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Suporte social, estratégias de enfrentamento e qualidade de vida em pessoas 
com HIV/AIDS 

 

RESUMO 

A identificação, em 1981, da síndrome da imunodeficiência adquirida, habitualmente 

conhecida como Aids, tornou-se um marco na história da humanidade. Atualmente, não 

existe continente no planeta que não tenha sido atingido pelo HIV. Na América Latina, 

estimou-se em 2008, que dois milhões de pessoas convivem este vírus. No Brasil, de 1980 até 

2009, foram diagnosticados 544.846 casos de Aids. Durante esses anos ocorreram mais de 

205.409 mortes em decorrência da doença. Do acumulado, a região sudeste é a que tem o 

maior percentual de notificações, 59,3% - ou seja, 323.044 casos. O Sul concentra 19,2% 

(104.678), o Nordeste 11,9% (64.727), o Centro-Oeste 5,7% (31.000) e o Norte 3,9% 

(21.397). Antes de 1990, havia pouca solução terapêutica para minimizar os efeitos da ação 

do HIV no organismo e estas pessoas vivenciavam sua evolução clínica rapidamente e 

esperavam a morte, sem expectativa de tratamento. Apenas no início da década de 1990, 

surgiram às primeiras terapêuticas mais eficazes, o que trouxe maior esperança para os 

soropositivos. Com o aumento da sobrevida dos indivíduos infectados, proporcionado pelo 

avanço tecnológico e introdução da terapia anti-retroviral, os estudos realizados nos últimos 

anos tem mostrado preocupação com cuidado integral em saúde propondo o desafio de não 

dicotomizar à atenção individual da coletiva, a biológica da subjetiva, e de oferecer atenção 

igualitária à saúde e com equidade dos trabalhos educativos junto as pessoas com HIV/Aids. 

Este contexto justifica o interesse pelo tema no desenvolvimento do presente estudo, que 

tinha por objetivo avaliar o suporte social, os recursos de enfrentamento e a qualidade de vida 

de pessoas com HIV/Aids. O estudo foi realizado no Serviço Ambulatorial Especializado 

(SAE) de Foz do Iguaçu-PR, com uma amostra estratificada de 320 pessoas com HIV/Aids, 

nos quais analisouse a relação do suporte social, das estratégias de enfrentamento e da 

qualidade de vida com variáveis sócio-demográficas, clínicas e afetivo-sexuais, 

respectivamente. Para isto foram aplicadas as escalas, um questionário fechado e realizaram-

se consultas aos prontuários. Além disso, para melhor compreender o contexto do estudo, 

realizou-se um levantamento da tendência epidemiológica dos casos notificados no município 

e também uma abordagem qualitativa junto a alguns indivíduos. Os resultados encontrados 

estão apresentados em cinco artigos. No primeiro, intitulado “Mudanças no perfil da 



 

epidemia da Aids em um município da região Oeste do Paraná”, o objetivo foi analisar, 

através de um estudo ecológico, a tendência desta epidemia no município de Foz do Iguaçu-

PR. Constatou-se que entre os anos de 1988 a 2009 foram registrados no município 1274 

casos de Aids, o que representa 5,4% do total de casos notificados no estado do Paraná. O 

sexo masculino respondeu a 702 casos (55,1%), entretanto observou-se uma feminização da 

epidemia, já que a relação homem/mulher diminuiu gradativamente nos últimos anos, 

passando de 9/1 casos no período de 1988 a 1992 para 1/1 a partir de 2002. A categoria de 

exposição mais freqüente foi à heterossexual para ambos os sexos, sendo responsável por 

80% dos casos. A faixa etária de 20 a 49 anos, foi responsável por 81,6% do total de casos 

notificados. Observou-se ainda que a escolaridade, para ambos os sexos, vem diminuindo 

progressivamente, principalmente para as mulheres. A análise estatística revelou associação 

significativa do sexo feminino e masculino com as seguintes variáveis: faixa etária - 15 a 19 

(p<0.00), 35 a 49 (p<0.00) e 50 anos ou mais (p<0.00); categorias de exposição – 

heterossexual (p<0.01), usuários de drogas injetáveis (p<0.00) e transmissão vertical 

(p<0.04), e anos de escolaridade – 4 a 7 (p<0.02) e 12 ou mais anos (p<0.04). Estes 

resultados permitem inferir que a epidemia da Aids é atualmente uma realidade que impõe a 

equipe de saúde diversos desafios entre eles a necessidade de elaborar e implementar 

políticas públicas de saúde que considerem as especificidades desta população, não 

esquecendo da importâncias dos aspectos psicossociais também envolvidos no curso de 

desenvolvimento individual e coletivo da mesma. O segundo artigo intitulado “Percepções do 

diagnóstico e o convívio com HIV/Aids na perspectiva das pessoas atendidas em um 

ambulatório especializado”, um estudo de natureza qualitativa,com o objetivo de identificar 

como as pessoas com HIV/Aids vivenciaram o processo de revelação do diagnóstico, assim 

como as conseqüências decorrentes do mesmo. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista semi-estruturada junto a 40 informantes com idade de 18 a 62 anos, pelos critérios 

de conveniência e saturação dos dados, quando os objetivos da pesquisa foram atingidos. Dos 

discursos analisados, emergiu uma categoria, definida como: A experiência relatada da 

infecção pelo HIV: desafios e vivências diante da situação, a qual foi subdivida em: 1. O 

desafio do encontro com o diagnóstico; 2. O encontro com a parceria: como revelar?; 3. O 

desafio do encontro com o outro: a quem revelar? e 4. O desafio cotidiano: dificuldades 

encontradas. Observou-se que tais vivências constituem fatores que certamente influenciam o 

convívio social e o comportamento destas pessoas. Logo, é necessário cuidar atentamente do 

processo de convivência com a soropositividade, visto que esta experiência pode estar 



