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   “Só crescem e maduram aqueles que veem nas crises uma chance de 

nova vida. Mas há uma condição: enfatizar as forças positivas contidas na 

crise e ter coragem de reformular ou inventar respostas que integrem as várias 

dimensões da vida... Não perdem tempo em polêmicas estéreis ou na defesa 

daquilo que não representa futuro. Mas trabalham e se engajam 

profundamente na realização de um sonho que corresponda aos desafios da 

crise, abertos a crítica e à autocrítica, dispostos a aprender sempre... Ao 

acolher a crise com toda sua obscuridade, são presenteadas com luz que lhes 

transfigura o coração e que lhes aponta para uma direção cheia de novas 

oportunidades.” (Boff, L., 1999. p 12.)     
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Resumo  

         Esse estudo se propõe a demonstrar, no universo de participantes do Grupo SOL, 

certo modo de operar o acolhimento grupal, como uma tecnologia, que agregada ao 

tratamento da PVHA, influencia na construção da adesão ao tratamento. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de natureza híbrida, exploratória e descritiva, que utilizará como 

técnica a análise documental e a entrevista semiestruturada dos participantes do grupo em 

questão, para a produção dos dados. 

         Num primeiro momento, a intenção é dar visibilidade à história do grupo e 

caracterizar a sua composição e suas dinâmicas, para, a partir daí, buscar-se apreender os 

seus possíveis efeitos junto aos participantes e analisar se, e em que sentido, tais dinâmicas 

puderam contribuir para a adesão ao tratamento proposto pela equipe de saúde e para a 

integração social, diante da necessidade de construir outra e nova forma de ver e viver a 

vida, uma vez se sabendo pessoa vivendo com HIV/AIDS (PVHA). 

         Como resultado, espera-se dar expressão à produção dos sentidos de saúde, 

construídos no Grupo SOL, e avaliar se essa modalidade de operar um grupo pode ser 

considerada como uma tecnologia facilitadora do acolhimento para esses tipos de usuários, 

em sua “nova perspectiva de vida”, e efetivamente contribuir com a produção do cuidado 

para indivíduos em tratamento de HIV/AIDS. Além disso, também se espera colaborar no 

sentido de demonstrar aqueles que se propõem a cuidar de PVHA, como pode ser 

adequado para a reterritorialização existencial desses indivíduos, por um lado, o 

compartilhar horizontalizado das angústias que advém dessa condição e, por outro, a 

socialização democrática das questões que se inscrevem e interferem nos modos de ser e de 

viver desses indivíduos que vivem com HIV/AIDS.  

Descritores: Adesão à Medicação, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida,  

Individuação,  Acolhimento,  Atitude Frente à Saúde. 
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Summary 

This study aims to demonstrate, in the universe of SOL Group participants, a way to 

operate the group hosting, as a technology, which, aggregated with the PLHA treatment, 

influences the construction of treatment adherence. It is a qualitative research with hybrid, 

exploratory and descriptive nature, that will use as technique the documentary analysis and 

semi-structured interviews with this referred group participants, in order to produce all 

data. 

In a first moment, the intention is to give visibility to the group history characterizing its 

composition and dynamics, and then seek to apprehend their possible effects among the 

participants and examine whether, and in what sense, these dynamics could contribute with 

the treatment adherence proposed by the professional health team and to social integration, 

faced with the necessity to build another new way of seeing and living life, considering the 

fact that they are individuals who are living with HIV/AIDS (PLHA). 

As a result, it is expected to give expression to the health production meanings, constructed 

within the SOL Group, and assess whether this form to operate a group can be considered 

as an enabling hosting technology for these kinds of users, in their "new perspective of 

life", and effectively contribute to the production of care for individuals in treatment of 

HIV/AIDS. In addition, it also hopes to collaborate in order to clarify those who propose to 

take care of PLHA, as it may be appropriate for the existential reterritorialization of these 

individuals, on the one hand, the share of horizontal anguish that comes from that 

condition and, on the other hand, the democratic socialization of  issues that appear and 

interfere with the ways of being and living of those individuals with HIV/AIDS. 

Key words: Medication Adherence, Individuation, Attitude to Health, User 

Embracement, Acquired Immunodeficiency Syndrome.   
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Resumen  

En el estudio,  se propone demostrar en el universo de participantes del Grupo SOL,  cierto 

modo de operar el acogimiento grupal, como una tecnología que sumada al tratamiento de 

las personas que viven con HIV/AIDS de su sigla en portugués (PVHA), influencia en la 

construcción  de la adherencia al tratamiento.  Se trata de una investigación cualitativa, de 

naturaleza hibrida, exploratoria y descriptiva, que utilizara como técnica el análisis 

documental y la entrevista semiestructurada de los participantes en el grupo mencionado, 

para la producción de datos.  

En un primer momento, la intención es dar visibilidad a la historia del grupo y caracterizar 

su composición y dinámicas para a partir de ahí entender los posibles efectos junto a los 

participantes y analizar el sentido en que tales dinámicas pudieran contribuir en la 

adherencia al tratamiento propuesto por el equipo de salud y para la integración social, 

delante de la necesidad de construir otra y nueva forma de ver y vivir la vida, una vez que 

la persona se entera que vive con HIV/SIDA , de su sigla en portugués (PVHA). 

Como resultado, se espera dar expresión a la producción de los sentidos de salud, 

construidos en el grupo SOL y evaluar si esa modalidad de trabajar en un grupo puede ser 

considerada como una tecnología facilitadora de acogimiento para ese tipo de usuarios, en 

su “nueva perspectiva de vida” y efectivamente contribuir con la producción del cuidado 

para individuos en tratamiento de HIV/AIDS.  Por otra parte, se espera colaborar en el 

sentido de demostrar a aquellos que se proponen a cuidar de pacientes que viven con 

HIV/AIDS (PVHA), como seria la reterritorializacion  existencial de estos individuos de 

una manera adecuada compartiendo las angustias que vienen  de esta condición y por otro 

lado la socialización democrática de las preguntas que se infieren en el modo de ser y de 

vivir de las personas que viven con HIV/ADIS. 

Cumplimiento de la Medicación, Individualismo, Actitud Frente a la Salud, Acogimiento, 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida       
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1. Considerações iniciais 

1.1 Tema  

        Os primeiros casos de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foram 

publicados em 1983, nos Estados Unidos, quando foram notificados vários casos de 

pneumonia e Sarcoma de Kaposi (um tipo de câncer) em homossexuais masculinos 

previamente saudáveis. 
2 

         Em 83, é identificado o vírus da imunodeficiência humana (HIV), da família 

retrovírus, que se caracteriza por ser RNA e pela presença da enzima transcriptase reversa, 

que permite a transcrição do vírus para DNA humano, sendo chamado provírus, que vai 

infectar as células CD4 e seus receptores, importantes na proteção imunológica. 
2 

         O vírus HIV pode ser transmitido através das relações sexuais, inoculação, sangue e 

derivados e pela mãe infectada para o concepto, durante gestação, parto e aleitamento. 
2 

No Brasil, o início da epidemia, nos anos 80, atingia 

principalmente homo/bissexuais, habitantes de grandes 

metrópoles, masculinos, brancos de classe media ou alta. 

Progressivamente, todas as classes sociais foram sendo atingida 

2:5  

         Essa capilarização da infecção pelo HIV na sociedade caracteriza a epidemia que se 

inscreve mundialmente, onde não há mais perfil para população-alvo, extrapolando 

qualquer classificação de raça, sexo, classe social ou idade. Ainda hoje temos dados 

escassos quanto à incidência e prevalência da infecção pelo HIV no Brasil, devido à 

maioria das informações serem obtidas somente pelas notificações de casos de AIDS, 

condição em que a doença já se manifestou. Não temos registros estatísticos de pessoas 

infectadas pelo vírus que ainda não desenvolveram a doença.
2 

         Desde o início da epidemia, em 1980, até dezembro de 2012, o Brasil tem 720 mil 

casos registrados de AIDS e 265.698 óbitos. Desse número apenas 313 mil indivíduos 
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estavam em terapia antirretroviral (TARV) e 236 mil (33%) apresentaram carga viral 

indetectável. Em 2012 foram notificados 39.185 casos novos e declarados 11.896 óbitos. 

Este valor vem mantendo-se estável nos últimos cinco anos, estando sua taxa de detecção 

hoje concentrada em adultos jovens de 30 a 49 anos, por via sexual, com tendência de 

aumento na faixa de 15 a 24 anos. Do numero total de casos de AIDS, 64,9% são do sexo 

masculino e 35,1% do sexo feminino. 
3
   

         Em 2009, Niterói foi classificado como o 17° município com maior taxa de 

incidência de AIDS no Brasil, sendo o primeiro no Estado do Rio de Janeiro.
4
 No ano de 

2013, tivemos notificados 104 casos de AIDS 
5
, porém, como ainda hoje não notificamos 

pessoas somente infectadas o pelo HIV, mas apenas aquelas que se enquadram nos 

critérios de caso de AIDS seguindo a normatização do Sistema Nacional de Agravos 

Notificados (SINAN), do Ministério da Saúde (MS), quando então se dá início ao uso da 

TARV, esse número tende a ser muito maior. Acredita-se que haja ainda em torno de 250 

mil pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) no Brasil, ainda sem diagnóstico. 
4 

  

         A política de saúde pública para AIDS, no Brasil, vem se pautando em estratégias 

baseadas em três pilares de intervenção: a vigilância epidemiológica, a prevenção e a 

assistência. A articulação desses eixos objetiva a busca da integralidade das ações, como 

característica do programa brasileiro de AIDS, pulverizando as atuações não somente junto 

à PVHA e seu tratamento, mas atingindo também os que lhe cercam, sejam os parceiros, 

sejam as suas redes sociais.
6   

 

         Atualmente, proclama-se “a indissociabilidade entre prevenção e tratamento”, 

contrapondo-se às diretrizes políticas que apontam a prevenção como resposta pública 

fundamental à epidemia.
6 

Exemplos disso são os estudos científicos que norteiam as novas 

diretrizes para prevenção e nos colocam frente à necessidade de desmistificar o preconceito 

e a vulnerabilidade, quando nos apontam dados referentes ao uso de TARV na contenção 

da epidemia, seja pela redução da circulação viral (CV) na PVHA, seja com o uso 

profilático de TARV na pessoa exposta, nos casos de acidente perfuro cortante e abuso 

sexual, e, mais recentemente, na expansão aos parceiros de PVHA ou no caso das 
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exposições sexuais em risco eminente, como preconiza o protocolo pós-exposição (PEP), 

onde se prescreve o uso do medicamento TARV por 28 dias, caso esteja no critério de 

risco. Já se pensa no uso de protocolo pré-exposição ao HIV (PREP), para pessoas que 

estão em exposição frequente. 
3
   

         Essas questões diversificam ainda mais a epidemia, ao mesmo tempo em que 

horizontalizam toda a sociedade, entretanto, o preconceito e a discriminação ainda afetam 

as situações cotidianas, gerando alguns conflitos sociais e de ordem pessoal, que acabam 

desembocando na dificuldade de aderir ao tratamento corretamente e gerando a 

possibilidade de resistência viral. A solidão e o isolamento ainda são fatores agravantes 

para a não adesão e, associados aos efeitos colaterais da medicação, colocam em risco todo 

o avanço tecnológico alcançado nesses 30 anos.  

         As questões que deram origem a essa pesquisa partiram da necessidade de avaliação 

da pesquisadora sobre seu próprio trabalho, com vistas a melhorar o funcionamento e o 

conhecimento do olhar dos participantes do grupo sobre o trabalho que vem sendo 

realizado desde 2002, pois, embora haja flutuações na frequência das reuniões, permaneceu 

vivo, tornando-se o único grupo institucional de PVHA sobrevivente no município de 

Niterói. 

        Tomaram-se como ponto de partida quatro questões para nortear a busca das respostas 

que fomentaram essa pesquisa: 

• Qual a importância do acolhimento grupal – neste caso, como aquele que se 

exprime na dinâmica singular operada no Grupo SOL - para adesão ao tratamento da 

PVHA? 

• Como se dá o processo de trabalho do Grupo SOL?  

• Qual(ais) a(s) forma(s) de inserção no Grupo SOL, de indivíduos que vivem com 

HIV/AIDS? 
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• Em que sentido o acolhimento grupal poderia contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida de indivíduos vivendo com HIV/AIDS? 

         Assim, o objeto desse estudo se propõe a mostrar que a dinâmica grupal, operada 

junto aos participantes do Grupo SOL, constitui-se numa tecnologia de acolhimento, que, 

agregada ao tratamento da PVHA, interfere de modo adequado na construção da adesão ao 

tratamento. 

         Tomamos como objetivo geral a possibilidade de dar visibilidade à produção dos 

sentidos de saúde construídos, no Grupo SOL, por PVHA. 

          Como objetivos específicos pretendemos: 

• Demonstrar em que sentido a tecnologia utilizada no Grupo SOL constitui-se numa 

adequada estratégia no acolhimento de PVHA. 

• Analisar se, e em que sentido, as atividades extramuros, realizadas pelos indivíduos 

participantes do Grupo SOL, são identificadas como provocadoras de mudança no modo 

de viver das PVHA. 

         Depois dos avanços das TARV e das novas técnicas de detecção do vírus que 

enquadraram a AIDS como doença crônica, a adesão ao tratamento passou a ser o grande 

vilão para controle e minimização dos efeitos da doença. 

         Estar inserido nos serviços de saúde, ter as informações pertinentes ou acesso ao 

tratamento, não é o mesmo que aderir ao tratamento. A dor de se descobrir com HIV, 

agregada muitas vezes a culpabilização pessoal e social, traz isolamento do convívio 

social, deflagrando um processo de solidão crônica, que irrompe na fragilidade em lidar 

com as questões cotidianas, associada aos efeitos colaterais das medicações, que dificultam 

ainda mais essa aderência ao tratamento. 
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           O direito do paciente à recusa ao tratamento ainda é uma questão mobilizadora para 

os profissionais de saúde, seja pelo seu adoecimento com possibilidades de sequelas graves 

e irreversíveis, pela possibilidade de mutações em novas cepas do vírus ou até pela 

exposição de terceiros que aumentam ainda mais a dificuldade no controle da epidemia. 

           Esse estudo se propõe a analisar se tais questões, quando trabalhadas 

horizontalmente em grupo, podem favorecer a adesão, e constituírem-se numa tecnologia 

social, uma vez que o grupo proporciona o debate e a socialização das dificuldades 

inerentes à vida com HIV/AIDS, e capilariza essas discussões a todos aqueles que 

participam do mesmo, permitindo que a fala do outro possa lhes dar um “insight” daquilo 

que lhes aflige e os encorajar á expor seus medos, anseios, e buscar novas formas de 

vencer suas dificuldades, formando assim uma rede de sustentação nos momentos de dor, 

desânimo, de querer ou não lutar pela vida, assim como no compartilhamento das 

conquistas que servem de mote para que os demais oxigenem suas esperanças e acreditem 

no seu potencial. 

 “Inovação tecnológica social”, aqui entendida como “produtos, 

técnicas e/ou metodologias reaplicáveis”, desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas 

soluções de transformação social.
8:3 

          A tecnologia social é uma estratégia promissora, pois busca superar os limites do 

padrão/modelo de ciência e tecnologia, sintonizada com as demandas da sociedade na 

busca de modelos centrados na inclusão social, tendo como atores principais a própria 

sociedade. 
9  

            Tem origem, mas não tem dono, importando não o volume de serviços oferecidos, 

mas a capacidade de gerar alguma nova metodologia que poderá ser replicada em outros 

contextos sociais, para que conquiste vida própria. 
10 
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           Implica no compromisso com a transformação social através da criação de um 

espaço de descoberta e escuta das necessidades sociais, de forma relevante e eficaz, com 

apropriação de processo pedagógico para todos os envolvidos no diálogo entre diferentes 

saberes, ação educativa e processos participativos de planejamento, acompanhamento e 

avaliação na construção cidadã do processo democrático. Começa pela construção de seus 

próprios instrumentos, suas próprias ferramentas de trabalho, em função do diálogo para a 

melhoria das condições de vida da população. 
11, 12  

         A pesquisa tem sua importância por serem escassas as publicações a respeito de 

tecnologias facilitadoras de adesão em AIDS, e serem essas condições “sine qua non” para 

o sucesso terapêutico das PVHA e contenção da epidemia.  

         Contribuir ainda para que enfermeiros e outros profissionais tenham interesse no 

contato com outras técnicas e aprofundem seu conhecimento a cerca da “construção” de 

grupos de ajuda mútua e adesão, tão pouco utilizados e em cujas publicações não há 

referência sobre o preparo do enfermeiro para o desenvolvimento de tais tarefas 
13

, de 

possível criação em qualquer serviço, já que não necessitam de aparatos tecnológicos de 

alto custo, nem grande demanda de investimentos. 

         Descrever a técnica aplicada no Grupo SOL como tecnologia social, já que se utiliza 

da singularidade do compartilhamento de experiências que emergem no cotidiano das 

reuniões, sem prévio acordo de temas.        

         Despertar e empoderar o usuário a buscar atividades que melhorem sua qualidade de 

vida (física, social e econômica), seja pelas atividades físicas compostas de caminhadas 

ecológicas e visitações aos centros de arte, pela participação em espaços de discussão sobre 

viver com AIDS ou até na participação em oficinas de artesanatos que lhe proporcionem 

não somente socialização e ocupação, mas estimulação do uso da criatividade para geração 

de renda. 
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         Em relação ao ensino, proporcionar aos discentes a oportunidade de ter contato com 

outras experiências que possam despertar sua criatividade na construção do cuidar, durante 

sua trajetória profissional em formação. 

1.2 Material / Método 

         A metodologia, aqui proposta, tem uma natureza híbrida. É a um só tempo, um 

estudo exploratório e descritivo, de abordagem necessariamente qualitativa, com objetivo 

de avaliar o Grupo SOL, e um dispositivo de intervenção, com potência para se constituir 

numa tecnologia social, na construção do acolhimento junto à PVHA, com vistas à adesão 

ao tratamento. Ela foi realizada com 23 indivíduos, participantes do referido grupo, 

objetivando apreender e pôr em análise as suas percepções a respeito da relação entre a 

experimentação do Grupo SOL – aqui, inclusive com as atividades extramuros - e a adesão 

das PVHA ao tratamento.  

 Os dados foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas, individuais, 

gravadas em áudio, que foram transcritas e atravessadas por uma análise de conteúdo. Os 

resultados foram analisados por categorias elencadas, não a priori, mas a posteriori, de 

modo imanente, a partir dos discursos gravados, no sentido de problematizar e verificar se 

indicaram haver uma contribuição efetiva do Grupo SOL na adesão ao tratamento. Nesse 

sentido, essa produção deu-se no campo da construção de sentidos e não no desvelar de 

significações. 

         Enquanto um estudo exploratório, o primeiro momento dessa estratégia metodológica 

constituiu-se numa investigação preliminar acerca do objetivo mais prioritário da pesquisa 

propriamente dita, aqui em questão. Nesse sentido, contribuiu para uma maior proximidade 

do pesquisador com o fenômeno a ser investigado, de alta complexidade, o que foi 

determinante na definição de seu problema e na formulação de sua hipótese, de modos 

mais precisos, a serem desdobrados nas fases subsequentes dessa pesquisa.  

