exercícios físicos, como coadjuvante deste processo de reestruturação. Neste 
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sentido, é que este projeto está inserido, ou seja, propondo buscar a compreensão 

da realidade dos pacientes com aids, do hospital (ambulatório) a ser estudado, 

visando promover um processo de reestruturação de vida, a partir da possibilidade 

de aplicação de atividades físicas e recreativas planejadas, com ênfase na 

socialização de todos os envolvidos com o soropositivo, incluindo família, trabalho e 

profissionais de saúde, de tal forma que se possa contemplar uma visão multi, trans 

e interdisciplinar em seu processo afetivo, vislumbrando à pessoa que vive com 

HIV/aids uma vida mais digna, mais humana, mais plena e mais feliz. 

 

 

4.5 Espiritualidade e aids 

 

O sentido da espiritualidade é comumente alterada no cotidiano das 

pessoas que vivem com HIV/aids. Pargament et al. (1990) constata que é muito 

comum as pessoas atribuírem a Deus o aparecimento de certas doenças e 

utilizarem essa crença como estratégia de enfrentamento no adoecimento. Faria e 

Seidl (2006) apontam que, ao mesmo tempo em que a religião pode ser um fator 

positivo para o enfrentamento da aids, também pode vir acompanhada do 

isolamento social no ambiente religioso comunitário, pelo medo do preconceito que 

as outras pessoas podem ter, em função da associação das práticas sexuais das 

pessoas que vivem com o HIV/aids, condenadas pela maioria das religiões. 

Neste sentido, a busca de uma educação humanizada, para a busca do 

sentido da vida, tem valor significativo, tendo em vista, a melhora da qualidade de 

vida. Para Frankl (2008), todos os animais possuem a dimensão biológica, social e 

psicológica. Segundo o autor, nós diferimos de todos os outros animais por 

possuirmos a dimensão noética, que é a dimensão espiritual. Essa dimensão 

espiritual se manifesta, muitas vezes, em situações extremas, como em caso de 

morte iminente, estado de alguns pacientes com aids.  

Assim, a ação educativa se apoia no resgate incondicional ao sentido da 

vida, evitando o que ele chama de vazio existencial, ou a perda de foco dos 

objetivos da vida. Esse resgate não deve ser mostrado, deve ser encontrado. Caso 

contrário, corre-se o risco de ser um processo moralista, direcionado e não um 

processo educacional de busca, de reencontro. Esse pressuposto caminha para 
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uma dialogicidade e uma libertação, que permite a reflexão-ação (FREIRE, 1987), 

de forma aberta, reflexiva e criativa, para melhoria da condição e do sentido da vida. 

 

 

4.6 Paulo Freire e pesquisa-ação – contribuição da Educação para a Saúde 

para pessoas que vivem com HIV/aids 

 

Associar o método de pesquisa-ação preconizado por Thiollent, a partir de 

uma ótica metodológica de Paulo Freire a uma ação educativa voltada para a saúde, 

como processo de reestruturação educacional, é possível, ao propor a atividade 

física como meio de fomentar uma melhor qualidade de vida em face à convivência 

com uma doença grave, que constitui o foco do presente estudo. Isto se dá, 

principalmente, quando se parte do pressuposto de que, ao trabalhar a sua 

autoestima, sua vontade de viver e melhorar a sua saúde, estamos estimulando que 

as pessoas que vivem com HIV/aids tenham uma qualidade de vida melhor. 

A visão conscientizadora proposta por Paulo Freire retira das mãos do 

pesquisador a tarefa de um centralizador, um mero investigador do meio, tornando-o 

agente de transformação da realidade, a partir da sua própria transformação, já que 

tanto o educando (pesquisando), como o educador (investigador) são práxis, 

homens-transformadores do mundo (FREIRE, 1997; FREIRE, 1987; BUENO, 2009). 

 

 

4.7 Viktor Frankl e Logoterapia – contribuição para uma visão transcendental 

na melhoria de vida das pessoas que vivem com HIV/aids 

 

Viktor Frankl, austríaco, (1905), de família judia, dizimada nos campos de 

concentração nazista, inclusive sua esposa, na Segunda Guerra Mundial. Com 25 

anos, estudou medicina e correspondia-se com Sigmund Freud, pai da Psicanálise. 

Neste período que esteve nos campos de concentração, pode testar sua teoria do 

sentido da vida, a logoterapia (COELHO JÚNIOR; MAHFOUD, 2001). 

Para Frankl (2008), todos os animais possuem a dimensão biológica, 

social e psicológica. Mas, nós, seres humanos, nos diferimos de todos os outros por 

possuirmos a dimensão noética, que é dimensão espiritual. Essa dimensão se 

manifesta, muitas vezes, em situações extremas, como em caso de morte iminente, 
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estado de muitas pessoas que vivem com HIV/aids. Nestes casos, a logoterapia 

busca resgatar o sentido da vida (logos = vida), na qual cada pessoa é um ser único 

e tem uma função igualmente única, tornando o sentido da vida também inédito e 

indivisível. 

Obviamente que esta busca ou reencontro pelo foco da vida é o principal 

objetivo de pacientes com aids. Mesmo aqueles cuja doença atingiu graus elevados 

de risco podendo se beneficiar da logoterapia, através de acompanhamento 

psiquiátrico ou psicológico adequado, longe do inconformismo e aceitação da morte. 

Desta maneira, o processo educativo voltado para pessoas que vivem com HIV/aids, 

deve ser aplicado em todos os estágios evolutivos da doença e certamente o 

paciente que já teve possibilidade de experimentar a melhora de sua qualidade de 

vida, através de atividades físicas, em estágios anteriores da doença, pode dar mais 

valor à vida, nos agravos mais agudos. 

 

 

4.8 Proximidades e identificações entre Viktor Frankl e Paulo Freire na 

Educação para Saúde para as pessoas que vivem com HIV/aids: 

 

Ao focalizar no objeto de estudo deste projeto, as teorias propostas por 

Paulo Freire e Viktor Frankl são essencialmente voltadas para a natureza humana, 

levando em consideração a proposta educativa que cada uma tem embutida. Freire 

busca a humanização da pesquisa, não aceitando a busca do olhar meramente 

contemplativo do pesquisador, mas também, o entendimento da realidade e ação 

libertadora de transformação dessa realidade. Quanto mais adversa for essa 

realidade, maior deve ser a ação transformadora, constituindo a força motriz de 

mudança, ou de libertação. Por vez, Frankl resgata do fundo da alma a sua 

dimensão noética, o sentido da vida, ou seja, a logoterapia, estimulando o 

reencontro do foco da vida em situações também adversas, permitindo com que 

cada um cumpra sua missão exclusiva. 

Pessoas que vivem com HIV/aids, sem dúvida, estão em situações-limites. 

Possuem uma doença, que ainda no consciente coletivo é considerada terminal, que 

bombardeia todas as variáveis humanas, sob qualquer ponto de vista, seja biológico, 

social ou psicológico. Desta maneira, necessitam da ação libertadora de 

transformação, preconizada por Freire e do resgate do sentido da vida, indicado por 
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Frankl. O investigador/educador deve ser um agente ou colaborador desta 

transformação, sendo facilitadores, juntamente com a equipe multi, trans e 

interdisciplinar, para vislumbrar com a pessoa que vive com HIV/aids melhores 

condições de saúde, através do uso adequado do lazer/recreação e dos exercícios 

físicos para a otimização da sua saúde, tendo em vista o direito de uma vida mais 

ética, solidária e cidadã. Uma vida mais plena, mais humana e mais feliz. 

 

 

4.9 Qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas que vivem com HIV/aids 

 

Há duas vertentes na conceituação do termo qualidade de vida, uma mais 

genérica e outra, relacionada à saúde. De forma mais ampliada, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como sendo “a percepção do 

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

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

preocupações” (THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE 

GROUP, 1995, p. 1570). Esse é um conceito multidimensional e envolve os 

aspectos: físico, emocional, social, ambiental e espiritual (THE WORLD HEALTH 

ORGANIZATION QUALITY OF LIFE GROUP, 1998). 

O termo qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), em inglês health 

related quality of life, foi definido por Cleary, Wilson e Fowler (1995) e relatado por 

Seidl e Zannon (2004, p. 582), refere-se- a QVRS como “aos vários aspectos da vida 

de uma pessoa que são afetados por mudanças no seu estado de saúde e que são 

significativos para a sua qualidade de vida”. O termo QVRS, por sua vez, envolve o 

estado de saúde física, o bem-estar psicológico, a relação social e as percepções de 

saúde do indivíduo; permitindo assim, uma associação destes aspectos com as 

enfermidades ou intervenções terapêuticas. Dessa forma, há uma visão pouco 

abrangente de outros aspectos que podem estar associados à qualidade de vida, 

como por exemplo: espiritualidade e fator ambiental (SEIDL e ZANNON, 2004; 

SEIDL, ZANNON e TRÓCOLLI, 2005). A medição de QVRS relata a prevalência de 

disfunções e incapacidades associadas às doenças crônicas, infecciosas ou a outros 

problemas de saúde (HENESSY et al., 1994; SEIDL, 2005).  

Os estudos sobre qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/aids 

podem ser divididos em duas fases. A primeira é caracterizada por estudos 



48 
 

realizados antes da efetivação e adesão ao tratamento de terapia antirretroviral. E, a 

segunda fase é caracterizada pela adesão dos pacientes ao tratamento. Na primeira 

fase, os estudos associavam à qualidade de vida dos pacientes ao agravamento do 

quadro clínico e a investigação estava voltada para a medida da dor e fadiga 

(ROSENFELD et al., 1996; SEIDL, ZANNON e TRÓCCOLI, 2005). Já na segunda 

fase, os estudos associavam a qualidade de vida com a adesão da terapia 

antirretroviral e a investigação volta-se para o caráter psicossocial, devido ao estado 

crônico da doença (WU, 2000; CARBALLO et al., 2004; SEIDL, ZANNON e 

TRÓCCOLI, 2005). 

A qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/aids pode estar 

relacionada com a progressão da doença, a condição socioeconômica, o acesso e 

adesão ao tratamento, o estado emocional, a vida familiar, o trabalho e o convívio 

social. Os fatores demográficos (idade, sexo, estado civil, escolaridade) também 

podem influenciar a qualidade de vida do indivíduo (PHALADZE et al., 2005). 

Existem vários instrumentos descritos na literatura que são utilizados para 

medição da QVRS em pessoas que vivem com HIV/aids. Um desses instrumentos é 

o Questionário de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (SF-36) (CHANG et al., 

2007; CLAYSON et al., 2006; PRÉAU et al., 2004;  UNAL et al., 2001; CALL et al., 

2000). É um questionário multidimensional formado por 36 itens agrupados em oito 

domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A pontuação para 

cada um dos 8 domínios, varia de 0 a 100, sendo os valores mais baixos 

representando “pior estado de saúde” e os valores mais altos representando “melhor 

estado de saúde”. Além disso, o questionário SF-36 apresenta dois componentes 

sumários: físico e mental (WARE e SHERBOURNE, 1994; WARE e GANDEK, 

1994). 

Qualidade de vida será abordada neste trabalho, levando em consideração 

as suas duas dimensões: a primeira, tentando entender a dimensão mais ampla da 

qualidade de vida dos participantes deste estudo e a segunda, de forma mais 

específica, nos aspectos mais diretamente relacionados com a saúde de cada um 

deles. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20CH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clayson%20DJ%22%5BAuthor%5D
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Pesquisa 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

humanista, mediatizada pela metodologia da pesquisa-ação. Essa metodologia 

permite levantar problemas e a seguir, conjuntamente, pesquisador e pesquisandos, 

propõem saídas para a resolução das dificuldades identificadas, através de 

ações/intervenções educativas. Para contemplar essa ação educativa conta-se, 

então, com o apoio dessa metodologia (pesquisa-ação), fundamentada em Thiollent 

(1988) e orientada no desenvolvimento do processo educativo por Freire (1987), que 

retira das mãos do pesquisador a tarefa de um centralizador, um mero investigador 

do meio, tornando-o participante do estudo, junto com os participantes, agente de 

transformação da realidade, a partir da sua própria transformação, já que tanto o 

educando (pesquisando), como o educador (investigador) são práxis, homens-

transformadores do mundo em que se vive (COSCRATO, BUENO, 2010; BUENO, 

2009; CABRAL, 2005; MIRANDA; BARROSO, 2004; FREIRE, 1992; FREIRE, 1987). 

O estudo também apresenta um traço quantitativo com a aplicação de um 

instrumento de medida da qualidade de vida relacionada à saúde. 

 

 

5.2. Grupo multidisciplinar de investigação: 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, que vem sendo 

desenvolvido na EERP/USP. No início de 2010, foi criado um grupo multidisciplinar, 

formado por quatro docentes da USP-RP, dois alunos de pós-graduação da 

EERP/USP e um aluno de iniciação científica, com o objetivo de iniciar um grupo de 

investigação sobre os efeitos dos exercícios físicos em pessoas que vivem com 

HIV/aids, a partir da criação, aplicação e acompanhamento de um programa 

socioeducativo e terapêutico de treinamento físico, voltado para pessoas que vivem 

com HIV/aids. 

A formação deste grupo multidisciplinar foi vinculada ao campo de 

atuação científica e profissional de cada um de seus membros, motivada 

especificamente pela possibilidade de investigar as possíveis influências positivas do 
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exercício físico nas variáveis qualitativas e quantitativas de pessoas que vivem com 

HIV/aids, atendidas na hospital pesquisado. 

O Quadro 1 revela a equipe multidisciplinar que integrou este estudo, 

possibilitando discussão, análise e reflexão dos achados da presente pesquisa. 

 

Quadro 1: Grupo multidisciplinar da USP-RP – aids e atividade física 
 

Docente/aluno Unidade Ação Investigativa 

Profª Drª Sônia Maria Villela 
Bueno 

EERP/USP Orientadora do presente doutorado 
Estudo das variáveis qualitativas e 
das ações educativas para a 
promoção da saúde 

Profº. Ms. Pedro Pinheiro 
Paes Neto 

EERP/USP 
Pós-graduando 
Doutorado 

Elaboração, acompanhamento e 
aplicação do programa 
socioeducativo de treinamento 
físico e estudo das variáveis 
qualitativas para a promoção da 
saúde; 
Orientando do presente doutorado 

Profª. Drª Ana Paula Morais 
Fernandes 

EERP/USP Coordenadora do grupo e estudo 
das variáveis sanguíneas 

Profº Dr Anderson Marliere 
Navarro 

FMRP/USP Estudo das variáveis nutricionais e 
metabólicas 

Profº Dr Dalmo Roberto 
Lopes Machado 

EEFERP/USP Estudo das variáveis 
antropométricas e morfológicas 

Profº. Wlaldemir Roberto dos 
Santos 

EERP/USP 
Pós graduando 
Mestrado 

Elaboração, acompanhamento e 
aplicação do programa 
socioeducativo de treinamento 
físico e estudo das variáveis 
quantitativas para a promoção da 
saúde 

Prof° André Pereira dos 
Santos 

HCFMRP/USP 
Programa de 
Aprimoramento 
Profissional não médico -
Especialização em 
nutrição 

Acompanhamento e aplicação do 
programa socioeducativo de 
treinamento físico e estudo das 
variáveis quali-quantitativas para a 
promoção da saúde 

 

 

5.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Comitê de Ética) 

 

Esta pesquisa foi submetida, avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do hospital pesquisado. 

O participante da pesquisa, para integrar à mesma, assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), sabendo que teria toda a liberdade 

de interromper a pesquisa, caso se considerasse em situação de constrangimento 
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ou não quisesse mais participar do estudo. Esse procedimento não acarretaria ao 

pesquisando qualquer ônus de natureza financeira, moral, de saúde, ou de qualquer 

natureza e poderia ser feito em qualquer momento de aplicação da presente 

investigação. 

 

 

5.4 Metodologia da pesquisa-ação, as técnicas e os instrumentos aplicados 

 

Como método, a pesquisa-ação permite levantar problemas e, no conjunto 

com os sujeitos participantes da investigação, buscar solução para as dificuldades 

identificadas por eles, através de ações e intervenções educativas. Esse tipo de 

método favorece a participação ativa do pesquisador no universo dos pesquisandos, 

traçando então, em conjunto com eles, um plano educativo, possibilitando atender 

as necessidades encontradas no processo exploratório (BUENO, 1994; BUENO, 

2009; THIOLLENT, 1988). Para tanto, os dados levantados, foram efetivados 

através da entrevista individual, face a face, com a aplicação de questionários como 

instrumento (Apêndice A e Apêndice B). Com o intuito de realizar análise sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde dos participantes, foi aplicado o questionário 

SF-36, que é um questionário multidimensional formado por 36 itens, com 8 

domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta uma 

pontuação/escore de 0 a 100, no qual zero corresponde ao pior estado de saúde e 

100 ao melhor estado de saúde. Para esta pesquisa, a segunda questão do SF-36 

foi adaptada com o intuito de verificar a saúde das pessoas que vivem com HIV/aids 

após a identificação do seu diagnóstico (Apêndice B). 

Com os achados deste estudo, houve possibilidade de encontrar os eixos 

temáticos que permitiram a elaboração de categorias, que se reverteram em temas 

para a intervenção educativa, com atividades junto aos sujeitos participantes. O 

método participativo e dialógico de Paulo Freire foi dividido em dois momentos: o 

levantamento do universo temático e o desenvolvimento das atividades 

educativas da pesquisa-ação. 

Então, o primeiro momento constitui da análise da realidade dos 

educandos (pesquisandos), a partir do levantamento dos temas geradores, atividade 

física e espiritualidade, coletados à luz da observação participante, com a devida 
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codificação dos mesmos, norteados principalmente pelas mudanças na qualidade de 

vida, advindas após o surgimento da aids. Desta maneira, foram utilizadas duas 

técnicas: a observação participante, para explorar o local e o sujeito em estudo, 

buscando melhor conhecer a realidade pesquisada. As anotações das observações 

foram registradas em um diário de campo. Na etapa posterior, foi utilizada a 

entrevista, individual e face a face, em 7 participantes, pessoas que vivem com 

HIV/aids, de ambos os sexos, tendo como instrumento o questionário 01 (Apêndice 

A), com questões mistas (abertas e fechadas) e o questionário SF-36. Esse 

processo atendeu o rigor científico e os preceitos éticos, submetidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética do hospital pesquisado. 

No segundo momento, para o desenvolvimento do programa educativo, a 

ação transformadora da realidade será configurada na elaboração e adesão a 

programas de atividade física, de caráter semanal, objetivando a possibilidade de 

reeducação do paciente com aids, através da atividade física, diminuindo os fatores 

de risco associados à doença e principalmente criando alternativa de convívio social, 

melhora da autoestima e bem-estar. 

Portanto, os dados levantados foram apresentados sob a forma de tabelas 

e analisados por categorização. 

O programa de atividade física foi composto de 36 sessões de atividade de 

musculação, três vezes por semana, com duração mínima de cada sessão de 50 

minutos, realizados em sala adaptada do hospital pesquisado, com equipamento 

modular de musculação. 

 

 

5.5 Locais e participantes 

 

A partir da análise da realidade dos pesquisandos, todos aqueles que se 

predispuseram a participar da pesquisa, receberam todas as informações sobre a 

proposta socioeducativa e terapêutica de treinamento físico, seguido da 

apresentação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C). 

Todos os participantes tinham encaminhamento e liberação médica para a 

prática de atividades físicas, através da apresentação de atestado médico, pelo 

profissional responsável pelo seu acompanhamento no local. Também foram 
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submetidos à avaliação da composição corporal pelo método direto, através do 

equipamento Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DXA), através do método 

indireto de análise das dobras cutâneas (BALL, ALTENA e SWAN 2004). 

Participaram da ação educativa sete pessoas que vivem com HIV/aids, de 

ambos os gêneros, com idade entre 37 e 56 anos apresentando lipodistrofia e que 

frequentavam o ambulatório do hospital pesquisado. O recrutamento dos voluntários 

foi feito no período entre  janeiro a julho de 2010. O programa educativo de 

treinamento realizou-se no período de julho a dezembro de 2010. 

O programa de treinamento foi aplicado na Unidade Metabólica do hospital 

pesquisado, em uma sala adaptada com um módulo de musculação. Este módulo de 

treinamento de força possibilitava a execução de vários exercícios, dos quais foram 

utilizados sete para a estruturação do programa. Os exercícios abdominais e alguns 

exercícios de alongamento foram executados sobre colchonetes dispostos na 

própria sala adaptada. A estruturação dos exercícios foi feita com a possibilidade de 

se atender, concomitantemente, até três participantes. Porém, os agendamentos 

eram feitos para que essa possibilidade fosse evitada e o treinamento fosse feito de 

forma individualizada, na presença de pelo menos um responsável junto ao 

participante. 

 
Figura 1: Sala adaptada da Unidade Metabólica do hospital pesquisado para a 

prática do programa socioeducativo de treinamento físico 
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5.6 Critérios de inclusão 

 

Para participar do programa socioeducativo de treinamento físico, os 

voluntários obrigatoriamente tinham que atender os itens relacionados abaixo. 

Qualquer item não correspondido implicava em critério de não inclusão do estudo. 

 

 Pertencente ao cadastro do local do hospital pesquisado; 

 Sorologia positiva para o HIV; 

 Atestado de liberação médica para a prática de atividade física 

 Idade entre 18 e 65 anos; 

 Uso da terapia antirretroviral de alta potência - HAART 

 Apresentação da síndrome da lipodistrofia - SL; 

 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

5.7 Procedimentos da pesquisa 

 

5.7.1. Na coleta de dados 

 

 Proximidades e identificações com o local da pesquisa, com o registro dos 

dados observados; 

 Pedido de autorização para a realização da pesquisa; 

 Agendamento com os participantes para a aplicação do instrumento de 

pesquisa, com horários e locais pré-estipulados, de forma pré-organizada; 

 Aplicação do instrumento para o levantamento das necessidades dos 

participantes para a construção do programa de treinamento; 

 Levantamento da matriz problematizadora; 

 Levantamento dos achados, seguido da elaboração dos quadros e tabelas; 

 Organização das categorizações; 

 Planejamento, avaliação, teste-piloto, e execução do programa 

socioeducativo de treinamento físico; 

 Avaliação de todo o processo investigatório 
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5.7.2. Na aplicação do programa socioeducativo de treinamento físico de 

musculação – descrição do protocolo (etapas) 

 

5.7.2.1 Estrutura e cronograma 

 

O programa socioeducativo de treinamento físico de musculação foi 

composto de 36 sessões de treinamento, com duração de 50 minutos para cada 

sessão, com frequência de três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-

feiras, no horário vespertino. O protocolo de treinamento foi aplicado por professores 

de Educação Física e alunos do programa de Pós Graduação da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP), além de estagiários da Escola de 

Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP/USP). 

 

 

5.7.2.2 Padronização dos exercícios 

 

A sequência padronizada dos exercícios resultou da discussão e 

planejamento do grupo multidisciplinar de estudos. Foi, também, de extrema 

importância para a elaboração deste protocolo, o conhecimento adquirido através da 

vivência no INEF de Madrid, Espanha, durante os 5 meses de doutorado sanduíche, 

momento em que foi possível a investigação de protocolos mistos de treinamento 

aeróbio e resistido (musculação), para combater a obesidade. A facilidade de 

execução dos referidos exercícios, além das possíveis limitações de equipamento e 

do local destinado à prática, foram variáveis importantes observadas para o desenho 

do protocolo. 

 

 

5.7.2.3 Intensidade dos treinamentos 

 

Para determinar a intensidade de treinamento, utilizou-se o teste de uma 

repetição máxima (1RM), que é considerado pelo American College of Sports 
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Medicine (2002) parâmetro para se determinar carga máxima de treinamento 

resistido (musculação). Os exercícios foram distribuídos em três fases consecutivas: 

 

 Sessões de Evolução: composta de seis sessões de treinamento, com três 

séries de 15 repetições, preocupando-se com a mecânica e aprendizagem do 

movimento e carga livre, para devida adaptação do paciente aos exercícios; 

 Sessões de Adaptação: composta de seis sessões de treinamento, com 50% 

da sua carga máxima de trabalho, calculada a partir do teste de 1RM; 

 Sessões do Período Específico: composta de 24 sessões, com três séries de 

oito repetições com 80% da sua carga máxima de trabalho. Ao final de 12 

sessões do período específico foi realizado outro teste de 1RM para readaptar a 

carga de treinamento utilizada. 

