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RESUMO 
ISOLDI, D. M. R. Trajetória de pessoas com Aids em situação de vulnerabilidade 
social:  a luz da história oral de vida. 2015. 167 p. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2015. 
 
A epidemia causada pelo HIV representa um fenômeno global, dinâmico e instável, 
que depende do comportamento humano individual e coletivo. Os esforços para 
desconstrução da imagem estigmatizada causada pela infecção da Aids ainda são 
frequentemente associados à adoção de comportamentos não aceitos socialmente, 
por serem uma vulnerabilidade circunscrita às suscetibilidades de indivíduos e 
coletividades a infecção, adoecimento e morte pelo HIV.  Objetivou-se: Narrar a 
trajetória de vida das pessoas com Aids com maior vulnerabilidade inscritas na 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Parnamirim/RN. Trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa, exploratório-descritivo, tendo a história oral de vida como 
técnica e referencial metodológico. A colônia foi composta por 186 pessoas com Aids. 
A rede foi composta por 13 colaboradores de ambos os sexos, na faixa etária entre 
19 e 62 anos de idade, com diagnóstico positivo e que aceitaram, voluntariamente, 
participar do estudo. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sob o Parecer nº 719.926, 
CAAE: 30408114.5.0000.5537, em 06 de junho de 2014, os dados foram coletados 
de agosto a setembro de 2014. Os colaboradores assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e a carta de cessão. Realizou-se a transcrição das 
entrevistas e posteriormente retornou-se aos entrevistados para a contraprova, ou 
seja, para que os mesmos conferissem o que nos possibilitou realizar a transcriação, 
após leituras consecutivas. Os relatos foram analisados por meio da análise de 
conteúdo de Bardin. Norteando a análise dos relatos dos colaboradores, encontramos 
três eixos temáticos: Preconceito e discriminação no conviver com Aids; Reação frente 
ao diagnóstico e o processo de adesão ao tratamento antirretroviral; e Enfrentamento 
religioso em pessoas com Aids. Conclui-se, neste estudo, que os colaboradores 
demostraram grande impacto emocional após o diagnóstico positivo para o HIV/Aids, 
principalmente, no que diz respeito ao convívio social, aos laços familiares, trabalho 
e, sobretudo, ao preconceito da sociedade. O tratamento com antirretrovirais foi visto 
como uma motivação para reaver sonhos e projetos de um futuro outrora incerto, e, 
mesmo que não seja uma terapia de cura, proporcionou aos colaboradores melhora 
na qualidade de vida. 
Descritores: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Enfermagem; Estigmatização; 
História Oral; Assistência Social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISOLDI, D. M. R. Itinerary of people with Aids in socially vulnerable: the light of the oral 
history of life. 2015. 167 s. Qualifying Examination (Master’s Degree in Nursing) – 
Nursing Department, Federal University of Rio Grande do Norte, 2015. 
 

ABSTRACT 
 

The epidemic caused by HIV presents a global, dynamic and unstable phenomenon, 
which depends on the individual and collective human behavior. Efforts to deconstruct 
the stigmatized image caused by infection of AIDS are still often associated with 
adoption of socially unacceptable behavior to be a circumscribed the susceptibilities of 
vulnerable individuals and communities to infection, illness and death by HIV. This 
study aimed to: narrate the trajectory of life of people with AIDS more vulnerable 
enrolled in the Municipal Social Assistance Parnamirim / RN. It is a study of qualitative, 
exploratory and descriptive approach, taking oral history of life as technical and 
methodological framework. The colony consisted of 186 people with AIDS. The 
network was comprised of 13 employees of both sexes, aged between 19 and 62 years 
old with positive diagnosis and agreed to voluntarily participate. After approval by the 
Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (CEP / UFRN), in 
the opinion No. 719,926 CAAE: 30408114.5.0000.5537 on 6 June 2014 data were 
collected from August to September 2014. The employees signed the Informed 
Consent and Informed and letter of assignment. Held transcribing the interviews and 
later returned to respondents to retest, ie so that they confer what allowed us to carry 
out transcreation after consecutive readings. The reports were analyzed through 
Bardin content analysis. Guiding the analysis of the accounts of employees, we find 
three themes: Prejudice and discrimination in living with AIDS; Reacting to the 
diagnosis and the accession process to antiretroviral treatment; and religious coping 
in people with AIDS. It can be concluded in this study, that employees have shown 
great emotional impact after positive diagnosis for HIV / AIDS, especially with regard 
to social life, the family ties, work and above all to the prejudice of society. Treatment 
with antiretroviral drugs was seen as a motivation to regain dreams and plans for a 
future once uncertain, and even if it is not a cure therapy, provided the employees 
improved quality of life. 
Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome; nursing; stigmatization; Oral 
history; Social Assistance. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde os primeiros casos de HIV que surgiram nos anos de 1980 e a 

identificação do vírus em 1984, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) se 

transformou em um grande problema de saúde pública (WAIDMAN; BESSA; SILVA, 

2011).  

Considera-se como uma das doenças estigmatizadas na contemporaneidade, 

a exemplo daquelas mais antigas, como Hanseníase e Doença Mental, com forte 

estigma. Para Goffman (1988, p. 13), "um estigma é, então, na realidade, um tipo 

especial de relação entre atributo e estereótipo”. Um estigma diferencia o sujeito de 

forma negativa. O estigmatizado, assim, é identificado na medida em que se afasta 

do padrão socialmente desejável. Deixa-se de considerá-lo criatura comum e total, 

reduzindo-o a uma pessoa diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente 

quando o seu efeito de descrédito é muito grande.  

A preocupação em estudar essa temática se deu a partir de experiências 

vivenciadas em projeto de extensão no curso da graduação e de um grupo de 

pesquisa que prioriza esse tema. Optou-se em pesquisar a história de vida das 

pessoas que vivem com Aids com maior vulnerabilidade social inscritas na Secretaria 

Municipal de Assistência Social e suas interfaces cotidianas no Município de 

Parnamirim/RN. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

A epidemia causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) representa 

fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões 

do mundo depende, dentre outros fatores, do comportamento humano individual e 

coletivo. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) destaca-se entre as 

enfermidades infecciosas por sua magnitude e pela extensão dos danos causados às 

populações. Suas características e repercussões vêm sendo discutidas e estudadas 

pela comunidade científica e pela sociedade em geral (LIMA; FREITAS, 2012). 

Gomes et al. (2012) afirmam que a maior parte das políticas públicas eram do 

setor da área da saúde, que tem também executado quase a totalidade das ações 

programáticas de prevenção e de controle da epidemia. 
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A transmissão do HIV está relacionada aos modos de interação e crenças de 

diferentes grupos populacionais. Além dos fatores individuais, locais e pessoais, a 

vulnerabilidade ao HIV/Aids é determinada por um contexto geral de desenvolvimento 

do país, que inclui o nível de renda da população, o respeito aos direitos humanos 

fundamentais, o acesso aos serviços sociais, de saúde e de educação, assim como 

suas circunstâncias (BRASIL, 2014). 

Os infectados pelo HIV evoluem para uma grave disfunção do sistema 

imunológico, à medida que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das 

principais células-alvo do vírus. A contagem de linfócitos T é um importante marcador 

dessa imunodeficiência (BRASIL, 2010). 

De acordo com relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas (UNAIDS), 

em 2014, havia 734.000 [610.000 – 1.000.000] de pessoas vivendo com HIV; A 

prevalência de HIV estimada para o Brasil ficou entre 0,4 e 0,7 (% da população); 

estima-se que ocorreram 44.000 novas infecções pelo HIV e o número de mortes 

relacionadas à Aids no Brasil foi de 16.000 em 2014 (BRASIL, 2015). 

Para grupos populacionais com mais de 18 anos de idade em situação de maior 

vulnerabilidade, estudos realizados estimaram taxas de prevalência de HIV de 5,9% 

entre usuários de drogas (UD), de 10,5% entre homens que fazem sexo com 

homens (HSH) e de 4,9% entre mulheres profissionais do sexo (BRASIL, 2012). 

Desde o início da epidemia da Aids no Brasil, na década de 1980, até junho de 

2014, foram registrados no país 757.042 casos de Aids, sendo 593.217 (78,4%) 

notificados no Sinan, 42.006 (5,5%) e 121.819 (16,1%) no SIM e Siscel/Siclom, 

respectivamente, identificados pelo relacionamento probabilístico dos dados como 

subnotificação do Sinan. Em 2010, a proporção de casos de Aids oriundos do Sinan 

correspondia a 69,4%, passando para 64,8% em 2013, mostrando um aumento na 

subnotificação dos casos no Sinan (BRASIL, 2014). 

No período de 2000 a 2013, foram registrados, de acordo com o Sistema de 

Informação de Agravos Notificáveis (SINAN), Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), 4185 casos de 

Aids em adultos no Rio Grande do Norte. Destes casos, 68% foram do sexo masculino 

e 32% do sexo feminino, revelando uma razão de dois casos em homens para um em 

mulheres. Em 2013, esta razão foi de 2,6 homens para uma mulher. Os adultos da 

faixa etária de 25 a 49 anos concentram 74% dos casos (BRASIL, 2014). 
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Os benefícios alcançados em relação ao controle da doença foram muitos, mas 

vivem-se “resquícios” deixados pela época de pavor que caracterizou o início da 

epidemia, conferindo a esta enfermidade repercussões singulares ainda nos dias de 

hoje. Assim, apesar dos esforços para desconstrução desta imagem estigmatizada, a 

causa da infecção da Aids ainda é frequentemente associada à adoção de 

comportamentos não aceitos socialmente, como a promiscuidade, o 

homossexualismo e o uso de drogas (MALISKA et al., 2009). 

O estigma que ainda cerca a enfermidade pode afetar a vida das pessoas com Aids 

e consequentemente sua rede de apoio social. Para manter o relacionamento com os 

amigos e a família, elas preferem esconder o próprio diagnóstico para que não sofram 

com o possível afastamento e preconceito, muitas vezes preferindo o autoisolamento. 

Este fator é um importante agente estressor, que modifica e restringe a vida dos 

envolvidos, e esse estresse contribui significativamente para uma imunodepressão, 

debilitando o organismo e deixando-o mais suscetível às infecções (CARVALHO; 

PAES, 2011). 

 
As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um 
estigma, e os atos que empreendemos em relação a ela são bem 
conhecidos na medida em que são as respostas que a ação social, 
benevolente tenta suavizar e melhorar. Por definição, é claro, 
acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente 
humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, 
através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 
reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria do estigma, 
uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo 
que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade 
baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. 
Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, em 
nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação de 
maneira característica sem pensar no seu significado original 
(GOFFMAN, 1988, p.14-15). 

 
 

 Some-se à problemática o conceito de vulnerabilidade social. Esta, refere-se 

às formas de organização de cada sociedade, suas crenças, seus hábitos, seus 

costumes, a distribuição do poder entre os grupos, que faz com que pessoas 

pertencentes a diferentes grupos sociais disponham de maior ou menor acesso aos 

recursos materiais, à escola, aos serviços de saúde e com isso tenham mais ou menos 

chances de modificar seus comportamentos e seus contextos de vida. A discriminação 

pode dificultar o acesso das comunidades a bens como emprego, escola e serviços 
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de saúde, fazendo com que dessa forma tenham menores chances de obter 

informações e insumos para se prevenir do HIV (BRASIL, 2012). 

Dessa maneira, no plano social, a vulnerabilidade diante do HIV/Aids é mediada 

pela noção de cidadania e de direitos, em especial, o direito humano à saúde, os 

direitos sexuais e reprodutivos e o direito à livre orientação sexual; pelo repertório de 

crenças e valores relacionados ao exercício da sexualidade, ao processo 

saúde/doença/cuidado; pelos sentidos e significados sociais atribuídos ao 

pertencimento étnico e racial, à masculinidade, à feminilidade e às identidades de 

gênero, à idade e geração, denominação religiosa, dentre outras dimensões 

(GARCIA; SOUZA, 2010). 