         Nesta fase da metodologia – esse estudo exploratório - utilizaram-se como técnicas o 

levantamento bibliográfico, entrevistas informais do pesquisador com profissionais e/ou 
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grupos de apoio que tiveram ou tem grande experiência prática com o tratamento de PVHA 

e a sua respectiva adesão, o estudo de alguns casos, observações e análises históricas, cujo 

resultado foi a construção de uma perspectiva mais ampla e complexa acerca do fenômeno 

a ser investigado - e, por consequência, uma maior aproximação do pesquisador com o 

objeto da pesquisa -, a geração de muitos dados de natureza qualitativa, mas também de 

natureza quantitativa. 

         Portanto, essas experimentações exploratórias permitiram que o pesquisador 

avaliasse e privilegiasse as teorias e seus respectivos conceitos mais adequados, nesse caso 

os pensamentos de Spinoza, Foucault, Deleuze e Guattari, como ferramentas teóricas a 

serem utilizadas e desdobradas, que acabaram por favorecer o contato com ideias, 

perspectivas e percepções inéditas, de modo que pudessem movimentar o seu próprio 

modo de pensar, fator decisivo na definição do problema e na formulação da hipótese 

dessa pesquisa. Em suma, foram fundamentais na eleição da questão da adesão ao 

tratamento da PVHA, na possibilidade de se investigar o Grupo SOL - enquanto um 

dispositivo de intervenção, com potência para se constituir numa tecnologia social - e na 

definição dos critérios, métodos e técnicas para a efetiva elaboração dessa pesquisa, neste 

caso, em especial o estudo descritivo e a entrevista semiestruturada. 

          Já, enquanto um estudo descritivo expôs as características de determinada população 

ou fenômeno, mas ambicionou apenas estimar parâmetros. Não teve como compromisso 

essencial explicar os fenômenos que descreveu, embora sirva de base para tal explicação e 

para a melhoria da prática, por meio da observação; não houve interferência do 

investigador, que apenas procurou perceber, com o necessário cuidado, a frequência com 

que o fenômeno acontece. Não houve interesse em reduzir-se à operacionalização de 

variáveis, “O processo é o foco essencial da abordagem e não o resultado”.
14

 Esse estudo 

implicou-se na produção de dados descritivos acerca dos indivíduos, territórios e processos 

interativos, produzidos através do agenciamento direto do pesquisador com o campo social 

eleito, onde o pesquisador procurou problematizar e entender o fenômeno pesquisado, a 

partir da perspectiva dos próprios participantes que constituem o campo social da pesquisa. 
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Portanto, o processo descritivo visou à identificação, registro e análise das qualidades, 

características, fatores vinculados ao fenômeno ou processo empírico em questão.                     

          Em realidade, tratou-se de um estudo exploratório-descritivo operado a serviço da 

garantia de uma abordagem qualitativa, já que o que se quer é “considerar o ambiente 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave (...) o processo é o 

foco principal da abordagem e não o resultado ou o produto” 
14

. O que importa é, portanto, 

“o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”
15

. 

         O campo social da pesquisa será o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em especial, o ambulatório de HIV/AIDS, onde 

se tem desenvolvido uma estratégia de acolhimento, uma “tecnologia”, designada por 

“Grupo SOL”, junto a PVHA, que teve início, nessa organização hospitalar, em 14 de abril 

de 2002. 

 

1.2.1 Sujeitos participantes da pesquisa 

 

         Só foram entrevistados maiores de 18 anos vivendo com HIV/AIDS, por terem 

maioridade civil. A faixa etária dos participantes embora também seja sazonal, nas últimas 

reuniões, devido à diminuição de licenças médicas e a reinserção no mercado de trabalho, 

em sua maioria tem variado entre 30 e 70 anos, sendo mais frequente a presença de pessoas 

do sexo masculino, segundo o levantamento feito nos livros de ata. 

         Foram incluídos no estudo 23 PVHA, contatados primeiramente por telefone, após o 

levantamento de participação através do livro de atas das reuniões, sendo então 

selecionados todos que participaram de pelo menos 15 encontros do Grupo SOL, para que 

tivessem a oportunidade de compartilhar “formalmente” suas experiências, não sendo 

contabilizados os encontros extramuros por tratarem–se de atividades nas quais os contatos 

aconteceram de  forma individualizada, através de conversas paralelas. 
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         As entrevistas iniciaram-se em 19 de setembro de 2013 e foram finalizadas em 18 de 

fevereiro 2014. Por ser impossível fazê-las durante as consultas ambulatoriais, em virtude 

de o entrevistador acumular a função de enfermeira nos ambulatórios de atendimento, já 

com agendamento prévio de outros pacientes, fez-se necessário o comparecimento dos 

entrevistados fora de sua consulta rotineira, que se dá em torno de quatro em quatro meses, 

ou após as reuniões do Grupo SOL. 

         Não foi possível entrevistar quatro pessoas, pois, embora contatadas e convidadas, 

não compareceram. Duas alegaram impossibilidade por atividades de trabalho, e duas, 

embora revelando desejo de participação, não compareceram nos momentos agendados ou 

fora deles, e por estarem distantes do grupo no momento, levou-se a crer que não estariam 

disponíveis a colaborar com a pesquisa. Do período que se formalizou o pedido de 

autorização para pesquisa ao Conselho de Ética e Pesquisa/ HUAP até sua aprovação 

tivemos uma perda por óbito, em decorrência infarto. 

 

1.3. Introdução do trabalho 

1.3.1 Antecedentes do projeto  

       O HUAP trata-se de um hospital público, que, desde 1952, vem prestando assistência 

aos habitantes da cidade de Niterói e outros municípios vizinhos, inclusive do interior do 

estado, a nível primário e secundário. Com sua proposta atual, compõe a hierarquização do 

sistema público de saúde, compreendida pelos seguintes municípios do Estado do Rio de 

Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Maricá, fato 

que o torna referência em alta complexidade, de nível terciário e quaternário, sendo 

considerado ainda como uma unidade de saúde, de assistência, ensino, pesquisa e extensão, 

diferentemente de outros períodos de sua história. 
16  

         Teve um papel importante na construção de políticas públicas voltada para AIDS, no 

início da epidemia nos anos 80, por ter sido uma das primeiras instituições no município de 

Niterói e adjacências a acolher pacientes acometidos da doença. Atualmente, apesar de 

dividir esse espaço com mais seis SAE municipais de Niterói, enquanto os demais 
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municípios da Metropolitana II possuem apenas um, o HUAP ainda possui um grande 

peso, principalmente por apresentar um grande contingente de PVHA em atendimento, 

oriundo da Metropolitana II - que abrange uma população estimada em 2013 de 1.994.674 

habitantes
17

 - com ações voltadas para a assistência e leitos hospitalares destinados à 

internação, e ainda por ser um local de ensino com formação acadêmica que acolhe 

diversos cursos na área da saúde e afins, além de ocupar um importante papel nas áreas de 

pesquisa e extensão universitária.  

         Por volta do ano 2000, por solicitação do MS, houve a organização e a reestruturação 

dos SAE (Serviço Ambulatorial Especializado), uma unidade assistencial de caráter 

ambulatorial, que objetiva propiciar a ampliação do vínculo da PVHA com uma equipe 

multiprofissional, que a atenderá ao longo da sua enfermidade. 
18

 

         Nos moldes determinados pela portaria que versa sobre o tema e com apoio 

financeiro do MS e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), foi cedido em 2001 um espaço físico para formação da Coordenação dos Programas 

de AIDS (CAIDS), com vistas a agrupar os atendimentos já existentes nos ambulatórios 

clínicos e de infectologia, adultos e pediátricos, voltados especificamente às PVHA.
19,20 

         Para essa nova conformação, deveria, dentre outras exigências, existir no SAE uma 

equipe multidisciplinar, para prestação de atendimentos ambulatoriais às PVHA: crianças, 

adolescentes, adultos e seus parceiros sexuais, assim como às gestantes e seus recém-

nascidos expostos. Hoje, a composição dos ambulatórios que atendem HIV/AIDS no 

HUAP/UFF, constitui-se de uma equipe multidisciplinar que atua nesse espaço físico 

propriamente dito e de profissionais médicos que acompanham a PVHA em ambulatórios 

distintos, como os de Doenças Infecto-Parasitárias (DIP) e o de Clínica Médica (CM), 

juntamente com outras patologias, já que atualmente a AIDS encontra-se na categoria das 

doenças crônicas. 
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         No HUAP, temos em torno de 900 PVHA, cadastrados na farmácia para uso de 

TARV, além dos assintomáticos e parceiros, crianças expostas - que são acompanhadas em 

média por 18 a 24 meses, conforme as orientações do MS no programa que dispõe sobre a 

redução da transmissão vertical - e usuários dos dois Programas de Vítimas de Abuso 

Sexual (crianças, adolescentes e adultos). 

         A configuração do corpo de profissionais que prestam os atendimentos às PVHA 

compõe-se de forma distinta, a saber:  

•      02 assistentes sociais, sendo uma oficialmente lotada nas enfermarias da DIP, Unidade 

Coronariana (UCO) e Hemodiálise, porém prestando atendimento “voluntário” de 

orientação e busca ativa dos pacientes faltosos, oriundos dos ambulatórios de adultos do 

DIP. Essa profissional presta atendimento a esse grupo específico desde o início da 

epidemia de AIDS, por ter criado vínculos com grande parte do grupo de PVHA da década 

de 80/90 e, também, com as pacientes atuais, que descobrem serem positivas para HIV 

durante as internações no DIP. A outra profissional está lotada especificamente na CAIDS, 

que presta atendimento orientando familiares e cuidadores de adolescentes e crianças 

vivendo com HIV e expostos, também atendendo junto ao programa de atendimento a 

crianças e adolescentes vitimas de violência (ACAVV). Mais recentemente estão iniciando 

contatos com alguns dos adultos que lhe são encaminhados para orientações; 

•       01 enfermeira, lotada na Coordenação de Enfermagem com Pacientes Externos, que 

atualmente exerce funções somente ligadas a PVHA - adultos, adolescentes, crianças e 

expostos e seus conviveres - e aos dois programas de violência sexual (ACAVV) e 

Programa atendimento a mulheres vítimas de violência ( SOS MULHER);  

 •      02 psicólogas, uma lotada no serviço de psiquiatria infantil, que colabora na avaliação 

do desenvolvimento das crianças e adolescentes vivendo com HIV/AIDS e outra, que 

cumpre sua carga horária exclusivamente na CAIDS, onde acompanha as gestantes 

soropositivas e faz alguns atendimentos dos adultos com encaminhamento aos Serviços de 

Psicologia Aplicada das Faculdades de Psicologia da UFF e da Maria Teresa (FAMATH);  
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•      02 pediatras, uma mestranda, médica staff do quadro do HUAP, que divide sua carga 

horária entre o ambulatório de adolescentes, crianças vivendo com HIV/AIDS e as 

expostas, programa ACAVV, emergência pediátrica e, atualmente, também responde como 

coordenadora da CAIDS, e uma docente, orientadora de várias pesquisas no mestrado 

profissional materno infantil da Faculdade de Medicina, que, concomitantemente, 

acompanha as crianças expostas ao toxoplasma congenitamente e atualmente faz pós-

doutorado;  

•        01 docente do Departamento de CM que atende no ambulatório de adultos do HUAP 

e acompanha discentes de Medicina na Coordenação AIDS da Policlínica Municipal 

Carlos Tortelly, antigo Centro Previdenciário de Niterói (CPN); 

•     01 dentista, lotada exclusivamente no CAIDS, para atendimento de clientela 

específica; 

•      01 nutricionista doutoranda, que se desloca de sua agenda de trabalho, no Setor de 

Pré-natal, um período semanal, para o atendimento das PVHA; 

•      01 doutoranda do Departamento de Cardiologia, que presta atendimento voluntário 

por uma tarde, quinzenalmente, onde faz levantamento de dados para seu estudo com 

PVHA; 

•       03 técnicos administrativos, lotados na secretaria do setor, com um deles cumprindo  

sua carga horária como auxiliar de serviços odontológicos, enquanto os  demais executam 

atividades de secretaria. 

 Já no espaço do ambulatório propriamente dito temos: 

•     04 docentes dos serviços do DIP, tendo um iniciado o processo de desvinculação do 

serviço por aposentadoria, no final de 2013; 

•       03 docentes do serviço de CM, tendo um aposentado no final do ano de 2012; 
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•       03 médicos staffs do DIP.  

 Estes atendem e supervisionam os residentes e internos de Medicina, que flutuam 

em números semestralmente, de acordo com o ingresso anual no concurso de residência 

médica e internato; 

           Contamos com o suporte da farmácia, que se divide entre o SAE de outras 

patologias (hepatites, diabetes, demências, nefropatias e oncologia) na entrega de 

medicamentos, embora não exerçam assistência farmacêutica propriamente dita, que seria 

a orientação individual quanto ao uso das medicações. Minimamente, efetuam o controle 

sinalizando os  pacientes que não retiram medicamentos por mais de 60 dias.  

 Porém, não se dispõem a fracionar os medicamentos semanalmente, ferramenta 

também orientada pelo MS para facilitação da adesão em casos específicos, como usuários 

de drogas e álcool, moradores de rua e pessoas com déficit cognitivo. Ficando a cargo da 

enfermeira mesmo sem exaustão adequada na sala de atendimento.   

 Há ainda alguns projetos de pesquisa no âmbito da pós-graduação, em especial de 

mestrado, que focam as PVHA e o abuso sexual, que utilizam nosso espaço e dados e, por 

vezes, propiciam-nos uma troca por atendimentos pontuais, adequados ao monitoramento 

do tratamento das PVHA (estomatologia, dermatologia). O setor é, ainda, campo de 

estágios curriculares da graduação de Medicina, na disciplina Trabalho de Campo 

Supervisionado I (TCS1), tendo abrigado também, por alguns momentos, graduandos de 

enfermagem, psicologia, serviço social e antropologia, e como campo da residência 

multidisciplinar.    

  Enquanto enfermeira do HUAP, oriunda da emergência, em 2000, lotada na 

Coordenação de Enfermagem de Pacientes Externos, neste momento, iniciei o atendimento 

de PVHA adultas no último trimestre do ano 2001, voluntariamente, tendo sido, logo após, 

convidada pela chefia da enfermagem do ambulatório a fazer parte da equipe que se 

estruturava na formação da CAIDS. Em janeiro de 2002, passei a exercer toda minha carga 
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horária no atendimento de adultos, adolescentes, crianças e recém-nascidos expostos. 

Integrei-me à discussão da construção dos fluxos de atendimentos, que mais tarde se 

solidificaram como projetos de prestação ao atendimento às vítimas de violência: ACAVV 

e SOS MULHER.  

         No atendimento às PVHA, deparei-me com uma diversidade de situações, até então 

por mim não vivenciadas ou sequer refletidas, que, a priori, causaram-me certo desconforto 

e insegurança para enfrentá-las. Situações geralmente imersas no preconceito e 

estigmatização, que prejudicavam ou impediam o processo de tratamento. Situações que, 

entretanto, quando puderam ser enfrentadas e bem tratadas, acabaram por colaborar com a 

produção da adesão ao tratamento daquelas PVHA. 

         Diante da complexidade, intensidade e tensão das questões trazidas, logo percebi a 

urgente necessidade de suporte para as PVHA e seus familiares, especialmente, no que diz 

respeito ao acolhimento, pois o tratamento delas não poderia restringir-se apenas à consulta 

médica e ao recebimento das medicações. Esteve presente na fala da maioria das pessoas, 

durante as primeiras consultas de enfermagem, o desejo de terem um local reservado para 

o compartilhamento de suas angústias, experiências, novidades e necessidades, embora 

muitos já tivessem se conhecido há alguns anos, nos corredores do HUAP, sem que, 

entretanto, houvesse uma comunicação entre eles, em razão do receio do enfrentamento da 

exposição de sua sorologia e do possível preconceito que poderia vir a rebote.  

         Vale ressaltar as inúmeras e grandes dificuldades que podem advir ao cotidiano 

desses indivíduos, quando se descobrem  positivos para HIV/AIDS, haja vista todas as 

modificações que acontecem em suas vidas, enquanto cidadãos. E, nesse sentido, o 

acolhimento grupal mostrou-se como um dispositivo de empoderamento, socialização e 

capacitação individuais, capaz de contribuir não somente com esses indivíduos, mas 

também com o profissional que está realizando e/ou se responsabilizando pelo trabalho do 

grupo. 
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 É preciso que tenhamos consciência e possamos viver o papel 

de facilitadores de um processo de desenvolvimento de pessoas, 

inclusive o nosso próprio. É necessário que haja clima e espaço 

para a emergência de potencialidades criativas.
  13:93

                   

Com a possibilidade de experimentação dessa prática profissional e percebendo a 

importância do acolhimento e da influência da enfermagem nesse grupo, que é preconizado 

como ferramenta na construção da adesão pela Coordenação Nacional de Doença 

Sexualmente Transmissível /AIDS (CNDST/AIDS) - infelizmente tão pouco explorado, na 

construção da autonomia e empoderamento do usuário, apesar de tal postura ser de suma 

importância, tanto para primar pelo seu atendimento nas diversas instâncias de saúde a que 

faz uso, quanto para o enfrentamento de sua realidade de PVHA em sua vida diária e na 

sua intercessão com o social, como também para o compartilhamento de responsabilidades, 

enquanto cidadãos, no controle da epidemia – não é possível furtar-se de observar que, no 

Brasil, as políticas públicas para enfrentamento da AIDS tiveram seu peso e deliberação 

pelo acometimento de pessoas chaves na comunidade científica e civil e pelo “lobby” das 

organizações não governamentais que militam no campo da AIDS, revelando um processo 

de construção histórico, adensado pela forte organização de segmentos da população na 

construção e implementação das políticas públicas voltadas para o combate da AIDS desde 

o início da epidemia, o que mostra como o controle social pode ser poderoso na formação 

das políticas sociais. 
21 

Essa democratização das relações resultará na construção de espaços de reflexão e 

negociação de novos objetivos e meios de produção da saúde, uma pactuação 

intersubjetiva dos resultados, das necessidades de saúde e dos modos de vida dos usuários 

e da população.  

O acolhimento, como postura e prática nas ações de atenção e 

gestão, nas unidades de saúde, favorece a construção de 

relações de confiança e o compromisso com as equipes e os 

serviços, contribuindo para a promoção da cultura de 
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solidariedade e para a legitimação do sistema público de saúde. 

Favorece, também a possibilidade de avanços na aliança entre 

usuários, trabalhadores e gestores da saúde, em defesa do SUS, 

como uma política pública essencial da, e para a população 

brasileira. 
22: 18 

O material das dinâmicas para capacitação, das quais participei junto com parte da 

equipe da CAIDS, no Centro de Treinamento de Referência para AIDS, em São Paulo, em 

2001, trazia experiências de adesão ao tratamento antirretroviral e citavam:        

Grupo de adesão propiciam a expressão e a troca de 

experiências objetivas (relacionadas à sexualidade, afetividade 

e medicamentos) e subjetivas (fatores individuais e sociais que 

permeiam a questão da AIDS), além de possibilitar ao paciente 

o diálogo com a equipe sobre os diversos aspectos do 

tratamento (efeitos colaterais, dieta, esquemas, exames de CD4 

e carga viral), assim como a suas dúvidas e temores (adoecer, 

morrer, perda da integridade física). 
23: 68 

Vale ressaltar que o acolhimento não deve ser considerado apenas como uma 

recepção amável ao paciente.  É muito mais do que isso, como se pode destacar:  

 O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido ao 

mesmo tempo como diretriz ético/estético/política constitutiva 

dos modos de se produzir saúde, e como ferramenta tecnológica 

de intervenção na qualificação da escuta, construção de 

vínculo, garantia do acesso com responsabilização e 

resolutividade nos serviços. 
24:4 

Ainda que a ciência tenha evoluído e conseguido colocar a AIDS no lugar de 

doença crônica pela evolução das drogas antirretrovirais e de exames específicos, a adesão, 
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que vai muito além de engolir pílulas, continua sendo o carro chefe do tratamento para 

PVHA, pois é através dela que se pode controlar os efeitos da doença, dos medicamentos, 

manter-se prevenido de uma coinfecção, melhorar a autoestima e a qualidade de vida. 