 

 

5.7.2.4 Sessão de treinamento 

 

Toda sessão de treinamento foi dividida em três momentos, consecutivos 

e de natureza obrigatória: aquecimento, parte principal e volta à calma. 

 

 Aquecimento: ao chegar ao local de treinamento, era questionado o 

estado geral de saúde do paciente e aferidos os sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca e frequência respiratória). Esta manobra era repetida ao término 

de cada sessão de treinamento. 

Caso o paciente não apresentasse nenhuma sintomatologia que o 

impedisse de praticar atividade física no início da sessão de treinamento, iniciava-se 

o protocolo socioeducativo, através do aquecimento, com duração de no máximo 10 

minutos. 

O protocolo era iniciado com alongamento ativo, composto de mais de 2 

exercícios para cada grande grupo muscular, perfazendo um total entre 12 a 16 

exercícios, dependendo da limitação de cada participante. 

O alongamento foi aplicado objetivando potencializar a característica 

elástica do tecido muscular; preparando a musculatura que iria ser treinada na 

sessão de treinamento, dentro dos diferentes níveis de sobrecarga (peso) estipulado 

para cada participante, em cada exercício. 
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A Figura 2 ilustra um exemplo de um exercício de alongamento ativo da 

musculatura posterior do braço 

 

Figura 2: Aquecimento - exercício de alongamento ativo  

 

 

 

 Parte Principal: composta de 7 exercícios de força para o treinamento da 

musculatura dos membros superiores e inferiores, quadris, abdômen, peitoral e 

costas, com duração em torno de 30 minutos. 

As cargas, o número de repetições e séries foram determinadas de 

acordo com cada etapa de participação no programa e anteriormente já descrito: 

sessões de evolução (6 semanas ou 18 sessões), sessões de adaptação (6 

semanas ou 18 sessões de treinamento) e sessões do período específico (24 

sessões ou 72 sessões de treinamento). 

O supino reto é um exercício específico para a musculatura da região 

peitoral, ombro e tríceps braquial, cuja execução é feita na posição de decúbito 

dorsal, com a fase concêntrica do movimento correspondente ao empurrão ritmado 
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da barra, na altura do peito e a fase excêntrica, ao retorno controlado da barra à 

posição inicial (Figura 3). 

 
Figura 3: Exercício supino reto 

 
 
O exercício puxador à frente objetiva o fortalecimento da musculatura das 

costas e do bíceps braquial, sendo executado com a pessoa sentada, de frente para 

o equipamento, com a fase concêntrica do movimento correspondente ao ato de 

puxar a barra em direção às costas, por trás da nuca (Figura 4). 

 
Figura 4: Exercício puxador à frente 
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O exercício rosca direta estimula o fortalecimento da musculatura anterior 

do braço, especificamente o bíceps braquial, estando a pessoa de pé, com os 

cotovelos paralelos à lateral do tronco, com a fase concêntrica do movimento feita 

através da flexão dos cotovelos, com o ato de puxar a barra em direção ao peito, 

com as mãos em supinação (Figura 5). 

 
Figura 5: Exercício rosca direta 

 

 
O exercício extensor tríceps estimula a região posterior do braço, 

especificamente o tríceps braquial, com a posição semelhante ao exercício anterior, 

com a diferença que a fase concêntrica é feita pelo movimento de extensão do 

cotovelo, com as mãos segurando a barra na posição de supinação (Figura 6). 

 
Figura 6: Exercício extensor tríceps 
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O exercício cadeira extensora é executado com a pessoa sentada, com o 

objetivo da execução da extensão do joelho, para o fortalecimento da musculatura 

anterior da coxa, especificamente o quadríceps femoral. A fase concêntrica é feita 

pela contração do quadríceps femoral e consequente extensão dos joelhos, com a 

sobrecarga posicionada na parte anterior dos tornozelos (Figura 7). 

 
Figura 7: Exercício cadeira extensora 

 

 

O exercício cadeira flexora objetiva o treinamento da musculatura da 

região posterior da coxa, sendo sua execução feita com a pessoa em pé, a 

sobrecarga adaptada à parte posterior do tornozelo, com o movimento concêntrico 

unilateral de flexão do joelho (Figura 8). 

 
Figura 8: Exercício cadeira flexora 
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Os exercícios abdominais estimulam o fortalecimento da musculatura da 

região abdominal do corpo e são executados utilizando o próprio peso corporal como 

sobrecarga, estando a pessoa em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas, 

erguendo o tronco do solo, através da contração concêntrica da musculatura 

abdominal (Figura 9). 

 

Figura 9: Exercício abdominal 

 

 

 

 Volta à calma: a sessão de treinamento termina com a utilização dos 

exercícios de alongamentos ativos, muito semelhantes aos anteriormente descritos 

no aquecimento, porém com intensidade reduzida, objetivando o relaxamento do 

músculo. A duração era em torno de 10 minutos. 

 

 

5.8 Limitações do estudo 

 

Este estudo apresentou algumas limitações, que serviram para que 

importantes ajustes fossem feitos durante as fases de elaboração e execução. Estas 

limitações são apresentadas em seguida, pois balizam os resultados apresentados, 
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de acordo com os objetivos propostos inicialmente, além de servir como contribuição 

para outros estudos que venham desejar fazer uma investigação sobre a mesma 

temática: 

 

 Seleção e aderência dos participantes; 

 Disponibilidade de local específico para a prática; 

 Adaptações e ajustes operacionais dos equipamentos para as 

limitações específicas do grupo investigado. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
__________________________________________________ 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação e a discussão dos achados desse estudo foram feitas 

levando em consideração a ordem dos dados identificados, a partir dos dois 

instrumentos aplicados, que foram denominados, respectivamente, de questionário 

01 e questionário SF-36. Esse espaço foi dividido em três itens, que incluíram, 

respectivamente, os dados sociodemográficos, dados da questão central e 

dúvidas e sugestões. Estes dados foram coletados na fase anterior da aplicação 

do programa socioeducativo e terapêutico de exercícios físicos. 

O primeiro item, dados sociodemográficos de identificação dos 

participantes, destina-se a caracterização dos participantes desse estudo e que 

tem suas informações oriundas a partir do questionário 01. O item respostas sobre 

o tema central do estudo, compreende as informações diretamente relacionadas 

com os eixos centrais norteadores dessa investigação, que trata sobre a influência 

da aids na qualidade de vida e nos hábitos de  atividade física dos participantes 

desse estudo. Este item é alimentado a partir de informações provenientes de 

ambos os questionários (01 e SF-36). O último item abordado, dúvidas e 

sugestões, é resultante de questionamentos feitos no questionário 01, nos quais o 

participante tinha a oportunidade de levantar dúvidas e sugestões sobre o tema 

central, informações estas de importância significativa para a elaboração do 

programa socioeducativo de treinamento aplicado, voltado para a melhoria de sua 

qualidade de vida. 

O questionário 01 é composto de 32 questões, objetivas e subjetivas, que 

levantam informações importantes sobre todos os itens aqui apresentados 

(Apêndice A). O questionário SF-36 corresponde à versão brasileira do questionário 

de qualidade de vida, conhecido somente como SF-36, que é um questionário 

multidimensional formado por 36 itens, que tangem 8 escalas ou componentes: 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta uma 

pontuação/escore final de 0 a 100, no qual zero corresponde a pior estado geral de 

saúde e 100 melhor estado de saúde (CICONELLI et al., 1999). O questionário SF-

36 será usado no item dados da questão central, especificamente no eixo temático 

qualidade de vida e aids (Apêndice B). 
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Após as 36 semanas de aplicação do programa socioeducativo e 

terapêutico de exercícios físicos, os participantes foram perguntados como estavam 

se sentindo, objetivando avaliar o efeito do programa na vida deles, sob o aspecto 

físico, orgânico e psicossocial. Esta pergunta geradora propiciou a análise dos 

resultados alcançados, que corresponde ao último item a ser apresentado e 

discutido neste capítulo. 

Todos os itens estão sendo apresentados, portanto, no formato de 

tabelas, construídas a partir dos dados coletados no preestabelecido, seguidos da 

categorização e comentários referentes a estes dados, com a respectiva discussão 

dos mesmos, permitindo convergências ou divergências a partir da análise da 

investigação científica de outros autores sobre a mesma temática, proposta em cada 

item. O Quadro 2 detalha a distribuição destes itens com as respectivas tabelas. 

 

Quadro 2: Distribuição dos itens e tabelas 

FASE TÍTULO ITEM TABELAS
ORIGEM DOS 

DADOS
tabela 1.1

tabela 1.2

tabela 1.3

tabela 1.4

tabela 1.5

tabela 2.1

tabela 2.2

6.2.2.1 tabela 2.3

6.2.2.2 tabela 2.4

6.2.2.3 tabela 2.5

6.2.2.4 tabela 2.6

6.2.3.1 tabela 2.7

6.2.3.2 tabela 2.8

6.2.3.3 tabela 2.9

6.2.3.4 tabela 2.10

6.2.3.5 tabela 2.11

tabela 3.1

tabela 3.2

tabela 4.1

tabela 4.2

tabela 4.3
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DE 

TREINAMENTO
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6.1 Dados sociodemográficos de identificação dos participantes (Tabela 1.1 a 

1.5) 

 

Neste item de identificação, procuramos fazer uma investigação sobre os 

dados dos participantes, incluindo informações sobre a idade, gênero, formação 

escolar, estado civil, dados profissionais, objetivando a caracterização do grupo 

investigado. Essa caracterização foi de suma importância para a escolha dos 

exercícios do programa de treinamento, pois os mesmos foram ajustados de acordo 

com o gênero e com as limitações de cada participante, oportunizando que todos 

pudessem seguir o mesmo protocolo de treinamento. Estes dados são apresentados 

nos itens 6.1.1 e 6.1.2. 

O item 6.1.3 refere-se aos dados qualitativos sobre a religiosidade e o 

significado da vida para os participantes do estudo. Estes dados serviram como 

referência para verificar a estratégia individual de enfrentamento da doença, tendo 

em vista a busca pelo sentido da vida, para que o programa socioeducativo pudesse 

contribuir para a melhora, considerando essa forma de enfrentar suas dificuldades 

no cotidiano, a partir da adoção ou continuidade de um programa regular de 

atividades físicas de seus participantes. 

Especificamente sobre a discussão destes dados, fica claro que, devido 

ao número de participantes deste estudo e principalmente pelo fato de que essas 

pessoas são clientes de um hospital público, pertencentes ao SUS, que qualquer 

tentativa para relacionar este grupo como representativo de uma população, ou 

mesmo de uma amostra um pouco maior, implica em erro. Porém, nada impossibilita 

que comparemos este grupo de participantes com outros estudos, partindo das 

variáveis investigadas: escolaridade, profissão/ocupação e faixa de renda, além da 

análise da religiosidade/espiritualidade. 

Todos os dados coletados nesse item são oriundos da parte I do 

questionário 01 (Apêndice A) e serão apresentados nas tabelas de 1.1 a 1.5, 

seguidas de sua categorização e discussão dos dados apresentados, a partir do 

diálogo entre os autores sobre a temática apresentada em cada tabela. 
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6.1.1 Dados de identificação: gênero, idade, estado civil e número de filhos 

(Tabela 1.1) 

 

Tabela 1.1: Dados de identificação dos participantes, segundo gênero, idade, estado 
civil e número de filhos 

masculino feminino solteiro(a) outros sim não

1 X - 56 X - - X

2 X - 48 X - - X

3 X - 55 X - - X

4 X - 50 X - - X

5 X - 44 X - - X

6 - X 37 X - 1 -

7 X - 52 X - - X

GÊNERO
IDADE

TEM FILHOS
P

ESTADO CIVIL

 

 

 

Pesquisamos sete participantes, com idade entre 37 e 56 anos, sendo a 

maioria, acima de 48 anos. A participante 6 foi a única do gênero feminino, com a 

menor idade entre todos os participantes, 37 anos e a única que possuía um filho. 

Todos os participantes eram solteiros e não tinham um relacionamento estável. 

O presente estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde de um 

hospital de uma cidade do interior paulista, que presta atendimento às pessoas e 

pacientes que vivem com HIV/aids, na cidade e região de Ribeirão Preto. A Unidade, 

que atende a essas pessoas que vivem com HIV/aids, possui um serviço de um 

ambulatório, cuja responsabilidade principal é fazer o acompanhamento médico, 

nutricional e psicológico desses pacientes, que tem como terapêutica principal o uso 

da HAART. O uso dessa medicação provoca a SL em cerca de 40 a 60% dos 

pacientes. 

O cadastro de todas as pessoas com HIV/aids e SL foi disponibilizado por 

este serviço hospitalar e os candidatos a participar do programa foram contactados 

via telefone, prioritariamente aqueles que moravam na cidade de Ribeirão Preto, 

para facilitar seu deslocamento, para a realização do programa educativo. De um 

total de 112 pessoas que se adequavam aos critérios de inclusão no estudo, 28 se 

interessaram em conhecer o programa de treinamento; 11 iniciaram-no e sete 
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participantes cumpriram-no integralmente. Os motivos de abandono eram 

justificados pela dificuldade financeira e de agendamento. 

Segundo os dados oficiais Ministério da Saúde do Brasil, através do 

Boletim Epidemiológico – Aids-DST (2010), nosso país possuía em 1980, 163.404 

casos notificados de aids e até 30 de junho de 2010, contava com 592.914 casos, 

correspondendo a uma taxa de incidência de 20,1 pessoas vivendo com HIV/aids 

para cada 100.000 habitantes. A partir dos dados do mesmo Boletim, a faixa etária 

que apresenta a maior taxa de prevalência é de 25 a 49 anos, com média superior a 

100.000 casos notificados, em ambos os gêneros, com destaque para a faixa entre 

de 40 a 49 anos de idade, que apresenta o maior número de casos notificados, com 

122.686 casos, faixa equivalente à data de detecção do vírus pelos participantes da 

presente pesquisa. 

Com relação ao gênero, Dourado et al. (2006) apontam que a partir da 

década de 90, houve uma disseminação maior da aids nas pessoas com 

comportamento heterossexual, o que possibilitou um aumento significativo na taxa 

de incidência nas mulheres, cuja razão de casos homem/mulher decresceu de 

18,9:1, em 1984, para 1,5:1, em 2004, com uma preocupante razão de 0,9:1, na 

faixa etária entre 13 a 19 anos, uma feminilização dos casos de aids, principalmente 

entre os adolescentes. Rodrigues Júnior e Castilho (2004) confirmam esta mudança 

do perfil de contaminação da aids, a partir dos anos 90, que resultou no processo de 

heterossexualização, feminilização, pauperização e interiorização da doença. Ao 

final da década de 90, a partir de uma análise das diferentes regiões brasileiras, 

verificou-se uma tendência à estabilização do número de casos de pessoas 

infectadas com HIV, principalmente no estado de São Paulo (BRITO, CASTILHO e 

SZWARCWALD, 2005). 

A cidade de Ribeirão Preto, até o ano de 2009, apresentou uma taxa de 

incidência de 46,7 casos de aids para cada 100.000 habitantes, ocupando a posição 

de 32ª cidade do país, em número de caso de aids, taxa que já foi de 92,3 casos 

para cada 100.000 habitantes, no final do ano 1997. As 10 cidades brasileiras com a 

maior taxa de incidência pertencem ao sul do país, lideradas por Porto Alegre, com 

172,1 casos de aids para cada 100.000 habitantes. Barretos é a cidade do estado de 

São Paulo com a maior taxa de incidência, ocupando a 12ª colocação entre as 

cidades brasileiras, com 51,9 casos de aids para cada 100.000 habitantes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
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6.1.2 Dados de identificação: escolaridade, profissão/ocupação e salário 

(Tabela 1.2) 

 

Tabela 1.2: Dados de identificação dos participantes, segundo a escolaridade, 
profissão/ocupação e salário 

1 a 2 3 a 5 acima de 6

1 - X - comerciante - X -

2 - X - lavador de carro X - -

3 - X - aposentado - X -

4 - - X pedagogo - - X

5 X - - eletricista X - -

6 - X - aposentada - X -

7 - X - autônomo - X -

P ensino

superior

profissão/

ocupação

faixa salarial

sal. mín.ensino

fundamental

ensino

médio

ESCOLARIDADE PROFISSÃO/SALÁRIO

 

 

 

A maior parte dos participantes deste estudo apresentou escolaridade até 

o nível médio (n=5), com apenas um deles com graduação no ensino superior e 

outro participante com estudos até o ensino fundamental. O participante de nível 

superior apresentava o maior rendimento mensal, recebendo acima de 6 salários 

mínimos mensais. 

Dentre as sete pessoas participantes do estudo, cinco trabalhavam em 

diferentes profissões (lavador de carros, comerciante, pedagogo, eletricista e 

autônomo), enquanto que dois participantes eram aposentados por invalidez, devido 

às sequelas advindas da aids. A maioria dos participantes do estudo (n=5) recebia 

de 3 a 5 salários mínimos mensais, enquanto que a maior renda era do participante 

de nível superior (pedagogo), com renda superior a seis salários mínimos. A menor 

renda mensal era dos dois aposentados, que recebiam entre um a três salários 

mínimos por mês. 

O Brasil é um país marcado pelas desigualdades sociais, influenciadas, 

principalmente, pela má distribuição de renda e educação da nossa população. É 

natural que este cenário influencie diretamente a distribuição de várias doenças, 
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onde muitas vezes, o poder aquisitivo e o nível de formação escolar são os 

principais fatores para estabelecer a diferença entre uma doença comum e uma 

epidemia, como a aids. A epidemiologia se apodera constantemente de dados 

econômicos e do nível de escolaridade, para investigar a natureza evolutiva de 

várias doenças, incluindo as DSTs, como a aids. 

Nesta direção, Szwarcwald et al. (2000) justificam o aumento da 

velocidade de disseminação da aids pelo interior do país, no final dos anos 90, pelo 

processo natural de movimentação econômica existente entre os grandes centros 

urbanos e as cidades do interior, e não especificamente, pelo poder aquisitivo 

individual dos pessoas infectadas pelo HIV. Essa constatação fica mais clara através 

do exemplo do estado de São Paulo que, em decorrência da sua extensa malha de 

transporte, teve a maior velocidade de interiorização da aids, entre os estados 

brasileiros. 

Fonseca et al. (2000) fazem um paralelo desse processo de interiorização 

da aids, na década de 90, com o nível de escolaridade das pessoas infectadas pelo 

HIV. Levantaram dados sobre o nível de escolaridade de todos os casos de aids 

notificados até 1999, dividindo essas pessoas em dois grupos: grupo 01, que tiveram 

até 8 anos de estudo; e grupo 02, com mais de 8 anos de estudo, ao longo de suas 

vidas. Esta pesquisa também demonstrou um movimento de migração dos grandes 

centros urbanos em direção ao interior, destacando que a aids se iniciou em estratos 

sociais de maior escolaridade para os de menor escolaridade, características 

comuns em ambos os sexos, durante o período estudado.  

O mesmo autor organizou outro estudo, no qual avaliou a participação no 

mercado de trabalho de todas as pessoas infectadas, no período entre 1987 a 1998, 

com idade entre 20 a 49 anos, e sua participação no mercado de trabalho. Homens 

e mulheres apresentaram um aumento da incidência da contaminação do HIV nos 

estratos sociais com o menor poder aquisitivo e a menor qualificação profissional, 

indicando um processo de pauperização da aids, através da disseminação da aids 

nas camadas sociais mais pobres e com menor especialização profissional 

(FONSECA et al., 2003). 

Santos et al. (2002), a partir de dados coletados na Vigilância 

Epidemiológica do estado de São Paulo, confirmam os achados anteriores 

apontando que “a aids está sofrendo um processo de envelhecimento, com os 

maiores coeficientes encontrados na faixa entre 30 a 39 anos de idade, aparecendo 
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em todas as camadas sociais”, com destaque para o aumento das camadas sociais 

mais pobres, com menor escolaridade e especialização profissional. 

O perfil sociodemográfico dos sete participantes do nosso estudo 

atendem à evolução estatística da aids, destacada por outros estudos, no que diz 

respeito ao processo de interiorização, nível de escolaridade, pauperização, 

envelhecimento e heterossexualização da epidemia, no Brasil. Consistem de 

pessoas que recebem, em média, de 2 a 3 salários mínimos, acima de 40 anos, que 

declaradamente tiveram seu contágio pelo HIV pelo uso de drogas e contato sexual 

heterossexual. 

Todavia, por se tratar de pessoas que foram atendidas por uma Unidade 

Pública de Saúde, localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, 

que atende às populações menos providas de recursos financeiros da cidade e da 

região de Ribeirão Preto, qualquer tentativa de aproximação estatística implica em 

um viés de observação. 

A análise sócio demográfica aqui discutida, tem como finalidade a 

caracterização do grupo de participantes de nossa investigação, tendo como 

referência o cenário de distribuição da aids no nosso país e no estado de São Paulo. 

 

 

6.1.3 Dados de identificação: religiosidade e o significado da vida (Tabelas 1.3 

a 1.5) 

 

Tabela 1.3: Dados qualitativos dos participantes, segundo sua religião e significado 
dela para ele 

P RELIGIÃO O que significa religiosidade para você?

1 católica "Humildade"

2
católica "É uma comunhão com Deus"

3

católica e

 espírita

"Religiosidade é ser fiel, ter fé, fazer aquilo que gosta, o amor a Deus em 

primeiro lugar, amor ao próximo. Não adianta ter uma religião e não amar a 

ninguém"

4 não tem "Religar a matéria ao espírito"

5
católico não

 praticante

"Eu acredito em Deus e a gente tem que poder fazer o melhor para os 

outros e não prejudicar o outro. Tem gente que reza o domingo e passa a 

semana passando os outros pra trás"

6 budista "É você ter uma fé e através dessa fé conseguir coisas"

7 crente a Deus "Crer em Deus, não importa como é essa crença"  
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Categorização: Estas falas permitiram chegar às seguintes categorias, a partir das 

respostas dos participantes: 

 

 Quanto à religião: 

 

1) Pertencentes a uma religião: P1, P2 e P5 se declararam católicos e P6 

budista. 

2) Simpatizantes de religiões: P3 se declarou simpatizante de duas religiões, o 

catolicismo e o budismo. 

3) Deus acima de toda as religiões: P6 declarou ser crente a Deus. 

4) Sem religião ou sem exercê-la: P4 declarou não possuir religião e P5 não 

pratica a religião. 

 

 Significado da religiosidade: 

 

1) Deus como significado maior da religião: P2 refere que religião “é uma 

comunhão com Deus...” e P7 indica que o mais importante “...é crer em Deus, 

não importa como é essa crença”. 

2) Respeito e amor ao o próximo: para o P3 “não adianta ter uma religião e 

não amar a ninguém”, enquanto que P5 refere que “...tem gente que reza o 

domingo e passa a semana toda passando os outros pra trás”. 

3) Ter fé, independente da religião: P6 fala que religiosidade “..é ter fé e 

através dessa fé conseguir as coisas”. 

4) Outros: “Religar a matéria ao espírito” (P4) e “humildade” (P1) 

 

Conforme os achados, depreendemos que religiosidade e espiritualidade 

são conceitos difíceis de serem concebidos de uma forma abrangente, pois 

normalmente estão vinculados a uma religião ou crença específica. Também não 

cabe aqui tentar desenvolver um perfil das pessoas que vivem com HIV/aids e 

religião. Porém, sabe-se que a religião e a espiritualidade são importantes 

mecanismos de enfrentamento nas mais diferentes situações sociais, seja no 

trabalho, nas dificuldades do dia a dia, nos esportes e principalmente na lida com 

doenças de extrema gravidade, como a aids. 
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Lukolf (1992) faz uma distinção entre crença em uma religião 

(religiosidade) e espiritualidade, conceituando a primeira como adesão aos 

preceitos, crenças e dogmas de uma determinada religião, instituição ou igreja. 