Júnior, Gomes e Nascimento (2012) destacam que a vulnerabilidade em 

relação à Aids vincula-se a um conjunto de aspectos: individuais (basicamente 

relacionados a comportamentos que podem facilitar o adoecimento e/ou a infecção); 

sociais (relacionados a acesso de informação e aspectos sociopolíticos) e 

programáticos (compromisso das autoridades, ações intersetoriais e financiamento 

adequado, dentre outros). 

O conceito de vulnerabilidade tem sido amplamente focalizado na medida em 

que a epidemia de HIV/Aids vem sendo abordada a partir de uma multiplicidade de 

fatores, cuja influência na infecção pelo vírus supera o modelo calcado na noção 

epidemiológica do risco (JUNIOR, GOMES, NASCIMENTO; 2012). 

Segundo Sontag (1989 p. 31),  

 
"O comportamento perigoso que produz a Aids é 
encarado como algo mais do que fraqueza. É 
irresponsabilidade, delinquência – o doente é viciado em 
substâncias ilegais, ou sua sexualidade é considerada 
divergente." 

 

Como se observa, a Aids afeta física e emocionalmente os seus portadores. O 

impacto do diagnóstico traz sentimentos como o medo do desconhecido, da rejeição 

social, da doença, da morte, do abandono da família, do companheiro e dos amigos, 

ansiedade, diminuição da autoestima, sensação de perda do controle, perda da 

função social e a estigmatização (GALVÃO et al., 2012). Este diagnóstico é quase 

sempre interpretado como um sinal de alerta sobre o fim dos sonhos, dos planos e 

possibilidades de vida (CARLESSO, CECCHETTO, SILVA, 2011). 
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Durante a descoberta da soropositividade pelo HIV os sentimentos dos 

pacientes são de dor e sofrimento, tornando o atendimento bastante difícil tanto para 

eles quanto para o profissional (LUZ; MIRANDA, 2010). Portanto, desenvolvem 

estratégias de enfrentamento para a construção de novos caminhos, particularmente 

quando se vivenciam as peculiaridades de uma infecção como o HIV, crônica e 

incurável, ainda envolta em estigma social, abandono e perdas (GALVÃO; PAIVA, 

2011). 

Concorda-se que a pessoa com HIV é discriminada e penalizada na sociedade, 

a qual vivencia conflitos emocionais de diversas naturezas, tais como: sentimento de 

culpa, rejeição, medo, tristeza, vergonha e responsabilidade quanto à contaminação 

e como contaminado. Dessa forma, observa-se que o fenômeno da discriminação e 

preconceito é perpassado para todas as pessoas que convivem com o soropositivo, 

pois passam por adaptações que requerem mudanças e enfrentamentos de toda a 

sociedade, sendo assim, a família também é afetada por sentimentos que geram o 

sofrimento mental (WAIDMAN; BESSA; SILVA, 2011). 

Lima e Freitas (2012) assinalam que a introdução da terapia antirretroviral de 

alta potência, somada às ações de prevenção e controle da infecção pelo vírus da 

Aids, tem resultado em alterações no padrão da epidemia. Nota-se uma mudança na 

história natural da doença, passando de um desfecho letal rápido com características 

uniformes para uma doença controlável, com caráter crônico, tendo atualmente 

evolução prolongada. 

Por conseguinte, apesar dos progressos obtidos no tratamento da infecção por 

HIV e Aids, o vírus persiste como uma questão crítica de saúde.  

A Terapia Antirretroviral (TARV) modificou a perspectiva da doença e, embora 

a Aids continue sendo uma doença letal, tem uma cronicidade controlada. Entretanto, 

a efetividade da terapia medicamentosa demanda uma diversidade de ações que 

garantam, além do amplo acesso, melhor qualidade no tratamento. Diante das 

melhorias e condições de tratamento, trazendo esperanças e possibilidade de vida 

longa, a pessoa com Aids passou a reestruturar sua vida (CARVALHO; PAES, 2011).  

A Aids assume, assim, possibilidades efetivas de controle, as quais provocam 

novos desafios e perspectivas. As intervenções para promover o enfrentamento à luz 

dos avanços da terapia antirretroviral, de um lado a adesão ao tratamento, do outro o 

fortalecimento do suporte social, a vivência plena da sexualidade e a concretização 
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dos projetos de vida são alguns dos tópicos de interesse diante da perspectiva de uma 

vida longa e com qualidade das pessoas soropositivas (MEIRELLES, et al., 2010). 

 

1.2. PROBLEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  

 

No Brasil, a Aids caracterizou-se desde o início de 1980 como um problema 

quase que exclusivo da área da saúde (GOMES et al., 2012). O diagnóstico provoca 

um impacto que leva as pessoas a refletirem sobre a Aids como o ponto final, como 

sua própria finitude física e social. A pessoa, ao se descobrir com uma doença 

incurável, vivencia conflitos que são comuns e fazem parte dos mecanismos de 

enfrentamento de qualquer situação desconhecida, envolvendo (de acordo com 

Kubler Ross ao estudar sobre doenças terminais) negação, raiva, barganha, 

depressão, isolamento e aceitação (BOTTI et al., 2009). 

A taxa de incidência de Aids em adultos em 2013 no Rio Grande do Norte foi 

de 20,1 e, na 7ª Região, onde localiza-se Parnamirim, foi 33,2. Os municípios que 

apresentaram maior número de casos de Aids acumulados de 2000 a 2013 foram: 

Natal (1929), Mossoró (419) e Parnamirim (342), que detém 8% dos casos de Aids 

registrados no Rio Grande do Norte. (SESAP, 2014).  

Estar com Aids não é somente estar com uma doença incurável, como ocorre 

com o câncer, por exemplo; pois, além do real espectro que possui, a doença ainda 

carrega consigo um estigma social muito grande. A sociedade não só tipifica a Aids 

como letal e provocadora de sofrimentos que beiram os limites do sobre-humano, mas 

também classifica a pessoa com Aids como inconveniente, imoral ou alguém que 

apresenta um comportamento inaceitável socialmente, gerando nessa pessoa a 

crença de que realmente é inaceitável (KUBLER-ROSS, 1987). 

No processo de disseminação da infecção pelo HIV, prolifera uma "epidemia" 

de significados, levando o indivíduo a um constante enfrentamento, seja de forma 

silenciosa ou explícita, de estigmas e discriminações. A presença do HIV na vida de 

uma pessoa produz várias alterações em seu cotidiano, representadas pela incerteza 

quanto ao futuro, medo da aproximação da morte, discriminação, mudanças na 

aparência causadas ora pela doença, ora pela medicação; na vida afetiva, acarreta 

dificuldade em estabelecer novos vínculos; na vida familiar, também são enfrentadas 

discriminação e hostilidade, levando a mudanças no projeto de vida (GALVÃO et al., 

2012). 
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Cabe ressaltar que o momento do diagnóstico e a trajetória com a vivência da 

doença proporcionam intensos questionamentos e mudanças nos hábitos de vida, 

porquanto muitas famílias não estão preparadas para enfrentar sozinhas tal situação, 

o que revela a importância de um trabalho conjunto entre profissionais, pessoas com 

Aids, familiares e comunidade, com vistas à diminuição do preconceito e humanização 

das relações sociais (BOTTI et al., 2009). 

O desgaste físico e psicológico que a infecção pelo HIV e a Aids geram nos 

pacientes faz com que estes sintam necessidades e tenham expectativas voltadas 

para um acolhimento intenso e uma assistência mais individualizada, além de 

perceberem com mais amplitude as diversas dimensões e o alcance de uma atenção 

à saúde qualificada, que pode contribuir, efetivamente, no seu processo de 

restabelecimento da saúde (GOMES et al., 2012). 

Atualmente, com o avanço do conhecimento e aumento de medicamentos 

antirretrovirais disponíveis, a sobrevida aumentou consideravelmente. Novas 

questões passam a se impor a soropositivos. Estas questões estão relacionadas à 

reestruturação da vida após o diagnóstico, de forma a conviver melhor com a 

soropositividade. 

Diante das informações discorridas e do levantamento literário realizado, 

constata-se que as pessoas afetadas pela Aids são alvos do estigma, do preconceito 

e da exclusão social, concomitantemente surgem os sentimentos indesejáveis, que 

podem desencadear o adoecimento psíquico. Define-se o problema de pesquisa: a 

trajetória de vida das pessoas com Aids com maior vulnerabilidade social inscritas na 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e suas interfaces cotidianas no 

Município de Parnamirim/RN. 

Para tanto, foram desenvolvidos questionamentos que nortearam a efetivação 

desta pesquisa:  

 Até que ponto o diagnóstico positivo para o HIV/Aids influencia no cotidiano? 

 Quais os sentimentos surgidos durante o processo da descoberta? 

 Quais experiências obtidas depois do diagnóstico positivo? 

 O que significa ser soropositivo hoje? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por buscar compreender o universo das pessoas 

que convivem com HIV/Aids. 

Dar voz a estes sujeitos, que são os motivadores e receptores das ações de 

saúde específicas para esta clientela, permite conhecer os seus anseios, medos, 

imagens, dificuldades, atitudes, barreiras e sentimentos construídos diante de um 

diagnóstico que constitui um fenômeno social que vem sofrendo transformações ao 

longo de quase três décadas da síndrome. 

Considerando as contribuições da história oral de vida, evoca-se a memória de 

pessoas para a transmissão das experiências vividas por meio das narrativas, em uma 

aproximação da realidade das pessoas que vivem com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. 

Conhecer as diversas facetas e as nuances das experiências construídas no 

cotidiano desses sujeitos contribuirá para melhorar a qualidade de vida daqueles que 

vivem com HIV/Aids, por meio de ações em saúde mais adequadas e satisfatórias. 

 

1.4 OBJETIVO 

 

Para responder aos questionamentos propostos, este estudo tem como 

objetivo: narrar a trajetória de vida das pessoas com Aids com maior vulnerabilidade 

inscritas na Secretaria Municipal de Assistência Social e a influência do diagnóstico 

no seu cotidiano em Parnamirim/RN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso Metodológico 

 

 



23 
 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Para empreender o objetivo desta investigação, optou-se como estratégia 

metodológica pela história oral, mais especificamente a história oral de vida. Trata-se 

de um estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa.  

A investigação qualitativa, segundo Deslandes et al. (2004), se preocupa com 

uma realidade que não pode ser quantificável por meio de variáveis, pois corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, no qual 

se trabalha com o universo de crenças, significados, aspirações, motivação, valores e 

atitudes. Por essa razão, o entendimento na pesquisa qualitativa não se dá pela busca 

da generalização e sim pelo aprofundamento de uma investigação para compreender 

um indivíduo ou grupo social; fato que não a coloca em desvantagem em relação à 

pesquisa quantitativa, pois, apesar de serem distintas, elas não se contrapõem, ao 

contrário, se complementam. 

Para Meihy, (2002), os trabalhos em história oral devem seguir alguns 

procedimentos e princípios, tais como: a escolha da colônia, a formação de rede, a 

entrevista, a transcrição, a conferência, o uso autorizado dos textos e o arquivamento 

das narrativas. 

Meihy e Holanda (2011) citam três gêneros de história oral: história oral de vida, 

história oral temática e tradição oral. Dentre as modalidades da história oral optou-se 

por trabalhar com história oral de vida, em que, por meio do diálogo com os 

entrevistados, há valorização de suas memórias ao elencarem os relatos das suas 

experiências vividas. 

A história oral de vida tem sido uma das formas mais cultivadas do gênero 

utilizada na área de Enfermagem. Como o próprio nome indica, trata-se da narrativa 

do conjunto da experiência de vida de uma pessoa. A história oral temática é quase 

sempre usada como metodologia ou técnica, pois frequentemente articula diálogos 

com outros documentos. Percebe-se ainda maior interferência do entrevistador, que 

direciona os temas de interesse (MEIHY, 2002).  