Nessa visão, a tecnologia do acolhimento, que utiliza os grupos de ajuda mútua e de adesão 

como ferramentas, alavanca muito esse processo, pelo compartilhamento de experiências. 

 Provocam a cidadania e estimulam as pessoas a serem 

agentes de sua vida integral, sujeitos que escolhem e decidem; 

adaptam os guias e propostas a sua realidade e são apoiados 

neste caminho; permitem às pessoas refletirem e modificarem 

seus modos de vida, uma atitude ou seu comportamento, 

conscientes da teia que engendra sua vulnerabilidade. 
25: 34  

         O profissional da enfermagem, em sua formação, aprende que seu campo de atuação 

é o cuidado, haja vista que “no cuidado identificamos os princípios, os valores e as atitudes 

que fazem da vida um bem viver e das ações um reto agir. Ele é o suporte real da 

criatividade, da liberdade e da inteligência, onde se exprime o “ethos” fundamental do ser 

humano.”
1 

  
Entretanto, esse profissional não pode jamais continuar atuando em um grupo como 

o de HIV/AIDS sem ter compreendido as questões que lhe chegam e lhe sensibilizam, 

inerentes ao agravo daquelas PVHA. Isto é, o “dentro” que aflora no corpo que fala e que 

interfere no tratamento de uma patologia como a AIDS.          

           O efeito do consumo de subjetividades, fabricada por toda uma sociedade, em 

relação a essas pessoas. “O fora está dentro, na alma que se esconde: conflito, tendo em 

vista que os processos de subjetivação se definem pelos encontros dos corpos.”
26 

“Um 

corpo sempre é uma mistura, efeito de seus encontros. Mistura de elementos de vários 

corpos: químico-físicos, biológicos, corpos de linguagem, tecnológicos, etc.”
27 

Ou seja, 

subjetivação é um processo experimental, efeito dos encontros dos corpos. 
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 Pode-se inscrever o acolhimento como uma tecnologia do 

encontro, um regime de afetabilidade construído a cada 

encontro e através dos encontros, portanto, como construção de 

redes de conversações afirmadoras de relações de potência nos 

processos de produção de saúde. 
22: 19 

          Nesse sentido, considero que a enfermagem, para coordenar um grupo de discussão 

sobre os diversos aspectos biopsicossociais, espirituais e religiosos, que envolvem PVHA, 

necessita conhecer, compreender e saber como aplicar as tecnologias que envolvem o 

acolhimento, colaborando com a adesão ao seu tratamento. Na tentativa de construir 

estratégias facilitadoras para este processo, surgiu à ideia da construção coletiva do modelo 

de intervenção para PVHA, o Grupo SOL. 

 No início da epidemia da AIDS, no HUAP, houve um grupo denominado Grupo de 

Estudo Interdisciplinar da AIDS (GEIA) que se propunha a discutir, junto aos pacientes, a 

finitude marcada pela infecção do HIV. Era um espaço de compartilhamento, onde 

mutuamente profissionais de saúde, PVHA e familiares discorriam sua dor e sofrimento, na 

tentativa de elabora-los e suportar, da melhor forma, o convívio com um agravo, sob o 

estigma da morte.  

 Com o passar do tempo, o uso de terapias com medicamentos que, ao longo dos 

anos, foram sendo incrementadas por novas descobertas, contribuiu para que o perfil do 

paciente de AIDS se modificasse e o grupo se esvaísse. Na década de 90 a AIDS caminhou 

no sentido de se tornar uma doença crônica, se bem tratada. A partir daí os desafios 

passaram a ser outros: como superar o estigma da doença e o preconceito que a circundam. 

Nos processos de produção de subjetividade, que são muitos, a micropolítica da relação 

trabalhador–usuário, confrontada por interesses de investimentos e desejos, conscientes e 

inconscientes, acaba por reproduzir ou não a subjetividade dominante do processo de 

trabalho em saúde. 
28 
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 É preciso que o profissional esteja atento a sua prática, colocando-se disponível e 

disposto a discutir e “elaborar” as emergências surgidas, resultadas de seus encontros com 

os usuários, seja pelo que é novo, seja pelo que lhe provoca o questionamento e a 

mobilização. Deve construir um espaço de crítica, que proporcione uma efetiva troca de 

experiências. 

 Um profissional de saúde, quando vai atuar, mobiliza ao 

mesmo tempo os seus saberes e modos de agir, definidos em 

primeiro lugar pela existência de um saber muito específico 

sobre o problema que vai enfrentar e sobre o qual coloca em 

jogo um saber territorializado no seu campo profissional de 

ação, mas ambos cobertos por um território que marca a 

dimensão cuidadora. 
29: 14

 

 Com outra configuração e formatação de objetivos, formou-se o Grupo SOL, fruto 

do desejo, verbalizado inclusive durante as primeiras consultas realizadas pelo enfermeiro 

e pela assistente social, e da crença de alguns médicos que encaminhavam ao grupo as 

pessoas por eles atendidas. Nas reuniões iniciais, tivemos a presença da psicóloga da 

CAIDS, que não permaneceu aderida à ideia do grupo.  

 Criou-se um espaço de encontro e troca compartilhada entre as pessoas que 

estivessem vivendo com HIV/AIDS, também, como tentativa de amenizar os impactos 

experimentados pelos próprios profissionais frente às situações, diversas e adversas, que 

emergiam nos atendimentos individuais (soro discordância, preconceitos sociais, 

compartilhamento do estado sorológico, solidão e abandono, trabalho, direitos e deveres...) 

com vista à possibilidade da ativação da escuta por parte desses profissionais de seus 

desejos e necessidades e que os auxiliassem na construção de outro modelo de ferramenta 

para dar conta das questões a serem trabalhadas, funcionando ainda como um espaço de 

convívio social e de reconhecimento das PVHA e das demandas que surgem com o 

diagnóstico da soropositividade para HIV.     
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 O maior benefício que o coordenador adquire com a supervisão é o aprendizado em 

lidar com suas dificuldades, temores e dúvidas frente à condução do grupo.
13  

A formação 

do grupo foi de muita valia para a iniciação do meu trabalho com PVHA, já que foi 

possível discutir com os participantes as questões inerentes a viver com HIV que não eram 

encontradas descritas na literatura e me abalroavam a sensibilidade.          

Capitulo I 

1. Revisão da Literatura 

1.1. HIV 

         Em levantamento bibliográfico feito em 10 e 11 de outubro de 2012, no banco de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas respectivas bases de dados, tais como 

Medline, Lilacs, utilizando-se dos descritores em saúde (Decs /MESH): infecção por HIV, 

adesão, sobreviventes de longo prazo ao HIV, AIDS. Com recorte temporal de 2000 a 

2012, e bolleano and  

         A fim de dar conta da questão norteadora: o que influencia na adesão ao tratamento 

de PVHA? 

         Nos critérios de exclusão das publicações foram descartados: 

- Os que tratavam de outras patologias além do HIV/AIDS. 

- Uso de droga e álcool, por ser um assunto que deve ser tratado pontualmente, devido ao 

seur caráter diferenciador, embora muito presente, não sendo um ponto comum a todas 

PVHA. 

- Estudo de referência de gênero em si, por não compreender toda a população vivendo 

com HIV/AIDS. 

- Estudo de referência a crianças e adolescentes, por terem aspectos específicos a serem 

considerados e terem um terceiro elemento de importância sine qua non: o cuidador. 

- Estudos de avaliação de serviços de saúde ou instrumentos de validação de medição de 

adesão, por não conterem relatos espontâneos de fatores de adesão e, sim, medição 

quantitativa de adesão. 
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 Os demais textos encontrados foram incluídos na revisão.  

 Aparecem alguns dados já conhecidos de vulnerabilidade a não adesão, tais como: 

         Necessidade de mudança de hábitos ou estilo de vida28, 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 

, muito 

associada ao uso de álcool e drogas, cumprimento de horários 
25,40,41

 ,assim como a 

disfunção emocional preexistente. 
30,35,36,39,42,43

 

 

         Efeitos colaterais
32, 34,38,39,43,44,45 

que podem ser iniciais (sintomas gástricos) ou 

tardios ( lipodistrofia, dislipidemia,...); 

         Dificuldade no uso dos antirretrovirais
30,31,35,37,38,43,45,46 

, que é expressa pelo número 

de comprimidos, sabor, necessidades relacionadas à alimentação (jejum ou comer antes), 

esquemas difíceis e uso concomitante de outros medicamentos, além de exposição a 

pessoas que não sabem da sua sorologia;  

 Escolaridade 
31,34,37,39,41,44,47,48

 , devido à grande necessidade de compreensão do 

tratamento
28,33,37,47,48,49,50

, para que não seja apenas um cumpridor de ordens. A 

escolaridade tem sua grande importância, principalmente, na fase inicial, onde há maior 

vulnerabilidade 
28,34,37,39,41,43,48

 , porém, sabemos que, na prática diária com uso de alguns 

dispositivos (pill box, tabelas desenhadas...), tal dificuldade pode ser contornada; 

 O processo inicial de negação
28, 43,50

 também tem um grande peso, pois, quando se 

rejeita o diagnóstico, não se forma uma parceria com os profissionais e serviços de saúde 

dispostos a cuidar, correndo o risco de expor terceiros e se expor a outros agravos, como a 

recontaminação. Ainda pode trazer o isolamento
28, 36 ,37,43,47,50

 , pelo  medo do preconceito e 

estigmas 
33,35,36,43,44,50

 , dificultando a reestruturação da vida pós-diagnóstico 
51

 e revelação 

de diagnóstico 
28,48,51

 , afastando o indivíduo da rede social 
30,35,45,50

 que o cerca, com medo 

de julgamentos e rótulos 
31

. Nesse aspecto a família tem 
43 ,48,50,51

 , como laço primário e 

íntimo de relações, um peso singular no apoio durante esse momento tão complicado e 

doloroso, pois o diagnóstico aparece ainda como ponto de revisão de vida.
43 
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 Os fatores socioeconômicos
31, 32,36,43

 são apontados como obstáculo da adesão, uma 

vez que são necessárias mudanças nos hábitos alimentares
35,50

, no transporte
37

 para 

deslocamento às consultas e exames e alteração das atividades sociais, uma vez que a 

diminuição da qualidade de vida
36,42,47

 está intrinsecamente ligada a autoestima e ao 

autocuidado.
28,35,43,44,47 

         O acolhimento
28,30,31,35,36,37,43,45,47,48,49,51,52  

aparece como verdadeiro elo entre sucesso 

e tratamento de PVHA, pois é através dele que se possibilita a escuta 

individualizada
28,33,35,43,46,47,49

 e específica de cada pessoa, com as suas necessidades e 

dificuldades particulares. É através da construção de vínculo, pelo acolhimento, que o 

contato com o mundo da PVHA é possibilitado, o que facilita a identificação dos fatores de 

vulnerabilidade que deverão ser trabalhados em cada encontro, proporcionando uma 

construção do exercício da cidadania
49,35,36,46,53

, uma avaliação de estratégias 

individualizadas
28,35,40,45,46,50

  , o conhecimento da rede social dos indivíduos 
28,35,36,51

, além 

de facilitar o acesso aos cuidadores
35,49,51

 e familiares
28,30,43 

para o preparo psicológico ante 

o diagnóstico de um ente querido, possibilitando ainda a testagem e a orientação sobre 

prevenção da infecção de novas pessoas. 

         O profissional de saúde precisa estar atento a todas as particularidades individuais de 

cada PVHA, utilizando-se de diferentes estratégias, da combinação de métodos de 

avaliação de adesão
40

, dispositivos sonoros, celulares, “pill box”, controle da farmácia, 

tabelas de lembretes e emancipação psicossocial
22

, atrasos como indicadores de não 

aderência
47

 , também utilizando-se da educação continuada 
35,54

 a cada encontro, para 

comprometimento da PVHA com seu  tratamento pelo entendimento de sua importância, 

seja pelo não aparecimento,  pela resistência viral
40,43

 com o aparecimento de novas cepas, 

pelo uso inadequado dos medicamentos, ou pelo impacto na epidemia, que pode ser gerado 

se o quantitativo viral estiver reduzido
40

 na exposição de outrem. Os encontros também 

trabalham junto a PHVA o exercício de sua cidadania, enquanto multiplicador das 

informações que lhe serão fornecidas, pois os serviços de AIDS tendem a ser espaços 

privilegiados de informações. Cabe aos profissionais discutirem diferentes aspectos 
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importantes a PVHA, tais como doenças sexualmente transmissíveis, planejamento 

familiar, sexo seguro e redução de danos.
35  

  Aparecem, ainda, na bibliografia pesquisada, as dificuldades no manejo clínico
36,49 

. 

É fundamental que os profissionais estejam qualificados
28,31,33,37,41,43,46,47,55

 e 

comprometidos com a assistência
28,30,45,35,46,55

 para prestar  os atendimentos, visto a 

variedade de temas que são inseridos nos encontros. É preciso que, minimamente, estejam 

preparados, também, para a escuta subjetiva.  

        Os manuais e orientações, disponibilizados pelo MS, enfocam muito a questão do 

acolhimento enquanto prática cotidiana, construção de cidadania e incentivo à formação de 

espaços de trocas, como salas de espera
35

 e grupos
35,36,48,51,55

 , como facilitadores de adesão 

ao tratamento. 

        Em se tratando do uso de TARV, por ser um tratamento longo e ainda muito 

complexo, o profissional de saúde precisa ter, a todo momento, a adesão como foco de 

trabalho, principalmente pela AIDS ser uma patologia que ainda traz em si muito 

preconceito e estigma e que, por estar intimamente ligada à sexualidade nesses tempos de 

relações “full time” e sem consistência, deixa as PVHA muito fragilizadas em suas 

relações sociais e até familiares, além desta dificuldade na construção de vínculos 

dificultar ainda mais o compartilhamento de suas soropositividades ao HIV. Essa linha 

tênue entre a adesão e a não adesão deve ser olhada de forma subjetiva e acolhedora a todo 

instante, pois, muitas vezes, está expressa nas entrelinhas do discurso. 

         Num processo coletivo de aprendizagem psicoeducativa, tem se observado, embora 

de modo lento, como algumas iniciativas, tais como a construção de oficinas sobre o tema 

“sexo seguro” e grupos de adesão em espaços menores têm sido proveitosas não somente 

ao que se destinam, mas também por fazerem emergir da prática cotidiana “insights” de 

processos que facilitam a adesão - seja a medicação propriamente dita ao tratamento, seja 

referente ao uso de preservativos - ajudando os profissionais a reconhecerem os fatos que 

facilitam ou dificultam a adesão e a prevenção. 
22
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         Sem mágicas nem espetaculares intervenções, aprendemos, no cotidiano, a lidar com 

as questões que emergem individualmente de cada encontro, vivenciando um processo 

individual e coletivo, independente de dificuldades materiais, sociais, políticas ou 

subjetivas num legítimo processo de construção de cidadania.
25 

        Para um cuidado integral, apenas mudanças organizacionais e financeiras não são 

suficientes, mas profundas transformações no processo de trabalho, em especial, o trabalho 

vivo em ato, relacionado ao trabalhador-usuário, que, ao sobreviver aos processos 

tecnológicos, dá autenticidade a momentos específicos e cruciais, tais como vínculo, 

responsabilização, compromisso, autonomia e resolutividade. Nesse espaço intercessor, 

ocorrem possibilidades de mudanças, um ato criativo, permitindo a superação de barreiras 

e dificuldades no atendimento às necessidades de saúde.
56 

Trabalho vivo em ato é esse 

espaço intercessor do encontro profissional-usuário, que se dá enquanto acolhimento, 

ferramenta da tecnologia leve, fluido desse encontro, que, gerado para os dois em ato, 

institui a busca de novos processos, nem sempre conflituosos, embora tragam em si o 

confronto, que podem potencializar o indivíduo na busca da satisfação de suas 

necessidades.
29

 Para que esse encontro aconteça é preciso que nos deixemos afetar pelo 

outro, tornando-se um bom encontro, não apenas no sentido de dar certo, mas na 

capacidade de potencializar os indivíduos neles implicados 
(1*). 

         As tecnologias leves são produtoras de relações intercessoras, como é o caso do 

processo de acolhimento ou do vínculo, como práticas intercessoras em saúde, ou mesmo o 

próprio jogo transferencial dos processos psicanalíticos.
53

        

         O programa de AIDS brasileiro, mundialmente celebrado, advém de muitos esforços 

de resistência democrática dos profissionais de saúde e de ativistas, para o exercício da 

cidadania e dos direitos humanos no implementar da saúde pública, gratuita e universal, 

articulado na assistência das PVHA e na prevenção dos grupos vulneráveis. Desta forma, 

                                                           

1
  Ramos,V. C. Curso de Extensão "Clínica dos Afectos: a afirmação da ética, da estética e do político - uma fronteira entre os 

campos da extensão, da pesquisa e do
 
ensino universitários - vinculado à COPE e ao Instituto de Saúde da Comunidade /UFF – citação 

em aula. 
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conseguimos manter estável a epidemia, embora essa realidade coexista com a das 

descobertas de casos novos.  

         O Programa de Políticas Públicas em HIV/AIDS é um dos programas mais bem 

estruturados e próximos do ideal do SUS, onde o acesso, a universalidade, a equidade e a 

integralidade das ações são presentes nesse espaço de atuação.    

         Afirmando o princípio da integralidade, que preconiza a necessidade de compreender 

os sujeitos em todas as suas dimensões, sem separar ou focar apenas na doença, 

reorganizando as práticas e o cuidado oferecido, muitas vezes centrados na visão 

biomédica e colidindo com projetos pessoais dos usuários, o que se deseja é que as 

intervenções profissionais que envolvem relação devam ser sustentadas na transformação 

dos sujeitos atendidos em alguma dimensão existencial objetiva ou subjetiva, visando a 

produção de vínculo e a interferência pautados na ética do cuidado. Esse espaço de 

cuidado, que se caracteriza pela escuta do que o outro deseja e na transformação do 

encontro intersubjetivo, pela construção de vínculo, deve ancorar a tecnologia das relações 

e vir ao encontro da produção de cidadania, gerando um aumento da autonomia, uma maior 

corresponsabilização e a reconstrução dos projetos de vida, não apenas em função do êxito 

terapêutico, mas também considerando a história e o desejo do usuário.
20  

         A PNH surge, em 2003, como proposta de concretização da integralidade, delineando 

formas de melhorar a interação das equipes e prepará-las para lidar subjetivamente e 

horizontalmente com as relações, no exercício da prática de atenção, do mesmo modo que, 

por outro viés, potencializa e aproxima profissionais de saúde e usuários no debate da 

construção de políticas públicas de saúde, sob a forma de cogestão. Uma constituição ativa 

de atitudes ético-estéticas-políticas para edificação de rede permanente de cidadania, que 

traz, na transversalidade e indissociabilidade, a destruição das fronteiras do saber e 

desmitifica os territórios de poder instituídos na constituição das relações de trabalho.
24 

         Para que o acolhimento seja efetivo é preciso reconhecer no usuário um sujeito de 

direito, associado à disponibilidade do profissional para a escuta das necessidades, 

avaliando a demanda e a possibilidade de atender aos aspectos psicossociais, singulares a 
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cada indivíduo com seu histórico de vida e vulnerabilidades, poupando o ser de 

julgamentos imbuídos de preconceitos.
24 

 

        Sabemos que o sucesso da TARV depende da manutenção de altas taxas de adesão do 

paciente ao tratamento, o que provocou o exercício da prática de intercessões de 

dispositivos para melhorar a adesão nos programas de AIDS, em todo o mundo. No Brasil, 

há poucos estudos sobre a efetividade destas intervenções.
57  

         O termo "adesão" ao tratamento refere-se a quando há uma parceria em que o 

paciente não apenas “obedece” às orientações médicas, mas entende, concorda e segue a 

prescrição estabelecida pelo seu médico. Significa que deve existir uma "aliança 

terapêutica" entre médico e paciente, na qual são distinguidas não apenas as 

responsabilidades de cada um no processo, mas as de todos os envolvidos (direta ou 

indiretamente) no tratamento.
52 

         Ainda somos um país marcado pela exclusão social, cujos dados estatísticos mostram 

a associação entre vulnerabilidade e exposição ao HIV/AIDS, visto o aumento de casos na 

linha da pobreza, no número de mulheres, idosos, e, agora, adolescentes e adultos jovens. 