Espiritualidade refere-se ao relacionamento individual que uma pessoa possui com 

um ser ou uma força superior. Nas visões de Freire (1978) e Frankl (1978), essa 

força é identificada como algo que transcende. É o sentido noético da questão em 

apreço, segundo Frankl (1987). Nas falas dos participantes sobre sua religiosidade, 

a diferença entre esses dois conceitos é pequena, mesmo para aqueles que definem 

uma religião específica, pois interpretam que o amor a Deus é mais importante que a 

religião e esse amor rege os princípios de vida com relação ao próximo. Através 

dessa possibilidade, é que buscam o sentido da vida. 

Folkman, Lazarus, Gruen e De Longis (1998) definem o enfrentamento 

como “esforços cognitivos e comportamentais voltados para o manejo de exigências 

ou demandas internas ou externas, que são avaliadas como sobrecarga aos 

recursos pessoais”. Pargment et al. (1998) criou um modelo de enfrentamento 

religioso, identificando pontos positivos e negativos dessa estratégia e sua 

implicações para a saúde. 

É evidente que nem todas as pessoas usam a espiritualidade e a 

religiosidade como técnica de enfrentamento. No caso específico da aids, cerca de 

50% das pessoas que usam a HAART sofrem de depressão e estudos realizados 

com americanos que vivem com HIV indicaram os efeitos benéficos do uso da 

religiosidade e espiritualidade no processo de enfrentamento principalmente da 

depressão e de outros fatores psicológicos ligados à aids e seu tratamento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000; DUNBAR et al., 1998). 

Faria e Seidl (2006), em pesquisa feita com 110 pessoas que vivem com 

HIV/aids no Distrito Federal, concluíram a relevância da religiosidade no processo de 

enfrentamento da aids, principalmente quando esse enfrentamento era focado no 

problema e não somente no aspecto emocional, atribuído à aids e sua terapia.Todos 

os participantes desse estudo, a partir de suas falas, parecem concentrar sua 

religiosidade e espiritualidade como fator positivo para o enfrentamento da doença. 

Mesmo o P4, que declarou não possuir uma religião, demonstra um nível alto de 

espiritualidade, quando conceitua esse termo como “religar a matéria ao espírito”, 

reforçado que religiosidade e espiritualidade não são conceitos comuns, mas que 

ambos podem contribuir para o processo de enfrentamento do HIV/aids. 
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Tabela 1.4: Dados qualitativos dos participantes sobre o significado da vida 

P O que a vida significa para você?

1 "Não sei responder o que siginifica vida para mim"

2 "A vida significa uma luta"

3 "A vida tem que saber viver. A vida é boa. A gente que complica ela"

4 "Vida é viver"

5 "A vida é um dia atrás do outro"

6 "A vida é você interagir com sua família, com seus amigos, se divertir, ter 

uma fé"

7 "A vida significa conhecimento, sobrevivência, uma briga constante pela 

sobrevivência"
 

 

Categorização: Estas falas permitiram chegar às seguintes categorias, a partir das 

respostas dos participantes. 

 

 Significado da vida: 

 

1) Vida como uma luta, como uma briga: P7 evidencia que “a vida é 

sobrevivência, uma briga constante pela sobrevivência”. P2, a “vida é uma 

luta”. 

2) Vida como um dia após o outro: “...a vida é um dia atrás do outro” (P5), “a 

vida é viver” (P4). 

3) Vida como coisa boa: “...a vida é boa. A gente é que tem que saber viver” 

(P3). P7 fala que a vida “...significa conhecimento”. P6 indica que a vida “...é 

você interagir com sua família, com seus amigos, ter uma fé”. 

4) Não sabe definir a vida: P1 responde que “...não sei responder o que 

significa vida para mim”. 

 

É nítido que o sentido da vida é diferente de pessoa pra pessoa. Vida não 

é um conceito fixo, tornando-se moldável de acordo com o momento da vida de cada 

pessoa. Especificamente no caso de pessoas que vivem com HIV/aids, a gravidade 

da doença e a rotina do seu tratamento sugerem uma concepção complexa de vida, 

o que não foi referenciada em nenhuma fala dos participantes, quando questionados 

sobre qual era o sentido da vida. 
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Viktor Frankl (1905-1997) foi um psicólogo austríaco, que fundamentou 

sua teoria sobre o sentido da vida, tornando-se referência nesse campo do 

conhecimento e, juntamente com Paulo Freire (1921-1997), filósofo e educador 

brasileiro, constituem os autores mais importantes, na construção do referencial 

teórico e discussão, utilizados nesse estudo para abordar o sentido da vida das 

pessoas que vivem com HIV/aids e que participaram desse estudo. 

Para Frankl (2008), o que verdadeiramente importa é o sentido da vida 

em um determinado momento e não o sentido da vida de uma forma geral ou 

abstrata. Quando se percebe que os participantes desse estudo têm uma visão 

positiva da vida, mesmo em face de uma doença que era considerada fatal, há cerca 

de apenas 20 anos. Fundamenta-se essa visão com o sentido de transcendência da 

vida, ou “autotranscendência”, definida por Frankl como a capacidade do homem de 

sair de si mesmo e voltar para algo ou alguém que está além de si próprio e que 

pode se manifestar nos fenômenos de amor e da consciência, características 

encontradas nas falas dos participantes, principalmente quando definem que a vida 

é uma relação de amor com o próximo, com a família, com os amigos e com a fé 

(FRANKL, 1978; FIZZOTTI, 1998). 

Paulo Freire foi o autor que norteou toda a abordagem e desenho 

metodológico desse estudo, pois sua proposta de oportunizar aos 

educandos/pesquisandos a construção do seu processo de vida e, 

consequentemente, de aprendizagem, juntamente com o educador/pesquisador, foi 

a que mais atendeu a proposta dessa pesquisa, que consistiu em utilizar a prática 

educativa de atividades físicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

vivem com HIV/aids, participantes desse trabalho. Foi utilizado como norte da 

relação, a horizontalidade, a democracia, a abertura e a liberdade de expressão, 

permitindo desenvolver a crítica, a reflexão e a possibilidade de mudança e 

transformação da sua realidade e da realidade do outro (FREIRE, 1987) 

Para Freire (1987), o ser humano se torna mais na proporção que está 

aprendendo. Fazendo uma ponte com o objeto de estudo aqui investigado, o sentido 

da vida de uma pessoa que vive com HIV/aids, pode se tornar mais positiva, em 

resposta às mudanças de natureza morfológica, funcional e principalmente 

psicológica, que a prática da atividade física regular pode proporcionar para este 

grupo de pessoas. 
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Nas respostas sobre o significado da vida, encontramos um caminho fértil 

para aceitação, construção e transcendência do programa de treinamento, como 

meio de transformação do participante desse estudo, através da adoção da atividade 

física como mecanismo de promoção da sua saúde, em contraposição com os 

aspectos negativos que a aids, sua sintomatologia e terapêutica proporcionam. 

Nenhum participante teve um sentido negativo da vida, mesmo em face de alguns 

problemas e temáticas específicas, que ainda serão abordados, nesse estudo. Essa 

predisposição positiva para a compreensão da vida é uma condição fundamental 

para um processo de Educação para a Saúde, apoiando-se nas teorias de Paulo 

Freire e Viktor Frankl, que é a proposta fundamental desse trabalho. 

Cavalcante e Aquino (2010) apontam semelhanças fundamentais no 

sentido da vida no processo educacional, unindo as teorias de Freire e Frankl, para 

adoção de uma prática educativa saudável e com sentido. A visão do homem como 

ser inacabado, a valorização ao diálogo, a transcendência e a humildade como fator 

estimulante para a aprendizagem, são importantes semelhanças entre as teorias dos 

dois autores e que se fizeram presentes nas falas e principalmente no 

comportamento dos participantes, ao longo de toda a pesquisa, facilitando a adoção 

da atividade física como meio de Educação para a Saúde e para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 
Tabela 1.5: Dados qualitativos dos participantes sobre as melhores e piores coisas 
da vida 

P
Quais são as melhores coisas da 

vida?
Quais as piores coisas da vida?

1 "As melhores coisas da vida são viver com 

dignidade, trabalhar e ter saúde"

"As piores coisas da vida são as drogas, vícios e 

mau caráter"

2
"A melhor coisa da vida é ganhar dinheiro"

"A pior coisa é não ter dinheiro"

3 As melhores coisas da vida são o amor, 

dançar e cozinhar.

"As piores são a falsidade, falta de higiene e 

fofoca"

4 "As melhores coisas da vida é trabalhar, a 

amizade e escrever"

"As piores coisas da vida é perder gente da vida, 

pois eu perdi toda a minha família"

5 "A melhor coisa da vida é poder dormir 

sossegado e em paz, e não prejudicar o 

outro"

"A pior coisa da vida é estar doente e dar trabaho 

pros outros"

6 "As melhores coisas da vida são família, 

amor e saúde"

"As piores coisas são a desilusão, o abandono, 

falta de amor"

7 "As melhores coisas da vida pra mim é viver 

e viver bem"
"A pior coisa da vida pra mim é não saber viver"
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Categorização: Estas falas permitiram chegar às seguintes categorias: 

 

 

 Melhores coisas da vida: 

 

1) Está ligado à saúde: P1 indica que a melhor coisa da vida “...ter 

saúde”. “...as melhores coisas da vida são família, amor e saúde” (P6). 

“...é viver bem” (P7). 

2) Está ligado ao trabalho e dinheiro: “a melhor coisa da vida é ganhar 

dinheiro” (P2). “...trabalhar e ter saúde” (P1).] “...é trabalhar.. e 

escrever” (P4) 

3) Está ligado à família e ao próximo: “...é dormir sossegado e em paz, 

e não prejudicar o outro” (P5). “...família, amor e  saúde” (P6). “...é a 

amizade”. (P4) 

4) Lazer: “as melhores coisas da vida são o amor, dançar e cozinhar” 

(P3). 

 

 

 Piores coisas da vida 

 

1) Está ligado à morte e doenças: “... é estar doente e dar trabalho para 

os outros” (P5). “... É perder gente da vida, pois eu perdi toda a minha 

família” (P4). 

2) Está ligado aos vícios e desvios de condutas: “... são as drogas, 

vícios e mau caráter” (P1). “... falsidade, higiene e fofoca” (P3) 

3) Está ligado à falta de dinheiro: “... é não ter dinheiro” (P2) 

4) Está ligado à solidão: “as piores coisas da vida são a desilusão, o 

abandono e a falta de amor” (P6). 

5) Está ligado aos outros aspectos: “..é não saber viver” (P7). 

 

 

 

As respostas dos participantes sobre as melhores coisas da vida indicam 

que a saúde foi a palavra mais citada entre os participantes. Por outro lado, 
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destacam a morte como uma das piores coisas da vida. Muitas dessas respostas 

podem estar fundamentadas na mudança da visão da aids, principalmente entre as 

pessoas que vivem com HIV/aids, que passou de uma doença fatal, para uma 

doença crônica com a adoção das HAART. 

Em outra categoria sobre as melhores coisas da vida, aparecem trabalho 

e dinheiro. Alguns participantes deixam claro que a falta de dinheiro e de trabalho é 

uma condição mais preocupante que a própria doença, pois muitos perderam seus 

postos de trabalho, ou uma condição financeira melhor, em função da descoberta do 

HIV e do tratamento da aids, o que lhes confere o direito legal de receber a 

aposentadoria. 

Em outra categoria sobre as piores coisas da vida, também há sinalização 

da falta de dinheiro. 

Em uma análise mais geral das respostas, neste sentido, seja pelo 

aspecto das melhores coisas, quanto das piores coisas, a totalidade das respostas 

não usou em nenhum momento o termo HIV, ou a palavra aids, reforçando a 

possibilidade que a aids não representa mais um fator que prejudique a vida, a ponto 

de influenciar diretamente sua qualidade, dependendo de cada participante desta 

investigação, com o uso do medicamento, ter uma vida com uma maior ou menor 

qualidade. E, mesmo porque, com o tratamento progressivo e adequado da doença, 

as pessoas que vivem com HIV/aids, passam a ter maior longevidade e melhores 

condições de vida. Todavia, por outras questões, eles estão preocupados com a sua 

sobrevida, ao resgatar a importância da manutenção da sua saúde, do trabalho e do 

dinheiro para garantir sua estabilidade em geral. 

Neste sentido, as pessoas que vivem com HIV/aids aqui estudadas, 

valorizam também a importância dos vínculos de amor e afetividade, ao 

mencionarem o próximo, como coisa boa da vida. Tendo, assim, resgatado, a 

valorização do ser no que tange o sentido de humanização lembrado por Freire 

(1997) e Bueno (2009). E o resgate do sentindo noético (espiritual), quando se refere 

ao outro, como algo que sinaliza a transcendência (FRANKL, 1978) 
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6.2 Respostas sobre o tema central do estudo (6.2.1 eixo 1: qualidade de vida; 

6.2.2 eixo 2: aids e 6.2.3 eixo 3: atividade física – Tabela 2.1 a 2.11) 

 

A partir de então, passaremos a apresentar, avaliar e discutir as questões 

referentes à temática central. Esse item será dividido em três eixos centrais que 

sustentam este estudo e que por ordem serão abordados: qualidade de vida, aids 

e atividade física. 

O primeiro eixo central sobre qualidade de vida será tema do item 6.2.1, 

onde serão apresentados e discutidos os resultados sobre a aplicação do 

questionário SF-36, que é significativamente utilizado para se obter dados referentes 

à qualidade de vida em variáveis relacionadas com a saúde (Apêndice B). 

Este questionário foi aplicado na fase inicial de seleção dos participantes 

do estudo, em 30 pessoas, pré-selecionadas, dentro dos critérios de inclusão, para 

participarem do estudo. Destes, oito participantes aderiram ao programa 

socioeducativo proposto, principalmente por morar na cidade e por possuir uma 

possibilidade fácil de locomoção. 

A abordagem deste eixo no estudo foi de natureza transversal, com 

aplicação do questionário SF-36 feito no início do programa socioeducativo de 

treinamento, cujos resultados serão apresentados e discutidos nas tabelas 2.1 e 2.2. 

Após o início do programa de treinamento, um dos participantes ficou 

impossibilitado de continuar com as atividades, por motivos particulares, 

principalmente em função de problemas no processo de deslocamento do seu 

trabalho para a prática e a necessidade de voltar ao seu trabalho em seguida. Os 

demais itens apresentados neste capítulo serão referentes aos sete participantes, 

que cumpriram integralmente o estudo. 

Os itens de 6.2.3 e 6.2.4 referem-se à apresentação e discussão dos 

resultados sobre o eixo central 2 e 3, aids e atividade física, respectivamente, 

fundamentada nos dados do questionário 01 (Apêndice A), que aborda as questões 

sobre a aids (6.2.2.1 a 6.2.2.4) e sobre o nível e hábitos de atividade física de cada 

participante do estudo (6.2.3.1 a 6.2.3.5). Esses dois itens serão apresentados sob a 

forma de tabelas (de 2.3 a 2.11), devidamente categorizadas, comentadas e 

discutidas, à luz dos autores e da pertinência dos assuntos em questão. 
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6.2.1 Eixo central 1: qualidade de vida (Tabelas 2.1 e 2.2) 

 

Tabela 2.1: Dados dos participantes referentes aos diferentes domínios do 
questionário SF-36 

Domínios Média

Capacidade funcional 88,7

Aspectos físicos 72,8

Dor 69,4

Estado geral de saúde 83,7

Vitalidade 78,4

Aspectos sociais 80,2

Aspectos emocionais 76

Saúde mental 81,3
 

 

 

No inicio da expansão do vírus e sua descrição (1981) os sujeitos 

acometidos, possuíam uma longevidade pequena. No entanto, foram criadas as 

Terapias Antirretrovirais de Alta Potência (Highy Active Antiretroviral Therapy- 

HAART, que foram introduzidas no Brasil no período pós 1996 (TESS et. al., 1998). 

Esses medicamentos conseguiram modificar as características da aids de uma 

doença fatal para uma doença crônica, podendo isso ser percebido com o aumento 

da sobrevida da população brasileira: a mediana de sobrevida de pacientes adultos 

diagnosticados com aids entre 1982 a 1989 era de 5,1 meses (CHEQUER et al., 

1992), evoluindo de acordo com os dados de Marins et al. (2008) para 58 meses em 

pacientes diagnosticados em 1995 e 1996. 

Efeitos adversos têm sido associados à terapia antirretroviral prolongada, 

dentre esses, a síndrome da lipodistrofia (SL). Com a adoção de medidas públicas 

que garantem o acesso universal e gratuito aos medicamentos, nascem novos 

desafios, sendo estes relacionados ao enfrentamento do vírus e a qualidade de vida. 

As manifestações clínicas da aids e os efeitos adversos da HAART proporcionam 

uma sobrecarga psicológica considerável aos pacientes que, comumente, podem 

apresentar depressão, ansiedade, insônia e síndrome do pânico. Ademais, 

considerando que a aids é também uma doença social, pode-se encontrar atitudes 

de rejeição, isolamento, segregação e preconceito impostas pela sociedade as 
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pessoas que vivem com HIV/aids, exacerbando alterações na saúde psicológica dos 

pacientes, reduzindo a qualidade de vida e contribuindo para a diminuição da 

adesão ao tratamento (SEIDL e MACHADO, 2008). 

O escore encontrado, após a coleta dos dados, apresentou em todos os 

componentes mensurados, média acima de 50, caracterizando de um modo geral 

em todas as escalas, um positivo estado geral de saúde. 

Os domínios DOR e LAF apresentaram os menores valores positivos 

(71,6) e (71,9) respectivamente, possivelmente em virtude de um integrante da 

análise conviver com as sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE) que 

causou Hemiplegia em membro inferior (MMII) esquerdo e também por um paciente 

apresentar sequelas provindas da toxoplasmose. Em ambos infortuitos, 

potencialmente ocorridos como consequências de um deficitário sistema 

imunológico e/ou efeitos fisiológicos adversos como referido anteriormente, oriundos 

da terapia antirretroviral. Ainda, dentre os integrantes da análise, um convive com 

artrite reumatoide. 

Contudo, percebe-se ao analisar a média de maior domínio a CF (86,4) 

que mesmo os indivíduos cautelosamente queixando-se de dores, as atividades 

realizadas durante um dia comum apresentam pouca dificuldade de execução, 

principalmente quando indagados às exigências que requerem muito esforço, como 

correr e levantar objetos pesados. 

Se tratando dos domínios V, AS, LAE e SM suas medianas, 

respectivamente, (77,5), (79,7), (75,0) e (80,0) representam nas últimas 4 semanas 

que antecederam a aplicação do questionário, grande disposição, vontade, força, 

energia, serenidade e felicidade presentes na maior parte do tempo, e em uma 

pequena parte do tempo desanimo, esgotamento, cansaço, abatimento, nervosismo,  

ansiedade, deprimência e problemas físicos e/ou emocionais que interferiram  na 

relação com a família e/ou amigos. 

As características das representações das medianas dos quatro domínios 

anteriores reforçam a compreensão da média do EGS (82,5), que quantifica o quão 

de um modo geral é boa à saúde dos indivíduos. 
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Tabela 2.2 Dados dos participantes referentes ao estado atual da saúde 

Comparada antes do conhecimento

de ter o HIV, como você classificaria

seu estado geral de saúde, agora?

número de

participantes

Muito melhor 5

Um pouco melhor 1

Quase a mesma 1

Um pouco pior 1

Muito pior 0
 

 

 

Um ponto interessante analisado nas respostas do questionário A foi que 

quando indagados a respeito do estado de saúde atual, comparado com antes do 

conhecimento do vírus, a maioria dos indivíduos responderam que atualmente, sua 

saúde está muito melhor. 

Os indivíduos que afirmaram “muito melhor” e “um pouco melhor”, 

justificaram suas respostas, ressaltando que após o conhecimento do vírus, sentiram 

a necessidade de zelar mais por sua saúde, podendo assim, justificar pelo positivo 

EGS atual. 

Não se encontrou na literatura a utilização do SF-36 em indivíduos 

soropositivos acometidos pela SL. Dessa forma, a discussão dos resultados deste, 

ocorreu por meio de estudos que utilizaram outros instrumentos de pesquisa para 

analisar a qualidade de vida dos indivíduos que vivem com HIV/aids. 

Nascimento (2006) apresentou os resultados de sua análise, que 

investigou a qualidade de vida de 20 indivíduos soropositivos de ambos os gêneros 

com média de idade de 30-40 anos, o instrumento de pesquisa utilizado foi o 

WHOQOL-HIV bref, que apresentou como melhor índice, o domínio físico (14,4), 

identificando muita energia e pouca dor, desconforto e fadiga; corroborando com os 

achados desta análise. O menor índice de domínio encontrado pela autora foi a 

abordagem sobre espiritualidade (12,5).   

Nos estudos de Galvão, Cerqueira e Machado (2004), a análise ocorreu 

por meio da aplicação do questionário de qualidade de vida (HAT-QOL) em 73 

mulheres com idade igual ou superior a 18 anos que vivem com HIV. Os resultados 

apresentaram prejuízos na qualidade de vida das mesmas. Outra abordagem sobre 

a qualidade de vida de indivíduos soropositivos, ocorreu por meio do teste de 
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associação de palavras, que na investigação de Castanha et al., (2007) após 

averiguar 91 sujeitos de ambos os gêneros, com média de idade de 38 anos, por 

meio de uma análise da qualidade de vida a partir de características objetivas e 

subjetivas: trabalho, moradia, apoio, amizade, felicidade, Deus e família; encontrou 

representações da aids/qualidade de vida em suas vidas em ambos os gêneros. As 

mulheres relacionaram o vírus em suas vidas com o sofrimento, preconceito e 

esperança; e a qualidade de vida com felicidade, amor e Deus; já os homens 

representaram o vírus em medo, apoio, recomeço e limitações; e a qualidade de 

vida em apoio, amigos e trabalho. 

Diversas análises realizadas no mundo apontam que a qualidade de vida 

de indivíduos que vivem com HIV/aids, vem sendo substancialmente modificada, em 

virtude da implantação de novas drogas e tratamentos específicos, tratamentos 

estes que incluem a adoção de terapias alternativas, associadas à terapia 

antirretroviral. 

Os dados de um modo geral apresentados insinuam uma relação direta 

entre as representações pessoais da aids e da qualidade de vida, deixando claro 

como a soropositividade influencia diretamente na qualidade de vida, seja essa nova 

postura negativa ou positiva. Os fatores psicológicos e sociais parecem ter uma 

magnitude mais negativa na qualidade de vida dos pacientes estudados quando 

comparados com as consequências do uso da terapia antirretroviral, como a SL. Isto 

ficou evidente quando a maioria dos pacientes estudados relatou melhora em sua 

qualidade de vida após a detecção da infecção pelo HIV. Este resultado pode 

sensibilizar os profissionais da saúde para a busca de estratégias assistenciais mais 

eficazes que determinem o melhor enfrentamento dos aspectos sociais da doença. 

É importante que se leve em consideração como a sociedade encara as 

pessoas que vivem com HIV/aids, pois as consequências negativas para a qualidade 

de vida dessas pessoas parece ser maior que o próprio diagnóstico e tratamento. 

Em ambos os instrumentos utilizados e durante o período de convivência com os 

participantes deste estudo, era comum a obtenção de respostas ou comentários 

como: “... a doença e o tratamento são pesados, porém, nada é mais doloroso que o 

preconceito e o isolamento da família”.  
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6.2.2 Eixo central 2: aids (Tabelas 2.3 a 2.6) 

 

6.2.2.1 Dados qualitativos dos participantes sobre a questão O que você 

entende por aids/HIV? (Tabela 2.3) 

 

Tabela 2.3: Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que você 
entende por aids/HIV? 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Não entendo muita coisa, não. Entendo que é uma doença. O HIV não sei nada"

"É uma invasora da minha vida. O HIV também considero um intruso"

"Aids é um perigo para a vida da gente, é uma coisa muito ruim. É injusto, pois a partir do 

momento que você descobre a doença, você muda o seu jeito de viver. O HIV pra mim é a 

mesma coisa porque é o vírus que causa a doença"

significado da aids/HIV

"Não entendo nada sobre aids, mas o que entendo é o suficiente para poder expicar para 

alguém, mas ainda tenho muitas dúvidas, tipo como ter filhos, a transmissão, etc. O HIV é um 

vírus mal porque na época que comecei a transar eu peguei o vírus porque saía com as 

mulheres da zona"

"Aids a uns 20 anos atrás não se podia nem falar. Agora, é uma coisa normal e basta tomar os 

medicamentos e se fizer a medicação volta a tornar tudo normal. O HIV é um vírus que provoca 

a aids e provoca outros tipos de doenças, como erisipela, colesterol alto, etc."

