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RESUMO 

 
O HIV/AIDS é uma doença cercada por estigmas e preconceitos que, de acordo com os últimos 

dados publicados pela UNAIDS no ano de 2017. Acomete cerca de 36,9 milhões de pessoas no mundo, 
sendo responsável por milhões de mortes desde o início da epidemia na década de 1980 até os dias 
atuais. Os avanços quanto ao conhecimento da fisiopatologia da infecção, características oportunistas do 
vírus e terapia antirretroviral eficaz no controle da doença, proporcionam maior expectativa e qualidade 
de vida aos indivíduos portadores do HIV. Apesar disso, ainda nos dias atuais o indivíduo infectado se vê 
inserido em um meio de pré-julgamentos, fato este capaz de comprometer tanto as esferas física quanto 
psíquica do sujeito, sendo, deste modo, deletério à qualidade de vida do mesmo. O presente estudo 
analizou as respostas de três perguntas do questionário de qualidade vida para portadores de HIV da 
Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV BREF) aplicado a 301 pacientes acompanhados pelo 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE), na cidade de Maringá-PR. Os resultados obtidos 
demonstram que a maioria dos pacientes se incomodam com o fato das pessoas lhes responsabilizarem 
por ser portador de HIV, bem como possuem medo da morte. Além disso, uma quantidade significativa de 
entrevistados afirma ter medo do futuro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Culpa; Morte; Qualidade de vida; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O vírus da Imunodeficiência humana (HIV) é uma doença que ganhou a atenção na 
década de 70 e se popularizou nos anos 80, por ser uma epidemia de contágio rápido e 
de caráter letal. Por muito tempo as pessoas que conviviam com essa doença sentiam 
que estavam mais perto da morte, mas com o surgimento e evolução da terapia 
antirretroviral (TARV), essa visão da doença que antes era tida como mortal deu espaço 
para uma moléstia agora considerada crônica, com um manejo alcançável trazendo 
incontáveis benefícios ao indivíduo que convive com o HIV (COUTINHO, 2018; GOMES, 
et al, 2019).  

Embora não exista mais uma “epidemia da AIDS”, a visão do HIV como uma 
doença fatal, ainda se faz presente na mentalidade da grande maioria dos pacientes 
infectados pela doença e pelos indivíduos que os cercam. Entre 1980 e 2017, 327.655 
pessoas morreram no Brasil, por conta do HIV/AIDS. Todavia, seguindo a evolução da 
terapia antirretroviral (TARV), entre 2007 e 2017 houve uma redução de 14,8% no 
coeficiente de mortalidade padronizado para o Brasil, o que significa uma queda de 5,6 
para 4,8 óbitos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2018). Tais dados epidemiológicos 
comprovam que o controle da doença e o convívio com a mesma é uma realidade, 
possibilitando maior sobrevida e maior qualidade de vida ao sujeito infectado.  

Apesar dos avanços citados, o diagnóstico de HIV ainda traz consigo uma série de 
consequências negativas, que levam ao comprometimento físico, psíquico, social, além 
dos efeitos colaterais dos medicamentos e do próprio estigma da doença (BUSEH et al., 
2008). Tais efeitos deletérios resultam em uma ansiedade do sujeito relacionada com a 
própria morte (MILLER; LEE; HENDERSON, 2012). Este estudo objetivou identificar a 
percepção de indivíduos portadores do vírus HIV quanto a percepção do futuro e medo da 
morte. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi realizado com 301 portadores de HIV/AIDS atendidos pelo 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da região da Associação dos Municípios do 
Setentrião Paranaense (AMUSEP). Trata-se de estudo transversal e analítico, 
quantitativo, exploratório realizado a partir de entrevistas aos pacientes em 
acompanhamento no Centro de Referência HIV/AIDS, Maringá-PR. 

Os critérios de inclusão dos pacientes na pesquisa foram: ter sido diagnosticado 
por profissional médico como portador do HIV/AIDS, ser maior de 18 anos e ser 
cadastrado no SAE de Maringá-PR. A presente pesquisa analisou três questões 
relacionadas a opinião das pessoas sobre sua responsabilidade (“Você se incomoda com 
o fato das pessoas lhe responsabilizam pela sua condição de portador de HIV?”),  medo 
do futuro (“O quanto você tem medo do futuro?”) e preocupação com morte (“O quanto 
você se preocupa com a morte?”). As  respostas foram categorizadas de 1 a 5, sendo 
elas: de modo nenhum, um pouco, moderadamente, muito e extremamente, em ordem 
crescente de qualidade de vida. Assim, as respostas de menor valor indicam percepções 
negativas, já as de maior indicam percepções positivas. A coleta de dados ocorreu entre 
os meses de março e julho de 2016 após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com o parecer de número 1.423.532. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A redução do número de mortes resultantes da infecção pelo vírus do HIV deve-se 
em grande parte ao surgimento da TARV, que permitiu uma mudança acerca do curso 
natural da doença, que desde então passou a ser de caráter crônico (BRASIL, 2008). 
Apesar dos avanços obtidos que proporcionaram maior conhecimento acerca da 
fisiopatologia da infecção, tratamento da mesma e melhora na qualidade de vida do 
indivíduo acometido, ainda na atualidade, o portador do vírus HIV é cercado por um meio 
rico em pré-julgamentos e preconceitos relacionados ao estigma da doença.  O estigma 
que paira ao redor da AIDS se faz presente desde as primeiras infecções de 
conhecimento mundial na década de 80, quando a doença estava fortemente associada à 
orientação sexual dos indivíduos acometidos, que eram em sua maioria homossexuais. 
Ainda hoje, tal preconceito resulta em uma série de entraves à qualidade de vida física, 
social e psíquica do sujeito infectado, prejudicando suas relações interpessoais, 
sexualidade, convívio social e saúde física e mental (JESUS, et. al, 2017). 