Porém, nos últimos anos, temos observado uma grande diminuição do número de 

internações e óbitos decorrentes de complicações por HIV/AIDS, ascendendo a doença da 

cronicidade à possibilidade de controle. O papel da terapia combinada tem muita 

importância nessa conquista, principalmente a classe dos medicamentos inibidores de 

protease. A distribuição de medicamentos gratuitamente é uma política pública que busca 

promover a inclusão social, por uma demanda dos setores organizados da sociedade civil, 

que, por meio de liminares, conseguiu garantir universalmente tal direito. 

         Porém, não basta fazer um bom diagnóstico e proporcionar medicação gratuita. É 

preciso trabalhar as questões que influenciam a aderência ou não ao tratamento, por 

estarem inteiramente tangenciadas ao desenvolvimento de resistência viral, levando à 

falência terapêutica e ao surgimento de cepas virais multirresistentes, que, pelas mutações 

genéticas, não respondem à TARV. Assim, todo o gigantesco investimento na pesquisa, 
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desenvolvimento de drogas antirretrovirais e tecnologia necessária para o cumprimento da 

eficácia desta terapia poderão ser perdidos.
57

 Para evitar isso é necessário construir 

estratégias que promovam a adesão ao tratamento pelas PVHA e a adoção de seus 

esquemas terapêuticos como proposta para prevenção e redução de danos aos vulneráveis, 

assim como a construção do exercício da cidadania como coparticipante do controle da 

epidemia. 

         Em qualquer abordagem assistencial do trabalhador de saúde produz-se um processo 

relacional, através de um trabalho vivo, em ato. Nesse encontro de expectativas e 

produções, criam-se momentos intersubjetivos, como os discursos, escutas e 

interpretações, podendo ou não haver uma acolhida das intenções das pessoas envolvidas, 

resultando em momentos de cumplicidade e produção de responsabilização do problema a 

ser enfrentado, além de momentos de confiabilidade e esperança, que produzem relações 

de vínculo e aceitação.
29

  

 

1.2. Grupo 

 As primeiras experiências descritas na utilização de grupo como atividade para 

controle de agravos e fins terapêuticos e de reeducação moral, são descritas em 1905 e a 

metodologia utilizada consistia em aulas seguidas de debates entre pacientes e médicos.  

Essa metodologia é utilizada ainda hoje nos grupos de alcoólicos anônimos. Também foi 

utilizado como antecessor o psicodrama como reeducador social e recuperação, como 

dinâmica de grupo e pesquisa-ação.
58,59 

 Os anos 70 marcam a consolidação de grupos de autoajuda para pacientes com 

problemas crônicos de saúde, educativos para puericultura. A enfermagem em saúde 

pública torna-se pioneira na publicação de resultados de suas investigações, utilizando 

grupos na assistência a gestantes. Já nos anos 80, essa clientela aparece variada com casos 

de hanseníase, obesidade, diabetes, cardiopatias, mães e adolescentes.
13

 

         Os grupos facilitam o exercício da autodeterminação e da independência, pois podem 

funcionar como rede de apoio que que mobiliza as pessoas na busca pela autonomia e 



 

 

47 

 

sentido para a vida, na autoestima e, até mesmo, na melhora do senso de humor, aspectos 

essenciais na ampliação da resiliência e diminuição da vulnerabilidade. No convívio entre 

pessoas, criam-se vínculos que possibilitarão o surgimento de organizações ou, no mínimo, 

o seu incentivo, promovendo a inclusão social.
60,61  

 Grupos podem ser vistos como linhas de forças em permanente tensão que 

produzem novos fluxos subjetivos. 
62               

 

 Há grande diversidade de dinâmicas que podem se exprimir em diversas 

modalidades de ações inerentes ao contexto em que se inserem as pessoas, pela sua 

vulnerabilidade e necessidade a ser abordada, de acordo com os problemas dos indivíduos, 

profissionais envolvidos e finalidades dos grupos, que se inscrevem pela atividade 

dominante. 
20,28  

         O grupo de apoio entre pessoas com uma mesma doença é uma estratégia de 

intervenção educativa baseada no aprendizado sociocognitivo, que busca estabelecer uma 

ou mais pessoas com características comuns, como a presença de uma enfermidade, 

visando favorecer a troca de informações e experiências naquele contexto. 
63 

         Os participantes podem obter encorajamento para controlar sua dor e aproveitar 

melhor a vida. Essa estratégia procura incluir os clientes como coadjuvantes do processo 

de cuidar em saúde, para tomar decisões sobre aspectos favorecedores da sua qualidade de 

vida. Por viverem situações semelhantes, os próprios participantes promovem as soluções 

no tocante aos seus conflitos, com a ajuda de um facilitador. Esse cuidado pode propiciar 

ao paciente melhor enfrentamento da doença. 
63 

        Os grupos de autoajuda podem ser descritos como associações voluntárias 

autogerenciadas por pessoas que compartilham de um problema comum (doença ou 

condição humana) e que confiam no conhecimento derivado da experiência de quem passa 

ou passou pela mesma situação. Estas pessoas tentam lidar e resolver seus problemas 

através de interesses comuns e da ajuda mútua. 
64 
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         Na AIDS o grupo de autoajuda tem o objetivo de fornecer suporte, informação e 

atualização dos participantes quanto aos aspectos específicos da prevenção e controle da 

infecção, assim como na reabilitação de doenças oportunistas, sanando dúvidas acerca da 

TARV e seus efeitos colaterais. 
63 

 

 Grupos de adesão são geralmente abertos e têm como tema central a adesão ao 

tratamento. Para PVHA tende a ser um espaço muito produtivo, descentralizando o saber 

técnico-profissional da replicação da informação e parece ter melhor eco pelos pares, pois 

nesse coletivo é criado um clima de várias versões sobre determinado assunto, 

diversificando modos de pensar e viver, além de ser um espaço rico para socialização e 

novas experiências, atualização e informes. Por estarem convivendo com a mesma situação 

sorológica, sentem-se mais à vontade em se despir de seus preconceitos e falar de suas 

angústias, tristezas, expectativas e dificuldades, assim como das suas vitórias, conquistas e 

superações, o que reflete significativamente na aderência ao tratamento, pois no encontros 

de pares há uma outra lógica, que não as medicalizantes. 

 A abordagem da adesão em grupo é uma prática que se 

fundamenta no trabalho coletivo, na interação e no diálogo. 

Tem caráter informativo, reflexivo e de suporte e sua finalidade 

é identificar dificuldades, discutir possibilidades e encontrar 

soluções adequadas para problemáticas individuais ou coletivas 

que estejam prejudicando a adesão ao tratamento. 
65: 98

 

 No trabalho de grupo não existem apenas pessoas diferentes, mas modos diferentes 

de existir, criando campos de confrontos e interrogações, que mesmo com a presença de 

afetos congelados e falas cristalizadas, causam inquietação e, se intensificados, podem se 

deslocar do lugar neutro que estavam, não somente como experiência, mas como modos de 

experimentação que percorrem os encontros. Tal trabalho pode ainda disparar o 

inesperado, por que é desconhecido, multiplicidade, coletivo. 
62  

         Grupos derivam em outros modos de subjetivação, de existir, outros modos de 

experimentar outros afetos, além de deslocar a vivência das angústias individualizadas para 
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dentro de fluxos coletivos, que transformam histórias e fantasmas individuais em 

coletivos.
62 

Vão surgir elementos não previstos inconscientes e/ou não ditos, que se farão 

presentes, ora dificultando, ora contribuindo para evolução do grupo, com forte caráter 

afetivo, construindo uma nova ótica que permite crescimento dialético.
66  

         Os grupos tendem a ser espaços de educação em saúde e fontes de estímulo à 

organização local, facilitando o exercício da cidadania, através de projetos comunitários. 

São uma alternativa para que as pessoas retomem papéis sociais e/ou outras atividades de 

ocupação do tempo livre (físicas, de lazer, culturais ou de cuidado com o corpo e a mente) 

e o relacionamento interpessoal e social, agregando pessoas com dificuldades semelhantes 

e possibilitando o convívio, minimizando a solidão. São uma estratégia de facilitação de 

vínculo que pode interferir na adesão e prevenção positivamente.
67 

         Nesse espaço, que também podemos tratar de território, há também o espaço da 

existência e da coexistência. Por ser um espaço vivo, reside na possibilidade de resistência 

aos processos perversos do mundo, dada a possibilidade real e efetiva de comunicação, da 

troca de informação e da construção política. É um espaço de construção de vida, portanto 

de saúde.
68

    

          O espaço ou território é uma categoria facilitadora da compreensão da saúde e das 

questões que dificultam e promovem a falta da mesma, pela possibilidade de discussão “in 

loco” das questões que atravessam o cotidiano, permitindo a reflexão, a abstração, o 

planejamento e as ações para encontro da melhor resolução em ato. 
69 

         Esse cotidiano que pode ser visto como lugar onde não somente as experiências 

individuais são “lidas”, mas como um contexto de relações coletivas, que envolvem 

pessoas em espaços e tempos determinados. Assim, estudar os atores, seus discursos e 

práticas no cotidiano das instituições se faz fundamental, pois possibilita a localização de 

elementos objetivos e subjetivos, por meio dos quais os atores sociais constroem suas 

percepções referentes à vida social, que inclui a vida institucional.
71 
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         Grupo é um dispositivo no plano da imanência dos devires, produz mudanças nos 

cotidianos das instituições desestabilizando estruturas rígidas, criando novos modos de 

fazer e ser.
  
Dá para a escuta uma dimensão ampliada,

 
que acrescenta ao nosso universo de 

possibilidades de compreensão as pessoas com seus universos particulares. 
62 

         Existe algo no grupo que escapa a nossa percepção consciente, não nos é aparente, 

emerge num conjunto de forças anterior a ele, como um dispositivo que busca a construção 

de sentido do que foi vivido. 
66 

 

É no acontecer do tempo das palavras – gesto – respiração que 

se constrói a tessitura das novas possibilidades subjetivas, 

descentralizadas dos seus cristalizados, a desterritorialização 

de caminhos previamente construídos e fechados em si, na 

maior parte das vezes fonte de sofrimento. 
62: 120 

         O processo grupal é uma forma de acessar a constituição do sujeito, produto de 

múltiplas relações num processo de subjetivação de multiplicidade. É uma forma singular 

de acessar subjetivamente, que pode se diferenciar da subjetividade do indivíduo, que traz 

a conexão não só entre pessoas diferentes, mas encontros de modos de existência. 
66

 

         O indivíduo não é somente resultado, mas meio de individuação. Para pensar a 

individuação é necessário considerar o ser, não como substância, matéria ou forma, mas 

como sistema tenso, supersaturado. Tanto que, neste entendimento, da tensão indivíduo-

meio emerge o devir como resolução das tensões primeiras e uma das conservações dessas 

primeiras forças, sob estrutura, dá-se o indivíduo. 
70  
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Capitulo II 

2. Grupo SOL e seus sujeitos 

2.1  Grupo SOL: da história ao debate, temática e seus sujeitos  

2.1.1 Da história ao debate  

         O cenário da pesquisa foi o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em especial, o ambulatório de HIV/AIDS, onde 

se tem desenvolvido uma estratégia de acolhimento, uma “tecnologia”, designada por 

“Grupo SOL”, que teve início em 14 de abril de 2002, primeiramente na sala da educação 

permanente destinada à enfermagem na época, depois passando à sala de reuniões da 

CAIDS, que se encontrava disponível no horário e dia propostos, no período de menor 

fluxo de atendimentos e almoço dos profissionais envolvidos.  

          A sala de reunião tem capacidade para mais ou menos 30 pessoas, e constitui-se de 

uma média de 22 cadeiras, uma mesa redonda, uma geladeira, três computadores com 

conexão à internet para uso de buscas e atualizações das PVHA e seus acompanhantes, 

assim como para acesso a rede social, servindo como ponto de envio de novidades sobre o 

tratamento e matérias de interesse, assim como busca ativa aos desaparecidos das 

consultas. Comporta ainda armários para guarda de impressos e materiais de 

serviço/estudos e um arquivo com quatro gavetas, sendo uma gaveta destinada ao Grupo 

SOL para guarda de materiais das festividades (copos, talheres, toalha de mesa, alguns 

alimentos não perecíveis, velas e bolas de aniversários,) e outras com fitas de filmes 

doados por voluntários para as sessões pipoca adultas e infantis.  

          Inicialmente tinha como proposta ser um espaço de ajuda mútua, mas com o passar 

das reuniões apresentou-se a necessidade de discussão sobre tratamento. Com a evolução 

dos antirretrovirais e sinalizações do MS quanto à importância do tema adesão, tal assunto 

passou a ser mais focado e até sugerido pelos próprios participantes, que nas suas 

experiências pessoais descobrem como é importante estarem aderidos ao tratamento. 
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         O nome do Grupo SOL foi escolhido também através de votação. Foi colocada na 

recepção do setor uma caixa urna por 30 dias para colocação de sugestões de nome, com 

aviso constando a data de abertura e convite à participação na discussão de escolha do 

mesmo, aberto a todos os usuários do serviço, independente da participação no grupo, 

numa forma de agregar outras PVHA. No momento de abertura da caixa, além do 

levantamento estatístico, houve espaço para a defesa pessoal de cada sugestão. 

         O nome vencedor eleito pelos presentes se deu pelo significado das palavras que as 

letras iniciais representavam e compunham.    

 

S O L 

Solidariedade Otimismo Luz 

Saúde Organização Liberdade 

Sensibilidade  Labuta 

Sabedoria  Lazer 

Sensatez   

 

         A logomarca foi produzida pelo setor de publicidade da universidade, localizado na 

reitoria, após esboço pelo grupo. Foram feitos três desenhos esboços, que da mesma forma 

que o nome, entrou em escolha coletiva por votação. 
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         Por ser um espaço democrático e de compartilhamento de saberes, essa forma de 

conduzir o processo de forma a produzir uma responsabilidade coletiva em relação à 

construção sistemática do grupo, traz entre outras questões o exercício de cidadania como 

prática, já que dá importância à subjetividade individual na formação do coletivo, aspecto 

negociado no pacto firmado desde a primeira reunião realizada.  

         Logo na primeira reunião, foram traçados pactos de convivência para o bom 

andamento do grupo, dentre entre eles sobressaía a necessidade do sigilo. Portanto, ficou já 

no início acordado que as diversas discussões que ali se fizessem pertenceriam somente ao 

grupo. 

         Todos os encaminhamentos do grupo são votados de forma democrática, com espaço 

para debates, tanto em relação a atividades extramuros, quanto a participação em eventos, 

ajudas, etc...  

         Dessa forma foi decidida a participação somente de PVHA e profissionais que já 

participassem dos seus tratamentos. Decisão que acabou voltando à cena, quando da 

discussão acerca da possibilidade da inserção dos acadêmicos de medicina no contexto do 

grupo, que resultou na saída de alguns participantes, já que, de forma autoritária, sem 

consultar o grupo, houve a tentativa de introduzi-los por profissional já fora do grupo, fato 

que aparece nas entrevistas e foi contornado na época pela votação na reunião posterior, 

que embora esvaziada, privilegiou-se do desejo da maioria dos participantes presentes no 

grupo naquele dia, de incluí-los. 

         Assim, do mesmo modo, tempos depois, votou-se acerca da participação de 

familiares e parceiros, que também foram incluídos ao grupo. Hoje, o grupo é realizado de 

modo aberto, inclusive com a participação de pessoas advindas de outras instituições, que 

descobriram a existência do grupo via internet.  

         No momento, somente permaneceu a proibição da divulgação de fotografias pessoais 

dos eventos realizados e o sigilo das falas que se dão durante as reuniões. 
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         Os modos de encaminhamentos das reuniões são escolhidos em ato, de acordo com 

as necessidades dos participantes, no momento. Valorizando-se todas as falas, aborda-se a 

questão da adesão ao tratamento, em sua forma mais ampliada (prevenção, redução de 

danos, direitos e deveres e temas afins à patologia) e, por não haver pauta determinada de 

temas a serem abordados, procura-se discutir todo e qualquer assunto ligado à vida cidadã 

e não apenas focar na TARV, já que a PVHA, antes de tudo, é um membro da sociedade e 

pode ser uma privilegiada no acesso às informações, acabando por poder compartilhá-las e 

estendê-las aos que a cercam, elementos de direito instituídos em lei, que promovem a 

solidificação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

         A importância da participação no controle social, em todas as esferas da vida cidadã, 

e suas ferramentas de acesso a essa participação são sempre trazidas à discussão, como 

forma de fortalecimento do SUS e controle da epidemia.  

         A fim de ampliar o campo de escuta e parcerias, fazemos atividades extramuros  

promovendo a inserção do usuário em locais de discussão e formação, como seminários, 

reuniões da Rede de Educação e Saúde para Prevenção das DST/ AIDS de Niterói 

(REDUSAIDS) e do Conselho Municipal de Saúde e organizações não governamentais 

(ONG), que se propõem a apoiar as PVHA. Essa participação nas discussões potencializa e 

desenvolve a crítica, trazendo, ainda que de forma muito insipiente, a visão do poder, 

enquanto cidadão, ao exercer o controle social, dispositivo preconizado pela Politica 

Nacional de Humanização (PNH), mas ainda um pouco distante da prática da cidadania e 

fortalecimento do SUS. 

         Essas parcerias em outros fóruns nos têm dado bons frutos, pois na representação do 

Grupo SOL, em espaços de discussão com a sociedade, acabamos por levar e ter acesso a 

informações diversificadas e atualizadas. Essa troca permite participar da construção de 

modos de pensar, perceber e enfrentar as necessidades que “legislarão” o caminhar da 

epidemia de AIDS no Brasil, uma vez que potencializa a militância. 
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         Os encontros se dão quinzenalmente na sala de reuniões da CAIDS/HUAP, das 11h 

às 13horas, com o “lanche por adesão”, providenciado pelos próprios usuários. Com doze 

anos de existência, este grupo já foi considerado, pela coordenadora municipal de 

DST/AIDS da Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Niterói (COVIG), o único 

grupo intrainstitucional que sobreviveu ao tempo e que trabalha sistematicamente a adesão, 

entre outras temáticas.  