"Entendo que ela é uma imunidade, uma falta de estrutura, pois uma pessoa sem estrutura é 

sem conhecimento. O HIV representa hoje uma segurança, pois você fica mais resistente, mais 

forte, com um maior controle sobre a própria saúde"

"É uma doença que tenho que carregar para o resto da vida. O HIV é a mesma coisa para mim, 

pois ele que provoca a doença que eu tenho que carregar para o resto da vida"

 

 

 

Categorização do significado da aids: Estas respostas permitiram as seguintes 

categorias: 

 

1) Aids significa doença perigosa, ruim, injusta, invasora: “a aids é um 

perigo para a vida da gente, é uma coisa muito ruim...” (P1); “...há 20 anos atrás, 

não se podia nem falar.” (P3); “...provoca a falta de estrutura. “ (P4); “...é uma 

doença.” (P6); “é uma invasora da minha vida.” (P7). 

 

2) HIV significa a mesma coisa que aids: “O HIV é a mesma coisa porque é o 

vírus que causa a doença.” (P1); “...o HIV é um vírus mau porque na época que eu 
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comecei a transar, eu peguei o vírus, porque saía com as mulheres da zona.” (P2); 

“é um intruso.” (P7). 

 
3) Aids significa doença que traz consequências: “...no momento que você 

descobre a doença, muda o jeito de viver. (P1); “...eu peguei o vírus porque saía 

com mulheres da zona.” (P2); “...que carrega para o resto da vida” (P5); “...provoca 

outros tipos de doenças, como erisipela, colesterol alto, etc.” (P3). 

 
4) Aids está ligada à falta de conhecimento: “não entendo nada sobre aids, 

mas o pouco que entendo explico para alguém. Mas ainda tenho muitas dúvidas 

como ter filhos, a transmissão, melhorar a minha vida, etc.” (P2); “O HIV não sei 

nada.” (P6). 

 
 

No Brasil e em grande parte do mundo, o processo de divulgação e 

identificação da aids se deu através da imprensa, o que obviamente, conduziu uma 

construção, muitas vezes, enviesada e principalmente, uma imagem associada ao 

comportamento de risco, ou à caracterização negativa das pessoas infectadas. Valle 

(2002) ressalta que os meios de comunicação por serem veículos confiáveis, que 

tem o compromisso ético de retratar a verdade, foram os principais responsáveis 

pela caracterização pedagógica na sociedade e consequentemente, na visão que 

cada um de nós temos sobre a doença (SOARES, 1998). 

Não se pode afirmar que nos primeiros 10 anos da doença na sociedade, 

somente a parcela sensacionalista da imprensa tenha sido responsável por essa 

caracterização tão negativa da doença. Talvez a aids seja um único exemplo de um 

assunto que tenha sido retratado da mesma maneira por todos os segmentos da 

imprensa, independente do tipo de mídia e qual vínculo político social estava 

relacionado. Meira (2006) faz um convite para a reflexão sobre o papel da imprensa 

no processo de estigmatização da doença, lembrando da capa da Revista Veja, em 

1989, cuja manchete era “Cazuza, agoniza em praça pública”, com a foto do cantor 

com o rosto com lipodistrofia, que ficou caracterizado como o “rosto do aidético”. 

Não é de se estranhar, portanto, que as pessoas que vivem com HIV/aids 

sejam as principais vítimas, ou vítimas novamente, do conceito que as outras 

pessoas, chamadas “normais”, tem da doença e de quanto esse conceito, 

fortemente construído pela mídia, influencia em sua própria definição do HIV/aids. 
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Para Darde (2004), uma estratégia de anteposição a este papel da mídia e do 

governo é a elaboração de planos e ações que partam do entendimento de como as 

relações de gênero, de classes sociais se inter-relacionam e afetam a vida das 

pessoas, devendo implementar ações que levem em consideração as ações 

individuais e coletivas, na construção do processo de exclusão social. 

Nas falas apresentadas, é muito comum encontrarmos aids e HIV como 

sinônimos, ambos os males que invadiram o corpo como uma forma de punição para 

um mau comportamento, seja através do uso de drogas, ou pelo sexo socialmente 

proibido, como o homossexualismo e programas com prostitutas. Nesta visão, nada 

mais natural, então, que seja devidamente punido por essas práticas, muitas vezes 

uma punição “divina”, cuja penitência é carregar uma doença de alto risco, com 

tratamento penoso e a sociedade, do lado do bem, impõe uma rejeição também 

punitiva aos que tiveram um comportamento condenável. 

Este reconhecimento de que a infecção pelo vírus HIV é uma punição de 

uma atitude condenável, permite que muitas pessoas se isolem ou seja isoladas do 

convívio da família e do trabalho. Para evitar essa possibilidade de isolamento, 

muitas pessoas, quando sabem que estão infectadas pelo HIV, optam pelo silêncio, 

para preservar este convívio (VELHO, 2003). Um dos participantes do nosso estudo 

fez essa opção pelo silêncio e, mesmo com mais de 10 anos de convivência com o 

HIV/aids, não se permite assumir a doença, com medo das prováveis consequências 

que esta postura lhe ocasionaria, seja no ponto de vista pessoal, como em seu 

trabalho. 

Para Terto Jr (2002) esta culpa e vergonha, embutidas nas falas dos 

participantes, pelo fato de ter adquirido o HIV, podem estar relacionadas com os 

mecanismos midiáticos de prevenção da doença, que levam a crer que as pessoas 

que negligenciam o uso dos preservativos, são punidos por essa negligência com a 

aquisição do vírus, como se fosse possível acreditar na viabilidade do sexo seguro 

sempre em nossa sociedade, em todos os momentos e circunstâncias. Nesse 

sentido, afirma: 

 

 

“A culpa e a vergonha podem ainda estar mesmo embutidas nas 
mensagens de prevenção, quando recomendam o sexo mais seguro 
como um mandamento a ser cumprido à risca, sem chances de 
falhas, que, quando acontecem, são vistas como irresponsabilidade, 
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negligência ou fracasso do indivíduo em negociar e praticar o sexo 
seguro. As iniciativas devem levar em conta que a negociação do 
sexo mais seguro está sujeita a uma série de fatores e circunstâncias 
que variam ao longo da história do indivíduo. Talvez não seja 
possível praticar sexo seguro sempre, em todas as relações sexuais, 
durante toda a vida. É importante, no entanto, procurar entender 
estas variações e circunstâncias ao longo do projeto de vida dos 
indivíduos, em vez de reforçar os aspectos normativos e de controle 
que as mensagens de prevenção possam conter, e que podem 
alimentar sentimentos de culpa e vergonha, cada vez que alguma 

prática de risco ocorrer.” (TERTO JR, 2002, p. 152-153). 
 

 

Este conceito real da aids como fator de isolamento social foi um marco 

neste estudo, pois muitos participantes, previamente selecionados para participar do 

programa socioeducativo e terapêutico de treinamento, mostraram-se extremamente 

preocupados com o grau de exposição que poderiam sofrer e, apesar de termos 

optados em desenvolver as atividades em local reservado, com atendimento 

personalizado e da maneira mais discreta possível, muitos não aderiram ao 

programa por essa possibilidade de exposição, o que não foi declarado de forma 

clara, porém, era nítido através das críticas e sugestões que foram coletadas, ao 

longo da aplicação do nosso instrumento de investigação e principalmente do 

contato diário com os pessoas que vivem com HIV/aids no hospital pesquisado.  

Por outro lado, alegando o mesmo motivo, alguns participantes deste 

estudo, que declaradamente optavam em assumir a doença na sociedade, portanto, 

não tinham motivos para escondê-la, relatavam que estavam aderindo ao programa 

de treinamento, pois não aguentavam o preconceito que outras pessoas 

demonstravam, quando eles treinavam em Academias, ou lugares públicos e 

percebiam que estavam dividindo aparelhos com “pessoas aidéticas”, termo 

extremamente excludente, porém e infelizmente vigente na sociedade. 

Apesar do aumento da longevidade, o uso da HAART e a consequente 

categorização da aids como uma doença crônica, vivemos sobre o estigma e a 

padronização nefasta, que foi difundida na primeira década da doença. Segundo 

Maliska et al. (2009), para a pessoa que vive com HIV/aids, a doença tem uma 

dimensão psíquica, social, cultural, política e econômica muito maior que a 

dimensão biológica, pois do ponto de vista clínico, a terapia que vem sendo utilizada, 

permiti-lhes uma vida relativamente normal, quando comparada com as perspectivas 

que uma pessoa com HIV/aids tinha, há menos de 20 anos. 
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Compreender como a pessoa que vive com HIV/aids vê e entende a 

doença e o vírus, é de suma importância para as diferentes formas de abordagem e 

conduta com esta pessoa, pois é muito difícil ouvir da pessoa que vive com HIV/aids 

um conceito biologicista, para caracterizar a doença ou o vírus, como pudemos 

comprovar nas falas dos nossos participantes. 

Muitas destas falas serviram e servem para nortear o trabalho dos 

profissionais que lidam diretamente com este grupo de pessoas, além de possibilitar, 

em muitos momentos, uma reflexão constante sobre o modo como cada um de nós 

encara a doença e principalmente, as pessoas que vivem com HIV/aids. Esta 

reflexão é extremamente pertinente, pois acontece justamente no instante em que a 

doença completou 30 anos e passa de uma doença fatal para uma doença crônica, 

de uma doença dos homossexuais para uma doença da sociedade, de uma doença 

dos aidéticos para uma doença das pessoas que vivem com HIV/aids. 

Para Darde (2004), o cenário de tantas desigualdades é solo fértil para 

que o preconceito seja plantado e, para não fomentar esse tipo de conduta, o Estado 

e a mídia devem fazer uma parceria, juntamente com a comunidade cientifica, 

reconhecendo a mídia com sua importante função colaborada para o processo de 

informação e não para o processo de aumento do preconceito, pois, segundo o 

autor, “... diante do avanço científico, o que mais assusta não é a morte. É a 

discriminação”. 

 

 

6.2.2.2 Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que a aids tem 

representado para o mundo e para você? (Tabela 2.4): 

 

A Tabela 2.4 mostra as falas dos participantes sobre como eles veem 

sobre o que a aids tem representado para o mundo, na condição de uma 

enfermidade com cerca de 30 anos de existência e de tamanha gravidade, que 

atinge todos os continentes do mundo.Por outro lado, entrando na particularidade 

HIV e pessoa que vive com HIV, cada participante foi questionado sobre o “que aids 

representa para ele?”, com interesse de comparar a visão que ele possui da aids 

para o mundo e para si, mesmo. 
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Tabela 2.4: Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que a aids tem representado para o mundo?. E para você? 

P significado da aids para mim

1 "Para mim, estar com aids representa você praticamente ser 

eliminado da sociedade e o medo constante de que de repente 

você pode cair numa cama e se acabar."

2 "Para mim, a aids é um desgosto porque vejo as pessoas cheias 

de preconceitos quando eu falo sobre a doença e muitas 

pessoas se afastam de mim por causa da doença"

3 "Para mim, a aids é uma doença como outra qualquer, pois já 

existem remédios para se manter vivo e já não morrem pessoas 

como antigamente. Eu vivo, como bem faço amor, faço tudo, 

então para mim está tudo bem."

4 "Para mim, a aids representou, por incrível que pareça, uma 

melhora na qualidade de vida, pois com o vírus você precisa ter 

um controle melhor sobre sua saúde."

5 "Para mim, é um incoveniente pois você precisa tomar remédios 

e ter hora pra tudo."

6 "Para mim, representou um lado bom, que eu pude acompanhar 

melhor a minha saúde. Agora, procuro comer coisas naturais, 

parei com as drogas e me preocupo mais comigo."

7 "Para mim a aids representou um desafio porque a minha vida 

mudou completamente, desde que a notícia porque a forma como 

aconteceu a notícia foi surpreendente, pois o sintoma que 

começou como uma suspeita de tuberculose, logo se transformou 

numa notícia esperada por mim: a aids".

"Sei lá, não tenho ideia."

"Mais uma das pestes que foram anunciadas. Depois da cura dessa, virá 

outra pior. Provavelmente irá aparecer a vacina da cura, logo depois 

aparecerá outra peste."

"Um alerta porque as pessoas desprezam a própria vida e a aids serviu 

para dar esse chacoalhão nas pessoas."

significado da aids para o mundo

"É uma doença que amedrontou toda a população e fez com que 

aumentasse e muito a discriminação por parte das pessoas, principalmente 

contra os homossexuais." 

"A aids representa para o mundo como a lepra, pois não tem cura e ainda 

vai demorar muito para se encontrar a cura."

"Uma epidemia. É o caos, o apocalipse. Muitas pessoas acreditam isso e 

estão mais doentes que nós aidéticos." 

"Educação, cultura, estrutura."
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Categorização: Estas falas permitiram chegar às seguintes categorias, a partir das 

respostas dos participantes: 

 

 

 Representação mundial da aids 

 

1) Aids como ameaça e medo à humanidade:  “É uma doença que 

amedrontou o mundo..” (P1). “Mais uma das pestes que foram anunciadas. 

Depois da cura dessa, virá outra pior. Provavelmente irá aparecer a vacina da 

cura, logo depois aparecerá outra peste” (P6).  “... uma epidemia. É o caos, o 

apocalipse” (P3). “... representa para o mundo como uma lepra, pois não tem 

cura e ainda vai demorar muito para encontrar a cura” (P2). 

2) Aids como fonte de discriminação: “... e fez com que aumentasse a 

discriminação por parte das pessoas, principalmente contra os homossexuais” 

(P1). 

3) Aids como fonte de cultura e aprendizado: “Educação, cultura, estrutura” 

(P4). “...o mundo está doente... mais que a gente” (P3). “...vai surgir a vacina” 

(P5). “...é um alerta” (P7). 

4) Desconhecimento do significado da aids para o mundo: “Sei lá. Não 

tenho ideia” P5. 

 

 

 Representação da aids para si: 

 

1. Aids como mudança positiva do comportamento com relação à Saúde: 

“... eu vivo, como bem, faço amor, faço tudo, para mim, está tudo bem“ (P3). 

“... por incrível que pareça, uma melhora na qualidade de vida, pois com o 

vírus, você precisa ter um controle melhor sobre sua saúde” (P4). 

“...representou um lado bom, porque eu pude acompanhar melhor a minha 

saúde. Agora, procuro comer coisas naturais, parei com as drogas e me 

preocupo mais comigo” (P6). “...minha vida melhorou...mudou 

completamente” (P7). 

2. Aids como fonte de preconceito e isolamento: “...estar com aids 

representa você praticamente ser eliminado da sociedade...” (P1). “...a aids é 
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um desgosto  porque vejo as pessoas cheias de preconceitos, quando eu falo 

da doença e muitas pessoas se afastam de mim por causa da doença (P2). 

3. Aids como desafio: “...representou um desafio porque a minha vida mudou 

completamente... o que começou com uma suspeita de tuberculose, logo se 

transformou numa notícia inesperada para mim: a aids.” (P7). 

4. Aids como inconveniente, uma doença como qualquer outra,: “...é uma 

doença como outra qualquer, pois já existem remédios para se manter vivo. 

Eu vivo, como bem, faço amor, faço tudo. Então pra mim, está tudo bem” 

(P3). “...é um inconveniente, pois você precisa tomar remédios e ter hora pra 

tudo. 

 

 

Vários instrumentos vêm sendo utilizados para se avaliar a qualidade de 

vida de pessoas que vivem com determinadas doenças e não especificamente com 

a aids. Questionários são os mais comuns entre esses instrumentos e são utilizados 

de maneira transversal, para se verificar a qualidade de vida em um determinado 

momento da pessoa inquirida, ou associado a um determinado estágio da doença 

(SANTOS, FRANÇA JÚNIOR e LOPES, 2007). 

Atualmente, o próprio termo qualidade de vida vem sendo utilizado como 

sinônimo de bem estar e saúde. Estudos sobre pessoas que vivem com HIV/aids, 

atualmente, adotam a expressão “qualidade de vida relacionada com a saúde” – 

QVRS, que corresponde a uma análise do impacto da doença e da ação de suas 

drogas terapêuticas na vida cotidiana da pessoa. Grande parte destes questionários 

não contempla perguntas sobre sua visão especificamente sobre a doença, o 

impacto em sua vida e principalmente o nível de satisfação com sua vida (SANTOS, 

FRANÇA JÚNIOR e LOPES, 2007; FLECK et al., 2000). 

É por este motivo, que esta investigação procurou ter a liberdade, entre 

outros questionamentos, em fazer um paralelo entre a visão do participante sobre o 

que aids representa para o mundo e o significado que ele atribui à doença para ele, 

como ser individual, que traz consigo as consequências físicas e psicológicas da 

doença. 

Sobre o significado da aids para o mundo, é marcante a afirmação que a 

doença representa um aviso para o mundo, um alerta e uma punição para o que 

pode acarretar às pessoas que tem uma conduta socialmente inadequada. Dois 
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participantes (P3 e P6) atribuem uma responsabilidade transcendente para o 

aparecimento e as consequências da aids para o mundo, afirmando que a doença é 

“...o apocalipse” e “...mais uma das pestes que foram anunciadas”. Igualmente 

importante é a manifestação de que a aids, ao mesmo tempo em que serve de alerta 

e que representa uma doença sem cura, com proporções mundiais, ela serviu como 

fonte “...educação, cultura, estrutura” (P4), além de uma proposta para as pessoas 

mudarem o seu comportamento (P7), de forma aberta, na busca do sentido da vida, 

ou seja, foi nos dado mais uma chance de um aviso, e que foram selecionadas 

pessoas, para servirem de modelo de representação desse aviso. 

O significado individual da aids para os participantes deste estudo, é 

muito mais positiva que negativa, pois implica na possibilidade de uma mudança 

favorável de comportamento, com uma atenção maior à saúde e principalmente um 

reposicionamento social de conduta, em face particularmente, das formas 

socialmente condenáveis, que os levaram a contrair o HIV. Por outro lado, chamam 

muita atenção ao preconceito que eles são submetidos, culpando à aids por ser 

responsável em “...ser eliminado da sociedade...” (P1) e “..um desgosto porque vejo 

as pessoas cheias de preconceito, quando falo sobre a doença e se afastam de 

mim” (P2). 

Paulilo e Jeolás (2005) afirmam que no processo de construção dos 

significados das epidemias, a forma de contágio é o princípio fundamental para a 

construção de todos os significados individuais e consequentemente, sociais da 

doença. As explicações de natureza moralista responsabilizam única e 

exclusivamente a pessoa contaminada, que passa a ser o portador do mal e, com 

relação à aids, este tipo de raciocínio teve uma propagação fácil e rápida, permitindo 

a construção do cenário sempre do outro como responsável pela propagação, 

decorrente de sua irresponsabilidade individual. Em um estudo entre estudantes da 

cidade do México, Flores-Palacios e Leyva-Flores (2003) concluíram que o núcleo 

cognitivo da aids inclui uma associação direta entre sexo, doença e morte e que 

existe um comportamento ambivalente entre os estudantes sobre a prevenção da 

doença, onde a responsabilidade é dividida meio a meio entre a pessoa e o outro. 

Quanto ao preconceito, é nítido que existe uma atitude discriminatória da 

sociedade em relação às pessoas que vivem com HIV/aids. Garcia e Koyama (2008) 

fizeram uma análise comparativa em 24 estados brasileiros, em dois momentos da 

doença, 1988 e 2005, e detectaram, de forma geral, uma diminuição do que eles 
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denominaram de Índice da Intenção Discriminatória, onde eram atribuídos valores de 

0 (zero), quando não era detectada uma resposta positiva a um questionamento 

discriminatório e 1, quando era respondido positivamente. Especificamente, em 

pessoas do sexo feminino, de baixo nível de escolaridade, acima de 45 anos, ou 

residentes no Norte/Nordeste brasileiro, corresponderam os estratos sociais nos 

quais foram encontrados a maior intenção de discriminação, constatando a 

necessidade de uma melhor divulgação e elaboração deste assunto para estes 

grupos sociais. 

Durante uma sessão de treinamento de musculação, dois participantes do 

estudo, coincidentemente, afrodescendentes, estavam falando sobre o problema do 

preconceito que eles sofriam, em função da aids. Como a raça não foi o foco de 

nenhum dos questionamentos contidos em nossos instrumentos de investigação, a 

fala de um deles chamou a atenção. Ele disse, em determinado momento da 

conversa: “...Professor, além de pobre, feio, magro, com aids e, além de tudo isso, 

preto, o senhor não imagina o que eu sofro de preconceito na rua. Se já era difícil 

arrumar namorada antes da aids, imagina agora? Só puta, mesmo! E isso, sem ela 

saber que tenho aids, senão não faz o programa”. 

Este depoimento reflete uma possível tendência de associação entre a 

aids e a “população negra” no Brasil, o que não deixa de ser uma nova e 

preocupante tendência da sociedade, que precisa ser investigada e combatida. 

Nesse sentido, Fry et al. (2007) fizeram uma importante análise sobre este 

problema, chegando à conclusão que os dados epidemiológicos atuais sobre raça 

negra e aids são muito recentes e insuficientes, para consubstanciar essa 

associação, porém, que ela existe e, muitas vezes, “...se vincula a processos mais 

amplos de inter-relação entre ativismo político e relação com o Estado, que 

transcendem a área da saúde” (FRY et al., 2007, p. 497-523). 

Taquette (2009) também chama a atenção para a necessidade de buscar 

respostas e soluções para o que constata como um preocupante aumento no 

processo de feminilização, pauperização, jovialização e desigualdade de etnias da 

aids, ressaltando que a proporção de infecção era de 26 homens para cada mulher 

infectada, em 1986 e que, em 2005, esta taxa caiu para 1,4. Sugere a necessidade 

urgente de um processo de conscientização social e governamental, para evitar 

esse avanço, alertando que pode ser uma motivação maior para o aumento do 



95 
 

preconceito com relação à doença e a criação de mais um estigma, no qual, a aids 

pode vir a ser classificada como uma doença da população negra brasileira. 

Não podemos negligenciar as falas dos participantes, que estão em 

consonância com os dados epidemiológicos sobre a aids, em nosso país. É 

necessária uma atenção pública, com o cuidado de não estimular o preconceito, 

concentrando-se campanhas no processo de prevenção da doença, focalizando os 

grupos que estão, atualmente, mais expostos ao contágio. 

 

 

 

6.2.2.3. Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que pensa da 

aids antes de ser infectado e atualmente (Tabela 2.5): 

 

 

Tabela 2.5: Dados qualitativos dos participantes sobre o que eles pensavam da aids 
antes de ser infectados e atualmente 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Pensava que eu nunca iria pegar a doença porque era 

uma doença para homossexual e eu nunca fui 

homossexual."

"Hoje, eu me acho bem e acredito que não estou com 

a doença porque me sinto muito bem, porque estou 

convivendo com ela bem."

pensava antes da infecção pensa agora

"Eu pensava que era realmente um perigo e que 

comigo nunca iria acontecer, pois tomava todas as 

precauções possíveis, até que num exame de sangue 

de rotina foi constatado o vírus."

_____________

"Eu tinha a intuição que teria essa doença por causa 

da minha vida deregrada, promíscua. Portanto, tinha 

certeza que teria essa doença um dia."

"Hoje em dia, eu acho a doença normal."

"Eu pensava somente em cuidados."

"Eu nunca me preocupei com ela, não."

"Eu achava que não iria acontecer isso comigo."

"Eu pensava o que todo mundo pensa: que só 

acontece com o vizinho."

"Agora, eu tento mostrar para os outros aquele velho 

jargão: "quem vê cara, não vê aids". Tento fazer 

palestras para demonstrar isso."

."E agora, eu acho que a gente tem que estar atento 

com tudo."

"Agora, eu penso em ter mais cuidados ainda."