 

acompanhada de alguns acontecimentos seqüenciais, os quais podem sofrem modificações, 

de acordo com as significações atribuídas e o suporte profissional e familiar recebido. O 

terceiro artigo intitulado “Suporte social a pessoas com HIV/Aids e sua relação com variáveis 

sócio-demográficas, clínicas e afetivo-sexuais”, tinha por objetivo avaliar o suporte social e a 

sua relação com as variáveis sóciodemográficas, clínicas e afetivo-sexuais. Os resultados 

constataram média de 3,63 (dp=0,8) para a dimensão emocional e média de 3,51 (dp=0,9) 

para a dimensão instrumental do suporte, ambas indicando elevada freqüência e satisfação 

com o suporte recebido. Houve relação entre as duas dimensões do instrumento para as 

variáveis: escolaridade, renda, vida sexual ativa, situação diagnóstica da parceria e percepção 

sobre a condição de saúde. Na dimensão emocional foi observada relação significativa apenas 

para a variável tempo de relacionamento com a parceira e, na dimensão instrumental para as 

variáveis carga viral, tempo de uso da TARV e uso de preservativo. Entendendo que o 

suporte social é um fator que viabiliza o enfrentamento do HIV/Aids, sugere-se que os 

profissionais de saúde, clínicos e acadêmicos que incluam a avaliação de variáveis 

psicossociais no planejamento da assistência, a exemplo do suporte social, pois como foi 

possível constatar a ausência dele pode inclusive piorar as condições clínicas dos 

soropositivos, principalmente no que tange a adesão a TARV. O quarto artigo “Estratégias de 

enfrentamento do HIV/Aids: impacto das variáveis sócio-demográficas, clínicas e afetivo-

sexuais”, revelou, de modo geral, maior utilização da estratégia de busca por práticas 

religiosas (m=3,99; dp=0,87), seguida pela estratégia focalizada no problema (m=3,65; 

dp=0,72), a busca de suporte social (m=3,13; dp=0,72) e uma menor utilização da estratégia 

focalizada na emoção (m=2,73; dp=0,86). Os resultados encontrados mostram a necessidade 

de uma atenção que valorize as especificidades dos indivíduos para além dos aspectos 

biomédicos. Ou seja, necessidade de um trabalho que enfoque aspectos relacionados, por 

exemplo, à religiosidade, visto ser esta a estratégia mais utilizada para o enfrentamento das 

dificuldades cotidianas. Por outro lado, a utilização de estratégias focalizadas no problema 

também se mostrou freqüente, isto pode denotar que os indivíduos fazem uso de um 

adequado processo adaptativo, cabendo aos profissionais de saúde, fornecer subsídios para 

que isto continue e se fortaleça, possibilitando inclusive aos que não fazem uso desta 

estratégia, passem a fazê-lo. E o quinto artigo “Qualidade de vida em pessoas com HIV/Aids 

atendidas em um serviço de atenção especializada na região Oeste do Paraná”, constatou 

queentre os nove domínios avaliados da QV, a “confiança no médico” foi o que apresentou 

melhor escore (m=94,48) e o domínio que ficou mais comprometido foi a “preocupação com 



 

o sigilo da infecção” (m=47,58). Também foram identificadas, diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias nos escores dos domínios do instrumento segundo as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e afetivo-sexuais em estudo. Logo, é importante pensar sobre a 

confiança assegurada aos profissionais de saúde, porque estes além de serem pessoas de 

referência ao tratamento de HIV/Aids, a boa relação estabelecida com os membros da equipe 

multiprofissional, pode contribuir para a procura do serviço, assim como consequenciar em 

melhores resultados terapêuticos. Conjugar fatores facilitadores do acesso gera satisfação 

com o atendimento, determinando a escolha do serviço e estabelecendo, freqüentemente, um 

bom vínculo, expresso através de um longo tempo de uso. Confirma-se a necessidade de uma 

atuação que busque a construção de um vínculo entre usuários e trabalhadores, com garantia 

de acesso a ações de saúde, bem como acolhimento humanizado nos serviços. Diante do 

exposto, fica explícita a necessidade de considerar a soropositividade na perspectiva de uma 

associação entre os aspectos biológicos e os subjetivos, que envolvem, por exemplo, o 

suporte social, os recursos de enfrentamento e a qualidade de vida, no intuito de colocar a 

pessoa com HIV/Aids no centro de seu processo saúde-doença. Isto permitirá que a pessoa 

seja compreendida de forma biopsicossocial, o que proporcionará a oferta de um cuidado 

mais específico às necessidades do indivíduo e, por conseguinte, com maior resolutividade 

nas ações propostas.  
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