         O levantamento do livro de atas de reunião se deu até a 250ª reunião, datada de nove 

de setembro de 2013, com diversos usuários inscritos, que têm frequência flutuante na 

participação dos encontros, com uma média de presença de 8 a 12 usuários em cada 

reunião, chegando por vezes à 18. Frequentam também acadêmicos de medicina do 

segundo período, que participam da disciplina TCS1, acadêmicos de antropologia, 

eventualmente de enfermagem e residentes multiprofissionais. 

         Os pacientes novos, inseridos nos ambulatórios, ou internados no DIP e CM, são 

convidados a participar do grupo. Temos acolhidos ainda, por vezes, adolescentes e seus 

responsáveis, assim como parceiros, familiares das PVHA e usuários de outros serviços, 

que necessitem tirar suas dúvidas e compartilhar de alguma forma com seu novo cotidiano. 

         Por estarmos na página digital da universidade, temos recebido pessoas que 

descobrem o Grupo SOL na internet e têm interesse nesse compartilhamento. 

2.1.2 Temáticas  

         Da revisão de literatura sobre influência no tratamento, foram citadas algumas 

categorias, como sendo de interferência e/ou colaboração com a adesão das PVHA 

(conforme descritas no capítulo da revisão de literatura), mas para melhor visualização das 

dinâmicas do grupo e trazer o que foi encontrado dessa busca para mais próximo da 

discussão dos resultados encontrados no livro de atas, vamos retornar a discussão por 

categorias encontradas. 
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 Pudemos ver que a questão econômica por si só não gera importância na adesão, uma 

vez que os serviços de saúde pública dão conta ou pelo menos tentam fazer a inserção do 

usuário na rede de serviço especializada. No Brasil, os programas de minimização aos mais 

carentes tentam suprir essas necessidades e o acesso aos medicamentos é disponibilizado 

gratuitamente. 

 No que tange a questão dos medicamentos em si, os efeitos colaterais são o carro 

chefe da dificuldade de adesão, sejam eles iniciais, geralmente gástricos, ou tardios pelas 

modificações corpóreas, fato que demanda um bom treinamento da equipe para o manejo 

clínico dos medicamentos e a atenção periódica no controle da adesão. 

 A questão social toma grande vulto com o passar do tempo, pelo risco de 

isolamento e desenvolvimento de disfunção psicossocial, sem ter essa rede de apoio. 

 No que se refere à questão pessoal, ela se vê agravada principalmente pela falta 

dessa rede de apoio, com a qual se possa contar nos momentos de dor e tristeza, levando ao 

abandono e a baixa autoestima dos indivíduos. Entretanto, quando empoderados a assumir 

uma nova condição de saúde, essa questão passa a ter menor impacto na adesão. 

 Os serviços de saúde desempenham um papel de colaboradores, uma vez que 

agrupam pessoas vivendo com o mesmo diagnóstico, e, dependendo da forma como se 

conduzem os atendimentos, podem ser bons dinamizadores para adesão, já que facilitam os 

encontros e a socialização das dificuldades e soluções. O acolhimento torna-se um forte 

aliado, já que a pessoa se sentindo abraçada tende a procurar ajuda nos profissionais para 

discussão de seus problemas e tem maior facilidade de se “despir” nos momentos de 

angústia, seja por laços afetivos ou por dificuldades relacionadas aos medicamentos. A 

importância da equipe coesa e comprometida no atendimento, com escuta elaborada e 

oferta de serviços que facilitem os bons encontros, é de vital importância. 

 É importante ressaltar que as políticas públicas devem minimizar os efeitos do 

preconceito, e diluir, na população, a equidade de acesso aos serviços de saúde. A 
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articulação dos serviços de saúde com as organizações não governamentais
38

 tende a ser 

muito benéfica, pois propicia o acesso à outros modos de vida e trocas de experiências com 

outros serviços que podem auxiliar na promoção da resiliência, na melhora da 

autoestima,
21

 estimulam a militância e exercício da cidadania e muitas vezes têm oficinas 

para geração de rendas e artes. 

             Os manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde enfocam muito a questão do 

acolhimento enquanto prática cotidiana, a construção da cidadania e o incentivo a 

formação de espaços de trocas (grupos), como facilitadores de adesão ao tratamento. 

              Fez-se uma tentativa de comparação entre o encontrado na literatura com o livro 

de atas, porém após o deslocamento da assistente social que compartilhava da construção 

do grupo para diversos setores críticos do HUAP, os registros no livro de atas viram-se 

prejudicados de relatos na integra, já que o outro profissional que participa do grupo ficou 

mais absorvido aos discursos do momento, na tentativa de minimizar a perda e de melhorar 

o aproveitamento do território de compartilhamento e dos temas que se davam no instante 

que se apresentavam em ato. Mesmo nas poucas vezes que, na tentativa de ajudar algum 

participante do grupo, tentou colaborar colocando- se à frente na confecção da ata do dia, 

não houve registro fidedigno das falas. 

              Por terem sido feitos apenas registros de tópicos abordados, sem mencionarem de 

fato o tratamento que foi dado e o rumo da discussão a que faz jus, não se fará a 

comparação proposta, mas apenas a descrição do que foi encontrado em tais registros, 

numa tentativa de dar o melhor conhecer ao leitor sobre a dinâmica do cotidiano do grupo. 

             Tivemos a presença de 32 profissionais das mais diferentes áreas, embora a 

maioria seja da área da saúde, que entre outras coisas vinham discorrer sobre algum tema 

que não tinha ficado a contento na reunião anterior, ou algum assunto que, no decorrer das 

vivências cotidianas nos ambulatórios, levantou-se maior necessidade de aprofundamento 

como: prevenção do câncer de próstata, preenchimento facial, importância do controle das 

alterações cardiovasculares, prevenção da lipodistrofia pelas atividades fisicas, exame PPD 
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e tuberculose, exames diagnósticos para HIV, direitos e deveres das PVHA, higiene e 

cuidado odontológico, importância do compartilhamento sorológico aos profissionais de 

saúde que prestam cuidados, exames parasitológicos e feminilização da epidemia. Entre 

esses também estão contabilizados os mestrandos, residentes e graduandos que vinham 

trazer suas propostas de pesquisas e posteriormente efetuar a apresentação dos dados 

conclusivos das mesmas ou profissionais de fora do HUAP que já atuavam junto às PVHA 

e que, com sucesso alcançado nas atividades, vieram nos agraciar com uma palestra sobre 

as mesmas.  

         Dos 227 assuntos encontrados descritos nos livros de atas citados até a 250ª reunião, 

ocorrida em nove de setembro de 2013, o tema adesão foi de longe o mais citado, entre 

todos os que haviam sido abordados com mais recorrência, seguindo-se outros temas 

como: enfrentamento da doença (aceitação da doença, atitude frente HIV/AIDS, resiliência 

e dor de se descobrir vivendo com HIV, culpabilização, medos, perdas), antirretrovirais 

(novidades, uso, atuação, início de esquemas, protocolos, santuários,), passe livre (passe 

livre, vale social, vale transporte, uso correto, direito), prevenção (preservativos, proteger a 

si e ao outro, exercício da cidadania, transmissão vertical, criminalização da transmissão, 

modos de transmissão, reinfecção, vacinação), efeitos colaterais e surgimento de outros 

agravos decorrentes do uso prolongado da TARV (lipodistrofia, alterações 

cardiovasculares), coinfecção com outros agravos, relacionamento (companheirismo, 

amor, relações estáveis e frágeis, responsabilidades, sorodiscordância), família e amigos, 

atendimento em outros serviços (SAE, UPA, emergências e outras especialidades), 

benefícios ( INSS, LOAS, auxilio doença, FGTS, geração de renda, IPTU, PIS, IPVA, IR, 

Minha casa minha vida), qualidade de vida (autocuidado, volta à escola, cursos), carga 

viral e CD4 (exames de contagem, resistência viral, genotipagem), controle social 

(participação, direitos e deveres, sites e ouvidorias, corrupção, SUS), preconceito e 

discriminação ( revelação diagnóstica, solidariedade) redução de danos (uso de álcool e 

outras drogas, sexo com proteção, uso correto TARV ), ONG,  entre outros. (Ilustrado na 

tabela 1 e gráfico 2, no apêndice). 
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         Por não termos tema determinado previamente estamos abertos à discussão de 

qualquer tema que tenha sido proposto por algum participante, seja motivado por uma 

queixa, dúvida ou uma reportagem, notícia de mídia informal, por algum protocolo novo 

proposto pelo MS, ou algum assunto que traga incômodo ou questionamento a algum 

membro presente. Até nas trocas de receitas culinárias aproveitamos para abordar a 

otimização da alimentação de forma a cumprir as orientações da nutricionista que 

acompanha as PVHA no serviço.  

         Um artigo relatando experiência dos alunos de medicina na disciplina TCS1, na 

observação de campo sobre trabalho multiprofissional na CAIDS/ HUAP, cita o Grupo 

SOL como: 

Um espaço de conversa sobre suas dificuldades pessoais com o 

tratamento, relação com família e amigos. Em outras vezes, os 

assuntos se derivaram para coisas do cotidiano de qualquer 

adulto, como debates sobre a violência ou problemas dos 

centros urbanos. Nesse espaço, devido ao longo tempo que 

alguns membros frequentam, também são organizadas 

atividades sociais e de militância. 
71: 339

 

 Além das reuniões organizamos algumas atividades dentro do HUAP, a fim de 

ampliar a socialização das PVHA e divulgar a existência do grupo a outras que possam se 

interessar pela atividade. Algumas se dão fora do espaço tradicional de reuniões do grupo. 

Com o intuito de dar maior visibilidade às atividades, são colocados pequenos cartazes nos 

consultórios de atendimentos das PVHA, na farmácia e na própria CAIDS.  

         Tais atividades estão descritas no livro de atas como: Corte cabelo - DIP/ CM, 

Confecção mural de notícias; Oficinas artesanato: fuxico, cesta jornal, flores de papel; 

aniversários mensais e do grupo SOL; festa Natal; Sessão pipoca com os filmes: Cazuza, 

Central do Brasil, Alternativas Transfusionais, Tainá em parceria com PETROBRAS; 

Oficinas treinamento: Preservativo feminino, Árvore de informação, aconselhamento; 
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Palestras educativas: lipodistrofia facial, prevenção lipodistrofia por atividade física, 

alterações cardiovasculares nas PVHA e comemorativas ministradas pela professora da 

psicologia Drª Tania Froes: Incompetência dos aprendizes e nada por nós, sem nós, O que 

mudou na minha vida? 

         Iniciada na 28ª reunião, a atividade extramuros com a finalidade de atualização do 

cartão vacinal e socialização dos adultos, adolescentes e crianças, ainda colaborou para que 

todos retirassem seus passes, pois na maioria dos encontros os utilizamos.  

 Encontram- se descritas da seguinte forma: 

Passeios pós-vacinação e culturais: Parque Lage, ZOO Niterói, Passeio ZOO RIO, 

Jardim Botânico, Festival de humor – RIO, Corcovado, Imprensa oficial, Museu de Arte 

Contemporânea, Museu Histórico Nacional, Museu Arqueológico Itaipu, Fazenda da UFF 

em Iguaba e Cachoeira de Macacu, Forte Jurujuba, Teatro popular de Niterói – peça “Os 

assumidos”, Teatro da UFF, Centro Cultural do Banco do Brasil: Japão 100 anos e Yves 

Saint Lorran, Circuito igrejas do RIO (Igreja São Judas, Igreja N.Sª Aparecida, Convento 

Santo Antônio, Espetáculo Cor e Luz, Planetário da Gávea, Casa França Brasil, Mostra 

Cinemaids, Fiocruz, Paquetá, Museu Carmem Miranda, Museu de Arte do Rio, Caminho 

Claudio Coutinho - Urca, Casa Brasil França, Dia da mulher Salesiano/ Niterói, Passeio de 

barcas Baia de Guanabara.   

Militância: Memorial das velas – RIO, VIVENDO – Grupo Pela Vidda (GPV), 

Capacitação em direitos humanos - PV, Redusaids - COVIG, Capacitação para controle 

social – GPV, Encontro mulheres positivas – PV/2010, Capacitação - CMS /PV, 1ª oficina 

de  mulheres + -  PV, abertura do Grupo de Rio das Ostras 2007, Vivendinho, Encontro da 

RPN+, Palestra previdência -  PV, Seminário criminalização transmissão 2010/11/12/13, 

Encontro GLBT, Seminário SUS 20 anos, Festa junina fazenda UFF em Iguaba com outros 

grupos. 
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Encontro com outros grupos e ONG: Grupo com vida UERJ, aniversário GPV, Oficina 

culinária – GPV, Natal - GPV, Festa natal - HUAP/GPV, Festa junina - HUAP/GPV, 

Projeto buddy - GPV, Oficina máscara – GPV, Curso informática CAAIDS, Oficina 

chocolate - GPV, Oficina pães - GPV, Projeto sala de espera - GPV, Oficina Pam Malu 

Sampaio. 

2.1.3 Sujeitos / Perfil 

         O perfil dos sujeitos participantes do estudo é fruto do questionário socioeconômico e 

histórico do agravo que lhes acomete, no caso, a AIDS. Os resultados encontrados foram 

transformados em categorias e são descritos a seguir: 

         Na caracterização por gênero, se exprime em 11 mulheres e 12 homens participantes, 

apesar da mulher estar historicamente mais engajada na atenção a sua saúde, no caso da 

AIDS. Embora hoje os números de infectados sejam praticamente semelhantes, tendo 

pouca diferenciação no gênero na fase inicial da epidemia, viu–se maior acometimento no 

sexo masculino, homossexuais. 
1  

(Ilustração: gráfico 3, no apêndice) 

         Quanto à idade, a representação da amostra foi de duas pessoas com 30 e 39 anos, 

onze pessoas de 40 à 49 anos, cinco de 50 à 60 anos e cinco maiores de 60 anos. O que 

mostra que a maioria dos participantes está em idade produtiva, dificultando hoje sua 

participação assídua às reuniões e encontros. (Ilustração: gráfico 4, no apêndice) 

         Embora a faixa etária de maior concentração esteja na idade madura, não podemos 

afirmar que houve maior exposição neste ciclo de vida, pois, se tomarmos como parâmetro 

o tempo de convivência com o diagnóstico nas pessoas entrevistadas, evidenciaremos que 

grande parte convive com diagnóstico entre os 15 e 24 anos, exprimindo que um grande 

percentual foi infectado quando adolescente ou jovem.  

         Embora o HUAP esteja localizado no município de Niterói, o seu perfil de inserção 

na rede assistencial tem uma abrangência sobre seis municípios das pessoas entrevistadas.  

Grande parte, quatorze delas, tem sua residência atual no município de São Gonçalo, seis 
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residem no município de Niterói, uma em Maricá e duas no Rio de Janeiro. (Ilustração: 

gráfico 6, no apêndice) 

         Apesar de haver a possibilidade de escolha na procura do tratamento longe de sua 

residência, pelo medo de exposição social e estigma que circunda a AIDS, a precariedade 

dos serviços assistenciais de saúde no município de São Gonçalo, são evidenciadas, nesses 

números, pois, apesar de ter uma população muito maior que a de Niterói e outros 

municípios da metropolitana II, inclusive sendo citado no censo do IBGE 2010
 
como 

segundo município de maior concentração populacional no Estado do Rio de Janeiro, conta 

somente com um serviço de atendimento especializado para HIV/AIDS, enquanto em 

Niterói esse atendimento se vê pulverizado entre seis SAE.  

         De 1983 à 2013 foram notificados nos SAE do município de Niterói, 1.616 PVHA 

residentes em São Gonçalo, 92 PVHA residentes em Maricá, de Itaboraí foram notificados 

174 PVHA, de Rio Bonito 26 PVHA e residentes em Tanguá 21 PVHA. Já do município 

do Rio de Janeiro, embora não seja parte da metropolitana II, foram notificados 666 

PVHA.
5 

         Quanto à escolaridade, apenas um participante informou nunca ter ido à escola, 

embora saiba ler corretamente, nove tem ensino fundamental completo e um incompleto, 

quatro completaram ensino médio e cinco possuem ensino médio incompleto, um possui 

ensino superior completo e dois, incompleto, sendo que um participante ainda está 

cursando a faculdade. (Ilustração: gráfico 6, no apêndice) 

          De acordo com a revisão de literatura, já tratada a escolaridade influencia muito na 

adesão, uma vez que os tratamentos são complicados e necessitam de compreensão, 

principalmente na fase inicial, já que o ensino no país se dá de forma divergente e 

heterogênea na aquisição dos conhecimentos básicos escolares e, ter frequentado a escola, 

não significa necessariamente saber ler e escrever corretamente. Para tentar minimizar 

qualquer complicador, adotou-se no atendimento de orientação sobe o uso de TARV, no 

início ou na troca de esquema terapêutico, desenhar e colorir os desenhos conforme a 
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apresentação das medicações prescritas para cada PVHA, independente do nível seu de 

escolaridade.        

         Quanto a ter relação estável no momento do diagnóstico, doze pessoas informaram 

que sim, sendo que onze se consideravam casadas “oficialmente”, enquanto as outras onze 

disseram não ter qualquer relação estável no momento do diagnóstico. (Ilustração: Gráfico 

7, apêndice) 

          Na pergunta que aborda à coabitação atual, dois relataram residir com os pais, sete 

com seus companheiros, um com irmãos, sendo que desse grupo quatro ainda tem sob sua 

companhia filhos e dez informaram residir sozinhos. Nenhum manifestou residir com 

amigos. (Ilustração: Gráfico 8, apêndice) 

         Quanto a ter filhos, a amostra se dividiu em dois grupos: sim e não, e se mostra muito 

próxima, já que onze participantes disseram ter tido filhos, doze que não os tiveram ainda e 

duas expressam no seu cotidiano desejo de tê-los, inclusive uma buscando intervenção 

técnica. Talvez possa estar relacionado à orientação sexual dos participantes entrevistados, 

que tinham o seu modo singular de formalização e organização familiar, sem qualquer 

submissão aos modelos tradicionais. (Ilustração: Gráfico 9, apêndice)               

         Em relação a qual atividade laboral desempenhava no momento da descoberta da 

soropositividade para HIV/AIDS, duas pessoas relataram trabalhar no comércio, duas eram 

motoristas, dois eram cabeleireiros, uma era auxiliar de escritório, duas trabalhavam em 

restaurantes, uma pessoas prestava serviços em estaleiro, quatro se declararam “do lar”, 

duas eram domésticas, seis eram servidores públicos que desempenhavam suas funções 

entre auxiliar de serviços gerais, gari, policial e auxiliar de enfermagem e uma pessoa era 

estudante. (Ilustração: Gráfico 18, apêndice) 

         Referente às atividades ocupacionais atuais dos entrevistados, doze se declararam 

como aposentados, sendo apenas dois por idade e contribuição e dez por auxílio doença. 

Quatro pessoas recebem pensão por morte de companheiros. Desses grupos, seis 

permanecem em atividades informais e três continuam seus estudos. Duas pessoas se 
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declararam também como sendo “do lar”, um exerce suas atividades no comércio, um 

como porteiro, um como servidor público, e dois são autônomos. (Ilustração: Gráfico 19, 

apêndice) 

         Quanto à renda per capta familiar, oito informaram viver com um salário mínimo 

vigente no país, oito com dois, três com três salários, um com quatro salários e três com 

mais de quatro salários mínimos. (Ilustração: Gráfico 20, apêndice) 

         De acordo com o encontrado na literatura, os fatores socioeconômicos são um 

obstáculo à adesão, uma vez que dificultam a mudança dos hábitos alimentares necessários 

ao uso dos medicamentos. Numa forma de contornar essa situação, é oferecida a toda 

PVHA inscrita no HUAP acesso fácil à consulta de nutricionista e as pessoas que se 

mostram com real necessidade são encaminhadas a locais (ONG) para recebimento de 

cesta básica, locais esses que não têm por objetivo a simples distribuição de alimentos, mas 

também a prática de oficinas de artesanatos visando a potencialização do cidadão na busca 

de um meio alternativo que possa lhe proporcionar renda. 