A tradição oral é a transmissão de saberes feita oralmente, pelo povo, de 

geração em geração, isto é, de pais para filhos ou de avós para netos. Estes saberes 

tanto podem ser os usos e costumes das comunidades, como podem ser os contos 

populares, as lendas, os mitos e muitos outros textos que o povo guarda na memória 
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(provérbios, orações, lengalengas, adivinhas, cancioneiros, romanceiros, dentre 

outros) (MEIHY, 2002). 

Nesse caso, estabeleceu-se como colônia pessoas com Aids inscritas na 

SEMAS. A escolha da rede, segundo Meihy, segue uma especificidade maior, pois é 

uma subdivisão da colônia que funciona como indicativo de como as entrevistas 

devem ser articuladas. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Thompson (1992) concebe a história oral como uma técnica moderna de 

documentação histórica que oferece os meios necessários para uma transformação 

radical no sentido social da história, uma vez que leva e extrai história da comunidade. 

Através dos relatos de experiências vividas pelos colaboradores, a história oral 

é capaz de evidenciar as visões de mundo das pessoas, valorizando suas memórias, 

sendo um processo sistematizado e planejado, previamente, em um projeto, em que 

a oralidade é registrada e transportada para o meio escrito, possibilitando realizar 

análises do contexto social e individual, que deverão ser interligadas e 

interdependentes (MEIHY, 2002). 

Na contemporaneidade, a história oral vem assegurando a produção de 

documentos e a realização de estudos que dizem respeito à vida social das pessoas, 

tendo como pressuposto: 

 

a percepção do passado como algo que tem continuidade hoje e cujo processo 
histórico não está acabado. É isso que a marca como história viva. A presença 
do passado no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. 
Nessa medida (...) ela garante sentido social à vida de depoentes e leitores, 
que passam a entender a sequência histórica e se sentem parte do contexto 
em que vivem (MEIHY, 2002, p.15). 
 

Para se assegurar a cientificidade da história oral, segundo Meihy (2002), há 

duas metas que devem ser garantidas, quais sejam: 1) o caráter de documento feito 

por relatos orais; 2) as derivações naturais da transferência do estágio oral para o 

escrito. 

No primeiro caso, segue o autor dizendo que, "em vista do conteúdo dos 

depoimentos, o que se diz é que comumente são cheios de interferência emocional e 

vieses variados". E, ao inverso do que se postula, é o conjunto desta inquietação que 
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interessa para a história oral, até mesmo porque é na emoção e na paixão de quem 

narra a subjetividade que reside o interesse deste método (MEIHY, 2002, p.47). 

No segundo caso, deve-se atentar que os processos de transformação da 

linguagem oral para a escrita demandam soluções próximas à literatura, e isso faz 

com que a equiparação com a ‘arte’ seja mais lógica. Ironicamente, é na justaposição 

com os conceitos artísticos, principalmente no tocante ao tratamento dado à 

linguagem, que reside a aceitação ampla da história oral (MEIHY, 2002). 

 

2.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS é um órgão integrante 

da Administração Pública Municipal Direta de Parnamirim/RN, responsável pelo 

planejamento, coordenação, controle e execução das Políticas de Assistência Social, 

com centralidade na família e com especial atenção nos grupos e segmentos 

vulnerabilizados pela pobreza, exclusão e desigualdades sociais, em uma perspectiva 

emancipatória, de forma integrada ao conjunto de políticas setoriais e em parceria 

com a sociedade civil, visando garantir os direitos sociais da população (SEMAS, 

2011). 

De acordo com documentos, a SEMAS (2011) tem por finalidade a efetivação 

da Política de Assistência Social integrada às políticas setoriais, visando à garantia 

dos serviços sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais 

e à universalização dos direitos sociais, através da implementação e/ou ampliação de 

serviços, programas, projetos e benefícios para famílias, indivíduos e grupos que 

deles necessitem. 

A SEMAS tem como atribuições: Planejar, coordenar, avaliar e executar a 

política de assistência social e de inclusão social, amparada nos princípios de 

igualdade, solidariedade e de cidadania; Planejar e coordenar a execução dos 

programas, projetos e atividades, que criem oportunidades de emprego e melhorem a 

renda da população menos favorecida; Fomentar, articular e implementar políticas de 

apoio a pessoas com necessidades especiais, propiciando-lhe os instrumentos e 

oportunidades de trabalho, lazer, habitação, mobilidade e acessibilidade, mediante 

parcerias com órgãos federais, estaduais, municipais e entidades civis; Adotar 

medidas para melhorar as condições de habitabilidade da população carente, bem 

como dos assentamentos subnormais.  
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Ainda contempla outras atribuições como: Planejar, coordenar e executar 

ações da assistência social que complementem as necessidades dos cidadãos em 

relação à família, à maternidade, à infância e à adolescência, e ao idoso; Executar 

projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo parcerias com organizações da 

sociedade civil; Assegurar assistência jurídica gratuita aos carentes e necessitados, 

nos limites de sua disponibilidade; Fomentar e implementar a política habitacional do 

município; Promover medidas compatíveis com a destinação institucional do órgão; 

Desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo chefe 

do poder executivo. 

O Município de Parnamirim detém 8% dos casos de Aids registrados no Rio 

Grande do Norte. O perfil epidemiológico do município mostra que entre os anos de 

2000 e 2013 foram diagnosticados 342 casos, colocando a cidade em terceiro lugar 

com maior número de casos, seguida de Natal e Mossoró (SESAP, 2014).  

De acordo com Meihy (2002), o tema leva em consideração um dos gêneros 

de história oral, o qual sintetiza o significado geral e específico da pesquisa e 

reverbera na orientação do assunto que levou à motivação da realização do estudo. 

Nessa perspectiva, o título do presente estudo reflete a orientação do assunto por 

fazer referência à colônia abordada. 

Para Meihy e Holanda (2011) a comunidade de destino tem fundamento 

psicológico e refere-se, entre outros, às experiências de cunho moral, como as de 

pessoas que vivenciaram dramas subjetivos, tais quais as que convivem com a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Com relação à colônia, este é um grupo amplo constituído por elementos que 

partilham entre si pontos em comum, como classe social, sexo e etnia, que são 

classes ligadas, portanto, a traços comuns de modo que identificam os segmentos 

dispostos à análise (MEIHY, 2002). 

Resumindo, é uma divisão em grande bloco da comunidade de destino que visa 

ao entendimento do todo pretendido e à viabilidade do estudo (MEIHY; HOLANDA, 

2011). No presente estudo, a colônia é composta por 186 pessoas com diagnóstico 

positivo para o HIV/Aids inscritas na SEMAS. 

A rede como parte constitutiva da colônia é tida como a menor parcela da 

comunidade de destino e é considerada, portando, subdivisão da colônia realizada a 

partir de cortes racionalizados para decidir sobre quem deve ser entrevistado e quem 

não deve ser (MEIHY, 2002). Foram entrevistadas pessoas com Aids que 
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apresentavam maior grau de vulnerabilidade social e demonstraram interesse em 

participar da pesquisa, depois da devida assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), bem como a assinatura da carta de cessão. 

A entrevista inicial que deve nortear a formação da rede é chamada de ponto 

zero, o qual é entendido como um colaborador que tenha amplo conhecimento sobre 

aquilo que se quer pesquisar na história do grupo ou de quem se quer fazer a 

entrevista central. (MEIHY, 2002). Nessa perspectiva, foi selecionado como o ponto 

zero para realização do estudo a pessoa mais antiga inscrita e ativa no programa. 

 

2.3 OS COLABORADORES 

 

Meihy (2002) chama a atenção para a diferenciação na pesquisa em que se 

utiliza a história oral como necessária e relevante entre o autor e o narrador. O autor 

consiste na pessoa responsável pela coleta da entrevista, pela direção do projeto e 

pelo material dito, gravado e usado. Enquanto que o narrador, assume o papel de 

personagem primordial no projeto, tendo em vista a detenção de maior liberdade para 

discorrer livremente sobre sua experiência pessoal, detendo também o poder do uso 

da entrevista.  

Meihy (2002) refere que, neste tipo de metodologia, o narrador deve ser 

reconhecido como colaborador porque esse termo expressa uma relação de 

compromisso entre o entrevistador e entrevistado, uma vez que a técnica de 

entrevista constitui algo que demanda dois lados pessoais e humanos.   

Nesse âmbito, a comunidade de destino foi formada por 186 pessoas com 

Aids inscritas na Secretaria Municipal de Assistência Social no Município de 

Parnamirim. A rede, por sua vez, projetou-se com 13 colaboradores, escolhidos a 

partir do ponto zero. 

 

 

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento utilizado para a coleta da história oral de vida foi a entrevista 

semiestruturada, que Marconi e Lakatos (2007) descrevem como uma forma de 

exploração ampla sobre determinado assunto, através de perguntas abertas que são 
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respondidas durante uma conversa informal, onde o entrevistador tem a liberdade de 

direcionar a conversação conforme julgue adequada. 

Meihy e Holanda (2011) ressaltam que o local de escolha para a realização da 

entrevista é de suma importância para que ela seja efetivada nas melhores condições 

possíveis, e o colaborador é quem deve indicar a localidade em que ele gostaria de 

gravar a entrevista. Desse modo, o local de escolha para a realização da coleta de 

dados definiu-se juntamente com os participantes da pesquisa, visto que cada um 

deles possuía diferentes pontos de vista quanto ao seu conforto e privacidade, além 

de garantir os preceitos bioéticos. 

A entrevista semiestruturada foi dividida em duas etapas, as quais estão 

dispostas como apêndice. 

A primeira parte corresponde às informações que caracterizam o colaborador, 

como nome completo, nome fictício, idade, sexo, naturalidade, estado civil, profissão, 

endereço residencial, telefone para contato, escolaridade, renda familiar e religião. 

A segunda parte refere-se às questões norteadoras, previamente formuladas 

para facilitar a narração dos eventos marcantes na trajetória dos entrevistados. 

Elaboraram-se as seguintes indagações: 

1. Há quanto tempo você tem conhecimento de que é soropositivo? 

2. Como era sua vida antes do diagnóstico positivo para o HIV? 

3. O que significa ser soropositivo hoje? 

4. O que você espera do futuro? 

Para gravação das entrevistas, utilizaram-se gravadores de áudio, e, com 

relação às demais informações que não podem ser gravadas, registrou-se no diário 

de campo. 

Sobre essa informação, Meihy (2002) recomenda a utilização de um diário de 

campo durante a realização da entrevista e também para efetuar registros da evolução 

do projeto. O caderno deve funcionar como um diário no qual estão dispostas as 

impressões obtidas durante a entrevista, registro de problemas, de aceitação das 

ideias dos colaboradores, entre outros. 

Com o término da realização das entrevistas, deve ser consolidada a próxima 

etapa, na qual os pesquisadores, objetivando estabelecer a continuidade do processo, 

remetem a cada colaborador cartas ou telefonemas de agradecimento pela estimada 

participação na pesquisa (MEIHY, 2002). Também sendo possível e-mail, frente à 
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popularização e à rapidez no sistema de informação entre pontos remotos ou 

próximos através do World Wide Web (www). 

Após ser ouvido pelo autor o conteúdo das gravações, passa-se à fase de 

transformação da gravação das falas registradas nas entrevistas em documentação 

escrita, com zelo para não descaracterizar a identidade dos colaboradores, na 

transcrição (THOMPSON, 1992). 

Finalmente, o último momento, ou seja, o da pós-entrevista, que se inicia após 

as entrevistas, denominado de transcriação, com retorno a cada um dos 

colaboradores, os quais revisarão o seu depoimento, incluindo ou excluindo 

informações. Segundo Meihy (2002, p.173), a conferência "é o momento em que, 

depois de trabalhado o texto, quando se supõe que este está em sua versão final, com 

hora marcada, o pesquisador entrega a versão para ser autorizada" e nesse momento 

assina a carta de cessão.  