 "Agora, também não me preocupo com ela. O 

problema é quando você fica sabendo. Depois, você 

acaba se acostumando, pois ver que não tem jeito."
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Categorização: Estas falas permitiram chegar à seguinte categorização, a partir das 

respostas dos participantes: 

 

 

 O significado da aids antes da infecção: 

 

1) Sentido de imunização à aids: “...que era um perigo e que comigo nunca iria 

acontecer..” (P1). “Pensava que nunca iria pegar a doença porque era uma 

doença para homossexual e eu nunca fui homossexual” (P2). “Eu nunca me 

preocupei com ela, não” (P5). “Eu achava que não iria acontecer comigo” 

(P6). “Eu pensava o que todo mundo pensa: que só acontece com o vizinho”. 

(P7). 

2) Sentido de precaução: “Eu pensava somente em cuidados” (P4). 

3) Certeza do contágio: “Eu tinha intuição que teria a doença por causa da 

minha vida desregrada, promíscua. Portanto, tinha certeza que teria essa 

doença, um dia” (P3). 

 

 

 O significado da aids, hoje: 

 

1) Preocupação com os cuidados: “...eu tenho que ter mais cuidados, ainda” 

(P4). “E agora, eu acho que a gente tem que estar atento a tudo” (P6). 

2) Sentido de saúde: “...me acho bem de saúde e acredito que não estou com a 

doença” (P2).  

3) Sentido de doença normal: “...eu acho a doença normal” (P3). “Agora, 

também não me preocupa com ela...” (P5). 

4) Sentido de compartilhamento de experiência: “...eu tento mostrar para os 

outros o velho jargão: „quem vê cara, não vê aids‟. Tento fazer palestras para 

demonstrar isso”. (P7). 

5) Sem resposta: P1 

 

 

É uma característica humana da vida em sociedade achar que os 

problemas sempre acontecem com os outros e que nunca vão acontecer conosco. 
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Que a vida em coletividade parte do coletivo para o individual e nunca é o resultado 

do oposto. De certa forma, as campanhas publicitárias de natureza epidemiológica, 

independente de qual tipo de doença estamos falando, partem do objetivo de mudar, 

ou chamar atenção para o comportamento individual, que pode levar a um prejuízo 

da coletividade. É assim no caso da dengue, das campanhas de vacinação e 

principalmente, nas campanhas para evitar a contaminação da aids. 

Fica evidente, a partir das falas dos participantes, que a maioria deles 

declaradamente ignorava a possibilidade de contágio da aids, até descobrir que 

estava infectado. O mais surpreendente é que, após esse contágio e, obviamente, 

após o período de adaptação ao novo estilo de vida, que inclui as mudanças físicas 

e psicológicas oriundas da aids e da HAART, os participantes deste estudo foram 

unânimes em afirmar que sua vida melhorou, com o aumento do cuidado com o seu 

corpo, com o cuidado com o tratamento, em aceitar a aids como uma doença normal 

e até mesmo usar a sua experiência como exemplo para evitar que outras pessoas 

possam a vir ter uma história semelhante a sua. 

Em estudo exploratório com 26 mulheres com HIV/aids, em Maringá-PR, 

Alves et al. (2002) constataram que os mecanismos psicológicos da “negação”, 

“onipotência” e “evitação” estavam presentes na maioria das mulheres infectadas, 

situação semelhante aos resultados apresentados em nosso estudo. Além desses 

aspectos de natureza psicológica, o desconhecimento sobre as formas de 

transmissão da aids, foram os principais motivos alegados por essas mulheres por 

terem sido contaminadas pelo HIV.  

Em outra linha de raciocínio, Schneider et al. (2008) afirmaram, a partir de 

uma análise transversal e retrospectiva feita em Centros de Saúde do Estado de 

Santa Catarina, que existe diferença entre homens e mulheres nos motivos que os 

levam a fazer um exame de HIV. A motivação feminina está relacionada com um 

exame pré natal, enquanto que  o principal  motivo que leva os homens a procurar o 

teste de sorologia para o HIV é intenção de saber sua sorologia, em de situações de 

risco adotadas por eles. Esta foi uma das características dos participantes do gênero 

masculino deste estudo. Ou seja, a maioria assumia um comportamento de risco, 

porém, acreditava que a doença não aconteceria com eles, até tomarem conta 

disso, através de um teste positivo para o HIV. 

Em anteposição ao que levou à categorização de imunização frente aos 

riscos da aids, demonstrada na fala de nossos participantes, ficou nítida a melhoria 
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da qualidade de vida, após a infecção pelo HIV, principalmente, no aspecto físico e 

psicológico. Em estudo já citado em nosso texto, Santos et al. (2007) confirmam 

essa melhora, utilizando o questionário WHOQOL, para análise da qualidade de 

vida, comprovando uma melhor qualidade de vida de 365 mulheres que vivem com 

HIV/aids, analisadas em seu estudo, principalmente nos domínios físico e 

psicológico, quando comparados com outras doenças. Somente o domínio social era 

pior, em face do preconceito que essas mulheres sofriam em função de viverem com 

aids. Em estudo mais recente, utilizando o mesmo questionário em 106 mulheres 

que vivem com HIV/aids, em uma cidade do interior paulista, Gaspar et al. (2011) 

chegaram à conclusão semelhante, sobre a melhora dos domínios físico e 

psicológico, quando comparados aos domínios financeiro, das relações sociais e 

afetivas, que sofrem um detrimento, após a descoberta da contaminação do HIV. 

A análise da visão pós, antes da infecção pelo vírus HIV e, agora, como 

uma pessoa que vive com HIV/aids é de extrema importância, pois demonstra duas 

linhas de enfrentamento da doença: uma antes da infecção, que passa pelo aspecto 

de imunização, principalmente presente no gênero masculino e outra que está na 

aceitação da aids, com melhora de alguns domínios, como o físico e o psicológico e 

perda na qualidade de vida, nos domínios afetivo, financeiro e das relações sociais. 

Indubitavelmente esta condição de melhora dos domínios físico e psicológico deve-

se a evolução do tratamento das terapias antirretrovirais (ALVES, 2002; REIS e GIR, 

2005, p. 32-37). 

Para Gaspar et al. (2011) é nítido que novos enfrentamentos são 

necessários, após 30 anos da descoberta da infecção pelo HIV/aids e isto se aplica 

também às novas condições de vida, em função da cronicidade da aids, pelo uso 

das modernas terapias antirretrovirais. Porém, certos enfrentamentos continuam 

muito presentes, nas pessoas que vivem com HIV/aids, principalmente nos estigmas 

e preconceitos sociais que estão muito presentes em nossa sociedade, que afetam 

diretamente as relações sociais, afetivas e financeiras desse grupo de pessoas. 

 

 

 

 



99 
 
6.2.2.4. Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: houve mudanças em sua vida após a infecção pelo HIV? O 

que mudou? Melhorou? Piorou?(Tabela 2.6) 

 

Tabela 2.6: Dados qualitativos dos participantes sobre as questões: o que mudou em sua vida? O que melhorou? O que piorou? 

P

1

2

3

4 "Não tive piora só 

melhora."

5

6

7

_______

_______

_______

_______

"Melhorou desde 2005, por causa da opção 

que eu fiz em que a vida é minha e o intruso é 

a aids."

"Daí pra frente, posso dizer que a minha vida 

melhorou, pois prestei mais atenção em mim, 

como antes eu não fazia."

 "Mudou tudo, pois aprendi a viver melhor, com 

mais cuidado comigo mesmo."

"Não mudou muito, pois continuo fazendo a 

mesma coisa que fazia antes, pois saio do 

_______

"Melhorou foi o cuidado maior que comecei a 

ter com a minha vida."

"Piorou por causa do preconceito: muita 

injustiça pelo fato de você ter a doença."

"Melhorou porque eu parei de brigar em casa, 

pois qualquer coisa me irritava e agora tenho 

mais paciência."

________

"Pra mim, só foi coisa ruim que aconteceu. "

O que mudou O que melhorou O que piorou

"Passei a ser medroso, não pratico mais 

sexo, escondo a doença de todo o mundo 

porque assim que achei que foi uma injustição 

comigo, não quero ser a pessoa que vai 

cometer a injustiça com o outro."

________

________

"O que melhorou foi a convivência com a 

minha mãe,  pois estamos mais carinhosos 

um com o outro, faço o que eu quero."

 "Por outro lado, só o que piora é a questão do 

preconceito."

"De piora, o que ficou ruim é o medo da 

família, dos amigos e preciso ter o cuidado 

para esconder das outras pessoas."
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Categorização: Estas falas dos participantes sobre o que mudou em sua vida, 

permitiram chegar às seguintes categorias: 

 

 

 Aids como agente de mudança na vida: 

 

1) Aids como mudança positiva: “Não tive piora, só melhora” (P4). “Melhorou, 

desde 2005, por causa da opção que eu fiz em que a vida é minha e o intruso 

é a aids” (P7). 

2) Aids como neutralidade na mudança de vida: “Não mudou muito, pois 

continuo fazendo a mesma coisa que fazia antes” (P5). 

3) Aids como mudança negativa: “Pra mim, só coisa ruim aconteceu” (P1).  

 

 

 Aids como agente de melhora da vida: 

 

1) Aids como aumento do cuidado com a saúde: “Mudou muito, pois aprendi 

a viver melhor, com mais cuidado comigo mesmo” (P4). “Melhorou foi o 

cuidado que comecei a ter com a minha vida” (P6). “Daí pra frente, posso 

dizer que a minha vida melhorou, pois prestei mais atenção em mim, como 

antes eu não fazia” (P7). 

2) Aids na melhora da convivência com a família: “O que melhorou foi a 

convivência com a minha família...” (P2). “Melhorou porque eu parei de brigar 

em casa e, agora, tenho mais paciência” (P3). 

 

 

 Aids como agente de piora da vida: 

 

1) Aids como fonte de preconceito: “... só o que piora é a questão do 

preconceito” (P2). “Piorou por causa do preconceito. Muita injustiça pelo fato 

de ter a doença”(P7). 

2) Aids como medo de isolamento social: “... o que ficou ruim é o medo da 

família, dos amigos e preciso ter cuidado para esconder das pessoas” (P2). 
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3) Aids como principal responsável pela piora da vida: “Passei a ser 

medroso, não pratico mais sexo...” (P1). 

 

 

Ao inquirirmos os participantes deste estudo sobre o que o HIV/aids 

proporcionou de mudança, o que melhorou, o que piorou em sua vida, a partir das 

falas dos participantes, de um modo geral, é nítido que a descoberta da infecção do 

HIV e o tratamento da aids os levam a mudança de comportamento, afirmando que 

foi melhorando, desde que começou o tratamento. Mesmo os participantes que não 

responderam diretamente sobre “o que mudou em sua vida?”, pontuaram aspectos 

positivos e/ou negativos, partir da detecção do HIV (P2, P3 e P6). Somente um 

participante declarou que a aids não trouxe qualquer mudança em sua vida e 

manteve essa coerência de afirmação, em não declarar nenhum ponto negativo ou 

positivo, advindo após a sua contaminação. 

Como destaque e demonstrando uma linha coerente de afirmação, ao 

longo de todos os questionamentos aplicados no questionário 01, observamos, pela 

grande maioria, menções positivas sobre o que melhorou em sua vida, depois que 

surgiu-lhe a aids, como o aumento com o cuidado individual com a saúde e com a 

família (P2, P3, P4, P6 e P7). Negativamente, destaca-se nas falas, o preconceito e 

o medo do isolamento pessoal (P1, P2, P3 e P6). Vale ressaltar, que alguns dos 

participantes declaradamente não assumem a doença perante os seus familiares e 

sociedade, por conta justamente da possibilidade de rejeição e isolamento pessoal e 

familiar (P1 e P2), ficando nítido que este medo e a coragem em assumir a doença, 

implicam possivelmente na visão mais negativa da doença, dentre os participantes 

deste estudo (P1). 

Para as pessoas que vivem com HIV/aids e os profissionais que atuam 

diretamente com esta doença, está claro que existe uma diferença significativa em 

suas estratégias de enfrentamento, levando em consideração o espaço de tempo 

entre a década de 90 e os dias atuais, período marcadamente influenciado pelo uso 

com sucesso das terapias antirretrovirais, no combate ao HIV. Neste período, o 

percentual de óbitos por aids caiu de 28,4%, em 1998, para 6,5%, em 2009 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p.17). Dumbar et al. (1998), ao entrevistarem 34 

mulheres que viviam com HIV/aids, com o intuito de investigar suas estratégias de 

enfrentamento da aids, constataram que houve uma redefinição de significados do 



102 
 

sentido da vida, em face da superação da ideia da inevitabilidade da morte, em 

função da aids. 

Tomando como base nosso estudo, em consonância com outros 

apresentados, ao longo deste texto, que indicam que existe uma visão positiva por 

parte das pessoas que vivem com HIV/aids acerca da melhor da qualidade de vida, 

principalmente nos domínios físico e psicológico e que, em contrapartida, existe uma 

importante preocupação com o preconceito que aids produz na sociedade, cabendo 

aqui, uma abordagem sobre a atual visão de hoje das pessoas sobre o estado atual 

da doença, com o intuito de se acreditar que o nível de conhecimento que a 

sociedade tem atualmente da doença, ainda está restrito à visão estigmatizante e 

preconceituosa, que aids tinha, quando foi identificada. 

Neste sentido, Seidl, Ribeiro e Galinkin (2010) fizeram uma pesquisa, de 

natureza transversal e exploratória, com 503 universitários, de ambos os gêneros e 

estudantes das áreas de humanas, exatas e saúde, no qual obtiveram os seguintes 

percentuais de respostas, referentes às questões relacionadas com pessoas que 

viviam com HIV/aids: 8,2% dos entrevistados concordaram plenamente, que as 

crianças com HIV não poderiam frequentar às escolas; 19,9% concordaram 

plenamente que os empregados com HIV deveriam ser demitidos do seu trabalho; 

12,9% dos universitários responderam que as mulheres que tinham HIV não 

deveriam ter filhos, em hipótese nenhuma; 11,5% concordam plenamente que as 

pessoas que foram infectadas pelo HIV são responsáveis por essa condição de 

saúde. As respostas eram objetivas e foram categorizadas na seguinte ordem: a) 

discordo completamente; b) discordo em parte; c) nem discordo e nem concordo; d) 

concordo em partes e e) concordo completamente. Na questão, por exemplo, sobre 

a responsabilidade única e exclusiva da pessoa com HIV pela sua infecção, 

somando os itens concordantes à resposta chega a 39% dos universitários. 

Uma das possibilidades para essa preocupante desinformação é a 

responsabilidade civil e governamental no combate ao preconceito e à informação 

sobre a aids, nos últimos 10 anos. Pereira e Nichiata (2011) fizeram um 

levantamento bibliográfico sobre a organização da sociedade civil na luta contra os 

preconceitos da aids no Brasil e sua influência nas políticas públicas. Este estudo 

destaca três momentos importantes da mobilização social, em nosso país: o primeiro 

momento, na fase inicial da doença, em que houve a mobilização social para o uso 

universal e gratuito da medicamentação contra o HIV. Um segundo momento, na 
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década de 90, em que se multiplicaram as Organizações Não Governamentais – 

ONGs, com grande participação solidária, assistencialista e política na luta contra os 

preconceitos em favor dos direitos legais das pessoas que vivem com HIV/aids. 

Mais, recentemente, os autores identificam o terceiro momento, que corresponde à 

mudança epidemiológica da doença, com o processo crescente de interiorização, 

feminilização e pauperização da aids. Este momento não vem acompanhado da 

melhor estratégia de mobilização civil, seja de natureza individual ou das ONGs, 

objetivando exigir uma política pública de enfrentamento mais coerente com o 

estágio atual da doença, principalmente no que diz respeito às campanhas 

publicitárias de prevenção. 

 

 

6.2.3 Eixo central 3: atividade física (Tabelas 2.7 a 2.11) 

 

6.2.3.1 Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que fazia de 

lazer antes e depois da infecção pelo HIV? (Tabela 2.7) 

 

Tabela 2.7: Dados qualitativos dos participantes sobre a questão: o que você fazia 
de lazer, antes da infecção do vírus? E agora? 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Eu gostava de esportes radicais e ia muito 

ao cinema."

"Hoje, eu continuo indo a cinemas, barzinhos 

e shows."

"Na minha vida social e nas opções de lazer 

não mudou absolutamente nada."
"Pelo contrário, faço um pouquinho mais, 

pois agora, faço caminhadas com 

regularidade e diariamente."

"Dançar."  "... e isso não mudei até hoje."

"Ia ao teatro, show, viagens, praias." "Hoje, faço a mesma coisa, porém, menos 

vezes."

"De lazer eu ía mais a bares, boates, 

puteiros e hoje eu estou mais sossegado, 

saindo só para barzinhos do meu bairro."

"Antigamente eu saía, viarava a noite e 

agora eu estou mais sossegado."

"Antes eu andava de bicicleta e passeava de 

bicicleta."

"Hoje, eu não faço nada, em função de não 

ter motivação. Depois que eu conheci vocês, 

eu começei a conversar e a me motivar e 

fazer exercício."

"Eu não fazia nada, só trabalhava." "Hoje faço caminhadas diariamente e 

hidroginástica 2 vezes por semana"

Antes Hoje
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Categorização: As falas dos participantes sobre o que eles faziam de lazer antes e 

depois da infecção pelo HIV levaram a seguinte categorização: 

 

 

 Atividades de lazer antes da aids: 

 

1) Lazer como prática esportiva e atividade física: “...andava de bicicleta” 

(P2). “Dançar” (P3). “Eu gostava de esportes radicais...” (P6). 

2) Lazer como cultura: “Ia ao teatro, a shows...” (P2). “...ia muito ao cinema” 

(P6). 

3) Lazer como vida boêmia: “...eu ia a bares, boates, puteiros...” (P5). 

4) Lazer como viagem: “...ia a viagens, praias” (P4). 

5) Sem atividade de lazer: “Eu não fazia nada, só trabalhava” (P1). 

6) Sem especificação de atividade de lazer: “Na minha vida social e nas 

opções de lazer não mudou absolutamente nada”. 

 

 

 Atividades de lazer com aids (hoje): 

 

1) Adoção de atividades de lazer: “Hoje, faço caminhadas diariamente e 

hidroginásticas duas vezes por semana” (P1). “Pelo contrário, faço um 

pouquinho mais, pois agora, faço caminhadas com regularidade e 

diariamente” (P7). “...depois que eu conheci vocês, eu comecei a me motivar 

e fazer exercício.” 

2) Diminuição da rotina anterior de lazer: “Hoje eu não faço nada, em função 

de não ter motivação...” (P2). “Hoje, faço a mesma coisa, porém, menos 

vezes” (P4). “Antigamente, eu saía, virava a noite. Agora, estou mais 

sossegado” (P5).  

3) Manutenção da rotina de lazer: “Hoje, faço a mesma coisa...” (P4). “Hoje, eu 

continuo indo a barzinhos, cinemas e shows” (P6). “...e isso eu não mudei até 

hoje” (P3). 
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As falas dos participantes confirmam uma posição que já ficou clara, a 

partir da análise de outros questionamentos, que é uma adoção de hábitos mais 

saudáveis e a inclusão, ou o aumento de atividades de lazer, principalmente, 

caminhadas e outras práticas de atividades físicas, sem deixar de lado as atividades 

de natureza cultural e social, como ir ao cinema, shows e dançar. Em todas as 

respostas não se falou na exclusão de nenhuma prática anterior, no máximo, a 

diminuição da rotina. 

Bueno (1981) entende como lazer o conjunto de atividades, as quais o 

indivíduo pode se entregar, de livre e espontânea vontade, fora das obrigações de 

seu cotidiano, seja para distrair, divertir, recrear ou entreter-se. Gomes (2004, p. 

125) define lazer como: “...uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência 

lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou 

grupo social...”. E, para Marcelino (2006), as manifestações de lazer estão 

estreitamente relacionadas com todas as outras manifestações humanas, como o 

trabalho. Segundo ele, não se pode ser feliz no lazer e infeliz no trabalho, e vice-

versa. Talvez, a letra da música Comida, dos Titãs, consiga expressar mais 

claramente uma definição de lazer, onde: 

 

 

“Bebida é água! 
Comida é pasto! 
Você tem sede de que? 
Você tem fome de que?... 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida 
Diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída 
Para qualquer parte... 
A gente não quer só comida 
A gente quer bebida 
Diversão, balé 
A gente não quer só comida 
A gente quer a vida 
Como a vida quer...” 

(FROMER, ANTUNES e  BRITO, 1987). 
 

 

A partir destas definições, fica claro que o lazer é um direito social e não 

somente para uma parcela, ou grupo de pessoas. Seffner (1995) afirma que uma 
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condição já relatada por alguns participantes deste estudo é que, ao receber a 

notícia a infecção pelo HIV, eles sofreram um processo particular de isolamento 

social, pela vergonha de terem adquirido aids e pela possibilidade de um luto 

antecipado. Porém, com os resultados alcançados pela HAART, esta sensação de 

morte antecipada e alteração negativa da rotina de vida, no que diz respeito ao 

lazer, no máximo, fica diminuída, como ficou demonstrado na fala dos nossos 

participantes. Muitos adotaram, ou intensificaram os hábitos de lazer e atividades 

físicas, após a detecção do vírus, pelo aumento do cuidado com a sua saúde e 

qualidade de vida. 

Gaspar et al. (2011) confirmam em estudo feito com mulheres no interior 

de São Paulo, através da aplicação do questionário WHOQOL HIV, que o domínio 

que teve o maior escore foi o domínio físico, indicando que estas mulheres estavam 

fisicamente, predispostas em praticar atividades físicas ou de lazer, quando 

comparadas com outras doenças mais limitantes, ou mesmo com a aids, quando da 

fase sintomática da doença. 

Esta melhora na qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/aids 

reflete na necessidade de adoção de medidas públicas que visem a reinserção 

social deste grupo de pessoas. Neste sentido, Martins et al. (2008) afirmam que a 

nova face da aids implica na necessidade de uma visão menos biológica da doença, 

mas de uma visão mais integral, sendo trabalhada dentro de um processo aberto, 

democrático, participativo, de horizontalidade, permitindo possibilidades de livre 

expressão, de forma dialógica, favorecendo a criatividade, reflexão e dando 

oportunidade de ser agente de transformação (BUENO, 2009; FREIRE, 1987). 

Em interessante estudo feito com adolescentes que nasceram com aids, 

infectados pela transmissão vertical, ou seja, pessoas que vivem com aids, desde o 

seu nascimento, Paula, Cabral e Souza (2009) constataram que a rotina de lazer e a 

vida desses adolescentes não eram diferentes dos outros adolescentes de sua faixa 

etária, exceto pelo fato de que eles se queixavam em ir frequentemente aos 

hospitais e da necessidade de tomar a medicação. A partir desses achados, as 

autoras sugerem que o atendimento seja mais voltado para um lugar onde os 

adolescentes que vivem com HIV/aids se reconheçam, junto com os outros 

adolescentes, tendo em vista que é assim que eles convivem na sociedade, pois a 

aids não lhes implica em nenhuma diferenciação, ou limitação. 
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6.2.3.2 Dados qualitativos dos participantes sobre as questões referentes ao tema central do questionário 01: se pratica 

alguma atividade física? Qual? Por que?Por semana? Se gostaria de fazer alguma atividade física (Tabela 2.8) 

 

Tabela 2.8: Dados qualitativos dos participantes sobre as questões “Você praticava alguma atividade física? Qual? Por que? 
Quantas vezes por semana?” e “Atualmente, continua ou gostaria de continuar fazendo um programa de atividade física?” 

P Qual Por que
Quantas vezes por 

semana

1 _______ _______ _______

2 "Andava de bicicleta." "Por causa do meu 

trabalho de 

jornaleiro."

"6 vezes"

3 "Fazia corrida e 

caminhada."

" para manter a 

saúde."

"3 vezes por semana."

4 "Praticava ioga e 

caminhada."

"porque eu gostava." "3 vezes por semana. 

5 _______ Só praticava 

atividades físicas no 

meu trabalho.' 

_______

6 "Andava de bicicleta." ______ "Mas não muito 

frequente." 

7 "Sim."   "Andava."  "Com o objetivo de 

controlar o meu 

colesterol."

"Esporadicamente."

Nota: não faziam (P1 e P5).