         Quanto ao deslocamento por transporte público para acesso ao tratamento, hoje 

temos o vale social, com média de 10 passagens mensais. Embora existam algumas 

exigências e transtornos nos recadastramentos anuais, com a demora por vezes em sua 

liberação, se bem utilizados, conforme o preconizado na lei, este recurso não permite que 

os participantes fiquem impossibilitados de comparecer as suas consultas diversas, retirar 

medicamentos, fazer exames e até participar das atividades extramuros. 

Capitulo III 

Grupo SOL e a construção do sentido de saúde 

3.1  Descobrindo-se soropositivo para HIV 

         Quanto à forma de descoberta da soropositividade para HIV, da amostra pesquisada 

treze apresentaram adoecimento e no atendimento hospitalar foi lhes solicitado testagem 

para HIV, cinco pessoas tiveram seus parceiros adoecidos com diagnóstico de AIDS, três 
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pessoas souberam por doação de sangue e apenas uma por curiosidade fez o teste, levando 

em consideração sua exposição anterior. Isso não se diferencia muito dos dias atuais, onde 

a maioria das pessoas ainda tem seu conhecimento sorológico pelo adoecimento. 

(Ilustração: gráfico 10, apêndice) 

         Apesar do aumento da procura e das campanhas para testagem e diagnóstico precoce 

na tentativa de minimizar as possíveis sequelas e otimizar a possibilidade de reconstituição 

imunológica, a testagem ainda não tem grande adesão pela população em geral. Há ainda 

muito preconceito e medo que permeiam essa procura, pensamentos discrepantes como 

conhecer o parceiro há algum tempo, fato que lhes dá “conforto e segurança” de se expor 

sem proteção e falta de testagem prévia do casal, que algumas vezes até procura o serviço 

para tal procedimento, mas não retorna para a busca do resultado. Tais situações fizeram 

com que fosse instituído pelo MS o termo de abordagem consentida no pré-

aconselhamento, onde a pessoa autoriza a busca ativa no caso de sorologia positiva para 

HIV. 

         Esse tema tem motivado uma série de debates sobre criminalização e 

descriminalização da transmissão do HIV e exposição consentida e compartilhada.   

         Quanto ao agravo que levou as treze pessoas a procurarem o serviço de saúde pelo 

seu adoecimento, uma esteve acometida de tuberculose, três de neurotoxoplasmose, uma 

de pneumonia, duas de candidíase oral, assim como duas de herpes e quatro de outro 

agravo não característico de sintomatologia de AIDS, o que não diferencia muito da 

literatura ou prática diária quanto às doenças oportunistas que mais trazem as pessoas aos 

serviços de saúde e ao posterior diagnóstico de HIV. Ainda hoje são infecções dos critérios 

definidores de AIDS que justificam a introdução TARV. (Ilustração: gráfico 11, apêndice) 

         Quanto ao tempo de convivência com o diagnóstico de soropositividade para 

HIV/AIDS, a amostra se exprimiu com duas pessoas com menos de quatro anos, uma de 

cinco a nove anos, três de dez a quatorze anos, seis de quinze a dezenove anos, seis de 

vinte a vinte quatro anos, duas de vinte cinco a vinte nove anos, e apenas uma com mais de 
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30 anos, que coincide com o inicio da epidemia onde ainda não havia medicação TARV. 

Todos acreditam, pelo histórico da sua doença, que se infectaram por transmissão sexual.  

         Não fogem muito ao citado na literatura, quando revelam que a sobrevida hoje das 

PVHA são semelhantes às não vivendo com HIV/AIDS, e as colocam na categoria de 

doença crônica de possível controle. (Ilustração: gráfico 12, apêndice) 

         Os dados coletados quanto ao tempo de uso de antirretrovirais foram: com até quatro 

anos para duas pessoas, de cinco a nove anos para quatro pessoas, de dez a quatorze anos 

para três pessoas, de quinze a dezenove anos para onze pessoas, de vinte a vinte quatro 

anos para duas pessoas, de vinte cinco a vinte nove para uma pessoa e trinta anos ou mais 

para nenhuma pessoa. (Ilustração: gráfico 13, apêndice) 

         Os dados se diferem um pouco do período da descoberta, pois, no início da década de 

80 e da epidemia, não havia medicamentos disponibilizados gratuitamente e o primeiro 

medicamento a aparecer no mercado, a zidovudina, era caríssimo e por ser importado tinha 

taxação alfandegária. Muitos que tiveram acesso ao medicamento naquele tempo, e se 

encontravam na condição de baixo poder aquisitivo, sobreviveram pelo fruto da boa ação 

de parentes e amigos, que se cotizavam para ajudá-los na compra e ainda contavam muitas 

vezes com outras pessoas, que, de forma “informal”, traziam voluntariamente as 

medicações, movidos pela solidariedade ou, por algumas vezes, compartilharem da mesma 

situação.  

         Os critérios para iniciar a medicação no Brasil inicialmente estavam atrelados ao 

adoecimento ou a taxa de CD4 igual ou inferior a 250 células por mm
3
. Depois passaram  a 

350 células/mm
3
 e hoje temos a orientação do MS para oferecer a medicação quando CD4 

encontrar–se em 500 células/mm3 ou a carga viral > 100 mil cópias/ml, principalmente se 

os parceiros forem sorodiscordantes, estratégia criada para redução do risco de transmissão 

sexual do HIV ao outro no caso de rompimento de preservativo, para o planejamento da 

reprodução das PVHA e numa forma de contenção da epidemia.
73
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3.2  Enfrentamento do diagnóstico e tratamento  

         Quanto ao compartilhamento de seu diagnóstico na época da descoberta, alguns 

elegeram pessoas diversas e outros somente um ente ou amigo mais querido, porém foram 

computados todos os citados, a fim de se visualizar o quadro dos vínculos que os afetam de 

um modo mais abrangente. Das 23 pessoas entrevistadas, quatro optaram por compartilhar 

com a mãe, sete com irmãos, três com parceiro, três com amigos, dois com chefe ou 

patrão, três com os filhos, dois com pessoas da igreja da qual faziam parte, seis com outros 

membros da família não nuclear, dois com vizinhos e três pessoas relataram que seu 

diagnóstico foi revelado aos familiares pelos médicos. Treze pessoas relataram que os 

amigos desconhecem sua condição sorológica. (Ilustração: gráfico 14, apêndice) 

 Seguem abaixo as falas que se expressam no compartilhamento: 

“Contei a minha família, pois acreditei que teria apoio.” Azurita  

“Precisava desabafar com alguém da família.” Topázio roxo 

“Contei a minha mãe quando meu irmão faleceu de AIDS.”. Ágata  

“O médico contou pra minha família, que me escondeu por quase um ano. Quando soube 

contei a todos os vizinhos.”  Ágata Azul  

“O médico contou a minha irmã de criação, que contou pra todo mundo até para meu 

namorado.” Goshenita 

“Meu vizinho que me socorreu e me levou ao hospital, que me internou.” Berilo Dourado 

“Não contei a ninguém por que não interessava, mas o médico que fez a biopsia contou 

pra minha avó e tia.” Diamante  

“Contei ao meu irmão, quando meu pai faleceu, pois ele ficou no lugar dele.” Safira 

Amarela 

“Meus filhos souberam quando meu marido adoeceu e aqui no grupo SOL.” Esmeralda 
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“Falei somente com minha filha, meus filhos homens nem ninguém sabe.” Jaspe 

“Minha mãe e irmão que também tem HIV e cunhada.”  Sodalita  

“Contei para minha tia que me criou como se fosse minha mãe.” Morganita 

“Contei à diretora do meu trabalho.” Água Marinha 

“Só quem sabe é a minha família nuclear, grupo SOL e no trabalho, pois me ajudaram.” 

Espectrolita  

“Contei para os filhos e esposa quando voltei para casa (alta), com as pessoas da igreja e 

parentes na Bahia.” Mármore Paisagem 

“Contei ao meu parceiro e uma única amiga.” Benitoita  

         Quanto à motivação para revelação do seu diagnóstico a outras pessoas, aparecem 

sentimentos diversos, tendo sido computados todos os apresentados pelos entrevistados 

ainda que fossem mais do que um. Doze elegeram confiança como sentimento que lhes 

impulsionaram a esse compartilhamento, um por sentir-se sozinho, um por medo, quatro 

relataram ser pela coabitação, dois por necessitarem desabafar com alguém, três por ser 

uma forma de cuidar do outro, um por estar movido de raiva, um por ter adoecido e a 

pessoa ter lhe acudido, e dois cujo diagnóstico foi compartilhado pelo médico que lhes 

atendia. (Ilustração: gráfico 15, apêndice) 

“Contei para o pessoal na igreja pra eles se orientarem como se cuidarem.” Alabastro 

“Contei só a uma irmã na igreja que é confiável.” Sodalita  

“Contei a um primo por ser da família e ser confiável.” Heliodoro 

“Contei pra eles poderem se cuidar.” Mármore Paisagem 

          Sobre saber informar o nome dos medicamentos, apenas um relatou que desconhece 

nome e aspecto, embora saiba a forma e o horário de tomá-los. Relatou também que não 

olha para eles. Os demais dividiram-se entre treze que sabem os nomes e doses e nove que 
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apenas reconhecem o formato e cor e sabem informar o número de comprimidos e os 

horários que são ingeridos. Tal aspecto é importante e muitas vezes debatido no grupo por 

ser fundamental na conferência da medicação, no recebimento da farmácia, no ato de 

utilizar, assim como na orientação do profissional de saúde que vai atendê-los, diante de 

uma intercorrência de saúde nas emergências, onde podem acabar ficando expostos a uma 

interação medicamentosa por não saberem informar os medicamentos de que fazem uso. 

Sempre discutimos tais situações, pois no mundo moderno, onde nos encontramos 

expostos à violência urbana a todo o momento, é importante saber o histórico de saúde e 

doença, para poder informar, em caso de qualquer necessidade que atravesse seu cotidiano, 

não somente o nome dos medicamentos, como também os exames de controle específicos: 

carga viral e CD4.  (Ilustração: Gráfico 21, apêndice) 

3.3  Suporte da rede socioafetiva (família, amigos e igreja) 

         Quanto à participação da família no seu tratamento, onze relataram que a família 

colabora e participa, cinco que não participam, embora saibam. Os demais relataram que a 

família desconhece sua condição sorológica para AIDS. (Ilustração: gráfico 16, apêndice) 

“Só falei com uma irmã, mas que mora em outro estado.” Água Marinha 

“Minha família participa desde o início, totalmente.” Ágata Azul 

“Só minha mãe, irmã e filha mais velha que sabem, ajudam.” Rubi 

“Minha filha participou quando tive trombose.” Jaspe 

“Participam não, mas sabem não ocupo ninguém, tô lúcido.” Topázio Roxo 

“Só minha irmã participa desde o início.” Pérola 

“Minha mãe participa mais ou menos, meu irmão tem também HIV.”  Sodalita. 

         Referente à participação de amigos no seu tratamento, apenas quatro pessoas 

relataram contar com ajuda de amigos em momentos necessários, como inserção em 

serviço de saúde ou prestação de socorro, e uma revelou que foi nesse compartilhamento 
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que descobriu seus verdadeiros amigos. Uma pessoa relatou ter compartilhado apenas com 

os amigos que fez no Grupo SOL, enquanto os demais revelaram que os amigos nem 

sabem ou não participam. Na literatura pesquisada, o isolamento pelo preconceito ainda é 

um grande fator mobilizador da falta de aderência ao tratamento. (Ilustração: gráfico 17, 

apêndice) 

           No cotidiano atual estamos nos deparando com a dificuldade das PVHA manterem-

se aderidas a sua medicação, principalmente quando acontecem novas relações afetivas e 

sexuais, pois, na tentativa de não expor ao outro nos primeiros momentos da relação sua 

sorologia, abandonam sua medicação e consequentemente seu tratamento, trazendo a 

possibilidade de mutações virológicas e/ou aumento da carga viral, com maior 

possibilidade de transmissão do HIV ao parceiro no caso de exposição. 

“Foi com essa doença que descobri meus verdadeiros amigos.” Ágata Azul  

“Só um vizinho sabe pela proximidade.” Berilo Dourado 

“Conto para as pessoas nas reuniões de grupos que freqüento.” Ágata 

 “Falei com os colegas de trabalho, precisava de ajuda para agendar consulta.” 

Espectrolita  

“Os amigos não sabem exceto os do Grupo SOL.” Esmeralda 

“Poucos do meu trabalho souberam, descobriram na minha internação.” Topázio roxo 

         Quanto a sentir-se discriminado ou ver preconceito ao seu redor, quatorze pessoas 

relataram que esse sentimento de descriminalização vem das mais variadas formas, sete 

que não sentem discriminação, duas que não falam com ninguém sobre esse assunto. 

(Ilustração: Gráfico 22, apêndice) 

         Uma pessoa relatou que ao iniciar seus sintomas de adoecimento, sua patroa levou-a 

ao amigo médico, que, diante dos sintomas apresentados solicitou diversos exames. Logo 

após, sua patroa lhe despediu entregando alguns exames e recomendando que procurasse 
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ajuda médica, sem lhe informar o teor do diagnóstico. Devido ao desemprego, custou a 

procurar auxílio médico e só o fez quando não pode mais trabalhar, descobrindo assim ser 

soropositiva para HIV.   

“Quando adoeci minha patroa me levou para fazer muitos exames, me entregou alguns e 

me demitiu, sem mesmo ter me informado, eu acho que ela tomou ciência pelos exames, e 

não me contou, eu podia ter morrido.” Goshenita 

“Só uma prima tem preconceito.” Alabastro 

“Minha própria família tem preconceito.” Azurita  

“Muitas vezes, as pessoas parecem que tem nojo.” Ágata Azul. 

“Sinto preconceito sim, dos meus irmãos e meu do marido.” Benitoita 

“Às vezes sinto até com minha esposa.” Mármore Paisagem   

“Sinto preconceito em todas as esferas até nos médicos.” Água marinha   

“Às vezes sinto preconceito, ainda mais ser homossexual.” Safira Amarela 

“Não vejo, ninguém nem sabe.” Rubi 

“Comigo não, mas vejo com outras pessoas.” Crisoberilo. 

“Não vejo nem ninguém falar a respeito.” Jaspe 

“Não vejo preconceito, mas não conto pra todo mundo, evito.” Topázio Roxo  

“Vivo uma vida normal, não falo com as pessoas, nem minha nora sabe.” Esmeralda 

“Nem consigo falar sobre.” Tanzanita. 

“Vejo preconceito sim, meus tios a gente sente que não gostam, meu pai protege minha 

irmã.” Sodalita. 

“Não vejo, mas ninguém sabe ao meu redor.” Heliodoro 
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3.4  Construção do sentido de saúde 

3.4.1 Quanto à descoberta do Grupo SOL  

         Cinco pessoas relataram participar da criação do grupo, nove descobriram a 

existência do grupo através de consulta com enfermeira e assistente social, quatro pelos 

médicos que lhes prestam assistência, dois por outras PVHA, uma durante sua internação, 

uma em panfleto na farmácia e uma na ONG que frequenta. 

         Podemos avaliar que a forma de comunicação é heterogênea, mas que o boca a boca 

pode ser um bom aliado. Já tivemos presença de pessoas oriundas da cidade do Rio de 

Janeiro, que tomaram ciência da existência do grupo pela internet, pois o mesmo encontra-

se veiculado junto à página da HUAP/UFF. 

3.4.2 Como espaço para falar, compartilhar experiências e histórias... Vida pessoal 

pode ajudar no tratamento de PVHA, no olhar dos entrevistados? 

“A gente aprende muita coisa com as pessoas aqui no grupo, igual a esse aqui não tem , 

acho que devia ter em outros serviços, vejo falar muito bem do nosso grupo em outros 

lugares.” Espectrolita 

         No viés da adesão: 

“Ajuda desmistificar a pessoa quando recebe diagnóstico, a gente acha que vai morrer no 

dia seguinte, vai deteriorar e morrer aos poucos, o grupo ajuda a mostrar que as pessoas 

podem viver mais normalmente possível, que quanto mais se cuidarem melhor a qualidade 

de vida delas.” Ágata  

“Facilita muito o tratamento.” Sodalita  

“Ajuda a lidar com o dia-dia, como hoje que teve a história da necessidade da troca de 

medicamento.” Diamante 
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“Bastante até na questão da medicação, até na questão da gente não ficar um dia sem a 

medicação, a gente tem o incentivo para não ficar sem a medicação isso ajuda bastante, 

muita coisa. Ajudou muito pra mim e meu filho também.” Goshenita  

“Ajuda muito, a gente comenta como tá passando e vai vendo a diferença um do outro e vê 

que tem gente que não tá vivendo direito por que não faz adesão, a gente fica vendo as 

histórias e fica se precavendo, vai comparando nossa história com a deles e vendo o que é 

bom o que não é.” Esmeralda   

“Ajuda por que a gente fica estimulada a tomar o remédio e poder sobreviver.” Jaspe 

         No viés do acolhimento: 

“Ajuda sim por que no grupo a gente fala livremente é tão bom poder falar para as 

pessoas livremente o que sente, tem mais liberdade, né?” Ágata Azul 

“Você se sente mais ameno se abrindo por que se identifica com aquela pessoa que não é 

mais estranha e sabe que tem alguém para se abrir se soltar não esta mais sozinha, ela 

tem o grupo quando ela quiser.” Crisoberilo  

“Às vezes as pessoas ficam com medo de falar com as pessoas na rua, aqui no grupo não a 

gente ouve as histórias se identifica e acaba se soltando também, aí outra pessoa ouve e 

acaba entornando também sua história.” Crisoberilo  

“Muita coisa quando a gente fala a gente se liberta, desabafa coisas que a gente não 

consegue falar para outras pessoas, no grupo a gente pode falar todo mundo entende por 

que tá passando pelo mesmo problema.” Azurita  

         No viés do compartilhamento das histórias de vida, saber de si: 

“Ajuda muito saber a lidar com a situação, quem passa pelo HIV tem que ter espírito e 

alma para saber lidar com a situação e não julgar o outro. No compartilhar as pessoas 

tem que querer ser ajudadas e abraçadas por que isso é parte do tratamento, a 
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compreensão. O carinho, a compreensão ajudam muito a entender e lidar com uma 

doença que não tem cura.” Alabastro  

“Ás vezes eu chego aqui e tem gente que só conta coisa ruim, mas eu só tenho coisa boa 

pra contar, mais as pessoas têm que ouvir o que falam pra ela, às vezes vejo gente aqui 

que não escuta o que falamos pra ela.” Mármore Paisagem 

“Ajuda muito para não fazer coisas erradas.” Rubi  

“Na vida pessoal ajuda no momento de extravasar, a gente relata tira dúvidas, até como 

lidar na vida pessoal, nos orientam para que tenhamos noção e que devemos e não 

devemos fazer como você se põe em risco e assim coloca outras pessoas também em risco, 

as discussões ajudam nos nossos relacionamentos.” Água Marinha.  