Ressalta-se que para a apreensão das histórias de vida dos colaboradores com 

Aids mantiveram-se contatos prévios para a identificação desses colaboradores do 

estudo; formação da rede e coleta das narrativas dos colaboradores sobre sua história 

de vida, que ocorreu em dois momentos. 

No primeiro momento, realizou-se uma visita técnica no serviço para se 

familiarizar com a rotina e seus participantes. Apresentaram-se os objetivos e a 

relevância social do estudo, bem como o convite para participarem.  

No segundo momento, apreenderam-se as narrativas dos colaboradores 

sobre suas histórias de vida por meio de entrevistas, respeitando-se as fases de pré-

entrevista e pós-entrevista, mediante agenda. 

Ressalta-se que a pré-entrevista foi realizada com uma abordagem de caráter 

sigiloso e ético. Nessa abordagem objetivou-se preparar o encontro para aplicação 

das entrevistas. Nesse momento, os colaboradores são reinformados sobre os 

objetivos e o caráter científico e confidencial do estudo, da utilização de um recurso 

de áudio ou multimídia para gravação da narrativa, de um caderno de campo para 

registro de pertinentes, bem como da necessidade de um ambiente tranquilo, capaz 

de proporcionar o máximo de privacidade, e, principalmente, da importância de sua 

participação e envolvimento com o estudo. 

Após o aceite do convite, um novo encontro foi agendado para a realização 

das entrevistas respeitando-se a disponibilidade de cada colaborador, determinando, 

assim, o local, a data e a hora previstos, em espaço reservado, entendendo a 



30 
 

necessidade de manter um clima de serenidade, sem interferência de sons e ruídos. 

Nesse momento solicitou-se que assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), autorizando assim o desenvolvimento do estudo.  

Consideraram-se as recomendações de Meihy (2002) antes da coleta das 

narrativas. Informações pertinentes foram gravadas, como a data, o local e a hora da 

entrevista. Ainda, desejando proteger a identidade do colaborador e também evitar 

exposição e constrangimento, escolheu-se um nome fictício. 

 

2.5 TRANSCRIÇÃO, CONFERÊNCIA E ANÁLISE DAS NARRATIVAS DAS 

HISTÓRIAS  

 

A transcrição das narrativas ocorreu após o término das entrevistas, momento 

destinado à transformação da gravação oral em documentação escrita. De acordo 

com Meihy e Holanda (2007), esta fase apresenta três etapas, a saber: 1. Transcrição 

literal das narrativas, em que as falas, erros gramaticais, as repetições, os sons e 

ruídos foram preservados em seu estado bruto; 2. Textualização, onde as perguntas 

fundem-se nas respostas, as repetições e erros gramaticais são eliminados para 

oferecer maior relevância às narrativas em primeira pessoa; 3. Escolha do tom vital 

de cada narrativa.  

Concluída a transcrição das entrevistas e de posse dos textos narrativos e 

pré-analisados, iniciou-se a exploração do material, que segundo Bardin (2009) é a 

transformação dos dados coletados em conteúdos temáticos, por meio da codificação 

das entrevistas, determinando as temáticas que deverão ser discutidas.   

Analisaram-se as narrativas das histórias de vidas dos colaboradores através 

da técnica de análise de conteúdo temática. Segundo Bardin (2009), representa um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

Para Bardin (2009), os métodos da análise de conteúdo têm os seguintes 

objetivos: a ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento da leitura. Desse modo, 

ela reforça que a análise de conteúdo tenta realçar o que se encontra em segundo 

plano. Destaca, ainda, que o objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores 

que permitam inferir sobre outra realidade que não a da mensagem. 
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Para concretização da técnica de análise do conteúdo, etapas devem ser 

consideradas, não sendo determinadas, obrigatoriamente, a ordem cronológica das 

fases, e, ainda, o seu retorno sempre que se julgar necessário. Conforme Bardin 

(2009), elas são definidas como: pré-análise; exploração do material ou codificação; 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise correspondeu à etapa de organização propriamente dita através 

da sistematização de ideias, ocorrendo por meio de leituras exaustivas de todo o 

conteúdo do material transcrito para a documentação escrita, a fim de identificar os 

pontos convergentes e significativos ao tema. Nesse momento, fizeram-se pequenas 

correções linguísticas, porém, não eliminando o caráter espontâneo das falas. Sobre 

o tom vital, Meihy; Holanda (2007, p. 142) consideram-no como "um recurso usado 

para requalificar a entrevista segundo sua essência". 

A conferência, por sua vez, representa o momento em que o pesquisador 

entrega a cada colaborador a versão final do texto trabalhado para ser submetida à 

conferência e legitimação, e posterior autorização para uso, arquivamento e 

publicação dos resultados (MEIHY, 2002).  

As etapas processuais para captação das histórias orais de vida ocorreram 

de acordo com passos propostos: identificação das pessoas com Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, escolha dos colaboradores e formação da rede; 

conhecimento do local das entrevistas, identificando sua estrutura física e localidade; 

e por fim procedeu-se à coleta das narrativas das histórias orais de vida dos 

colaboradores do estudo, no local previamente estabelecido por cada um deles. 
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2.5.1. ETAPAS DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Etapas da entrevista – Esquema elaborado pela pesquisadora 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO 

DA 

ENTREVISTA 

ORIENTAÇÕES; 

INFORMAÇÕES 

TRANSCRIÇÃO 

TRANSCRIAÇÃO 

TOM VITAL 

CONFERÊNCIA 

TÉCNICA DE 

COLETA DOS 

DADOS 

ENTREVISTA 

SEMI 

ESTRUTURADA 

A PRÉ 

ENTREVISTA 

A ENTREVISTA 

A PÓS 

ENTREVISTA 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

No que diz respeito aos aspectos éticos, respeitaram-se as diretrizes e as 

normas que regulam as pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas pela 

Resolução n.º 466/2013 do Conselho Nacional de Saúde/MS, com a pesquisa 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sendo aprovada com o Parecer número 719.926 e CAAE: 

30408114.5.0000.5537. 

Após o deferimento favorável do CEP, foi feita a aproximação com os 

colaboradores da pesquisa inscritos na SEMAS para informar sobre os objetivos e o 

caráter científico a serem alcançados com a realização da pesquisa. Os que 

concordaram participar espontaneamente do estudo(,) assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado com uma linguagem simples, 

acessível e ao alcance do entendimento do colaborador, desta forma autorizando a 

realização da pesquisa. 

A pré-entrevista aconteceu no local escolhido pelo colaborador, fosse ele na 

sua residência ou outro local que o mesmo desejasse e que promovesse um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de uma boa relação de confiança entre o 

entrevistado e o entrevistador, assim como proporcionasse tranquilidade e calma a 

ambos. Nesse momento, foram expostas todas as informações pertinentes à 

pesquisa, como sigilo das informações relatadas, propósito e objetivo do estudo, 

utilização do gravador para registro sonoro das histórias de vida contadas, o uso do 

caderno de campo para anotações necessárias durante a coleta dos dados, assim 

como a liberdade de escolha dos colaboradores na cooperação da pesquisa. 

Definiram-se, em conformidade com o encontro programado durante a pré-

entrevista, o local, a hora e a data da entrevista propriamente dita, possibilitando a 

realização da coleta das narrativas das histórias de vida. Posteriormente agradeceu-

se aos colaboradores pela disponibilidade, receptividade e contribuição com a 

pesquisa desenvolvida. 

Reforçaram-se os esclarecimentos de que o estudo é confidencial, e, aos 

colaboradores, lhes foram assegurados os benefícios resultantes do projeto, as 

condições de acompanhamento, de tratamento ou de orientação e desistência em 

qualquer fase da pesquisa, oficializados por meio do TCLE. 
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O presente estudo ofereceu riscos mínimos à integridade psíquica, física, 

moral, social e econômica dos colaboradores, tendo sido asseguradas a 

confidencialidade e privacidade das informações, proteção da imagem, não 

estigmatização dos sujeitos e a não utilização das informações em prejuízo das 

pessoas envolvidas. 

Considerando-se que qualquer pesquisa pode oferecer algum risco, mesmo 

mínimo, para os participantes, assumiu-se total responsabilidade pelos pesquisadores 

que prestariam assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos 

previstos, assim como por qualquer custo referido pelos envolvidos, caso fosse 

comprovada legalmente a necessidade. 

Ao final, os colaboradores foram informados e convocados a assinarem a carta 

de cessão, após realização da conferência do material, para que fossem autorizadas 

tanto a utilização das gravações quanto as transcrições sem ressalvas. 
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3. ANALISANDO AS NARRATIVAS DAS PESSOAS COM AIDS 
 
3.1 PASSOS DA ANÁLISE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERFIL 
SOCIOECO

NÔMICO

• Nome Fictício; Naturalidade; Idade; Sexo; Escolaridade; 
Estado civil; Profissão; Renda familiar; Religião

DIÁRIO DE 
CAMPO

• Expressões, fatos e sons, assim como a impressão do 
entrevistador sobre o entrevistado.

HISTÓRIA 
ORAL DE 

VIDA

• Pré-entrevista 

• Entrevista

• Pós-entrevista

ANÁLISE DE 
CONTEÚDO 
TEMÁTICA

• Eixo 1: Preconceito e discriminação no conviver com Aids.

• Eixo 2: Reação frente ao diagnóstico e o processo de
adesão ao tratamento antirretroviral.

• Eixo 3: Enfrentamento religioso em pessoas com Aids.
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES 
 

Para garantir o anonimato dos colaboradores optou-se por identificá-los por 

nome de borboletas. A psicanálise moderna vê na borboleta um símbolo de 

renascimento. É considerada um símbolo de ligeireza e de inconstância, de 

transformação e de um novo começo. Não há outro animal que passe por uma 

metamorfose tão intensa e completa. Este poder de autotransformação é a energia de 

cura da borboleta dentro da visão xamânica. Mas a borboleta também nos traz outros 

significados, como liberdade, beleza e autoestima (DALLA, 2012). 

Todos os estágios pelos quais ela passa – ovo, larva, casulo e o novo 

nascimento como borboleta – são estágios que simbolizam o processo evolutivo da 

alma. A crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a borboleta que sai dele 

é um símbolo de ressurreição (DALLA, 2012). 

Quando a larva penetra em seu casulo escuro, ela representa o processo de 

autoconhecimento que se dá conosco quando penetramos profundamente em nosso 

interior. A partir do verdadeiro contato com o nosso íntimo podemos perceber nossas 

riquezas e beleza pessoal, provenientes de nossa essência. A partir de nossos 

mistérios aprendemos que podemos criar beleza. Isto nos traz um sentimento de 

liberdade e autoestima (DALLA, 2012). 

O termo grego "psyche" tinha dois significados: um deles era alma e o outro, 

borboleta, que simbolizava o espírito imortal. Na mitologia grega, a personificação da 

alma é representada por uma mulher com asas de borboleta. Segundo as crenças 

gregas populares, quando alguém morria, o espírito saia do corpo na forma de 

borboleta (DALLA, 2012). 

No Japão a borboleta é um emblema da mulher, por ser graciosa e ligeira. A 

felicidade matrimonial é representada por duas borboletas (masculino e feminino). 

Essas imagens são muitas vezes utilizadas em casamentos (DALLA, 2012). 

Para os mexicanos, os guerreiros mortos acompanham o Sol na primeira 

metade do seu curto visível, até o meio-dia. Depois os guerreiros descem à terra sob 

a forma de borboletas ou colibris. Essa associação se deve ao fato da analogia da 

borboleta com a chama. O deus do fogo asteca levava como emblema um peitoral 

chamado borboleta de obsidiana. Também é o símbolo do sol negro, pois atravessa o 

mundo subterrâneo durante seu curso. É o fogo oculto, ligado à noção de sacrifício, 

morte e ressurreição (DALLA, 2012). 
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Nossa alma está sempre passando pelos estágios da borboleta, repetidamente, 

numa espiral ascendente dentro do caminho evolutivo, atingindo uma oitava acima 

quando o ciclo é completado (DALLA, 2012). 