"Sim, eu gostaria de começar um 

programa de treinamento para melhorar 

a minha saúde, para interagir com 

outras pessoas e para passar o 

tempo."

 "Sim."

"Gostaria, sim, para ter uma qualidade 

de vida melhor e também a 

necessidade de fazer uma atividade 

física regular que eu não vinha 

fazendo."

"Sim, eu sinto falta de uma atividade 

física para eu fazer."

"Sim."   

"Sim."   

"Sim."   

"Sim."   

Praticava alguma 

atividade física 

Atualmente, continua ou 

gostaria de continuar fazendo 

um programa de atividade 

física

"Gostaria de começar um programa de 

musculação..."

"Eu não fazia nada."

Sim, gostaria de começar um 

programa. Porque um programa de 

atividade física me dá responsabilidade 

em fazer, melhora a forma do meu 

corpo, muitas coisas..."

"Sim, gostaria de começar um 

programa com orientação, porque 

dessa forma a gente tem obrigação de 

vir."

"Gostaria de fazer sim, porque ajuda 

muito a gente no processo de combate 

à doença."

 



108 
 

Categorização: Estas falas dos participantes sobre o que eles faziam de atividade 

física, antes da infecção do HIV, permitiram a construção das seguintes categorias: 

 

 

 Prática de atividade física antes da contaminação pelo HIV: 

 

1) Prática de atividade física: “Sim” (P2, P3, P4, P5, P6, P7). 

2) Atividade Física no trabalho: “...por causa do meu trabalho de jornaleiro” 

(P2). “Só praticava atividades físicas no meu trabalho” (P5). 

3) Nenhuma prática de atividade física: “Eu não fazia nada” (P1). 

 

 

 Atividade física praticada: 

 

1) Caminhada: “...e caminhada” (P3, P4). “Andava” (P7). 

2) Andar de bicicleta: “Andava de bicicleta” (P2, P6). 

3) Correr: “Fazia corrida...” (P3). 

4) Ioga: “Praticava ioga...” (P4). 

 

 

 Motivação para a prática de atividade física: 

 

1) Motivação não especificada: P1, P5 e P6. 

2) Motivação pela saúde: “...para manter a saúde” (P3). “Com o objetivo de 

controlar o meu colesterol” (P7). 

3) Pela obrigatoriedade do trabalho: “Por causa do meu trabalho” (P2). “Só 

praticava atividades físicas no meu trabalho” (P5). 

4) Motivado pelo prazer: “... porque eu gostava” (P4). 

 

 

 Periodicidade da prática da atividade física: 

 

1) Por semana: “Três vezes por semana” (P3 e P4). “Seis vezes por semana” 

(P2) 
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2) Esporadicamente: “...não muito frequente” (P6). “Esporadicamente” (P7). 

3) Não fazia: P1 e P5. 

 

 

 Desejo de continuidade ou adoção de um programa de atividade física: 

“... sim, gostaria de iniciar um programa...” (P1). “...sim, gostaria de iniciar um 

programa com orientação” (P2). “Gostaria de fazer, sim...” (P3). “... gostaria 

de fazer, sim...” (P4). “Sim...” (P5). “Sim, eu gostaria de começar um 

programa de treinamento...” (P6). “Gostaria, sim...” (P7). 

 

 

Desde o processo de seleção dos participantes deste estudo, através da 

observação participante feita no local pesquisado, todas as pessoas que vivem com 

HIV/aids abordadas e questionadas sobre seus hábitos de vida e atividade física, 

foram unânimes em afirmar que gostariam de começar um programa regular 

socioeducativo e terapêutico de atividades físicas, o que foi confirmado pelos sete 

participantes que concluíram integralmente este estudo. 

Outra informação curiosa é que, mesmo não sendo questionado o motivo 

de seu interesse em participar de um programa de atividade física, todos fizeram 

questão de manifestar o seu interesse, neste sentido. Por este motivo, com 100% de 

respostas positivas, especificamente neste item, a categorização mais interessante a 

ser apresentada e discutida é a motivação que levou os participantes a acenarem 

favoravelmente para a adesão de um programa voltado aos aspectos 

socioeducativos, que até então, eles não tinham ciência de qual tipo de atividade 

física se tratava. 

Este é um típico exemplo no qual as respostas dos participantes foram 

muito mais além que a simplicidade da pergunta e que, por conta disso, mudaram a 

categorização e discussão apresentadas. Dessa forma, tomamos a liberdade de 

apresentar a categorização deste item, com base nos motivos que levaram os 

participantes em se interessar pela proposta de prática regular de um programa 

socioeducativo de atividade física. Segue a categorização: 

 

1) Motivação pela responsabilidade da presença: “Sim, gostaria de começar 

um programa de atividade física, porque um programa de atividade física me 
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dá responsabilidade em fazer” (P2). “Sim, gostaria de começar um programa 

com orientação, porque dessa forma, a gente tem obrigação de vir” (P3). 

“Sim, eu sinto falta de uma atividade física para fazer” (P5). “... e também a 

necessidade de fazer uma atividade física regular, que eu não vinha fazendo” 

(P7). 

2) Motivação pela saúde e qualidade de vida: “...melhora a forma do meu 

corpo, muitas coisas.” (P2). “Gostaria de fazer, sim, porque ajuda muito a 

gente no combate à doença” (P4). “Sim, eu gostaria de começar um programa 

de treinamento para melhorar a minha saúde...” (P6). “Gostaria sim, para ter 

uma qualidade de vida melhor (P7). 

3) Motivação pelo lazer e interação social: “...para interagir com outras 

pessoas e para passar o tempo” (P6).  

4) Indicação de sugestão de atividade: “Gostaria de começar um programa de 

musculação” (P1). 

 

 

Estudo sobre a influência da atividade física em pessoas que vivem com 

HIV/aids, a partir de uma análise qualitativa é recente e vem ganhando espaço na 

última década, com a estabilização das HAART e consequente melhoria da 

qualidade de vida a esse grupo de pessoas. A maioria das investigações sobre a 

relação do HIV/aids e atividade física concentram-se em estudos transversais e de 

natureza quantitativa, que não implicam diretamente na produção, aplicação e 

acompanhamento de programa socioeducativo e terapêutico frente treinamento 

físico voltado para pessoas que vivem com HIV/aids. 

Em nosso estudo, apenas um dos participantes afirmou que não fazia 

nenhuma atividade física, antes da detecção do HIV. A maioria já fazia caminhada, 

ou andava de bicicleta, no mínimo, três vezes por semana, motivados para a 

promoção da saúde, ou pela função exercida no trabalho, ou simplesmente pelo 

prazer da prática. Quando indagados se gostariam de aderir a um programa 

socioeducativo e terapêutico de treinamento físico, todos foram unânimes em dizer 

que sim, incluindo todas as pessoas que participaram da fase inicial da pesquisa e 

que não puderam participar do programa, por morarem em outra cidade, por causa 

do trabalho, ou por outros motivos que não atendiam o critério de inclusão nesta 

pesquisa. Mesmo não fazendo parte da coleta de dados (questionário 01), todos 
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fizeram questão de dizer que o programa de treinamento seria importante porque 

eles criariam uma expectativa pessoal em participar, além da importância para o 

aumento do nível da sua saúde e para interação social. Isto vai ao encontro com a 

busca do sentido da vida, segundo Frankl (2008) e na relevância da educação 

libertadora preconizada por Freire (1987), à busca da melhoria da qualidade de vida. 

Quando a abordagem é aids e atividade física muitos estudos se 

concentram em investigar o nível atual de atividade física, a partir de um corte 

transversal e fazendo um comparativo, normalmente, com uma variável quantitativa, 

como por exemplo, o grau de lipodistrofia e a contagem de CD4. Não foram 

encontrados estudos comparativos entre o nível anterior à infecção pelo HIV e os 

hábitos atuais de atividade física, das pessoas que vivem com HIV/aids. 

Neste sentido, Barros, Zucchi e Júnior (2010) investigaram o nível de 

atividade física em 235 crianças órfãs que vivem com HIV/aids, no município de São 

Paulo, com o objetivo de determinar um perfil dos hábitos da prática de atividade 

física regular para essas crianças. Constataram que 43% delas eram sedentárias. 

Florindo et.. al (2006) testaram a validade e a confiabilidade do 

questionário de Baecke, como instrumento para avaliar o nível de atividade física em 

pessoas que vivem com HIV/aids. Pesquisa feita por Masson e Monteiro (2010), com 

50 caminhoneiros que vivem com HIV/aids, observaram que 88% dos entrevistados 

não faziam nenhuma atividade física, além da sua ocupação profissional. 

Eidan, Lopes e Oliveira (2005) fizeram importante levantamento 

bibliográfico, onde identificaram que a atividade física pode dar importante 

contribuição para as pessoas que vivem com HIV/aids, frente aos aspectos físicos, 

orgânicos, psicológicos e sociais, destacando o controle da composição corporal, o 

aumento da taxa de CD4, além da possibilidade de diminuição do estado de 

estresse e depressão, com consequentes possibilidades de interação social. 

Werner et al. (2010) indicou o aumento do nível de atividade física 

semanal para 43 crianças que vivem com HIV/aids, na cidade do Rio de Janeiro, 

pois apresentavam taxas de colesterol e triglicérides elevados, além de alto 

percentual de gordura (obesidade), acima dos valores normais de referência, para 

faixa etária. Seidl e Machado (2008), investigando as estratégias individuais de 

enfrentamento utilizadas por 21 pessoas que vivem com HIV/aids e que 

apresentavam a Síndrome da Lipodistrofia (SL), concluíram que a principal 

estratégia utilizada foi a prática voluntária de atividade física. 
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6.2.3.3 Dados qualitativos dos participantes sobre as questões referentes ao tema central do questionário 01: há limitação que 
impede a prática? Você sabe que podemos preparar programa de atividades físicas e de lazer para você O que pensa a 
respeito? Sugestões de atividades físicas e de lazer (Tabela 2.9) 
 
Tabela 2.9: Dados qualitativos dos participantes sobe as questões: tem alguma limitação que o impeça de praticar uma atividade física? 
Sabia que podemos preparar programas de atividades físicas e lazer para você? O que pensa a respeito? Tem alguma sugestão de 
atividade física e lazer, com o objetivo de diminuir o estresse e a tensão do dia a dia, melhorando o aspecto mental e físico? 

P limitação que impede a prática

podemos preparar programas de 

atividades físicas e de lazer para 

você?

o que pensa a respeito?

sugestão de atividade física e 

lazer, com o objetivo para diminuir 

o estresse e a tensão do dia a dia, 

e melhorar o aspecto físico e 

mental

1 "Não tenho nenhuma limitação." "Soube pelo fato da ligação que me 

fizeram do Hospital onde fui informado 

sobre esse programa."
_______

"Queria fazer musculação porque já faço 

caminhada e hidroginástica"

2 "Sim. Tenho somente à corrida porque 

possuo uma limitação na perna, pois tive 

toxoplasmose por causa da aids." 

Soube na hospital, onde você me 

procurou.

"Achei legal porque pelo menos vai me 

tirar do marasmo que eu vivia, que era 

assistindo TV e ficando em casa. Se tiver, 

eu faço todo o dia!"

"Gostaria de fazer corrida, mas não posso 

por causa da minha limitação na perna."

3 "Não. A única limitação que eu tinha era 

não poder pagar uma academia."

"Meu médico... para eu procurar você." "Achei ótima a ideia, porque é gratuito, vai 

fazer a gente se sentir bem e vai melhorar 

a autoestima."

 "Gostaria de fazer um programa de 

musculação, pois melhorar até o 

desempenho sexual."

4 "Não, não tenho nenhuma limitação." "Sim, sabia do programa de atividade 

física no hospital."

."Eu acho ótimo. Pena que esse 

programa não tem sempre. Deveria ser 

um serviço do hospital." 

"Sugiro a musculação, para efeito mais na 

parte muscular."

5 "Sim, eu fumo e acho que o fumo 

atrapalha a minha condição física."

"Sim, sabia do programa de atividade 

física no hospital.Eu sabia que tinha uma 

atividade especial voltada para pacientes 

com aids e dislipidemia, mas não sabia 

qual era, só sabia que seria bom pra 

mim."

"Fui convidado para fazer atividade física e 

me interessei pela proposta porque sabia 

que seria bom pra mim. "

"Quero musculação porque quero ficar 

forte, porque sou muito magrelo."

6 "Tenho a perna direita com limitação, em 

função de um AVC."  

"Não sabia do programa e quem me 

apresentou foi o meu médico."

"Achei uma ideia excelente, que vai fazer 

muito bem pra mim, pro meu corpo e pra 

minha cabeça."

"Queria fazer musculação."

7 "Não, não tenho nenhuma limitação. A 

não ser a visão que foi prejudicada por 

causa da aids."

"Fui convidado por telefone..." "...e acho que é um achado, pois minha 

vida vai mudar, tendo em vista que vou 

poder fazer um treinamento neste 

sentido..."

"...a natação seria excelente para mim 

diminuir o meu estresse e a tensão."
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Categorização: as falas dos participantes permitiram a construção das seguintes 

categorias: 

 

 

 Limitação para a prática de uma atividade física 

 

1) Limitação física em decorrência da aids: “Sim... limitação na perna, pois 

tive toxoplasmose por causa da aids” (P2). “Sim, eu fumo e acho que o fumo 

atrapalha a minha condição física” (P5).  “Tenho a perna direita com limitação, 

em função de um AVC” (P6). “...a não ser a visão que foi prejudicada por 

causa da aids” (P7). 

2) Sem limitação: “Não tenho nenhuma limitação” (P1 e P7). “Não tenho” (P3). 

“Não, nenhuma limitação” (P4). 

3) Outro tipo de limitação: “...a única limitação que eu tinha era poder pagar 

uma academia” (P3). 

 

 

 Podemos preparar um programa socioeducativo de treinamento físico e 

de lazer 

 

1) Convite pelo telefone para participar do programa: “Soube pelo fato da 

ligação que me fizeram do hospital” (P1). “Fui convidado pelo telefone” (P7). 

2) Indicação médica: “Meu médico... pediu para procurar vocês” (P3). “Não 

sabia do programa e quem me apresentou foi o meu médico” (P6) 

3) Conhecimento no hospital: “Sim, sabia do programa de atividade física no 

hospital (P4 e P5). 

4) Abordagem direta para participar do programa: “Soube no hospital, onde 

você me procurou” (P2). 

 

 

 Opinião sobre a ideia da possível programação 

 

1) Programa positivo para a saúde e o bem estar: “...vai fazer a gente se 

sentir e melhorar a autoestima” (P3). “...porque sabia que seria bom pra mim” 
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(P5). “Achei uma ideia excelente. Vai fazer muito bem pra mim, pro meu corpo 

e pra minha cabeça” (P6). “...achei que foi um achado, pois minha vida vai 

mudar, tendo em vista que vou poder fazer um treinamento para isso...” (P7). 

2) Programa positivo para a quebra da rotina: “Achei legal. Pelo menos vai 

me tirar do marasmo que eu vivia...” (P2) 

3) Programa positivo pela gratuidade: “Achei ótima a ideia porque é gratuito” 

(P3). 

 

 

 Sugestão de atividade para combate do estresse, do aspecto mental e 

físico 

 

1) Musculação para combater o estresse: “Queria fazer musculação, pois já 

faço caminhada e hidroginástica” (P1). “Gostaria de fazer musculação, pois 

melhora até o desempenho sexual” (P3). “...musculação,  pois tem mais efeito 

na parte muscular” (P4). “Quero musculação porque quero ficar forte, porque 

sou muito magrelo (P5). “Queria fazer musculação (P6). 

2) Corrida para combater o estresse: “Gostaria de fazer corrida, mas não 

posso, por causa da minha limitação na perna” (P2) 

3) Natação para combater o estresse: “Eu acho que natação seria excelente 

para mim, para diminuir o meu estresse e a tensão” (P7). 

 

 

As falas construídas a partir dos questionamentos apresentados na 

Tabela 2.9 foram de suma importância para a elaboração do programa 

socioeducativo de atividade física e lazer, prevalecendo a escolha da musculação 

como atividade. No início do projeto, na fase de observação participante e da 

anotação no diário de campo, período em que tivemos um contato direto com a 

realidade do atendimento da unidade de aids, no hospital pesquisado, foi possível 

verificar a dinâmica deste serviço prestado às pessoas que vivem com HIV/aids, 

atendidas nesta unidade de referência. 

Neste período, pudemos verificar a complexidade da rotina de 

atendimento. Daí, pensamos como poderia ser feito o processo de seleção dos 

participantes da pesquisa, possibilidades de locais, horários e dinâmica da prática de 
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atividade física. Nosso grupo de trabalho concluiu que o local mais adequado para 

essa prática era em uma sala, na Unidade Metabólica do hospital, que possuía um 

módulo de musculação e uma bicicleta ergométrica. A localização desta sala, por 

estar situada no mesmo hospital, foi decisiva para a adesão dos participantes de 

nosso estudo, pois o problema maior apresentado, durante a observação 

participante, foi a dificuldade de deslocamento das pessoas atendidas no serviço 

para outros locais que não fossem próprio espaço de atendimento hospitalar. 

Já tínhamos, estrutural e operacionalmente o lugar e a indicação mais 

adequada de atividade física, para ser trabalhada com os participantes do estudo: a 

musculação. Porém, o método proposto neste estudo, foi baseado na pesquisa-

ação, defendida por Thiollent (1988), fundamentada na construção educativa de 

Freire (1987). Isto posto, permitiu a abertura, dialogicidade, a relação de 

horizontalidade entre o pesquisador e pesquisandos, bem como, favorecendo a 

criatividade a formação de agentes ativos, sujeitos de mudança e transformação da 

realidade, visando a promoção da saúde física e mental, consequentemente, a 

melhora da qualidade de vida. Portanto era imprescindível ouvir e construir o 

programa socioeducativo de atividade física e de lazer, a partir das necessidades e 

possíveis adequações. 

Neste sentido, ainda na fase de observação participativa deste estudo, foi 

perguntado a todos os sujeitos investigados, se existia qualquer impedimento, de 

qualquer natureza, que o impossibilitasse, ou o limitasse em fazer um programa 

socioeducativo de treinamento físico. Entre os participantes deste estudo, três 

pessoas apresentaram e declararam sequelas, em decorrência da aids, que incluíam 

a toxoplasmose (P2), limitação de membro inferior por causa de um AVC (P6) e 

perda da acuidade visual de um olho (P7). Apesar dos participantes não terem 

declarado em suas respostas, todos se queixavam do acúmulo e perda de gordura 

em certas partes do corpo, depois do uso da HAART. 

A introdução das HAART no tratamento da aids, modificou o cenário da 

aids, pois a terapia antirretroviral possibilita a diminuição significativa da carga viral, 

com consequente aumento da longevidade das pessoas que vivem com HIV/aids. 

Porém, o uso prolongado dessa terapia, ocasiona, em cerca de 40% dos pacientes, 

a síndrome da lipodistrofia (SL), que é a distribuição irregular de gordura no corpo, 

com perda de gordura (lipoartrofia) nos membros superiores, inferiores e face, e 

ganho de gordura na região abdominal – (lipohipertrofia). As pessoas que vivem com 
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HIV/aids com SL, podem apresentar somente uma, ou as duas formas de SL 

(MELLO, REIS E RIBEIRO, 2008; GUARALDI et al., 2006). 

Todos os participantes desta pesquisa apresentavam SL e esta 

característica, assim como as outras sequelas apresentadas, não constituíram 

fatores limitantes para o impedimento de qualquer etapa, ou exercício do programa 

socioeducativo, cabendo algumas adaptações e ajustes dos equipamentos, de 

acordo com características individuais de cada participante. 

Com relação à divulgação do estudo, após o período da observação 

participativa, iniciou-se o processo de contato com usuários do local investigado, 

para o possível ingresso no programa socioeducativo de treinamento físico. Como 

foi observado, através a análise das falas dos participantes deste estudo, a maioria 

deles soube da possibilidade em participar deste programa, através de quatro 

maneiras: contato telefônico, a partir de mais de 100 nomes de pessoas cadastradas 

no serviço, onde foi dada prioridade para as pessoas que moravam na cidade de 

Ribeirão Preto e que cumpriam os critérios de inclusão no estudo. Os participantes 

P1 e P7 aderiram ao programa dessa maneira. Outra forma de adesão ao programa, 

foi a indicação dos próprios médicos e funcionários do hospital, que foram 

extremamente eficientes nesse processo, acreditando na melhora dos parâmetros 

de saúde, com a prática de uma atividade física, enviando-nos pessoas que vivem 

com HIV/aids, para o contato inicial. Os participantes P3, P4, P5 e P6, tiveram o 

primeiro contato conosco dessa forma. A última estratégia utilizada foi abordagem 

direta, principalmente no salão de espera da UETDI, sempre de forma discreta e 

individualizada. O participante P2 se integrou ao programa por esse mecanismo. 

O contato inicial para a participação de um estudo que envolve aids a 

atividade física, normalmente é feito através da relação entre o pesquisador e um 

serviço de atendimento clínico, psicológico e/ou social, que atende às pessoas que 

vivem com HIV/aids. Foi assim que Barros et al. (2006) fizeram contato direto com 

casas de apoio e serviços de atendimento à aids, para desenvolver pesquisa de 

avaliação das capacidades físicas em crianças que vivem com HIV/aids, após o 

consentimento dos pais. Júnior et al. (2010) avaliaram a pressão arterial em 1000 

pacientes do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade Federal de 

Pernambuco, cujo contato inicial era feito no ambulatório de atendimento e, em 

seguida aplicado um questionário, para se avaliar o nível de atividade física, deste 

grupo de pessoas. Santos e Florindo (2002) fizeram um levantamento descritivo 
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sobre qualidade de vida e hábitos de atividade física, em 30 pessoas que vivem com 

HIV/aids, cujo contato inicial foi um Centro de Referência de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, na cidade de São Paulo. 

Após este contato inicial, durante os encontros seguintes, que 

aconteceram com o intuito de conhecer a realidade do educando/pesquisando, 

seguindo a metodologia de Paulo Freire, as pessoas foram perguntadas sobre o que 

elas achavam se fosse disponibilizado um serviço gratuito e no próprio hospital, com 

atividades físicas específicas para pessoas que vivem com HIV/aids. Todos as 

pessoas consultadas foram unânimes em considerar a proposta excelente,condição 

confirmada na falas de todos os participantes deste estudo, que relatavam a 

importância desse procedimento para a saúde e bem estar (P5, P3, P6 e P7), para a 

quebra da rotina (P2) e pelo caráter gratuito da proposta. 

Nível semelhante de aceitação e predisposição para prática de um 

programa de atividade física e lazer foi encontrado por Leite e Gori (2004), através 

de entrevista feita com 10 pessoas que vivem com HIV/aids, na cidade de Jataí, dos 

quais nenhum apresentava histórico de atividade física regular, porém, todos 

demonstraram grande interesse pela prática, ressaltando, em suas falas, a 

importância dela para a manutenção da saúde, o convívio social e a melhora da 

autoestima. O interessante neste estudo, que coincide com as falas dos 

participantes de nossa investigação, foi que não houve uma correlação direta da 

prática da atividade física com a doença propriamente dita, mas principalmente com 

o bem estar e a qualidade de vida, demonstrando que a atividade física pode vir a se 

transformar num importante aliado para o enfrentamento da doença. Esses achados, 

só foram possíveis em ambos os estudos, pela utilização de questionários que 

permitiram respostas abertas e democráticas dos participantes, situação que não é 

comum na maioria dos estudos transversais, que investigam a predisposição de 

pessoas com HIV/aids para a prática regular de atividade física. 

Confirmado o interesse dos participantes a integrar no programa 

socioeducativo de treinamento, uma última etapa antes da escolha da atividade, foi 

perguntar às pessoas pré selecionadas em participar do treinamento, se elas tinham 

alguma sugestão de atividade física ou de lazer. A maioria optou pela prática da 

musculação, com um nível de indicação de quase todos os participantes p(P1, P3, 

P4, P5 e P6). 
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A pesquisa sobre os possíveis benefícios entre a atividade física e aids é 

recente, e estão se tornando mais investigados, depois do aumento da longevidade 

das pessoas que vivem com HIV/aids, em função das HAART. Eidan, Lopes e 

Oliveira (2005) destacam que ainda existem muitas controvérsias para a escolha do 

exercício ideal voltado para este grupo de pessoas, principalmente, no que diz 

respeito ao tipo e a intensidade do mesmo. Ciccolo, Jowers e Bartholomew (2004) 

confirmam a tendência da relação positiva entre aids e atividade física. Porém, 

chamam atenção da necessidade de estudos, que envolvam um grupo maior de 

pessoas, com acompanhamento a longo prazo, para que os resultados sejam mais 

expressivos. 