“Eu contei no início para várias pessoas, mas nem todo mundo tem intimidade de falar, 

contei por que acho que não tem que esconder e para irritar meus irmãos que me 

esconderam. Quem gostar de mim gosta.” Ágata Azul 

“Quando conto minha história de vida pra mim faz bem, por que ajudo outras pessoas a 

ver o mundo diferente, tem pessoas que acham que é fim do poço e não é assim.” Benitoita 

 “Sim ajuda por que a gente vê o outro e não faz igual é nas histórias que a gente vê o que 

pode e se tratar vai ter vida longa.” Morganita 

         No viés do compartilhamento como apoio: 

“Você pode compartilhar e pode ajudar o outro e automaticamente ser ajudado é uma 

troca.” Tanzanita  

“Com certeza você ouve as experiências das outras pessoas é importante e passa a sua 

também.” Pérola 

“não só ajuda como a gente pega experiência, para passar para um outro que adquiriu a 

doença a menos tempo que a gente, conforme eu tenho a doença desde 92 tenho 

experiência e posso passar pra quem descobriu recentemente a enfermidade.” Heliodoro  
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“Claro, posso falar sobre a doença e tirar dúvidas,” Rutilo 

“Ajuda muito você pega muita experiência.” Berilo Dourado 

3.5 Transformações a partir da pertença no grupo SOL 

3.5.1 Inserir-se no Grupo SOL ter sido uma boa experiência?    

         Das vinte três PVHA participantes da pesquisa apenas duas relataram observações 

negativas sobre o grupo. 

         Uma PVHA relata que acreditava que haveria distribuição de cestas básicas aos 

participantes, “Não vim aqui achando que era pra ajudar as pessoas, mas só às mães 

ganhavam as coisas”, Crisoberilo.  Até por um curto tempo, solidariamente, foram 

montadas cestas básicas para as pessoas necessitadas, como doação voluntária dos 

participantes, porém foi um ato que perdurou por mais ou menos dois meses, visto a não 

adesão na doação de alimentos periodicamente, ficando cada um livre para fazer sua 

doação pessoalmente a quem achasse que fosse merecedor e necessário. 

         Outra relatou que tem dificuldade em lidar com a dor alheia, embora continue 

frequentando o grupo esporadicamente. “É bom por que a gente tira dúvida, mas por outro 

lado, ouve algumas coisas dos amigos e não pode ajudar, deixam a gente meio inútil.” 

Essa mesma pessoa justifica sua dificuldade em lidar com essa dor e todo estigma que 

pode estar imbuído nessa situação de se descobrir PVHA. “Abrir o coração pode ajudar as 

pessoas, mas no meu caso procuro respostas que não tenho em lugar nenhum... Não tenho 

bem trabalhado, não aceito essa situação fico morrendo na praia.” Safira Amarela. 

         Nas demais falas dos entrevistados podemos ver a importância da diversificação no 

interesse da busca que o levou a ter se inserido em um grupo de apoio a PVHA. 

         Alguns citam sua inserção na busca de informações para melhorar seu entendimento 

sobre o agravo:  



 

 

76 

 

“Quando falavam sobre AIDS, eu sempre queria entender, aqui eu recebi conhecimento e 

entendimento daquilo que estava passando.” Mármore Paisagem 

“Foi ótima, por que muitas coisas que não sabia, que achava difícil conversar com outras 

pessoas, no grupo fica mais fácil, porque as pessoas estão na mesma situação que a 

minha. É mais fácil elas explicarem por serem mais experientes, foi uma boa experiência 

sim.” Goshenita 

“Foi maravilhoso, descobri gente muito antiga, e descobri que não ia morrer que o 

remédio não ia me deixar morrer.” Morganita 

“Foi boa experiência abriu meus pensamentos.” Rubi 

“Com certeza foi uma boa experiência eu vim buscar informação e encontrei.” Heliodoro 

“Foi uma boa experiência ainda mais no começo que estamos vulneráveis, foi muito 

importante.” Pérola 

“Sempre é uma grande experiência participar de grupo, sempre enriquece.” Ágata 

“Muito importante por que a gente convive com outras pessoas que convivem com HIV, a 

gente ganha e troca experiência.” Topázio Roxo 

“Foi ótimo, me deu força para tratar, se não fosse grupo nem sei. Peguei muita 

experiência vi os outros caminhar, a idade dos outros caminhando com a doença ficou 

mais fácil pra mim.” Berilo Dourado. 

         Alguns citam como compartilhar experiências com outras pessoas convivendo com o 

mesmo agravo lhes influenciaram na adesão:  

“Aqui comecei aprender e entender a doença. Depois do grupo comecei a tomar direitinho 

meu remédio e tomo até hoje, Foi aqui que descobri que poderia fazer adesão aos 

remédios.” Esmeralda.   

“Experiência boa me deu motivos para manter tratamento, fiz bons amigos.” Rutilo  
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Outras relatam sua importância para lidar com o cotidiano da vida que segue: 

“Foi ótima experiência, aprendi com as pessoas a lidar com as outras, antes não discutia 

nem compartilhava .” Diamante 

“Conversando com pessoas que tem mesmo problema a gente vê que não esta só, que tem 

gente com os mesmo problemas e que pode conviver.” Jaspe 

“Foi ótimo, melhor que teve.” Espectrolita 

“Melhorou muito minha autoestima.”Benitoita 

 “Foi experiência fantástica, como você renova sua vida no sentido de conviver 

socialmente, discutir ideias, narrar e extravasar os problemas diante dessa doença que tá 

crônica.” Água Marinha  

“Foi boa experiência, com o grupo a gente aprende muito. Um informa uma coisa outro 

da informação de outra a gente se sente mais acolhida no pessoal.” Azurita  

“Foi ótimo, você convive com pessoas com mesmo problema, pode falar com mais 

liberdade, consegue entender o outro melhor quando o outro fala tô cansada disso, 

quando não tomam medicação eu já começo entender o que ele tá sentindo.” Tanzanita 

         Alguns descrevem a importância da construção de laços afetivos, onde possam 

discorrer sobre suas dificuldades de conviver com o agravo:  

“Muito importante conheci amigos, que são amigos até hoje.” Ágata Azul 

“Muito bom conhecer outras pessoas e compartilhar outras experiências.” Alabastro  

“Foi com certeza conheci gente amorosa.” Sodalita  

3.5.2 Sobre sentirem-se impelidas a participar, pela presença dos profissionais que 

frequentam o Grupo SOL, as PVHA tiveram olhares diversificados e relataram: 
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         Quanto à transmissão de informações sobre tratamento, na tentativa de esclarecer e 

facilitar adesão: 

“Acho que o profissional ajuda demais, por que faz a gente entender direitinho e tomar os 

remédios, para ter uma vida melhor mesmo com as dificuldades que a gente vai 

aguentando. Cada dia temos notícias novas e daqui pra frente vamos ter mais, com certeza 

ajuda por que tomamos conhecimento e falamos no grupo.” Esmeralda   

“É muito importante, vir aqui tirar nossas dúvidas.”  Ágata Azul 

“Os profissionais trazem como a doença era e com está, os recursos, trazem as melhoras 

pra gente, compartilham novidades.” Heliodoro  

“Sim por que a gente aprende coisa que não sabia, é um espaço de troca de informação.” 

Diamante 

 “Me sinto acolhido, o grupo me ajudou com as dificuldades de adesão.” Mármore 

Paisagem   

         Quanto ao acolhimento: 

“A gente passa a se familiarizar e considerar como da família.” Jaspe 

“Sim, fui muito bem recebido.” Alabastro  

“Principalmente a enfermeira e assistente social.” Benitoita 

“Sim, eu adoro a pessoa, enfermeira.” Espectrolita 

“Aqui todos abraçam a gente com muito carinho, eu já não participava me envolvi com 

outras coisas, a gente pensa já não preciso mais aí some, mas é muito bacana vir aqui, 

preciso voltar por que tenho chorado muito.” Pérola 

“Podemos fazer perguntas tirar nossas dúvidas, coisas que a gente não sabe, eles passam 

e a gente conversa. Ficamos mais amigos, mais chegados.” Azurita  
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“Com certeza. Tô muito feliz e satisfeita com o Grupo SOL, principalmente com 

profissional que faz grupo.” Tanzanita  

“Ajuda muito, só me afastei por que meu esposo está doente e minha mãe também.” 

Sodalita  

“Me tratam muito bem.” Rutilo 

“São muito bacana.” Morganita  

“Tem dia que sinto falta.” Berilo Dourado 

“Os profissionais do grupo são muito carinhosos.” Crisoberilo  

“Me sinto muito acolhido.” Rubi  

“É gostoso estar no meio dessa turma e passar a ser adotado como gente nossa, ficamos 

amigos, ajuda bastante no sentido de orientar trocar ideias e por que tira nossas dúvidas.” 

Água Marinha  

“É muito importante.” Goshenita 

         Somente o relato de uma pessoa entrevistada não foi explícito, quanto a se sentir 

impelida a participar do grupo, na presença de profissionais que frequentam o grupo. 

Tendo em vista ser o mesmo indivíduo que já revelou em respostas anteriores ter muita 

dificuldade de aceitação do agravo, por necessitar de respostas quanto a sua contaminação 

e embora exponha diversas situações, rejeitando inclusive os encaminhamentos à 

psicoterapia para possibilitar algum tipo de ajuda, sua fala não demonstra muita 

repercussão junto à totalidade do grupo: “Os profissionais mais ou menos.” Safira 

Amarela  
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3.5.3 Sua participação no Grupo SOL traz alguma modificação nas suas perspectivas 

de vida? 

         Apenas um participante da pesquisa diz não evidenciar claramente mudanças no seu 

modo de ver a vida, sob o aspecto viver com HIV, após sua inserção no grupo. Embora 

relate ter consciência de alguma modificação na sua vida, talvez sua dificuldade de 

aceitação ao agravo possa trazer esse sentimento de não mudança. 

“Modificou mais ou menos.” Safira Amarela  

         As demais PVHA veem o grupo de forma positiva na construção cotidiana da sua 

perspectiva de vida, na modificação do seu modo de encontrar forças para o exercício de 

resiliência e, assim, no enfrentamento das questões inerentes a viver com AIDS. 

         Algumas pessoas relatam que essas trocas de experiências motivam a busca pelo 

desejo de viver e a superação das questões que lhe abalroam. 

         Uma pessoa que, tendo descoberto sua sorologia com o adoecimento do parceiro(a),  

que inclusive veio a falecer por não conseguir aderir ao tratamento, relata:  

“Mudou sim, vi que podia tratar e não ia morrer, podia ter vida normal.” Morganita  

         Outras em situação muito semelhante referem-se ao mesmo sentimento: 

“Com certeza eu vi que pessoas com mais tempo que eu estavam vivendo bem, porque eu 

não poderia fazer tratamento certinho e ter mais tempo de vida?” Esmeralda   

“Mudou muito, vi que as pessoas não morriam e também tinham problemas.” Rutilo 

“Mudou sim, vi novos horizontes, pessoas lutando com o mesmo problema aquele mito o 

fantasma morreu.” Benitoita 

“Mostrou que outras pessoas que vivem com o problema vivem muitos anos e vive bem, 

isso mudou muito minha perspectiva de vida.” Jaspe 



 

 

81 

 

“Mudou sim, todos temos problemas e dificuldades, não posso olhar só para meu umbigo, 

outras pessoas passam ou já passaram o que passei e passo. Temos que compreender uns 

aos outros. Quando descobri não achava que ia sobreviver até hoje.” Alabastro  

         Outras pelo aprendizado: 

 “Não é dizer que mudou, mas com certeza ganhei experiência de vida sobre a doença e 

pude compartilhar com as pessoas.” Heliodoro  

 “Modificou muita coisa, aprendi coisas que não sabia coisas recentes. Comecei a 

descobrir que eram normais as reações ao descobrir ser HIV ver que não estava sozinho, 

muita gente sentia o que eu sentia.” Crisoberilo  

“Modificou sim aprendi coisas que posso e não posso.” Rubi 

“Modificou sim, quando chego ao grupo sempre tem uma coisa nova pra aprender.” 

Mármore Paisagem 

         Vitima de preconceito e discriminação, que colocou em risco sua vida ao lhe ser 

negada a informação sobre sua infecção, hoje através do seu discurso casual no cotidiano 

exercita militância na desmistificação do HIV: 

“Melhorou muito 100%. Até a forma de conversar com outras pessoas, a forma das 

pessoas criticarem, ah! Pegou HIV! Eu hoje converso com a pessoa e explico o HIV é 

igual diabetes só que na relação sexual tem que ser de camisinha, tem que tomar 

medicação senão morre que nem o diabético, só que diabético não transmite 

sexualmente.” Goshenita 

         Ora pelo acolhimento entre pares, ora no acolhimento dos relatos de vida e 

experiências:  

“A gente aprende sobre os medicamentos e fica mais empolgada, vê que aquilo que sente 

não é só comigo tem outras pessoas com mesmo problema.” Azurita  
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“Mudou sim, a gente ouve os companheiros e colegas tem muita coisa pra aprender. Eu 

lembro ate hoje daquele rapaz que chegou tão pra baixo de cachecolzinho, é muito bom 

ver uma pessoa florescer, eu via a cada reunião ele se levantar e hoje tá ai, não esqueço 

essa cena.” Pérola 

“Foi excelente, você fica mais entrosado, lhe dá uma experiência fantástica, senti uma 

grande diferença.” Agua Marinha 

“Mudou muito, tive depressão quando tive que começar os medicamentos e grupo me deu 

muito apoio.” Sodalita  

“Modificou muito, se não fosse esse lugar não sei o que seria da minha vida. Ficou muito 

diferente compartilhar com outras pessoas ajuda muito, fiz amigos que gosto muito.” 

Espectrolita 

“Mudou sim se não fosse o grupo era mais difícil de caminhar sozinho, entende?” Berilo 

Dourado 

“Foi muito bom, foi lindo! Estava numa baixa estima caidinha, péssima, aprendi a aceitar 

minha doença. Aprendi que amizade é muito importante pro ser humano se sentir melhor. 

Voltei estudar e trabalhar, retomei minha vida, aqui conheci casal de amigos que são o 

amor da minha vida.” Ágata Azul 

         Ágata Azul estava com grandes sequelas motoras decorrentes da neurotoxoplasmose 

e em sua participação no grupo se responsabilizoul por buscar locais que realizassem 

fisioterapia gratuita para todos. Descobriu não só o que buscava, mas um universo de 

cursos e banco de empregos. Com o tempo acabou seu ensino médio e está fazendo pré-

vestibular. Fez as pazes com a família e até conseguiu retomar sua vida novamente, quando 

perdeu um ente querido assassinado.   
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3.5.4 As atividades extramuros trouxeram alguma mudança na vida pessoal, no seu 

modo de pensar a vida, no tratamento: 

         Apareceram diversos modos de olhar as atividades produzidas pelo grupo. Sob a 

ótica de alguns, as atividades que se propõem na maioria das vezes a colaborar com a 

atualização do cartão vacinal como forma de reduzir danos, já que promove a prevenção de 

doenças e assim a adesão, são expressas em algumas falas relacionadas às excursões ou 

passeios.  

         Já outros expressam seu reconhecimento na atividade não somente como lúdica, mas 

de interesse para o seu tratamento:  

 “Nunca tinha entrado num museu, agora vou sozinho, me ajudou muito porque agora meu 

cartão vacina tá completo.” Rubi  

“Gostei muito de ir à praia, me diverti muito e tomei minhas vacinas nesses passeios.” 

Rutilo  

“Eu fiz minhas vacinas de hepatite e gripe, participei de atividades com o pessoal do pela 

vidda.” Benitoita 

         De facilitador para adesão: 

“Me confortei,  que é uma doença sem cura, mas tem tratamento, procuro sempre pelo 

tratamento para me estabelecer, tenho 61 anos hoje.” Heliodoro 

         Como espaço acolhedor para promoção da socialização: 

“Muita coisa! Esse grupo é muito bom facilita muito a socialização!” Topázio Roxo 

         Porém algumas falas levam a reflexão sobre o quanto a atividade lúdica é pouco 

explorada no cotidiano das pessoas, que muitas vezes se ocupam somente de “obrigações” 

como trabalhar, estudar e comparecer a igreja, sem estarem atentos à necessidade e 

importância do lazer enquanto parte propulsora da “qualidade de vida” e do bem estar na 

busca pela felicidade. 



 

 

84 

 

“Aprendi a gostar de ir passear, mas ainda não vou sozinho.” Diamante  

“A gente se sente mais feliz, compartilha junto com os outros as coisas boas e trazendo 

mais experiências nessa vida. Eu não tinha hábito de ir a museus.” Azurita  

“Eu fui ao Cristo Redentor, em vários, tinha ido somente ao museu em Petrópolis e na 

“Quinta”, acho gratificante. Teve mudança sim na minha vida, sinto até falta esses 

passeios ao ar livre são muito bacana, você fica conhecendo outras pessoas novas e faz 

atividades, parei de vir pelos meus compromissos com a igreja.” Alabrasto  

“Para mim é muito bom esses passeios, pois não faço nada além de trabalho, escola e 

igreja. Assim é muito bom eu me distraio.” Ágata Azul 

“Nunca fui aos passeios por que tenho que cuidar do meu esposo, mas as pessoas contam 

que param de pensar em besteiras e se divertem. A pessoa cai em si, vê que se matar não 

vai adiantar que a solução é viver, acaba descobrindo o sabor da vida, que o HIV não 

impede a pessoa de ser feliz. Foi aqui no grupo conhecendo gente amiga como você, que 

descobri ser feliz.” Sodalita 

         Algumas pessoas através do caminhar do grupo acabaram por romper barreiras que 

facilitaram ampliar sua rede de mobilidade, interesses e contatos, corroborando para a 

ampliação de seus horizontes e modificando o seu modo de ver e viver, ainda que  PVHA: 

“Fantástico adoro!!! Não tinha habito de sair, comecei a sair ir ao Rio com o grupo, é 

muito bacana, já estou com saudades!!” Tanzanita  

“Antes não ia a museu, nem em Itaipu, onde eu trabalho já tinha ido, nunca tinha entrado 

só fui com o grupo.” Mármore Paisagem 

“Eu não ia ao Rio, tinha medo. Agora já tô até namorando e vou pra Japeri sozinho.” 

Rubi   

“Nunca ia a museus e exposições, passei a ir depois do grupo, foi ótimo vir para o grupo 

apesar de todas as lutas, mas estou vencendo. Foi a melhor coisa que me aconteceu eu 
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aprendi que não era uma doença que ia me derrubar, hoje tenho 17 anos de tratamento e 

me sinto maravilhosa.”  Morganita 

“Tem lugares que a gente não tem condições de ir o grupo abre uma oportunidade de ir 

sem pagar é muito bom.” Goshenita 

“Não tinha o habito de passear antes, era só eu mesma que saía e curtia a vida, hoje em 

dia penso nos meus filhos também, quando o grupo reúne e sai tudo junto eu acho muito 

importante.” Goshenita  

“Ajuda muito eu já estou até fazendo ginástica. Ando até querendo ir conhecer os museus 

perto da minha casa, têm vários e eu nunca tinha ido a museus. O contato com a arte 

muda muito. Eu nunca fui de passeio, só trabalho, só passei a ir aqui, no grupo. Eu fui 

com minha mãe na Quinta da Boa Vista, mas era criança, nem me lembro. Eu só passei a 

ir ao Rio com vocês, não conheço nada!!!” Espectrolita 

Alguns referem-se às atividades extras e às reuniões como oportunidade de 

vivenciar o exercício de cidadania, e até mesmo como expressões de afeto: 

“Acho tão bonito quando vocês saem em grupo, todos têm paciência com os mais idosos, 

com os deficientes, muito bonito! É maravilhoso, a pessoa amando o próximo, entendeu? É 

muito legal.” Mármore Paisagem  

 “Mudou sim, não vou a todos por que nem sempre tenho dinheiro para comprar alguma 

coisa, sei que vocês compartilham mais me sinto envergonhado.” Mármore paisagem  

 “Claro que mudou, sempre trazem mudanças na vida pessoal, no modo de pensar e assim 

no tratamento. Você pode aproveitar pra orientar a pessoa a não parar de tomar remédio. 