A caracterização dos colaboradores por nome fictício, naturalidade, idade, 

sexo, escolaridade, estado civil, profissão, renda familiar e religião encontra-se 

resumidamente apresentada no Quadro 2. 

 

 

Nome 
Fictício 

Naturalidade Idade Sexo Escolaridade  Estado 
civil 

Profissão Renda 
familiar 

Religião 

Borboleta 
Transparente 

Campo 
Grande/RN 

54 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Casado Pintor Até 1 
SM 

Católico 

Borboleta 
Folha  

Natal/RN 37 Feminino Primeiro grau 
incompleto 

Casada Doméstica Até 1 
SM 

Evangélica 

Borboleta 88 Nova Cruz/RN 40 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Casado Pintor Até 1 
SM 

Evangélico 

Borboleta 
Coruja 

Currais 
Novos/RN 

34 Masculino Segundo 
grau 

completo 

Casado Abastecedor Até 1 
SM 

Católico 

Borboleta 
Alexandra 

Natal/RN 29 Masculino Segundo 
grau 

completo 

Solteiro Cozinheiro De 1 a 
2 SM 

Católico 

Borboleta 
Cauda-fina 

Parnamirim/RN 19 Masculino Superior 
incompleto 

Casado Estudante Até 1 
SM 

Umbanda 

Borboleta 
Zebra 

Recife/PE 23 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Solteiro Cabelereiro Até 1 
SM 

Evangélico 

Borboleta 
Camuflada 

Natal/RN 40 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Solteiro Prostituto Até 1 
SM 

Evangélico 

Borboleta 
Pavão 

Carnaubais/RN 62 Feminino Primeiro grau 
incompleto 

Solteira Doméstica Até 1 
SM 

Católica 

Borboleta 
Branca 

Nova Cruz/RN 55 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Solteiro Aposentado De 1 a 
2 SM 

Católico 

Borboleta 
Mórmon 

Alto do 
Rodrigues/RN 

46 Masculino Segundo 
grau 

incompleto 

Casado Torneiro 
mecânico 

De 1 a 
2 SM 

Católico 

Borboleta 
Estranha  

Lagoa 
Salgada/RN 

50 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Solteiro Serviços 
gerais 

Até 1 
SM 

Católico 

Borboleta 
Monarca 

Natal/RN 43 Masculino Primeiro grau 
incompleto 

Solteiro Cabelereiro Até 1 
SM 

Evangélico 

Quadro 2 – Dados socioeconômicos dos colaboradores 

 

 
Avaliando o quadro sinóptico, observa-se que os colaboradores eram, 

predominantemente, naturais do Estado do Rio Grande do Norte, estavam na faixa 

etária dos 19 aos 62 anos de idade, destes, sendo 11 homens e duas mulheres. Na 
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sua maioria, possuíam o ensino fundamental incompleto e eram solteiros, e, apesar 

de possuírem uma profissão definida, não ganhavam mais que um salário mínimo.1  

Os dados socioeconômicos são preocupantes para essa amostra, dada a 

relação do nível de escolaridade e rendimentos financeiros baixos, e estes indicadores 

contribuírem para a baixa qualidade de vida e dificuldades de manter alimentação e 

moradia adequadas.  

 

3.3 HISTÓRIA ORAL DE VIDA: ANALISANDO AS NARRATIVAS DAS PESSOAS 

COM AIDS 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA TRANSPARENTE 

 

 

 

Suas asas, translúcidas, também são chamadas de “espejitos” (pequenos 

espelhos) pelos espanhóis. Essa característica da borboleta transparente se dá pela 

falta de escamas coloridas nos nervos das asas, assim, elas se assemelham a 

espelhos. Conhecida também como borboleta de cristal, que apresenta uma série de 

comportamentos interessantes, tais como longas migrações.2 

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Transparente tinha 54 anos, sexo masculino, natural de Campo 

Grande/RN, possuía o primeiro grau incompleto, era casado, pintor, católico, com 

renda familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada no dia 1º de novembro 

de 2014, às 14 h e 50 min., tarde ensolarada. O Colaborador recebeu o convite para 

                                                           
1 Valor do Salário Mínimo R$ 788,00. Decreto 8.381/2014. 
2 Disponível em: http://www.mdig.com.br/?itemid=23823. Acesso em: 05 de julho de 2015 
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participar da entrevista, aceitou prontamente. Fomos para sala da assistente social no 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e iniciamos a entrevista. 

Inicialmente tímido, de face sofrida, pele morena, flácida, utilizava um chapéu 

que lhe protegia a cabeça. Utilizava roupas simples, média estatura e magro. Durante 

toda a entrevista, mostrou-se à vontade após iniciarmos a conversa, não fez qualquer 

restrição ou imposição para compartilhar sua história. 

 

NARRATIVA DE BORBOLETA TRANSPARENTE 

...pessoas que você conhecia antes que olhava para você de um jeito depois 

começa a olhar de outro...  

 

Sei que tenho a doença há 6 

anos. Antes do diagnóstico eu tinha 

uma vida normal, que eu jamais 

pensaria que isso... eu ouvia falar muito 

e jamais pensaria que fosse acontecer 

comigo, mas de repente quando eu 

pensei, estava em uma situação que 

não me agradou muito (pensativo) mais 

fazer o quê? Já estava com ela, né?  

A mudança principal é em 

relação ao preconceito das pessoas, 

pois muita gente tem. Tem muita gente 

que não demostra, mais que tem. É isso 

que a gente sente mais, pois as 

pessoas que você conhecia antes que 

olhava para você de um jeito depois 

começa a olhar de outro.... Muda, com 

certeza! Para mim, é comigo, né? Eu 

sei! Mas não dou muito atenção para o 

que as pessoas acham, por que eu sei 

que eu tenho um problema.  

O que é que significa? 

(Pensativo). Que não é bom! Isso aí, 

para mim, não é bom. Como eu disse a 

você, é uma coisa que ninguém quer, 

mas que hoje eu me sinto tendo. O que 

eu sei é que nunca tentei me 

desesperar, sei que já estou com ela 

(doença) e tenho que relevar e tentar 

continuar do jeito que era a minha vida 

normal. 

Futuramente.... Eu quero 

continuar me cuidando! É importante, 

em primeiro lugar, se cuidar como eu já 

me cuido há esses 6 anos. De lá para 

cá, graças a Deus mantenho o 

tratamento. Depois que eu me internei 

no Hospital Giselda Trigueiro, não 

quero mais. 

Cheguei a me internar lá, graças 

a Deus depois desses 6 anos espero 

que não volte. Não sei o que vai 

acontecer daqui para frente, mas eu 
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quero que minha vida continue do jeito 

que ela é ou até melhor.

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA FOLHA 

 

 

Quando suas asas estão abertas, a borboleta-folha é uma verdadeira explosão 

de cores. Mas, quando fecha as asas, sua camuflagem acontece: ela fica idêntica a 

uma folha morta.3  

 

OLHAR DO NARRADOR 

A Borboleta Folha era natural de Natal/RN, tinha 37 anos, sexo feminino, 

possuía o primeiro grau incompleto, casada, doméstica, evangélica e com renda 

familiar de até 1 salário mínimo. Entrevista gravada no dia 2 de novembro de 2014 às 

13 h e 50 min., tarde nublada e chuvosa. A colaborada foi convidada a participar da 

entrevista e aceitou com um pouco de dúvida inicialmente, após se explicar toda a 

proposta e a questão ética da pesquisa, aceitou participar. 

Entretanto, observou-se que, após o esposo (Borboleta 88) solicitar entrar junto 

e participar do momento, houve uma mudança no humor da colaboradora. Demostrou-

se receosa na fala, pela presença do marido.  

Borboleta Folha, muito tímida e reprimida, iniciou seu relato muito emocionada, 

chorando, sem conseguir se expressar adequadamente, mas decidiu continuar. Em 

sua fala destacou principalmente os problemas enfrentados com a profissão.  

 

 

                                                           
3 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 05 de julho de 2015. 
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NARRATIVA DE BORBOLETA FOLHA 

...antes eu não tinha muitos problemas dos quais eu tenho hoje... não tinha 

problema nenhum com minha profissão. 

 

Eu descobri que tenho a doença 

em 2010. (Choro)... Assim, antes eu 

não tinha muitos problemas dos quais 

eu tenho hoje, vivia bem antes, não 

tinha problema nenhum com minha 

profissão.  

Hoje se eu for trabalhar e alguém 

descobrir que eu tenho a doença, fica 

com preconceito, e minha saúde 

também mudou, não tenho mais saúde, 

eu tinha antes e agora eu não tenho 

mais.  

Às vezes quando bate a 

lembrança você fica angustiado. Eu fico 

assim, eu penso... porque no começo, 

não sei o que foi que deu no irmão aí, 

aquelas amizades que eu tinha, minhas 

colegas, como eram muito próximas, aí 

ele comentou com elas para que elas 

fossem lá e me dessem uma força, 

ficassem do meu lado, mas não deu 

tempo para conversar com elas para 

não ficarem espalhando para todo 

mundo, entendeu? Eu não queria que 

elas soubessem, mas ele contou!  

Aí já tem algumas pessoas que 

já estão sabendo e tem o preconceito. 

Isso dificulta muito a vida da gente. 

(Pensativa). Eu não sei nem dizer o que 

eu espero para o futuro! 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA 88 

 

 

O padrão diferente de suas asas deu a ela esse nome. As listras formam 

claramente o número 88. Elas vivem no pantanal brasileiro. No entanto, a espécie está 

cada vez mais rara devido à destruição de seu hábitat.4 

                                                           
4 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 05 de julho de 2015. 
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OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta 88 era natural de Nova Cruz/RN, tinha 40 anos, sexo masculino, 

possuía primeiro grau incompleto, era casado, pintor, evangélico, com renda familiar 

de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada no dia 2 de novembro de 2014 às 

14:00 horas, tarde nublada e chuvosa. 

Borboleta 88 aceitou participar da entrevista, porém acompanhando a esposa 

(Borboleta Folha), afirmando não existir segredos entre eles. Durante a longa 

entrevista sua esposa permaneceu todo o tempo calada. Era um homem de meia 

idade, robusto, pele queimada do sol, vestindo regatas, bermudas e chinelos. Sempre 

segurando o capacete de sua moto.  

Inicialmente mostrou-se muito agitado e nervoso, porém, com o passar do 

tempo da conversa ficou bem à vontade durante toda entrevista. Destacou se sentir 

culpado pela esposa ter a doença. 

 

NARRATIVA DE BORBOLETA 88 

...coloco a culpa toda para cima de mim, sei que não tem mais melhora, existe 

somente o controle.  

 

Não é só eu que tenho 

envolvimento com essas coisas, muitas 

pessoas têm, né? Então, por ela 

(esposa) ter esse problema eu me 

culpo, porque eu estava morando com 

ela desde 2010 e de lá para cá a gente 

não sabia da existência desse 

problema, entende? Quando ela 

adoeceu primeiro do que eu, teve que ir 

no Hospital Giselda Trigueiro fazer 

exame. Aí, depois dos resultados foi 

que eu precisei ser chamado para 

poder fazer também e foi quando 

                                                           
 

detectou que estava iniciando esse 

problema entre nós.  

Eu convivo com ela, então a 

responsabilidade é entre eu e ela. 

Então, por isso, coloco a culpa toda 

para cima de mim, sei que não tem 

mais melhora, existe somente o 

controle. Tem o controle, né? Você fica 

se controlando, mas ela (esposa) vai se 

controlando melhor do que eu. De vez 

em quando eu fico por aí, tomo a 

medicação direitinho, aí dá um louca 

em mim eu vou e passo dois, três dias 

no meio do mundo, aí paro de tomar a 
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medicação, a primeira coisa que eu 

paro é de tomar a medicação. Aí, 

quando eu volto a fazer o exame na 

médica, ela pede todos os exames, aí 

dá sempre erro, nunca dá do jeito que 

ela quer. Aí eu vou e digo para ela: 

Doutora, não vou mentir para senhora 

por que eu faço isso, isso e isso... 

cheguei a me drogar, não sei se você já 

ouviu falar nesse tal de posto Xianca, 

você já ouviu falar, né? Posto de 

gasolina Xianca, às vezes eu ia para lá, 

não todo dia, toda hora, mais uma vez 

perdida no mês ou ano.  