Lapierre et al. (1991) concluíram que o exercício aeróbio pode influenciar 

positivamente o sistema neuro endócrino e sistema imune, resultando em um 

potencial benefício para doenças que afetam o sistema imune, como aids. Nixon et 

al. (2005) encontrou resultado semelhante, ao investigar jovens que vivem com 

HIV/aids e que praticavam atividades aeróbias, três vezes por semana, ressaltando 

que mais perceptíveis que os benefícios aeróbios, os benefícios psicológicos eram 

bastante positivos, com essa prática. Gomes et al. (2010) constataram melhora do 

nível de satisfação pessoal, através da prática regular de atividade aeróbia, ao 

analisar 29 pessoas de meia idade. 

Em um programa combinado de 12 semanas, envolvendo treinamento 

aeróbio, treinamento de força e flexibilidade, Farinatti et al. (2010) concluíram que o 

exercício aeróbio, combinado com o treinamento de força podem aumentar a 

capacidade muscular e cardiovascular, sem comprometer o sistema imunológico das 

pessoas que vivem com HIV/aids e que são submetidas a esse treinamento. Souza 

et al. (2008), especificamente, utilizando o treinamento de força entre adolescentes 

que vivem com HIV/aids, encontraram uma grande melhora no desempenho físico 

desses jovens, com redução da quantidade de gordura e uma melhora na contagem 

de células CD4. 

Seidl e Machado (2008) apontam a atividade física como uma importante 

estratégia de enfrentamento, utilizada pelas pessoas que vivem com HIV/aids e com 

SL Levando em consideração esta abordagem, a aplicação da musculação, como 

atividade principal do programa sódio educativo de treinamento resultando o 

processo de construção conjunta de ações educativas voltadas para a saúde dos 

participantes deste estudo, constituindo em importante estratégia de enfrentamento 
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da doença. Observamos que este campo do conhecimento carece de uma 

investigação mais aprofundada, principalmente, nos aspectos qualitativos dos 

benefícios da atividade física para este grupo de pessoas. 

Ao perguntar aos participantes sobre o significado e avaliação da prática 

em sua vida, destacaram a relevância desse programa, mencionando a relevância 

desses exercícios na promoção de sua saúde física e mental, e na melhoria de sua 

qualidade de vida, no investimento de sua autoestima, entre outros aspectos.Estes 

elementos convergem aos achados na literatura. 

 

 

6.2.3.4 Dados dos participantes sobre o nível de atividade física antes da 

infecção pelo HIV, segundo a frequência, duração e intensidade (Tabela 2.10) 

 

Tabela 2.10: Dados dos participantes sobre o nível de atividade física antes da 
infecção pelo HIV, segundo a frequência, duração e intensidade. 

duração

P
0 ou

 1 X mês

1 a 2 X 

sem

3 a 5 X 

sem

acima de 30

minutos
leve moderada alta

1 X - - - - - -

2 X - - X X - -

3 - - X X - - X

4 - X - X - X -

5 X - - - - - -

6 - X - X - X -

7 X - - - - - -

intensidadefrequência

antes da infecção do HIV

 

 

 

Categorização: As falas dos participantes permitiram a construção das seguintes 

categorias: 

 

 

 Frequência de atividade física antes da infecção do HIV: 

 

1) Nenhuma ou uma vez por mês de atividade física: P1, P2, P5 e P7. 
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2) Uma a duas vezes por semana de atividade física: P4 e P6. 

3) Três a cinco vezes por semana: P3 

 

 

 Duração da atividade antes da infecção do HIV: 

 

1) Acima de 30 minutos: P2, P3, P4 e P6. 

2) Abaixo de 30 minutos: P1, P5 e P7. 

 

 

 Intensidade da atividade física antes da infecção do HIV: 

 

1) Atividade de leve intensidade: P2. 

2) Atividade de moderada intensidade: P4 e P6. 

3) Atividade de alta intensidade: P3. 

4) Não soube classificar: P1, P5 e P7 

 

 

A prática de regular de uma atividade física traz benefícios de natureza 

orgânica, física, psicológica e social, pois permite ao praticante a promoção de sua 

saúde, além do encontro e convívio em sociedade. Neste sentido, buscamos 

investigar os hábitos da prática de atividades físicas e de lazer, antes e depois da 

infecção do HIV, com o intuito de detectar possíveis mudanças nesta variável, a 

partir da análise do estágio de pré e pós aids dos participantes deste estudo. 

Dos sete participantes investigados, apenas um pode ser considerado 

ativo, segundo o American College of Sports Medicine – ACSM (2002), pois 

praticava atividades física, no mínimo, três vezes por semana, com duração acima 

de 30 minutos por sessão de treinamento. Este resultado indica que os participantes 

deste estudo, antes da infecção pelo HIV, estavam acima da média dos habitantes 

de Goiânia, no que diz respeito ao sedentarismo, onde 55,5% das mulheres e 42% 

dos homens foram classificados como sedentários, e muito distante dos números de 

Brasília, onde 21,5% da população é sedentária, uma das menores taxas do país 

(CUNHA et al., 2008; THOMAZ et al., 2010). 
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Em estudo feito em mais de 850 pessoas, na cidade de Petrópolis, 

Oliveira e Machado (2007) observaram que 72% da população que praticava 

exercícios ao ar livre, o faziam com uma duração entre 30 a 60 minutos por sessão 

de treinamento e, 50% deles, no mínimo, três vezes por semana, resultado que se 

assemelha ao nosso estudo, no que diz respeito a duração da atividade. 

Em síntese, podemos afirmar que os participantes de nossa investigação 

eram sedentários, em sua grande maioria (P1, P2, P5 e P7), ativos ocasionais, com 

uma a duas sessões de treinamento por semana (P4 e P6) e somente o P7, poderia 

ser considerado uma pessoa ativa, segundo o ACSM (1998), com 3 a 5 sessões de 

treinamento por semana, com duração acima de 30 minutos e com intensidade 

relativamente alta. 

 

 

6.2.3.5 Dados dos participantes sobre o nível de atividade física depois da 

infecção pelo HIV, segundo frequência, duração e intensidade (Tabela 2.11) 

 

Tabela 2.11: Dados dos participantes sobre o nível de atividade física depois da 
infecção pelo HIV, segundo a frequência, duração e intensidade. 

P
0 ou 

1 X mês

1 a 2 X 

sem

3 a 5 X 

sem

todo

dia

menor

 10

10 a

 20

20 a 

30

acima

de 30
leve moderada alta

1 - - X - - - - X - X -

2 X - - - - - - - - - -

3 - - X - - - - X X - -

4 - - - X - - - X - X -

5 X - - - - - - - - - -

6 X - - - - -  - - - - -

7 - - - X - -  - X - X -

depois da infecção pelo HIV

freqüência duração (min) intensidade

 

 

 

Categorização: As falas dos participantes permitiram a construção das seguintes 

categorias: 

 

 

 Frequência de atividade física depois da infecção do HIV: 
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1) Nenhuma ou uma vez por mês de atividade física: P2, P5 e P6. 

2) Três a cinco vezes por semana: P1 e P3. 

3) Diariamente: P4 e P7. 

 

 

 Duração da atividade depois da infecção do HIV: 

 

1) Acima de 30 minutos: P1, P3, P4 e P7. 

2) Abaixo de 30 minutos: P2, P5 e P6. 

 

 

 Intensidade da atividade física depois da infecção do HIV: 

 

1) Atividade de leve intensidade: P3. 

2) Atividade de moderada intensidade: P1, P4 e P7. 

3) Não soube classificar: P2, P5 e P6 

 

 

Os dados expostos nesta tabela são mais bem apresentados, quando 

comparados com os dados apresentados na tabela anterior, para indicar a possível 

mudança de comportamento de cada participante, depois que descobriu que era 

portador do HIV. Vale ressaltar que estes dados foram coletados antes do início do 

programa socioeducativo e terapêutico, composto de três sessões de treinamento, 

com o mínimo de 50 minutos de duração, com intensidade média a alta. 

O P1 fazia menos de uma atividade por mês, antes da detecção do vírus 

e nem sabia relatar a duração a intensidade dela. Depois do HIV e antes da adesão 

ao nosso programa de treinamento, já fazia três a cinco sessões semanais, com 

duração acima de 30 minutos e de intensidade moderada. 

O P2 e P5 se mantiveram no mesmo nível de atividade física, fazendo 

menos de uma sessão por mês, antes de depois da infecção pelo HIV. 

O P3 era o único ativo, entre os participantes, antes da infecção pelo HIV, 

continuando nessa categoria, depois da infecção pelo HIV, com a diferença somente 

na intensidade dos seus treinamentos, passando de pesado para leve. 
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O P4 passou de uma a duas sessões de treinamento por semana, para o 

treinamento diário, com durações acima de 30 minutos e intensidade moderada, 

quando comparado o período antes e depois da infecção pelo HIV. Situação 

semelhante que relatada pelo P7, que se declarou completamente sedentário e, 

depois da contaminação pelo HIV, passou a fazer exercícios diariamente, com 

duração acima de 30 minutos e de intensidade moderada. 

O único que sofreu um processo de decréscimo em seu nível de atividade 

física foi o P6, que tinha dois eventos de treinamento por semana e tornou-se 

sedentária, com nenhum ou apenas uma sessão de treinamento por mês. 

O número de pesquisas que envolve a elaboração de programas de 

treinamento físico, qualidade de vida e aids, principalmente depois da utilização da 

terapia antirretroviral, ainda é estatisticamente reduzido (EIDAN, 2005). Porém, a 

categorização resultante das falas dos participantes deste estudo, trazem dados que 

confirmam resultados encontrados em outros estudos, citados ao longo deste 

capítulo, nos quais ficou claro que as pessoas que atualmente vivem com HIV/aids, 

tem uma melhora na qualidade de vida, após a descoberta da contaminação pelo 

HIV. Este fator é muito mais destacado quando se leva em consideração sua 

dimensão física, psicológica e o cuidado com sua saúde, fazendo com que a 

atividade física regular seja uma das principais ações que devem ser adotadas, 

como técnica de enfrentamento da doença e promoção da saúde das pessoas que 

vivem com HIV/aids (SEIDL e MACHADO, 2008; SEIDL, ZANNON E TRÓCOLLI, 

2005; GALVÃO, CERQUEIRA e MARCONDES-MACHADO, 2004; SANTOS, 2007; 

DUNBAR et al., 1998; CLAYSON et al., 2006; FARINATTI et al., 2010; FLORINDO et 

al. 2006; GOMES et al., 2010; LAPERRIERE et al., 1991; LEITE e GORI, 2004; 

NIXON et al., 2005; SANTOS e FLORINDO, 2002; SOUZA, 2008). 

 

 

6.3 Dados do item IV do questionário: dúvidas e sugestões 

 

As tabelas 3.1 e 3.2 referem-se às duvidas e sugestões dos participantes, 

para o desenvolvimento do programa socioeducativo e terapêutico de treinamento 

físico. Corresponde ao resultado do processo de construção democrática do 

conhecimento preconizado por Freire (1997), onde o educando é agente do 

processo de ensino e aprendizagem e suas dúvidas e sugestões são propulsores do 
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conhecimento integrado e transformador (COSCRATO E BUENO, 2010; BUENO, 

2009, BUENO 2001). 

Todas as dúvidas sugeridas foram devidamente anotadas no diário de 

campo e retiradas ao longo do período em que foi aplicado o programa 

socioeducativo e terapêutico de treinamento. As sugestões foram estudadas e 

muitas delas serviram como balizamento das ações desenvolvidas para e com os 

participantes. 

Em face do caráter diretivo e altamente específico das dúvidas e 

sugestões apresentadas, as categorias foram construídas e os resultados serão 

apresentados, através da indicação do procedimento adotado, a partir de cada 

categoria de dúvida ou sugestão apresentada, não cabendo uma discussão entre 

autores, para essas respectivas categorias. 

 

 

6.3.1 Dados qualitativos dos participantes sobre as dúvidas referentes ao 

programa socioeducativo e terapêutico de treinamento físico (Tabela 3.1) 

 

Tabela 3.1: Dados qualitativos dos participantes sobre suas dúvidas acerca do 
programa regular de atividade física e/ou lazer 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Não tinha dúvida nenhuma, não."

"Náo tenho um tema específico."

"Gostaria de discutir sobre:

• A alimentação mais adequada;

• A relação com a qualidade de vida;

• Os benefícios da regularidade do exercício para a minha saúde;

• Como esses benefícios podem alterar a aids."

temas ou questões que você gostaria de discutir, relacionados com a prática 

regular de uma atividade física e/ou lazer

"Minhas dúvidas ou questões são sobre a musculação e aids. Tipo como como eu vou melhorar 

treinando musculação? Será que eu vou perder gordura."

"Minhas dúvidas são:

• Como é a formação dos alunos de Educação Física?

• Se eles estudam o corpo humano?

• O que é fisiologista e por que tem esse nome?"

"Não tenho uma questão para discutir."

"• Os benefícios da musculação;

• Os efeitos do condicionamento físico no meu corpo

• A relação da atividade física com o CD4."
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Categorização: as falas dos participantes sobre dúvidas e questionamentos sobre a 

atividade física e de lazer, levaram à construção das seguintes categorias: 

 

 

 Dúvidas sobre os benefícios da musculação e do exercício físico: “... 

como vou melhorar treinando musculação?” (P1). “...”quais os benefícios da 

musculação?”.(P4). “.... os benefícios da regularidade do exercício para a 

minha saúde?” (P7). 

 

 Dúvidas sobre os benefícios da musculação e do exercício físico com 

relação à aids: “...dúvidas e questões sobre musculação e aids” (P1). 

“...como esses benefícios podem alterar a aids?” (P7). “... a relação da 

atividade física com o CD4” (P4). 

 

 Dúvidas de como o exercício é um meio de perder gordura: “... será que 

eu vou perder gordura?”(P1). “... quais os efeitos do condicionamento físico 

no meu corpo?” (P4). 

 

 Dúvidas sobre a formação do profissional de Educação Física: “como é a 

formação dos alunos de Educação Física? Eles estudam o corpo humano? O 

que é fisiologista e por que ele tem esse nome?” (P2). 

 

 Dúvidas sobre a alimentação e qualidade de vida: “...a alimentação mais 

adequada. A relação com a qualidade de vida” (P7). 

 

 Não apresentaram dúvidas: P3, P5 e P6. 

 

 

Os participantes P1, P4 e P7 concentraram suas dúvidas nas relações 

entre exercício físico/musculação e seus benefícios para aids, perda de gordura, 

carga viral, alimentação e qualidade de vida. Todas essas dúvidas foram anotadas 

no diário de campo e foram retiradas, durante as sessões de treinamento, por mim, 

ou pela equipe multidisciplinar que compunha o estudo. 
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O participante P2 mostrou interesse em conhecer a profissão de educador 

físico e todos os seus questionamentos foram retirados pelos professores de 

Educação Física que compunham o programa, ao longo de todo o programa 

socioeducativo e terapêutico de treinamento físico. Ao final de seus 

questionamentos, foi-lhe perguntando o porquê de seu interesse pela profissão e ele 

respondeu que se tivesse feito uma faculdade, teria feito a de Educação Física. 

Os demais participantes não apresentaram dúvidas ou questões para 

discutir. 

O convívio entre os participantes e o grupo de estudo, ao longo do tempo 

de treinamento e socialização, permitiu que muitas das dúvidas e das vivências 

experimentadas no ambiente de treinamento, fossem transformadas em seminários, 

encontros em ONGs, os quais alguns participantes estavam vinculados, com o 

objetivo de divulgar a importância da atividade física, como meio de socialização e 

enfrentamento da doença. Esse é o efeito multiplicador da aprendizagem, que muito 

se fez presente e gratificou o trabalho de todos. 

 

 

6.3.2 Dados qualitativos dos participantes para verbalizar o que quiser e/ou 

desenhar (Tabela 3.2) 

 
Tabela 3.2: Dados qualitativos dos participantes para expressar suas críticas e 
sugestões, através de desenho ou escrita 

P

1

2

3

4

5

6

7

"É sempre bom fazer uma atividade física e quero melhorar ainda mais a minha a saúde."

"Como sugestão, acho que o programa de exercícios deveria ser contínuo e não provisório."

"Para sugerir, acho que seria legal que é sempre importante buscar esse intercâmbio porque 

ninguém melhor que as próprias pessoas que estão passando por essa doença reproduzir o 

que está passando para outras pessoas, seja para melhorar a vida dela própria e dos outros."

livre para falar ou desenhar sobre o que quiser

"Não tenho nada pra desenhar ou falar."

"Eu acho excelente a possibilidade participar de um programa de atividade física. Eu aceitei em 

participar pela curiosidade e todas as vezes que faço uma coisa pela curiosidade eu me dou 

bem."

"Eu gostaria que esse programa fosse em frente, pois a proposta é muito boa."

"É importante o questionário para que você, pesquisador, tenha informação sobre mim, mesmo 

e também sobre o conhecimento do meu corpo para que sejam feitos os treinamentos físicos. 

Acho importante a ausência de preconceito que sou tratado no atendimento do hospital e por 

vocês da área de Educação Física."
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Categorização: as falas dos participantes permitiram à construção das seguintes 

categorias: 

 

 Valorização da participação no programa: “... eu acho excelente a 

possibilidade de participar do programa” (P1). “... a proposta é muito boa” 

(P2). “...é bom fazer uma atividade física e quero melhor ainda mais a minha 

saúde” (P5). 

 

 Pedido de continuidade do programa: “Eu gostaria que esse programa 

fosse em frente” (P1). “... o programa deveria ser contínuo e não provisório” 

(P6) 

 

 Importância do questionário, para conhecimento individual: “É importante 

o questionário para que você, pesquisador, tenha informação sobre mim...” 

(P4). 

 

 Ausência do preconceito e necessidade de intercâmbio: “...Acho 

importante a ausência de preconceito que sou tratado no atendimento do 

hospital e por vocês da área de Educação Física” (P5). “... é sempre 

importante buscar esse intercâmbio, porque ninguém melhor que as próprias 

pessoas que estão passando por essa doença reproduzir o que está 

passando para as outras...” (P7). 

 

 Nada para falar ou desenhar: P1 

 

 

Este item foi colocado no questionado com o intuito de que o participante 

pudesse se manifestar sobre algum tema, ou linha de raciocínio (através do 

desenho), que o incomodasse, e que não tivesse sido abordado durante todo o 

período de aplicação do questionário, seja pela possibilidade de constrangimento, ou 

qualquer outra natureza. 
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Nenhum dos participantes quis usar o desenho como forma de 

manifestação de uma ideia ou estado de espírito. 

Nas falas dos participantes, observamos uma repetição de temáticas já 

abordadas em outros momentos do questionário, principalmente, sobre a 

importância e continuidade do programa socioeducativo e terapêutico de 

treinamento, assunto que foi apresentado e discutido no item 6.2.3.3, a partir dos 

dados apresentados na Tabela 2.9. 

Chamamos a atenção para a fala do participante P4, que fez questão de 

observar a importância da aplicação do questionário, como instrumento de 

conhecimento individual, que serve como norteador dos procedimentos que virão em 

sequência, principalmente no sentido que o pesquisador conheça a pessoa com 

quem está convivendo. 

Vale ressaltar, também, a fala do participante P5, que enfatiza o 

tratamento sem qualquer tipo de preconceito que lhe foi fornecido por seus médicos 

e pela equipe multidisciplinar responsável pelo planejamento deste programa, 

condição primordial e básica para o tratamento de pessoas que vivem com HIV/aids. 

Na mesma linha de raciocínio o participante P7 valoriza a possibilidade de troca de 

informações entre eles e a sociedade, pois suas experiências podem servir de 

exemplo para divulgar o conhecimento e diminuir o preconceito, infelizmente ainda 

enraizado em nossa sociedade. 

 

 

6.4 Resultados alcançados após as 36 sessões do programa socioeducativo e 

terapêutico de treinamento físico (Tabela 4.1 a 4.3) 

 

O programa socioeducativo teve uma duração total de 4 meses, nos 

quais, cada participante teve que fazer 36 sessões de treinamento, ao longo desse 

período. Cada semana possuía três sessões de treinamento e a taxa média de 

frequência foi acima de 90% com mais de 100 sessões computadas para cada 

participante, de um total previsto de 108. 

Foi feita uma pergunta geradora sobre como você estava se sentindo, 

após o período de treinamento, levando em consideração os aspectos físicos, 

orgânicos e psicossociais. Os resultados serão apresentados e discutidos nos 

itens 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3, que vem a seguir. 
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6.4.1 Dados qualitativos dos participantes sobre sua percepção acerca das 

possíveis mudanças físicas decorrentes do programa de treinamento (Tabela 

4.1) 

 

Tabela 4.1: Dados qualitativos dos participantes sobre as possíveis mudanças 
físicas, decorrentes de sua participação no programa socioeducativo e terapêutico 
de treinamento físico 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Adorei fazer musculação porque nunca tinha feito. É legal você perceber que consegue ter 

mais força paras as coisas".

"Me olho no espelho e vi que emagreci legal. Não consigo ver o músculo porque ainda estou 

muito gorda."

"Me sinto melhor, principalmente por causa do abdominal, pois tinha minha barriga muito fraca. 

Mas foi muito bom pro meu físico".

Fisicamente, como você se sente, depois de ter participado do programa de 

treinamento

"Estou muito mais forte e perdi barriga, também. Me sinto mais disposto pra vida".

"Acho que não perdi gordura porque eu já era magro, mas estou mais forte e sinto que tenho 

mais vontade treinar."

"Estou muito melhor, com força principalmente nas pernas, onde eu era fraco. Esse programa 

fez muito bem para o meu corpo e pra minha mente".

"Meus braços estão maiores e eu quero perder mais barriga do que eu perdi".

 

 

 

Categorização: as falas dos participantes permitiram a construção das seguintes 

categorias: 

 

 

1) Melhor por estar mais forte: “... estou muito mais forte...” (P1). “... estou 

mais forte...” (P2). “... com força nas pernas, onde eu era fraco” (P3). “Meus 

braços estão maiores...” (P4). “...É legal você perceber que te mais força pras 

coisas” (P5). “... melhor principalmente por causa do abdominal, pois tinha a 

minha barriga muito fraca...”. 
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2) Melhor por estar mais magro: “...porque perdi barriga” (P1). “... e eu quero 

perder mais barriga que eu perdi” P4. “Me olho no espelho e vi que emagreci 

legal” (P6). 

 
3) Melhor pela aparência física: “... esse programa fez muito bem para o meu 

corpo...” (P3). “... mas foi muito bom para o meu físico” (P7). 

 
 

A prática regular da atividade física traz benefícios de natureza orgânica, 

física, psicológica e social para todos que a adotam no seu dia a dia. O exercício de 

força, por sua vez, é um importante aliado para o aumento da massa muscular e 

consequentemente para o ganho de força muscular, com reflexos na perda de 

massa de gordura do corpo (SCUSSOLIN e NAVARRO, 2007). 

Estudos que utilizam especificamente programas de treinamento de 

exercícios resistidos (musculação) em pessoas que vivem com HIV/aids, ainda são 

numericamente escassos, principalmente na literatura científica brasileira, e grande 

maioria dos que já foram publicados, envolvem análises de variáveis quantitativas 

dos resultados da aplicação do programa de musculação (EIDAN, LOPES e 

OLIVEIRA, 2005; PALERMO e FEIJÓ, 2003). 

Todos os participantes deste estudo relataram melhoras no aspecto físico, 

ressaltando em suas falas, principalmente, o aumento da massa muscular, o ganho 

da força, a diminuição da gordura corporal e a melhor aparência física. A perda 

média de gordura na região do tronco dos participantes deste estudo foi de 10,79% 

(SANTOS et al., 2011). 