Integra e a gente brinca, conversa, come e se diverte, faz com que a gente se sinta no meio 

social bom, nosso meio.” Água Marinha  

“Essas atividades influenciam com certeza, por que nós precisamos justamente de carinho 

e passeios que nos fazem sentir amados.” Heliodoro  
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“Não tive oportunidade, só tenho fotos de final de ano, acho muito importante, as pessoas 

chegam aqui tristes e pesadas, quando veem outras pessoas com alegria, o grupo, o 

envolvimento, as pessoas passam aquele calor acolhem, é muito importante participar do 

grupo.” Pérola  

“Trouxe mudança sim cada passeio que fazemos juntos é um meio de me distrair e 

esquecer o problema, é muito estimulante. Não tinha a experiência de ir a exposições, 

museus,  passei adquirir depois de frequentar o grupo.” Jaspe  

“Ajuda muita coisa, por que passa incentivo pra você e outras pessoas que é muito 

importante.” Topázio Roxo 

“Eu sempre passeei, acho normal, quando meu marido faleceu os meus filhos disseram 

pra eu arrumar um companheiro para meus passeios, mas não concordo com isso, se 

posso ir com meus amigos, colegas... Eu sempre achei importante participar com certeza 

melhora a vida.” Esmeralda  

         Alguns que, apesar de saberem e desejarem participar, não se oportunizaram:  

“Nunca fui, magoei.” Crisoberilo  

“Nunca participei, mas gostaria muito de ter ido a todos, mas nunca tive tempo disponível 

para ir.” Ágata  

Considerações finais 

         Esse trabalho se propôs a contribuir com os interessados em conhecer outras 

possibilidades de construção de grupos de ajuda e adesão, para que possam partilhar desta 

experiência escrita relacionada ao uso das tecnologias que facilitam a adesão, tão pouco 

relatadas na literatura e possíveis de serem aplicadas em qualquer serviço, por não 

carecerem de aparatos de custo elevado, nem de grandes investimentos, oportunizando a 

possibilidade do contato com outras experiências e despertando a criatividade na 

construção do cuidar. 
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         Objetivou-se ainda verificar-se a tecnologia social construída no cotidiano do Grupo 

SOL, com o interesse de potencializar as PVHA a buscar nas trocas de experiências modos 

de melhor viver e adesão ao tratamento, estimulando a participação em atividades que 

melhoram a qualidade de vida, promovem a socialização e até a geração de renda.    

         Assim, traz como produto: O modelo de análise de dinâmica grupal, a partir da 

reconstrução histórica de um grupo, da revisão de literatura sobre o tema, com o objetivo 

de identificar a construção dos sentidos de saúde para as pessoas que vivem com HIV. 

 O objetivo primeiro, proposto inicialmente, foi a possibilidade de dar visibilidade à 

produção dos sentidos de saúde construídos, no Grupo SOL, por  PVHA. Nesse sentido 

acredito que encontramos na nossa pesquisa respostas que emergem das falas dos 

entrevistados, demonstrando a importância do grupo na construção do caminhar para a 

produção de seu bem estar, do cuidado de si e dos que lhe cercam e como potencializador 

na descoberta de modos de ser diferenciados e de individuação, ainda que no modo de 

operar o grupo não estivéssemos objetivamente voltados a essa produção no decorrer 

desses anos em que os encontros tem acontecido.  

         Essa forma de operar o Grupo SOL, interessada na individuação e nos modos como 

ela vai se fazendo, e que, portanto, não toma o indivíduo como algo já acabado e fechado, 

mas em permanente construção, valoriza os processos de subjetivação e suas 

singularizações, quando escapa do raciocínio formatado de temas previstos. Legitima ainda 

nas PVHA a percepção e experimentação do grupo, que estimula a participação nas 

reuniões, já que, a qualquer momento há abertura à discussão, quando se pode acolher tudo 

aquilo que movimenta as angústias e provoca questionamentos, além de permitir o  

compartilhamento de outros modos de ver e fazer acontecer. Uma produção de novos 

sentidos e de transformação nas ações das pessoas que participam das discussões, que 

tornam o grupo uma estratégia adequada para o acolhimento de PVHA, sugerindo-o como 

uma tecnologia social, capaz de produzir outros e novos sentidos nos processos de 

subjetivação que compõem o grupo.  
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         Nesse sentido, essa dinâmica grupal não se reduz a uma estratégia de autoajuda. A 

ênfase na individuação e não no indivíduo, abre para a ideia de que esse indivíduo é 

processo, inacabado e aberto, vinculado, de modo simultâneo, a um “si mesmo” e ao 

mundo que o constrói e por ele é também construído, portanto, podendo operar – como 

algo possível de ser construído - o seu processo de individuação, de maneira que se torna 

capaz de experimentar o adoecer, de tal modo, que acaba por se constituir numa efetiva 

condição de realidade, para a reinvenção de si mesmo e de seu próprio mundo. 

 “O que se individua nunca deixa de ser atravessado pelos fluxos potenciais de onde 

surgiu.” 
70: 1   

         As atividades extramuros, que se iniciaram como uma forma de adesão ao tratamento 

quando objetivaram a atualização das carteiras vacinais, transformaram-se num espaço rico 

de socialização de pares e de potencialização no caminhar a outros territórios 

desconhecidos ou preconcebidos como sendo de acesso limitado. 

         Na fala de Rubi isso aparece muito claro: nos primeiros encontros extramuros 

recusou-se a participar por ter “medo da exposição” a lugares desconhecidos, uma vez que, 

na sua juventude, ocupava-se de atividades ilícitas e violentas, chegando a dizer certa vez 

nas reuniões que ter se infectado havia sido uma forma de sobreviver, pois todos os seus 

“colegas de trabalho” já haviam morrido. Depois de superar tal barreira, potencializado 

pela presença do grupo, alçou voo e reconquistou seu direito de ir e vir, inclusive hoje 

mantendo relacionamento afetivo com pessoa residente em outro município, Japeri. 

 “O ser vivo resolve problemas não apenas se adaptando, 

modificando sua relação com o meio, mas modificando a si 

mesmo. Inventando estruturas internas novas.” 
70: 1 

         Na fala de Goshenita aparece a mudança de olhar em relação a sua família, pois 

anteriormente participava sozinha e quando o grupo conheceu seu filho mais velho e se 

encantou pela doçura da criança o “adotou”, tornando-o parte dele, compartilhando o 
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cuidado da criança durante as atividades. Esse olhar materno modifica e não cria mais 

resistência em levá-lo, fato que de certa forma facilitou a revelação do diagnóstico ao 

menor quando em idade própria. O mais interessante foi que ele, sentindo-se parte do 

grupo, solicitou sua entrevista na pesquisa, o que infelizmente não foi possível por não 

estar no critério de inclusão. 

“O ser humano não é solitário, é um sujeito que emerge do encontro dos modos de 

existência.” 
66  

         No relato de Ágata Azul vimos à descoberta de novos horizontes, quando expressa 

que antes só se ocupava de trabalho, igreja e, escola. Hoje, vislumbrando novos modos de 

ser, frequenta espaços de arte, mesmo que sozinha.  

         Mármore Paisagem, que diariamente passava em frente ao museu de Itaipu para seu 

trabalho informal, nunca havia tido a curiosidade de entrar e conhecer o espaço e a história 

do local. Hoje divulga às pessoas que encontra a existência deste espaço de arte.  

          “O modelo da individuação não se encontra só no mundo físico e no vivo, ele 

também aparece no psiquismo e nos coletivos humanos a individuação psíquica é 

imediatamente coletiva.” 
70: 1 

         Ainda no que concerne à capacidade de ser uma tecnologia social, parece poder ser 

concebida como tal, na medida em que sugere a afirmação de um outro processo, um outro 

modo de entender e operar um grupo de PVHA, podendo, portanto, ser utilizada no 

processo educativo de profissionais em formação ou até naqueles que, desejando 

desenvolver um trabalho com PVHA, experimentem um mote para provocar a sua potência 

criadora, de modo a possibilitar uma abordagem ao desconhecido, capacitando-o a resolver 

problemas novos. 

         O profissional deve gerar e aperfeiçoar o emprego de tecnologias que atendam às 

necessidades da sociedade de forma inclusiva. O grupo ainda possui a capacidade de 

demonstrar a importância do cuidado voltado para a construção do ser, personalizado sem 
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ser individualista,voltado para o desenvolvimento de competências sociais, através de 

atitudes cooperativas, na realização do trabalho em equipe onde o saber descentralizado 

pertence e serve a todos.   
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 6 Apêndices  

         6.1 Questionário sócio demográfico de caracterização dos sujeitos da pesquisa 

participantes do Grupo SOL                

Pseudônimo:                                              Sexo:  M         F                   Idade:                  

Tem Filhos? Quantos?                        Situação conjugal do momento: 

Com quem reside?                                                              Cidade:                          

Escolaridade:                         Atividade que exerce atualmente: 

Renda aproximada:                               Recebe benefícios?               Quais? 

1.  Há quantos anos convive com o diagnóstico?                            

2.  Há quantos anos faz uso de medicamentos antirretrovirais? Quais? 

3. Como você descobriu ser soropositivo para o HIV? 

4. Quando soube ser positivo para HIV, tinha alguma relação estável? 

5. Você trabalhava à época da descoberta do diagnóstico? Que atividade realizava? 

6. Você compartilhou seu diagnóstico com alguém? Em caso afirmativo, por que 

escolheu tal (is) pessoa(s)? Se não teve esse compartilhamento, por que tal opção? 

7. Sua família participa de seu tratamento?  Desde quando? E os amigos? 

8. Sente-se discriminado ou vê preconceito nas pessoas ao seu redor? Quem/onde? 
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         6.2  Roteiro para entrevista gravada dos participantes do Grupo SOL  

Sobre GRUPO SOL 

 1 ) Como você soube do Grupo SOL ? 

2 ) Se inserir no Grupo SOL foi uma boa experiência pra você? 

 3 ) Participar do Grupo SOL modificou suas perspectivas de vida?  

4) O contato com os profissionais que frequentam o Grupo SOL estimulam  você a vir 

sempre que possível? 

5 ) Por ser um espaço para falar, compartilhamos experiências e historias...vida  pessoal...  

na sua visão, isso ajuda no tratamento? Como? 

6 )  As atividades extramuros trouxeram alguma mudança na sua vida pessoal, no seu 

modo de pensar a vida, no tratamento?  
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         6.3 Termo de consentimento livre e esclarecido dos participantes da pesquisa 

sobre o Grupo SOL 

Dados de identificação                                                    pseudônimo ______________ 

Titulo do projeto: O fluxograma descritor da produção dos diferentes  sentidos de saúde 

construídos por pessoas vivendo com HIV/AIDS, no Grupo Sol 

 Pesquisador Responsável: Enfermeira Ana Maria Ferraz Barros 

Orientador: Prof. Dr. Mauro Leonardo S. Caldeira dos Santos 

Instituição que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense/UFF 

Telefone de contato: 26299265   

Caro (a) participante do Grupo SOL, 

        Você está sendo convidado para participar da pesquisa “ O fluxograma descritor da 

produção de sentidos de saúde de pessoas vivendo com HIV/AIDS no Grupo SOL ” como 

parte do Mestrado Profissional da Escola Aurora Afonso Costa  (EEAAC/UFF), em curso, 

pelo pesquisador responsável. 

   Este é um estudo de abordagem qualitativa, que inclui análises dos registros de livro de 

ata de reuniões e entrevistas aos participantes do Grupo SOL. 

   Sua participação nesta pesquisa não é obrigatória. A qualquer momento você pode 

desistir de participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. O convite consiste em participação 

de entrevista, semiestruturada, voluntária, sobre seu histórico do agravo que lhe acomete, 

no caso desse estudo a AIDS, sobre a sua participação no Grupo SOL, sobre questões 

referentes à sua adesão ao tratamento, ao acolhimento e tratamento a você oferecidos, 

autoajuda, autoestima e atividades culturais. 
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O objetivo da pesquisa é construir um de fluxograma da produção dos diferentes sentidos 

de saúde, construídos no Grupo SOL, um dispositivo de acolhimento às pessoas vivendo 

com HIV/AIDS, com vistas à adesão ao tratamento. 

Tem como questões norteadoras: 

1-      Qual a importância desse tipo de acolhimento grupal para a adesão ao tratamento? 

2-      Como se dá o processo de trabalho do grupo Sol? 

3-      Qual(ais) a(s) forma(s) de inserção no grupo das pessoas que vivem com HIV/AIDS? 

4-      Qual a importância do acolhimento grupal para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas vivendo com HIV/AIDS? 

O projeto não oferece risco aos participantes do Grupo SOL. Os benefícios relacionados à 

sua participação possibilitam contribuições significativas para reflexões sobre questões 

relacionadas ao grupo de pessoas vivendo com HIV/AIDS, como ferramenta de 

acolhimento e facilitador de adesão ao tratamento. 

   As informações serão obtidas através de entrevistas, que serão gravadas, permitindo 

posterior escuta do que foi relatado ao pesquisador e será destruída após cinco anos, ao 

término da pesquisa. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua 

identificação, ou de qualquer outra pessoa que venha a contribuir com este estudo, sendo 

utilizados pseudônimos correspondentes, a fim de assegurar o sigilo sobre a sua 

participação e sobre a identificação das  respectivas falas. E também dos dados registrados 

no livro de atas de participação no Grupo SOL. 

 Você receberá uma cópia deste termo, onde constam o telefone e o endereço institucional 

do pesquisador principal, de modo que você poderá tirar as suas dúvidas sobre o projeto e 

sobre sua a participação, agora ou a qualquer momento que entender necessário.  

Pesquisador: Ana Maria Ferraz Barros     e-mail: aferrazbarros@bol.com.br  

mailto:aferrazbarros@bol.com.br
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Hospital Universitário Antônio Pedro- Rua Marques do Paraná 303 Centro - Niterói RJ 

CEP 24030-210       Tel. 2629 9265. 

  

**********************************************************************  

Eu, _________________________________________________RG nº ____________ , 

Participante, desta pesquisa declaro ter sido informado e que entendi os objetivos, risco e 

benefícios do meu consentimento para realização da pesquisa e concordo em participar do 

projeto acima descrito. 

Niterói,_____/_____/2013. 

Ass: _________________________________________________________________ 
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 6.4 Gráficos e tabelas  

Gráfico 1 : Comparação entre vulnerabilidades para não adesão e colaboradores da 

adesão 

 

Serie 1 vulnerabilidades  

Categoria econômica (estratégias para gastos, falta transporte, sustento próprio)  

Categoria medicamentos (estratégias para horário, falhas anteriores, efeitos colaterais, dificuldade 

uso ARVs)  

Categoria social (família, revelação diagnostica, rede social, isolamento, preconceito/ estigma, 

compartilhamento, perdas)  

Categoria pessoal (cd4 <200, rotulação, revisão de vida, auto cuidado, compreensão tratamento, 

reestruturação vida pós diagnostico, idade, disfunção emocional, habito e estilo vida, qualidade 

vida, negação, escolaridade, fase inicial vulnerável)  

Categoria serviço de saúde (escuta individualizada, instrumentos de verificação, atenção só se 

necessária)  
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Serie 2 colaboradores 

Categoria econômica (0)   

Categoria medicamentos (detalhamento do tratamento, controle efeitos colaterais, 

resistência viral, combinação métodos de avaliação, dificuldade manejo clinico, controle 

farmácia)  

Categorial social (acolhimento, envolvimento familiar, conhecimento rede social, preparo 

do cuidador, grupo autoajuda adesão, exercício cidadania, diminuição preconceito 

,articulação ONGs , compartilhamento )  

Categoria pessoal (detecção disfunção emocional precoce, estratégias individualizadas, 

auto estima, emancipação psicossocial, resiliência, aprender lidar perdas )  

Categoria serviço de saúde (educação continuada, sala de espera, orientação alimentar, 

discussão outros temas, inserção rede de serviços, observância do serviço saúde, 

comprometimento profissional, atividade multidisciplinar,forma eficaz avaliação 

monitoramento, qualificação da equipe)  

Tabela 1: Temas mais recorrentes abordados nas reuniões do grupo SOL 

 

Temas debatidos 

Numero de 

Abordagens 

Adesão  68 

Aids  20 

Auto  cuidado 12 

Cd4  12 

Companheirismo  27 

Controle  social 21 
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Corrupção  10 

Criminalização  transmissão 20 

Cura  13 

CV 13 

Direitos  23 

Efeitos  colaterais  27 

Enfrentamento  44 

Escola  cursos 17 

Família  17 

Grupo  SOL 23 

Lipodistrofia  13 

ONG 18 

Outros  serviços de saúde 17 

Passe  38 

Preconceito  33 

Sexo protegido 38 

Redução  danos 10 

Resistência  viral 20 

Revelação  diagnostica 22 

Solidariedade  21 

soro discordância  12 

SUS 26 

TARV 42 

Testagem  16 

Transmissão  vertical 11 

Uso de drogas e alcool 20 

Vacinação  22 

Voluntariado  19 

Fonte: Levantamento dos livros de atas das reuniões do grupo SOL ate 09 set. 2013. 
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Gráfico 2: Temas de maior recorrência nas reuniões do grupo SOL. 

 

Fonte: Levantamento dos livros de atas das reuniões do grupo SOL ate 09 set. 2013.  

Gráfico 3: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto ao gênero    

    

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa : A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 
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Gráfico 4: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto a Faixa Etária 

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 5: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto ao local de residência 

atual.  
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 6: Caracterização dos Sujeitos da pesquisa quanto a escolaridade.  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 7: Caracterização dos Sujeitos da pesquisa quanto a relacionamento no 

momento do diagnóstico  
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 8: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto coabitação atual.  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 9: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto ao número de filhos 
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 10: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à forma como se 

descobriu soropositivo para HIV/AIDS 

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 
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Gráfico 11: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto adoecimento que lhe 

proporcionou a descoberta de ser soropositivo para HIV/AIDS  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 12: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto ao tempo que convive 

com o diagnóstico.  
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 13: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto a tempo de uso das 

medicações antirretrovirais.  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A  produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 
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Gráfico 14: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto a compartilhamento de 

diagnostico na descoberta  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de 

saúde, construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 15: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à motivação para 

revelação diagnóstica  
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014.  

Gráfico 16: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à participação da família 

no tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014.  
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Gráfico 17: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à participação de amigos 

no tratamento 

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014 

Gráfico 18: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto atividade desempenhava 

no momento da descoberta de ser soropositivo para HIV/AIDS 
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014.  

Gráfico 19: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto atividade ocupacional 

atual.  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 
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Gráfico 20: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à renda per capta 

familiar.  

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014.  

Gráfico 21: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto, a saber, informar o nome 

dos medicamentos  
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Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de 

saúde, construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

Gráfico 22: Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto se sentir discriminado ou 

ver preconceito ao seu redor 

 

Fonte: Entrevistas feitas as PVHA participantes da pesquisa: A produção dos sentidos de saúde, 

construídos, no Grupo SOL, de set/2013 a fev/ 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

 