Tem vezes que passo duas, três 

vezes no mundo, na casa de um, de 

outro, não é só conversando, aquele 

negócio não, é se drogando, bebendo, 

está entendendo? Aí só que, quando eu 

soube que estou com esse problema, 

minha prioridade é segurar mais um 

pouco assim em termos sexuais. Ou 

tem que ser só entre eu e ela, como a 

médica explicou, para nós não 

contaminarmos outras pessoas. Aí, 

com relação a isso eu fico me 

segurando. A gente tenta não botar a 

doença na nossa mente, porque senão 

vamos desanimar. Você tem que 

pensar para frente e andar para frente 

para a mente girar, porque no momento 

que você chegar a deixar essa terra 

aqui, todos vão para o mesmo canto, 

pois você sabe que o ser humano 

nasceu, vai ter que morrer um dia.  

Desde o momento que ela 

(esposa) se internou, quando ela se 

internou-se, aí pronto, tive que fazer 

todos os exames, aí de lá para cá foi 

que a médica falou para gente. A 

imunidade estava baixa porque o CD 4 

(molécula que se expressa na 

superfície dos linfócitos) dela estava 

em 29. E eu, como sou mais forte, o 

meu já estava em 13. Ela se internou 

primeiro do que eu, mas acredito que o 

certo era para ter sido eu primeiro, 

porque o convívio de droga, de bebida, 

essas coisas de farra, né? Aí a médica 

disse: “Rapaz, você é muito forte!”. Isso 

aí, quando a gente tem Deus no 

coração, sempre ilumina.  

Foi em 2010. Porque assim 

quando eu cheguei a servir o quartel, eu 

passei 6 anos e 8 meses, ainda no 

quartel não tinha esse problema. Pois 

sempre fazemos exames, doação de 

sangue, aí nunca tive esse problema. 

Em 2005 eu já conhecia ela, aí em 2005 

fui ficando mais amarrado nesse tal 

Crack, aí bebia muito, farreava muito.... 

Vai dando um descontrole na gente. 

Você chega a fazer coisas que você 

não quer, mais é aquela coisa que lhe 

obriga a fazer, é o vício, aí fica muito 

difícil. 
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Às vezes tem até a psicóloga 

nessa sala que ela viu e tentou me 

ajudar, ela conseguiu um tratamento 

para mim e poder se internar, aí eu 

disse que queria o internamento, mas 

eu não fui, não fui, eu falei até para ela 

que não dava para mim, por onde ela 

me indicou. Tem umas pessoas que já 

tinham furado, meu irmão, e ele estava 

lá nesse internamento, então não podia 

ficar perto dessa pessoa, porque de 

uma hora para outra as coisas 

poderiam se agravar por lá e seria pior 

ainda. Aí eu retornei, falei para ela, ela 

disse que estava tudo bem e disse que 

entraria em contato com outro setor e 

eu disse que queria, tudo bem. Passou 

acho que uns 15 dias ela ligou para 

gente, disse para vir aqui, eu vim e ela 

me indicou para o tal do CAPS, que é 

no bairro da Liberdade. Ela me disse 

que, quando eu chegasse lá no CAPS, 

eu iria me distrair com coisas de 

artesanato, algo do tipo... eu disse está 

certo, fui, cheguei e não gostei do 

ambiente, também já deixei de lado.  

Voltei e conversei com a médica, 

falei que não dava para ficar lá. Então 

ela disse que era para falar com a outra 

médica para ela passar medicação. A 

doutora passou a medicação, comecei 

a tomar, até que estava indo bem. 

Depois me deu uma doida pela minha 

safadeza mesmo... se a gente está com 

um amigo que não presta, com fulano, 

cicrano, se joga no meio do mundo de 

novo, aí começa a se drogar, você não 

se lembra de tomar a medicação, não 

se lembra de querer ir para casa, fica só 

na farra. Isso foi me dando descontrole, 

me dando descontrole, me dando 

descontrole... 

No entanto, às vezes é muito 

difícil você morar com uma pessoa 

sabendo desses problemas e querer 

lhe ajudar de todo coração e você ficar 

colocando essa pessoa para trás. Deus 

não concorda não! Ela me dá muita 

força, por exemplo, ela é muito 

batalhadora como eu sou, graças a 

Deus, eu não preciso pegar nada de 

ninguém porque eu recebo meu 

benefício, mas, mesmo se eu não 

tivesse recebendo esse benefício, eu 

teria como fazer minha profissão. Só 

que com esse problema ela me dá 

muita força, mas eu fico 1 mês, 15 dias 

aguentando tudo, quando eu tenho 

alguma raivinha, sistema nervoso ou 

stress, eu coloco tudo na mente e me 

jogo no mundo. Aí ela vai se preocupar 

como agora, ela está uma semana 

doente, porque sábado agora fez oito 

dias que eu saí, passei sexta, sábado, 

domingo, segunda, cheguei segunda 

às 11 horas da noite em casa, aí ela fica 

preocupada como as coisas estão 

acontecendo. Você vai, se dana no 
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mundo, não tem fé, ah, amanheceu 

morto, ah, mataram por lá.  

Mesmo morando perto do 

Potiguar tive um problema, estava 

saindo de casa e vieram tomar minha 

moto, virou aquela confusão, acabei 

levando um tiro de raspão na cabeça e 

fui para todos os lados, fui para o 

Deoclécio, do Deoclécio fui transferido 

para o Walfredo, fui fazer aquele monte 

de exames e um deles diz que meu 

cérebro está atrofiando por causa das 

drogas.  

Eu estava numa droga pesada, 

porque a maconha nem tanto, quando 

eu comecei, com uns 13, 14 anos, era 

um dia, outro não, final de semana ou 

uma festa era maconha mais o crack. 

Quando eu comecei a consumir o 

crack, nos primeiros meses você fuma 

assim, não quer nada mais. Tem um 

momento, quando você bota aquilo na 

mente, é de manhã, de tarde, de noite, 

você não quer comer, almoçar, tomar 

banho. Não adianta mais está fazendo 

nesse mundo coisas de jovem, porque 

isso é para quem é jovem, mas quando 

chega uma certa idade, como eu estou 

agora, é difícil... é dor nos ossos, dor de 

cabeça, dor no coração, estresse, é 

muita coisa, isso não leva a nada.  

Minha vida antes de saber da 

doença era mais tranquila, não como 

agora por causa do crack. Mas eu não 

me desespero com a situação não, 

porque sei que eu vou chegar onde 

Deus quiser e, se eu ficar fazendo isso 

que estou fazendo, vai piorar minha 

situação. Ela se internou com 1 dia e 

com 2 dias eu me internei no Giselda 

Trigueiro, aí eu fiquei acompanhando 

ela, porque tinha que dar atenção para 

ela e no momento não podia ficar como 

eu fiquei para ela, porque, como eu sou 

homem e estava com aquela força, mas 

aí era Deus que estava com uma 

proposta para mim e para ela, dizendo: 

“Você olha para ela, toma conta dela, 

porque o que aconteceu entre vocês 

dois não é de acabar o mundo não, é 

de se controlar.”.  

Quando a gente tem esse 

problema, há 10, 8 anos atrás você 

chegava a se aposentar ou você tinha 

seu benefício, hoje em dia já é 

diferente, para mim ganhar esse 

benefício tive que está empregado, 

graças a Deus eu tenho 25 anos de 

carteira assinada, sempre trabalhei. Ela 

trabalhava, saía, trabalhava, saía, 

sempre trabalhou também, mas com 

esse problema ela não pôde ter o 

auxílio-doença dela. Eles dizem que um 

salário dá para os dois, é uma coisa 

muito errada, porque se um salário dá 

para dois e para eles que ganham muito 

mais que um salário? Aí é complicado! 

Ficamos levando a pior, como agora. 
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O que significa para mim ter a 

doença é que, se você não se cuidar, 

outra pessoa não vai cuidar de você em 

seu lugar, não vai te dar conforto, vai 

querer que você caia na miséria. É bom 

quando a gente tem um 

acompanhamento médico, como agora. 

Quando a gente vai na consulta com a 

médica, ela implora para que fazemos 

as coisas da forma certa, porque ela diz 

que se a gente se complicar não vai ser 

culpa dela, que ela está fazendo o 

acompanhamento correto com a gente.  

A médica já falou comigo, eu 

disse: Doutora, não se preocupe, caso 

eu fizer alguma coisa, eu me 

responsabilizo por todos os erros que 

eu fizer e não vou culpar a senhora não. 

Aí ela: “Tudo bem!”. Mas ela não gosta, 

porque ela quer o bem. Já agora está 

complicado, porque ela (esposa) está 

com uma semana dando febre nela e, 

assim, esses problemas de estresse, 

tudo agrava para você com esse 

problema, qualquer coisa, você não 

pode ter raiva, você já fica com o 

sistema nervoso alterado, se for discutir 

é pior, você quer se danar no mundo, 

quer fazer uma bobeira e aí pronto, eu 

fico querendo pular.  

Eu estou vendo que de um 

tempo para cá as coisas não são como 

era há 7, 8 anos atrás, porque, essa 

doença, ela fica assim multiplicando os 

vírus se você não tiver aquele controle 

de pelo menos deixar no nível. Aí, se for 

ultrapassando do limite, vai chegar um 

momento que vai ficar aleijado, vai ficar 

cego, vai dar trombose...  

Para mim, não vou me 

prejudicar, porque tem o controle que é 

a medicação. Se eu tiver o controle da 

medicação que a médica passa todo 

mês, eu tenho certeza que eu vou viver 

muito mais do que certas pessoas. 

Agora, se eu fizer o que eu estou 

fazendo vai ser pior, porque quem está 

procurando o ruim para mim sou eu 

mesmo, porque eu vou fazer coisas que 

Deus não está concordando. E a outra 

coisa é que você está se prejudicando 

cada vez mais ainda e vai cair no poço, 

então eu tenho que ter força para eu 

poder falar assim com você, porque as 

pessoas que a gente fala são poucas 

que dão atenção para gente.  

E quando a gente chega e fala 

do problema que a gente tem, aí quer 

dar as costas, não quer saber mais de 

você, não sabe que você é um ser 

humano. Eu vejo muito preconceito nas 

pessoas, eu não gosto não, falo porque 

tenho que falar, mas você chegar a 

consumir 20 g de pedra que é o crack, 

10 g, 15 g, é muita coisa para uma 

pessoa que tem problema, é muita 

coisa, você passa dois, três dias no 

meio do mundo sem dormir, sem 
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comer, sem tomar banho, só sentado 

em um canto.  

Eu sei que se eu largar as 

drogas eu vou ter uma melhora de 50, 

70% em cima disso,porque eu vou ver 

que as coisas ruins vão sair e vão entrar 

coisas boas, então coisas boas vão 

encobrir aquele mal. Isso é muito difícil, 

porque às vezes eu estou numa boa, 

vai fazer 15 dias que não estou 

consumindo nada, aí já tem um 

problema, já começa me endoidecer, já 

começo a falar alto, já vai me dando 

aquele sistema nervoso, às vezes, 

quando eu estou conversando com ela 

mesmo,  ela toca num assunto, aí já 

parece que é uma ferida, aí abre de 

novo, aí eu vou querer fazer coisa 

errada sabendo que quem vai se 

prejudicar sou eu. 

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA CORUJA 

 

   

Tem esse nome pois nas asas, pelo lado de dentro, ela tem um desenho 

semelhante ao rosto de uma coruja, com destaque para os olhos enormes e abertos. 