 

Tabela 1: Distribuição de frequências das respostas dos participantes da pesquisa 

QUESTÃO 
DE MODO 

NENHUM 
UM 

POUCO 
MODERA- 
DAMENTE 

MUITO 
EXTRE-

MAMENTE 

1. VOCÊ SE INCOMODA COM O FATO 

DAS PESSOAS LHE RESPONSABILIZAM 

PELA SUA CONDIÇÃO DE PORTADOR 

DE HIV? 

7 
(2,33%) 

22 
(7,31%) 

22 
(7,31%) 

45 
(14,95%) 

203 
(67,44%) 

2. O QUANTO VOCÊ TEM MEDO DO 

FUTURO? 
15 

(4,98%) 
57 

(18,94%) 
64 

(21,26%) 
52 

(17,28%) 
112 

(37,21%) 
3. O QUANTO VOCÊ SE PREOCUPA 

COM A MORTE? 
17 

(5,65%) 
54 

(17,94%) 
42 

(13,95%) 
34 

(11,3%) 
152 

(50,5%) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Para a primeira pergunta: “Você se incomoda com o fato das pessoas lhe 
responsabilizam pela sua condição de portador de HIV?”, 67,44% dos pacientes 
responderam “extremamente” e 14,95% responderam “muito”, somente 2,33% 
responderam “nada”. A culpabilização do indivíduo por conta da infecção é bastante 
prevalente na população pesquisada, fato este que é deletério ao bem-estar do mesmo, 
além de influenciar negativamente nos aspectos terapêuticos e no curso da doença 
(SEIDL, et. al, 2007). Desde então, o desconhecimento, a falta de hábito quanto ao uso 
de métodos contraceptivos de barreira, a inexistência de uma terapia rápida e eficaz 
contra a doença, a epidemia mundial e o elevado número de mortes pela AIDS, são 
fatores contribuíram para a formação de uma bagagem rotulada do HIV, doença esta vista 
até a atualidade com tamanho preconceito por uma parcela significativa da sociedade 
(MEIRA, et. al, 2017).  

 Na questão “O quanto você se preocupa com a morte?”, 50,5% responderam 
“extremamente”. No que diz respeito ao medo da morte é possível correlacionar a alta 
prevalência de tal sentimento entre os entrevistados com o elevado número de óbitos por 
conta do HIV desde a sua descoberta, sendo cerca de 12 milhões o número de mortos 
desde o início da epidemia até os finais da década de 70, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (UNICEF, 1998). Naquela época, a epidemia da AIDS levou ao 
surgimento de uma onda de medo mundial por ser uma doença de origem então pouco 
conhecida e que cursava com acometimento oportunista e rápida evolução, por 
consequência, a AIDS entrou para as 10 principais causas de morte no mundo, levando a 
cerca de 16 mil óbitos diários.  De acordo com Meira (2017), além do medo da morte em 
decorrência da patologia, ainda há o medo da morte social. Essa “forma de morte” pode 
ocorrer de várias maneiras. Pode-se citar o sentimento de não existir para a sociedade, 
não tendo mais vontade de se relacionar e de frequentar ambientes sociais. Uma outra 
possibilidade seria como consequência do estigma e preconceito, ambos extremamente 
dolorosos ao paciente que, seja por medo ou como tentativa de evitar todo sofrimento, 
podem chegar ao extremo de cometer suicídio (MEIRA, et. al, 2017) 

Quando perguntados sobre “O quanto você tem medo do futuro?”, 37,1% dos 
entrevistados  responderam “extremamente”. É notório que a insegurança que surge após 
o diagnóstico da doença, é frequente entre os indivíduos acometidos. É possível citar 
como fator contribuinte para estes valores, o histórico conceito de tratar-se de uma 
doença fatal e perigosa, que permanece no imaginário dos pacientes. São inúmeros os 
desafios os quais o indivíduo precisa enfrentar após o diagnóstico à medida que tenta se 
reinserir na sociedade, dentre eles o anúncio da notícia aos familiares e a tentativa de 
reinserção em grupos de amigos ou de trabalho, sendo muitas vezes alvo de comentários 
preconceituosos por aqueles que conhecem a sua condição. Assim, surge um ciclo 
vicioso gerado pelo preconceito, que resulta na exclusão social daquele sujeito, levando a 
um isolamento social, fato este que contribui para a incerteza com relação ao futuro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A visão acerca do HIV/AIDS sofreu uma série de mudanças desde a sua 

descoberta, na década de 80. Inicialmente tida como a doença dos homossexuais, a AIDS 
foi a responsável por uma epidemia mundial que levou a morte de milhões de homens, 
mulheres e crianças, e tornou-se um problema de saúde pública mundial. Apesar de uma 
série de descobertas científicas acerca das características virais, do curso da doença e do 
desenvolvimento de uma terapia eficaz para o controle crônico da doença, o preconceito 
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social com a doença ainda prejudica consideravelmente a qualidade de vida do sujeito 
infectado, que se vê muitas vezes em um meio sem o apoio de amigos e familiares. 

A partir do estudo em questão, pôde-se concluir que a maioria dos indivíduos 
entrevistados relatam certo grau de comprometimento de sua qualidade de vida no que 
diz respeito à culpabilização por outrem, preocupação com o futuro e medo da morte. Ou 
seja, entender que há essa situação e que ela é comum entre os portadores de HIV/AIDS 
possibilita condutas mais adequadas no que diz respeito a entender toda uma esfera que 
existe em cada paciente, extrapolando assim a fisiopatologia e promovendo um melhor 
acolhimento, tratamento e consequente qualidade de vida.  
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