Driscoll et al. (2004) analisaram a influência do treinamento aeróbio e 

musculação, constatando uma melhora significativa na redistribuição da gordura 

corporal, em pessoas que vivem com HIV/aids e com lipodistrofia. Resultado 

semelhante, porém, utilizando somente o treinamento aeróbio em 60 adultos que 

vivem com HIV/aids, Smith et al. (2001), encontraram reduções no índice de massa 

corporal e na quantidade de gordura subcutânea. Terry et al. (2006) submeteram 30 

adultos jovens que vivem com HIV/aids, e que apresentavam lipodistrofia e 

dislipidemia. Os jovens foram separados em dois grupos: o primeiro que foi 

submetido a um programa aeróbio de treinamento e o segundo grupo, que participou 

de um programa de alongamento e relaxamento. Ambos os grupos tiveram sua dieta 
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alimentar controlada. Os autores encontram respostas significativas na perda de 

gordura corporal, resultado que não teve tanta expressividade, quando a variável 

avaliada foi a dislipidemia. 

O´Brien et al. (2008) fizeram uma revisão bibliográfica sistematizada 

sobre a influência do treinamento resistido progressivo na composição corporal de 

pessoas que vivem com HIV/aids, chegando a conclusão que um programa de 

musculação proporciona um ganho elevado de massa muscular e que este tipo de 

treinamento pode ser benéfico para pessoas clinicamente estáveis que vivem com 

HIV/aids. 

Estes achados confirmam a fala de nossos pacientes, e os resultados 

preliminares de nosso grupo multidisciplinar de investigação, acerca da influência 

positiva do exercício resistido na redistribuição da gordura corporal (SANTOS et al., 

2011), podendo tornar-se importante ferramenta auxiliar no tratamento da SL, 

consequência do uso da HAART por pessoas que vivem com HIV/aids. 

 

 

6.4.2 Dados qualitativos dos participantes sobre sua percepção acerca das 

possíveis mudanças orgânicas decorrentes do programa de treinamento 

(Tabela 4.2) 

 
Tabela 4.2: Dados qualitativos dos participantes sobre as possíveis mudanças 
orgânicas, decorrentes de sua participação no programa socioeducativo e 
terapêutico de treinamento físico. 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Meu coração está muito melhor e as taxas CD4 melhoraram."

"Falei com meu médico que disse que minha gordura no sangue diminuiu."

"Tudo melhorou, tudo: sangue, coração, gordura, força. Tudo melhorou".

Organicamente, como você se sente, depois de ter participado do 

programa de treinamento

"Excelente. Diminui minha taxa de colesterol".

"Meu médido disse que estou no melhor, no último exame. Mas, não sei falar o 

que melhorou no meu sangue".

"Muito melhor porque diminuiu a minha carga viral".

"Sinto que estou mais leve e que minha pressão melhorou".
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Categorização: As falas dos participantes levantaram informações, que permitiram 

a construção das seguintes categorias: 

 

1) Melhora nas variáveis sanguíneas: “... diminuiu a minha taxa de colesterol” 

(P1). “... minha gordura no sangue diminuiu” (P6). “Tudo melhorou, tudo... 

sangue...” P7 

 

2) Melhora nas variáveis ligadas à aids (carga viral e taxa de CD4): “... 

diminuiu a minha carga viral” (P3). “... as taxas de CD4 melhoraram” (P5). 

 
3) Melhora nas variáveis cardiovasculares: “... a minha pressão melhorou” 

(P4). “Meu coração está muito melhor”. “...melhorou... coração...” (P7). 

 
4) Melhora sem saber especificar o que melhorou: “... mas, não sei falar o 

que melhorou no meu sangue” (P2). 

 

 

As falas dos participantes indicam uma reprodução de dados quantitativos 

sobre sua condição orgânica, repassada a eles pelos médicos que lhes atendem 

que, por sua vez, basearam-se nos exames sanguíneos de rotina feitos na unidade 

hospitalar pesquisada (taxa de CD4, a carga viral e valores metabólicos, como taxa 

de triglicerídeos, colesterol e açúcar). Todos relataram melhoras significativas, 

principalmente nas variáveis metabólicas (P1, P2, P6 e P7), na contagem de CD4 

(P3 e P5) e o participante P7 relatou melhora na pressão arterial, citando que seu “... 

coração está bem melhor”. 

Os achados positivos sobre estas variáveis encontram opiniões na 

literatura científica que oscilam entre a manutenção e a diminuição das variáveis 

apresentadas. Neste sentido, Vianna et al. (2009) investigaram o impacto de 12 

semanas de treinamento aeróbio e de força, em 12 mulheres adultas, com 

lipodistrofia e dislipidemia, submetidas à HAART. Concluíram que o treinamento 

resultou em perda significativa das taxas sanguíneas de colesterol, porém, não foi 

detectada mudanças significativas de outras variáveis do perfil lipídico, o que 
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dificultou uma conclusão precisa sobre a relação da prática do treinamento aeróbio o 

perfil lipídico sanguíneo dos participantes deste estudo. Em outro estudo, Almeida, 

Giudici e Jaime (2009) apontam que a dieta alimentar como o fator mais importante 

nos índices sanguíneos de gordura, combinados com a utilização da HAART, não 

citando influência significativa dos exercícios físicos em seu estudo, dado a entender 

que o controle alimentar exerce uma função muito mais significativa na concentração 

sanguínea de gorduras que a prática da atividade física, em pessoas que vivem com 

HIV/aids. 

Quando a abordagem é sobre os efeitos do exercício na composição 

corporal de pessoas que vivem com HIV/aids, submetidas a um programa de 

treinamento físico, a literatura científica aponta de forma consensual sobre os efeitos 

benéficos desta prática com relação a esta variável. Juchem e Lazzarotto (2010), 

através de uma consistente revisão bibliográfica, concluem que existem achados 

importantes na melhoria da composição corporal de pessoas que vivem com aids e 

submetidas a programas assistidos de treinamento físico, porém, que os dados 

sobre a relação entre exercício físico e variáveis metabólicas ainda precisa de 

estudos adicionais, que investigue a influência do exercício sobre estas variáveis. 

Silva, Maranhão e Matos Vinagre (2010) também chegaram à mesma conclusão, em 

outra investigação bibliográfica, focalizando especificamente a relação entre 

exercício resistido (musculação) e seus benefícios para as pessoas que vivem com 

HIV. Destacaram que o treinamento de musculação deva ser indicado para este 

grupo de pessoas, principalmente quando não possível realizar o treinamento 

aeróbio. 

Diferente dos achados encontrados no item anterior e apesar das falas 

positivas dos participantes deste estudo, é precoce afirmar, à luz do conhecimento 

atual, a influência dos exercícios, principalmente, dos exercícios resistidos, nas 

variáveis metabólicas, pois estes resultados se confundem com a ação das HAART, 

necessitando de novas metodologias, para se estabelecer estas diferenças. 
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6.4.3 Dados qualitativos dos participantes sobre sua percepção acerca das 

possíveis mudanças psicossociais decorrentes do programa de treinamento 

(Tabela 4.3) 

 

Tabela 4.3: Dados qualitativos dos participantes sobre as possíveis mudanças 
psicossociais, decorrentes de sua participação no programa socioeducativo e 
terapêutico de treinamento físico. 

P

1

2

3

4

5

6

7

"Estou mais disposto, mais feliz e só tenho agradecer a vocês por isso, pois nos propiciaram 

isso."

"Tive depressão e agora me sinto muito melhor. Vocês nos tratam sem preconceito e gosto 

muito de ser tratada assim. Estou muito triste que está acabando."

"Não me sentia mal, pois sabia lhe dar com a aids na minha cabeça. Mas, estou  melhor com o 

meu corpo, pois descobri que posso cuidar melhor dele fazendo os exercícios corretos."

Psicologicamente e socialmente como você se sente, depois de ter 

participado do programa de treinamento

"Me relaciono melhor comigo mesmo. Estou menos ansioso. Estou bem."

"Só melhorei. No relacionamento em casa fiquei muito melhor com a minha família e com meus 

amigos".

"Puxa, vocês não sabem o bem que me fizeram. É uma pena ter que parar programa. Estou 

bem comigo, mesmo. Em paz. Ficava chateado, quando não vinha em alguma sessão."

"Me sinto muito, mas muito melhor. Era fechado, ficava só em casa e, agora, sinto com 

vontade sair, de ser uma pessoa comum."

 

 

 

Categorização: as falas dos participantes permitiram a construção das seguintes 

categorias: 

 

1) Sensação de melhora no aspecto de ansiedade e depressão: “... Estou 

menos ansioso. Estou bem” (P1). “... ficava chateado, quando não vinha em 

alguma sessão” (P3). “Era fechado, ficava só em casa e, agora, sinto com 

vontade de sair...” (P4). “...mais feliz...” (P5). “Tive depressão e agora estou 

muito melhor” (P6) 

 

2) Sensação de bem estar consigo mesmo: “Me relaciono melhor comigo, 

mesmo...” (P1). “...vocês não sabem o bem que me fizeram... Estou bem 

comigo, mesmo....” (P3). “Me sinto melhor, muito melhor...” (P4). “... agora, 

me sinto muito melhor” (P6). “... estou melhor com meu corpo, pois descobri 

que posso cuidar melhor dele. 
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3) Sensação de melhora no relacionamento em casa e na sociedade: “... No 

relacionamento em casa fiquei muito melhor com a minha família e com meus 

amigos” (P2). “... sinto com vontade de ser uma pessoa comum” (P4). “... 

vocês nos tratam bem, sem preconceito e gosto muito de ser tratada assim” 

(P6). 

 
4) Sensação de agradecimento e tristeza pelo fim do programa: “É uma 

pena ter que parar o programa...” (P3). “... só tenho a agradecer a vocês por 

isso, pois nos propiciaram isso” (P5). “... estou muito triste que está 

acabando” (P6). 

 

 

As falas dos participantes indicam convicção na melhoria causada em 

suas vidas, sob o ponto de vista psicológico e social, advinda da sua participação no 

programa socioeducativo e terapêutico, proposto em nosso estudo. Melhorias que 

puderam ser categorizadas no bem estar consigo mesmo (P1, P3, P4 e P6), na 

diminuição da ansiedade e da depressão (P1, P3, P4, P5 e P6), além das relações 

interpessoais e da vida em sociedade (P2, P4 e P6).  

Diferente da discussão do item anterior, todos os estudos aqui 

pesquisados, que investigaram a relação entre exercício físico e qualidade de vida, 

concordam que a atividade física é um excelente mecanismo para o enfrentamento 

da aids e melhoria da qualidade de vida, principalmente pela sua ação no combate à 

depressão e ao estímulo para o convívio social (SEIDL e MACHADO, 2008; SEIDL, 

ZANNON E TRÓCOLLI, 2005; GALVÃO, CERQUEIRA e MARCONDES-MACHADO, 

2004; SANTOS, 2007; DUNBAR et al., 1998; CLAYSON et al., 2006; CICONELLI et 

al., 1999; FARINATTI et al., 2010; FLORINDO et al. 2006; GOMES et al., 2010; 

LAPERRIERE et al., 1991; LEITE e GORI, 2004; NIXON et al., 2005; SANTOS e 

FLORINDO, 2002; SOUZA, 2008; ANTUNES, 2006; AYRES, 2002; CASTANHA et 

al., 2007; DRISCOLL, 2004). 

Os resultados apresentados neste estudo, reforçam uma revisão dos 

serviços de atendimento para pessoas que vivem com HIV/aids, principalmente na 

possibilidade de implantação de um programa assistido de atividade física para este 

grupo de pessoas, com objetivo principal de combater os estados de depressão, 

ansiedade e isolamento social, comuns a estas pessoas. A nova condição de 
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cronicidade da aids, precisa ser acompanhada de uma mudança estrutural e 

operacional do serviços de atendimento em Saúde, voltados para este grupo 

populacional, atendendo os princíppios de igualdade que o tratamento da aids vem 

possibilitando. 

Levando em consideração, a fala dos participantes P3, P5, P6, que 

demonstraram gratidão pelos benefícios alcançados no programa, além da tristeza 

pelo término do mesmo, informamos que este serviço de atendimento continua e 

que, em breve, será ampliado, em locais e equipamentos adequados, dentro da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – EERP/USP. 

Portanto, este estudo, aliado ao esforço da equipe multidisciplinar que 

ajudou a construí-lo, cumpre o papel fundamental da pesquisa em Educação para a 

Saúde, que é investigar, objetivando criar subsídios e fundamentação teórica, para 

mudar a concepção de uma sociedade, a partir da própria concepção de 

pesquisador e pesquisando, ambos os atores da mesma aprendizagem (FREIRE, 

1997; FRANK, 2008; BUENO, 2001). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
__________________________________________________ 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que trabalhamos nesta tese com homens e mulheres que 

vivem com HIVaids, cuja maioria: 

 

 Foi composta de homens adultos, acima de 37 anos, que estudaram até o 

nível médio e com faixa salarial entre um a cinco salários mínimos, que adotavam 

religião cristã, acreditando que Deus tem um significado maior; verbalizaram que a 

própria religião; verbalizaram que a melhor coisa da vida é ter saúde e a pior é a 

possibilidade de ficar sem saúde, perder a vida e ficar sem dinheiro. 

 

 Dá maior atenção à sua saúde que antes da infecção pelo HIV, apresentando 

uma qualidade de vida melhor que antes da doença, tanto no aspecto físico quanto 

no psicológico. 

 

 Acredita que a aids é sinônimo de HIV e que é uma doença injusta, invasora e 

perigosa, representando praga, castigo para o mundo e, para si, em função do 

comportamento que tinham antes de descobrir que estavam com HIV. É uma 

doença social, que possibilitou mudança comportamental benéfica, face ao aumento 

do cuidado que fora obrigado a ter consigo mesmo. 

 

  Antes da infecção, sentia-se imune ao vírus e hoje, encara a aids como 

sinônimo de cuidado. 

 

 Vê o preconceito e o isolamento social como principal ponto negativo da 

doença, representando o fator principal de mudança em sua vida, no que diz 

respeito às atividades de sociais e de lazer. 

 

 Já praticava atividades físicas e de lazer, antes da infecção pelo HIV, pelo 

menos, duas vezes por semana, com baixa intensidade, como caminhada e andar 

de bicicleta. 

 



139 
 

 Após a infecção pelo HIV, aumentou o nível de atividade física 

semanalmente, com média intensidade e duração acima de 30 minutos, 

características que podem classificá-las como pessoas ativas. 

 

 Estava apta e motivada a participar de programa socioeducativo e terapêutico 

de treinamento físico, sugerindo o treinamento resistido (musculação) como 

atividade física que mais gostaria de treinar, ressaltando os benefícios para sua 

saúde e para o seu bem estar, como sinônimo de qualidade de vida. 

 

 Gostou, avaliou e sugeriu a continuidade do programa, destacando a adoção 

da prática educativa e desportiva como mecanismos importantes no enfrentamento 

da doença, dando sentido para a vida e vislumbrando, assim, a qualidade de vida. 

 
Portanto: após a construção conjunta, entre pesquisador e pesquisados, 

a aplicação e participação no programa socioeducativo e terapêutico de exercícios 

resistidos (musculação) e com base nos achados deste estudo, depreendemos que 

esse programa, utilizando o treinamento resistido como opção de prática regular de 

atividade física voltada para eles (pessoas adultas que vivem com HIV/aids), é uma 

excelente estratégia de enfrentamento da doença, com benefícios, principalmente, 

nos domínios físico e psicossocial. Que o treinamento resistido é perfeitamente 

compatível com as possíveis limitações decorrentes da aids, incluindo a SL, 

resultante do tratamento com a HAART, tornando-se um meio auxiliar para a 

diminuição da gordura corporal, aumento da massa muscular e consequente 

aumento de força dessas pessoas. E que um programa de atividade física regular é 

um estímulo à socialização, interação social, combate à depressão, à ansiedade e 

ao preconceito, características muito presentes no dia a dia das pessoas que vivem 

com HIV/aids. 

 

As mudanças depois da prática de atividades físicas os deixaram melhor 

e mais magros, porém, com boa aparência física; melhoria nas variáveis sanguíneas 

(colesterol, triglicerídeos), nas ligadas à aids (redução da carga viral e aumento da 

taxa de CD4), bem como, nas variáveis cardiovasculares (pressão arterial e 

coração). Em relação às mudanças psicossociais, depois da prática dessas 

atividades, incluíram sensação de melhoria, diminuindo o estado de depressão, 
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ansiedade. Melhorou, ainda, em relação ao bem estar consigo mesmo, no 

relacionamento em casa e na sociedade, demonstrando desapontamento pelo final 

do programa. 

 
Diante dos achados desta presente investigação, sugerimos: 

 

 A implantação de programas regulares de atividades físicas voltadas para 

pessoas que vivem com HIV/aids, inseridos nos serviços ambulatoriais e de 

atendimento a este grupo especial de pessoas, constitui importante estratégia de 

enfrentamento da doença e fonte de melhoria das condições físicas e psicossociais 

de seus praticantes, fatores intrinsecamente relacionados com a promoção da 

Educação para a Saúde e estímulo à melhoria da qualidade de vida. 

 

 A utilização da pesquisa qualitativa e do método da pesquisa-ação, através de 

entrevistas e observação participante, é extremamente compatível com este tipo de 

especulação científica, pois permite levantar e identificar problemas, ao mesmo 

tempo que permite buscar soluções conjuntas (presquisador-pesquisando), visando 

a criação, aplicação e avaliação de programas educativos, para o desenvolvimento 

de intervenções que poderão ser fundamentalmente eficientes, neste processo 

aberto, livre, democrático, criativo e dialógico, dentro do pressuposto do sentido da 

vida, considerando ainda, neste intento a questão da transcendência espiritual. 

 

 A articulação de referenciais teóricos é fundamental, como exemplo, aqui 

utilizando-se a integração de Frankl e Freire, favorecendo a complementaridade no 

tratamento do assunto em questão, bem como, melhor entendimento sobre o 

assunto central trabalhado, ambos voltados para a Educação para a Saúde, levando 

em consideração os fatores da vida material e espiritual (noético). Para pessoas que 

têm doenças crônicas, como a aids, isto representa relevo especial, na manutenção 

da sua vida, com qualidade tota. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 01 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 
 

I. Dados de Identificação: 

1.Número do Participante: __________ 
2. Sexo:     (   )Feminino      (   ) Masculino 
3. Escolaridade: 
(  ) Nenhuma  (   ) Educação Infantil (1ª a 4ª série) 
(   ) Ensino Fundamental (1 a 8 série) (   ) Ensino Médio (1 a 3 série 2º grau) 
(   ) Ensino Superior  (   ) Especialização 
(   ) Mestrado  (   ) Doutorado 
4. Nascimento: ___/___/_____ Idade: ______ anos 
5. Estado civil: 
(  )Solteira(o)     (   )Casada(o)     (   )Divorciada(o)    (   )Viúva(o)      (   )Outros:__________________ 
6. Tem filhos? (   ) Sim   (   ) Não Quantos __________ 
7.Religião: ______________________________________________________________ 
8. Profissão/ocupação:_____________________________________________ 
9. Renda: 
(   )1 a 3 salários mínimos   (   )3 a 5 salários   (   )mais que 6 salários  
II. Nível de Atividade Física: 

1. O que a vida significa pra você? Quais as melhores e as piores coisas da vida? 
2. O que significa religiosidade para você? 
3. Com que frequência você fazia uma atividade física, antes do aparecimento do HIV? 
(   ) Nenhuma ou uma vez ao mês (   ) Poucas vezes por mês 
(   ) 1 a 2 vezes por semana (   ) 3 a 5 vezes por semana 
(   ) Diariamente ou 6 vezes por semana 
4. Qual era a duração da atividade? 
(   ) abaixo de 10 min (   ) 10 a 20 min 
(   ) 20 a 30 min (   ) acima de 30 min 
5. Qual era a intensidade da atividade física? 
(   ) Leve - Respiração constante um pouco acima da normal (Como na caminhada). 
(   ) Moderada - Respiração um pouco acima da normal, com picos de respiração moderada (como no vôlei). 
(   ) Moderadamente pesada - Respiração moderada constante (como no ciclismo). 
(   ) Pesada intermitente - Respiração pesada intermitente com transpiração média (como no tênis). 
(   ) Pesada - Respiração pesada e sustentada por toda a atividade com forte transpiração após alguns minutos 
(como corre um pouco abaixo ou na intensidade máxima). 
6. Atualmente, faz alguma atividade física? 
(   ) Não (   ) Sim Qual? __________________________  Por que? _____________ 
7. Quantas vezes por semana? 
8. Qual a duração? 
(   ) abaixo de 10 min (   ) 10 a 20 min 
(   ) 20 a 30 min (   ) acima de 30 min 
9. Qual a intensidade? 
(   ) Leve (   ) Moderada (   ) Moderadamente pesada 
(   ) Pesada intermitente  (   ) Pesada 
10.  O que você gostaria de fazer ou discutir sobre lazer, recreação, atividades físicas e relaxamento? Há alguma 

ligação com a nutrição? 
III. Questões sobre o Tema Central: 

1. O que você entende por aids? E HIV? 
2. O que ela tem representado para o mundo? 
3. E para você? 
4. O que você pensava dela antes? E agora? 
5. O que mudou em sua vida? O que melhorou? O que piorou? 
6. O que você fazia antes de lazer? E hoje? 
7. Você praticava alguma atividade física? Qual? Por que? Quantas vezes por semana? 
8. E atualmente, continua ou gostaria de continuar fazendo um programa de atividade física? 
9. Tem alguma limitação que o impeça de praticar alguma atividade física? 
10.Sabia que nós podemos preparar programas de atividade física e lazer pra você? O que você pensa a 
respeito?  
11. Tem alguma sugestão de atividade física e de lazer, com o objetivo de diminuir o estresse e tensão e 
melhorar o seu aspecto físico e mental? 
IV. Sugestões 

1. Cite cinco temas ou questões que você gostaria de discutir conosco, relacionados com a prática regular de 
uma atividade física e/ou lazer: 
2. Livre para falar ou desenhar sobre o que quiser. 
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APÊNCICE B - VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE 
VIDA -SF-36 (questão 2 adaptada para aids) 

  
1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há antes do aparecimento do HIV, como você se classificaria sua idade em geral, 
agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

 Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
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c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 

o trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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APÊNCICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nome da Pesquisa: Educação para a saúde e a atividade física na promoção da qualidade 

de vida de pessoas que vivem com HIV/aids 

 

Pesquisador Responsável: Prof. Ms. Pedro Paes 

 

Caro paciente, esta pesquisa tenta contribuir para o estudo sobre Educação para a Saúde 

relacionada com atividade física, Aids e qualidade de vida. E tem como objetivo investigar as 

diferentes mudanças de hábitos, relacionados com a prática de atividade física, desde antes 

da infecção do HIV e durante as diferentes fases evolutivas da doença. Leva em 

consideração a possível diminuição dos fatores negativos relacionados à doença, como o 

isolamento, perda da autoestima e qualidade de vida, através de propostas de programas 

assistidos de atividade físicas e/ou recreativas. Sua contribuição social é importante, no 

sentido de ajudar na escolha de programas de atividade física e lazer, mais específicos, 

para pacientes com HIV/Aids. Estaremos contando com você, pois sua participação é muito 

importante, lembrando que será resguardando o seu anonimato e o sigilo total das 

informações contidas nesta pesquisa. Caso você aceite em participar, fica claro que sua 

participação não representa qualquer custo pessoal e, em qualquer momento, você poderá 

desistir de participar, não implicando em nenhum prejuízo na conduta do seu tratamento, ou 

de qualquer natureza. 

Após a leitura e o entendimento das explicações acima e contidas no instrumento 

(questionário/entrevista), e caso você concorde participar desta pesquisa, é necessário que 

você assine este termo de Consentimento, colocando seu nome e seu número de RG. 

Aguardando sua participação nesta pesquisa, agradecemos antecipadamente. 

Nome:______________________________________________________________RG:___________________ 

Ribeirão Preto, __________ de_________________ de 2009. 

 

________________________________________                       __________________________________ 
                    Assinatura do Soropositivo                                      Pesquisador Responsável 
 Pedro Pinheiro Paes 

 
 

__________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
 

Telefone para Contato com o Pesquisador - Celular: 16-9137973 