Dizem que esta estampa serve de maneira eficiente para driblar seus predadores. Ou 

seja: parece um animal maior e mais perigoso do que realmente é. Também conhecida 

como corujão.5 

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Coruja era natural de Currais Novos/RN, tinha 34 anos, sexo 

masculino, possuía segundo grau completo, era casado, profissão abastecedor, 

católico e possuía renda familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 

                                                           
5 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta-coruja. Acesso em 07 de julho de 2015. 
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2 de novembro de 2014 às 14 h e 30 min. Este dia, foi bem chuvoso, porém com a 

temperatura quente.  

Coruja aceitou colaborar com a entrevista sobre sua história de vida. Fomos 

em direção a um consultório médico que estava vazio nessa tarde e realizamos nossa 

conversa. 

No primeiro contato que tive com Borboleta Coruja percebi que dificilmente 

compartilharia comigo sua história de vida. Extremamente tímido, desconfiado e 

envergonhado, aparentemente triste, fechado para as pessoas. Estatura alta, porte 

magro, usava uma jaqueta de couro e calças jeans, sua face não mudou em momento 

algum durante a entrevista. Ele mal conseguia olhar para mim, todo o tempo olhando 

para mesa, mãos, gravador, e suas respostas eram monossilábicas.  

 

NARRATIVA DE BORBOLETA CORUJA 

Não mudou nada! 

 

Sei que eu tenho a doença 

desde outubro de 2013. Minha vida 

antes do diagnóstico era normal, eu 

trabalhava, estudava, fazia curso. Hoje 

em dia, faço a mesma coisa.... Não 

mudou nada.  

Para mim, ter a doença não 

mudou nada, está do mesmo jeito. Eu 

não vejo mudança porque eu não falo 

para todo mundo que eu tenho a 

doença, só quem sabe é minha mãe. 

Espero ficar bom da Aids, estou 

tomando o coquetel. 
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HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA ALEXANDRA 

 

 

É a maior borboleta do mundo e sua envergadura pode chegar a 30 

centímetros. Quando está na fase de larva, ela come plantas venenosas e, quando 

passa pela metamorfose, ela própria fica venenosa e um predador que a coma vai 

passar mal.6  

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Alexandra era natural de Natal/RN, tinha 29 anos, sexo masculino, 

possuía segundo grau completo, era solteiro, cozinheiro, católico e com renda familiar 

de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 2 de novembro de 2014 às 14 h 

e 45 min., tarde chuvosa, o ambiente da entrevista era tranquilo, e não houve 

interferência de terceiros. 

Alexandra era um homem jovem, robusto, pele queimada do sol, cabelos 

escuros e curtos, andar firme, de voz grave e educado. Trazia consigo algumas folhas 

de papel, como resultados de exames ou solicitações para mostrar para a médica de 

plantão no dia. Vestia bermudas e camisa, nos pés, sandálias, e no rosto, um sorriso 

simpático. 

Ficou bem à vontade durante toda entrevista, não se mostrou incomodado com 

a presença do gravador, demonstrou o medo em se relacionar novamente com as 

pessoas. Durante sua fala mostrou-se muito pensativo. 

 

NARARATIVA DE BORBOLETA ALEXANDRA 

...aparece sempre uma pessoa que você queira se relacionar e você fica 

com aquele medo, aquele anseio da pessoa, de você transmitir... 

                                                           
6 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 08 de julho de 2015. 
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Tenho a doença há 2 anos e 7 meses. 

(pensativo)... eu era muito de festa, de 

farra, de sair e ficar com uns 5, a 

quantidade de pessoas que apareciam 

na noite durante uma festa. Já, hoje em 

dia, é diferente! As pessoas também 

dizem que eu mudei bastante e eu acho 

que até para melhor, porque hoje eu 

estou me cuidando mais e antes eu não 

era assim. É (pensativo)... deixa eu ver! 

Às vezes fica chato, porque aparece 

sempre uma pessoa que você queira se 

relacionar e você fica com aquele 

medo, aquele anseio da pessoa, de 

você transmitir para outra pessoa, e 

vem toda aquela situação novamente. 

No meu caso eu prefiro assim... eu dei 

uma cortada em relação a isso, eu 

estou vivendo normalmente, só que em 

questão de relacionamento eu não 

estou tendo por causa desse medo, por 

mais que tenha modos de prevenir, 

como a camisinha e outras coisas, 

mesmo assim eu fico preocupado e 

ninguém sabe que eu tenho a doença. 

Espero que encontrem a cura da 

doença, porque, querendo ou não, você 

leva uma vida normal, mais bem lá no 

fundo sempre vai ter uma coisinha que 

fica sempre lhe cutucando e dizendo: 

cuidado, não faça aquilo, não faça isso, 

tenha cuidado com isso. Por isso eu 

espero que um dia encontre a cura.  

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA CAUDA-FINA 

 

 

Uma das poucas borboletas verdes do mundo, conhecida pelo formato de sua cauda 

e pela sua cor vibrante.7 

 

 

                                                           
7 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 08 de julho de 2015. 
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OLHAR DO NARRADOR  

Borboleta Cauda-Fina era natural de Parnamirim/RN, tinha 19 anos, sexo 

masculino, possuía ensino superior incompleto, era casado, estudante, religião 

umbanda e com renda familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 3 

de novembro de 2014 às 13 h e 45 min., tarde calma e ensolarada, o ambiente da 

entrevista era tranquilo, e não houve interferência de terceiros. 

Borboleta Cauda-Fina era um homem bem jovem, emagrecido, pele morena, 

cabelos com alguns fios claros e curtos, andar firme, de voz grave, educado e muito 

simpático. Vestia bermudas e camiseta regata, nos pés, sandálias, utilizava um boné 

o qual ficava manipulando várias vezes durante a entrevista e, no rosto, um sorriso 

cordial. 

Ficou bem à vontade durante toda a entrevista, não se mostrou incomodado 

com a presença do gravador, contou sua história de vida com detalhes e mostrou-se 

inicialmente frustrado com a interrupção do seu sonho em ser técnico em 

enfermagem. 

Durante a entrevista percebi que, apesar das intempéries da doença, o 

colaborador se portava de maneira otimista e positiva com relação à vida e suas 

expectativas. Apesar de muito jovem, a todo momento dizia palavras de motivação. 

 

NARRATIVA DE CAUDA-FINA 

Foi terrível, porque eu tive que desistir do meu sonho. 

 

Vai fazer dois anos que eu tenho 

a doença. Começou quando eu fazia 

técnico de enfermagem, olha só como 

as coisas são... Com o tempo foi morar 

um casal ao lado da minha casa e eu 

nunca tinha tido uma experiência com 

uma pessoa do mesmo sexo, mas essa 

pessoa me encantou tanto que ele 

chegou até a mim e pediu e eu fiquei 

meio receoso, por ele ser uma pessoa 

casada e eu também, não tinha 

intimidade com a mulher dele, também 

não ia ficar com a consciência pesada.  

Certo momento eu cedi, porque 

a gente é de carne... e eu não tinha 

estudado ainda sobre essa área e o 

povo falava muito sobre: “Ah, fulano 

está com Aids... não sei o quê, Aids não 

sei o quê”, eu nem tinha noção daquela 

coisa toda. Tinha uma vida monótona, 

mas, depois que eu conheci ele, 

comecei a ficar e ele não aceitava ficar 
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com camisinha, não aceitava, e eu 

também não me importava, e o tempo 

foi passando, ia chegando 6 meses do 

convívio, não digo que é relação não, 

porque é muito forte o termo “relação”.  

Um dia eu estava me 

aprofundando mais na área do técnico 

de enfermagem, aí comecei a estudar 

sobre a doença e chegou a tal disciplina 

que ficou justamente para eu 

apresentar sobre o tema “Aids”. Eu fui 

me aprofundando no assunto e... que 

tem todos os sintomas, tem as 

glândulas no pescoço, e eu estudando 

aquilo e passando a mão no meu 

pescoço e sentindo tudo, e eu me 

aperreei, já fiquei nervoso, cada 

pedacinho pra mim era um choque, e 

febre noturna, suor noturno, quer dizer, 

e febre, uma febrezinha que ia e 

voltava, e uma fadiga. Enjoando e tudo, 

eu até brincava comigo mesmo: eu 

devo estar grávido! Era uma coisa 

muito estranha, porque tudo que eu 

estava estudando eu estava sentindo, 

foi uma sensação terrível e um peso na 

consciência. E eu me toquei que nós 

tínhamos uma relação aberta e ele 

ficava com outras pessoas e, se ele não 

ficava com camisinha comigo, então 

com outras pessoas também não. Mas 

eu também não estranhava, porque ele 

era um homem forte, bem musculoso, 

grandão... e quem tem Aids é tudo 

magrinho, me enganei logo assim, e foi 

bastante difícil.  

Eu fui pesquisando, me 

aprofundando, me aprofundando, 

porque o curso dá um certo tempo para 

a gente se aprofundar bastante, para 

chegar na hora e fazer uma 

apresentação bonita. E eu pesquisando 

mais coisas e me aperreei, queria 

porque queria fazer um teste e não 

sabia como chegar em um canto e fazer 

um teste, perguntei primeiro à agente 

de saúde do bairro e ela disse para ir 

em um lugar. Fui bater até na 

maternidade, de tão aperreado que eu 

estava, para fazer um teste, mais na 

hora não deu certo e aquela situação foi 

me deixando doido. Me indicaram o 

SAE, que era em Monte Castelo na 

época, e fui, quando cheguei lá, fui até 

com um amigo meu nesse dia, parecia 

que eu ia fazer, mas eu já estava 

sabendo que era positivo, já fui 

consciente por conta dos sintomas e 

por eu estar estudando sobre aquele 

tema tão pesado, que se tornou um 

peso para mim.  

Quando saiu o resultado, a gente 

não desiste... eu disse: deu negativo, 

né? Aí ela: “Lamento informar...”. Ela 

soube explicar, me conscientizar, mas 

eu não aguentei, na hora eu desmaiei. 

Foi um choque tão forte para mim, foi 

um choque muito pesado, uma coisa 
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muito sobrenatural, um absurdo, 

parecia que minha vida tinha mudado 

naquele minuto, uma coisa muito 

estranha. E o psicológico da gente é tão 

sobrenatural que mudou tudo, parecia 

que eu ia morrer, vem passando dez mil 

coisas na mente da pessoa e eu peguei 

cheguei até em casa chorando e minha 

mãe sem entender nada, minha mãe 

sem entender o que foi.  

Eu sem palavra para dizer... eu 

ia contar como eu adquiri? Porque era 

um segredo meu com ele e eu sabia o 

que ele tinha, e com certeza a mulher 

dele também tinha, e a revolta que ia 

ser, a explosão que ia ser, porque 

ninguém ia aceitar. Eu ia ser o demônio 

da história, mas tranquilo que eu fui 

apenas mais uma vítima, porque eu fui 

safado sim, por ter me envolvido com  

ele, ele sendo uma pessoa 

comprometida. Mas eu tenho certeza 

de uma coisa: ele passou para mim, 

isso foi, passou para mim e para 

esposa dele, e foi uma coisa muito 

difícil, porque a primeira pessoa que eu 

contei foi minha tia, porque minha tia é 

enfermeira, e eu me senti mais à 

vontade com ela, e eu desabafei, não 

aguentei, comecei a chorar.  

Já tinha desenvolvido um HPV 

em mim e foi mais difícil ainda por 

minhas imunidades estavam muito 

baixas, e eu tive que contar logo tudo, 

contar é da minha opção sexual, contar 

do envolvimento com ele, que foi mais 

difícil ainda, que foi um caos, minha 

vida virou. Ela (mãe) ficou muito... 

chorou bastante, não queria aceitar, 

mas eu sentia que estavam com pena 

de mim, do que ter sido uma obrigação 

aceitar. Não sei se foi impressão minha, 

mas foi muito difícil, porque eu sentia no 

olhar de todos, porque minha família 

toda ficou sabendo e eu vi no olhar de 

todos aquele olhar de pena, que é o 

mais difícil, é o mais difícil, é o mais 

difícil de todos!  

Por incrível que pareça, na 

mesma semana eu tive que apresentar 

esse seminário. Na hora eu não 

conseguia, comecei a chorar, eu não 

consegui, foi muito estranho, muito 

complicado dizer: não façam isso, 

porque lá na frente vai ser mais difícil 

ainda, então não é melhor prevenir 

antes? Por isso que... Eu não sabia 

nem as palavras que eu usava, mais eu 

tive que expor de uma maneira dizendo 

que era um parente meu, para não 

perceberem que era eu, mas eu acho 

que todo mundo sacou. Minha 

professora de semiotécnica sacou, 

porque ela chegou até mim, estava 

perto de aplicação de seringa, e ela 

conversou comigo e foi bastante difícil, 

porque ela chegou até a mim e disse: 

“Eu vou ser sua amiga a partir de agora, 
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quero lhe dizer uma coisa: para você 

continuar o curso de técnico de 

enfermagem, que você continue, mas 

que vai ser bastante complicado para 

você entrar na área, porque sua 

imunidade é diferente da dos outros, é 

muito baixa, aumenta, baixa, aumenta, 

aquela coisa e outra, todo mundo vai 

estar praticando na hora, injeção, 

punção, administração de 

medicamentos, e é muito complicado. 

Não me sinto segura em deixar um 

fazer no outro sabendo que você está 

com Aids.”.  

Foi um baque terrível, porque eu 

tive que desistir do meu sonho. Não 

desisti pensando naquele momento, 

naquela aula, pensando futuramente na 

minha própria segurança. Foi muito 

difícil, tenho nem como explicar, se 

estourou a bomba do cara que eu me 

envolvi, eu levei vários nomes, foi muito 

difícil. Eu só sei que foi uma coisa que 

mudou minha vida completamente. 

Mas lhe digo uma coisa, minha família 

está toda do meu lado, me ajudando, 

porque me deram força, disseram: 

“Não! Se não for nessa área, você quer 

fazer o quê?”. Aí pagam para mim fazer 

pedagogia e já é outra coisa, porque a 

gente tem que buscar as melhoras, a 

gente tem que buscar crescer, não 

viver na mesma, porque a vida é tão 

curta, se a gente não aproveitar cada 

minutinho... Também busquei uma 

religião que me agrada. Muitos têm 

preconceito, mais eu busco força 

espiritual, acho que todo mundo tem 

que respeitar, porque gosto cada um 

tem o seu, e o Deus é sempre o 

mesmo. A gente não passa de um pó, 

a gente só lucra aquilo que vive na vida, 

então eu estou vivendo.  

Eu posso dizer a você que estou 

vivendo a cada minutinho como se 

fosse o último, e digo a todo mundo 

aproveite a vida, viva do lado de quem 

você gosta, não tenha medo de 

arriscar. Hoje encontrei uma pessoa 

que é só meu, não é nada dividido com 

ninguém, mora comigo, minha mãe me 

deu uma casa para morar e todos me 

ajudam, ele gosta muito de mim e ele 

não tem, ele não tem o vírus... ele sabe 

que eu tenho, ele me aceita. Eu vou 

colocar uma indiscrição no meio da 

conversa... ele faz coisas que nem 

quem não tem faz, eu me previno acima 

de tudo, porque o que eu não quero 

para mim eu não quero para o meu 

próximo, porque a vida dá tanta volta...  

Eu estou vivendo e não vou 

deixar de viver até o último segundo. É 

uma frase curta, mais direta... estou 

vivendo e me cuidando, porque a gente 

é aquilo que come, que se alimenta, 

porque tem tanta gente que está doente 

e não sabe por quê, porque a 
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alimentação é superimportante, para 

mim é o mais importante. E buscar 

força espiritualmente, principalmente 

porque o espiritual mexe no emocional, 

a gente estando para cima pode estar 

doente como for, mas tem a 

consciência que vai vencer e isso ajuda 

bastante. Você fazendo o conjunto do 

psicológico positivo, alimentação e 

distração, porque mente vazia é oficina 

do diabo, é o ditado que todo mundo diz 

e eu concordo completamente. Busco, 

vendo as coisas, estudo, faço uma 

coisa ou outra, cuido de menino se 

precisar, não tenho vergonha não de 

dizer, faço outros cursos se aparecer, 

faço informática, faço não sei o quê, 

inglês, o que for aparecendo para mim 

eu tenho que aproveitar, agarrar com 

unhas... a chance bate na porta... a 

porta vem, a gente tem que abrir e 

agarrar com todas as forças. 

Eu espero completar todos os 

meus objetivos.... Não! Eu vou 

completar os meus objetivos. Eu sou 

determinado, quando eu digo que vou, 

eu vou e faço! E digo para todo mundo: 

sejam determinados, vão em frente, 

não desistam não, porque pessoas 

fracas que desistem no meio do 

caminho, a vida é um caminho, os 

fracos que param. Isso, o HIV? O HIV é 

mais uma pedrinha, pedrinha que eu 

posso chutar, vai estar sempre ali, mais 

eu posso caminhar mesmo com ela, 

levar a vida normal, não estou morto 

ainda. Enquanto eu tiver com suspiro, 

tiver de pé, nem na cama, porque eu 

acho que as barreiras vêm para 

fortalecer a gente, a gente está na 

cama é para pensar, para se fortalecer, 

é assim, assim é a vida, a gente 

aprende é com as quedas.  
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HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA ZEBRA 

 

 

Possui longas asas com listras amarelas e chamativas. Pode habitar diversos 

ambientes, desde florestas até jardins. É comum na Flórida e é considerada a 

borboleta – símbolo do estado. É uma borboleta comum, encontrando-se em vários 

hábitats, sobretudo associada a árvores de fruto. Tem duas gerações por ano, e as 

larvas alimentam-se de folhas de algumas rosáceas.8 

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Zebra era natural de Recife/PE, tinha 23 anos, sexo masculino, 

possuía primeiro grau incompleto, era solteiro, cabelereiro, evangélico e com renda 

familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 3 de novembro de 2014 

às 14 h e 30 min., tarde clara e ensolarada, o ambiente da entrevista era tranquilo, e 

não houve interferência de terceiros. 

Borboleta Zebra era um homem jovem, emagrecido e alto, pele clara, cabelos 

escuros e curtos, andar firme, de voz grave e educado. Vestia bermudas de tecidos 

finos e camisa, nos pés, sandálias, e no rosto, um sorriso simpático. Ficou bem à 

vontade durante toda entrevista, não se mostrou incomodado com a presença do 

gravador.  

Durante a entrevista, percebi em Borboleta Zebra o sofrimento vivido pelas 

questões sociais, psíquicas e biológicas que envolvem o contexto da doença, 

mostrou-se extremamente desacreditado em ter a doença e acreditava 

profundamente que estava curado.  

                                                           
8 Disponível em: https://vidaterra.wordpress.com/2011/03/01/imagem-do-dia-iphiclides-feisthamelii/. Acesso 
em: 09 de julho de 2015. 
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NARRATIVA DE BORBOLETA ZEBRA 

...eu tentei me suicidar três vezes, mas não me suicidei porque se eu me 

suicidasse eu ia para o inferno... 

 

Descobri agora em fevereiro que 

tenho Aids. Minha vida antes era ótima, 

tranquila, era calma, eu fico me 

perguntando às vezes, às vezes eu 

ficava me perguntando como foi que eu 

peguei essa doença, porque eu não era 

de estar com um e com outro, eu saía 

para as farras, para as festas, mais 

sempre eu tinha o meu parceiro. Meu 

parceiro também já fez exames e ele 

não tem a doença.  

Depois de um tempo eu 

comecei, no caso, eu comecei a ficar 

doente ano passado. Em agosto, eu 

comi uma coxinha, essa coxinha atacou 

o meu estômago e eu pensei que era 

uma bactéria. Depois dos remédios até 

que melhorou, mais e depois disso 

passou acho que uns 15 dias, e fui 

inventar de comer um sanduiche de 

calabresa de porco. Aí depois atacou 

de novo meu estômago e piorou mais 

ainda a situação. Depois fiquei tendo 

disenteria, disenteria, disenteria... e 

dando febre, e com um tempo parou, 

não tive mais, a febre foi parando. 

Antes disso eu tinha ido para 

uma farrinha na casa de um amigo 

meu, e nesse dia que eu estava na casa 

de um amigo meu, isso tudo eu vim 

descobrir agora na igreja, que eu 

estava na casa de um amigo meu, 

estava eu, meu tio e um outro tio, e a 

gente bebendo, ele pegou e começou a 

dizer que eu estava com o vírus da 

Aids, como se estivesse jogando uma 

praga: “Você está carimbada, você está 

com Aids”.  

Começou a falar um bocado de 

coisa e eu disse que estava 

repreendido em nome de Jesus, e as 

meninas até nem gostaram, porque ele 

estava fazendo essas brincadeiras 

chatas, pronto! Com pouco tempo eu 

adoeci, depois que ele falou isso. Aí 

depois veio tudo na minha cabeça, 

começou Deus me revelando um 

bocado de coisa, Deus me revelou 

quem fez macumba para mim.   

Como eu estou na igreja, estou 

frequentando direitinho, aceitei tudinho, 

mudei bastante, não bebo mais, não 

fumo. Eu fumava, mais não era aquele 

escândalo não, era socialmente. Eu 

gostava muito de beber, mais no final 

de semana, porque você passa a 
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semana todinha trabalhando, no fim de 

semana você quer ter pelo menos uma 

liberdade. Eu mudei bastante, eu tentei 

me suicidar três vezes, mas aí eu não 

me suicidei porque eu sabia que se eu 

me suicidasse eu ia para o inferno. Eu 

sempre pensei nisso, eu disse: não, 

não vou fazer isso não, porque, a 

pessoa que tira a própria vida, ela vai 

pro inferno, e fazia uma oração. Eu não 

sei lhe explicar por que tentei, não sei 

se foi pelas coisas que fizeram para 

mim. Porque no dia que ele falou isso, 

ele recebeu uma pomba gira. E no dia 

que aconteceu isso ele mandou eu 

tomar um champanhe, todo mundo que 

estava ao redor tomou e eu não sabia 

de nada, de sabedoria de nada, era 

fraco, aí tudo aconteceu. Quando fui 

cair em mim, acho que foi a mais ou 

menos 1 mês, eu nem suava, agora 

estou suando muito.  

Quando foi, tem mais ou menos 

1 mês, aí eu disse: pastor, ele é até lá 

de João Pessoa, eu disse: pastor, pelo 

amor de Deus, faz uma oração em mim, 

porque eu não estou aguentando mais 

não, minha vida está acabando, minha 

vida não é mais a mesma não. Pastor 

só disse: “Cala a boca, já sei o que está 

acontecendo tudinho com você!”. Botou 

a mão aqui em mim (barriga), começou 

a orar, aí Deus revelou a ele. Ele disse: 

“Você já foi para o centro de 

macumba?”. Eu disse que já tinha ido, 

fui para olhar, ver como era. Mas eu ia 

e nunca acreditava nas coisas, eu 

pensava que era safadeza do povo. E 

ele pegou e disse: “Deus está aqui me 

revelando que fizeram bruxaria, 

macumba para você ficar com isso, e 

muita inveja das grandes em cima de 

você. E como você está fraco, a carga 

em você fica muito pesada, você fica 

fraco, não quer se alimentar, não quer 

sair...”, e já fazia muito tempo (estalar 

de dedos) que eu estava afastado de 

todo mundo. Deus já afastava todo 

mundo de mim e eu estava sozinho, 

agora para cá que estou até melhor, 

com vontade de comer.  

Quando comecei a tomar o 

remédio, não consegui dormir, mais é 

uma agonia, coçar a pele, é uma 

coçadeira, o olho arde, um queimar, 

uma agonia, querendo botar comida 

para fora. Como eu creio muito em 

Deus, assim.... Sempre tive fé em 

Deus. Como eu disse, como tem 

médico aqui que só vai saber quando 

tiver a prova na mão, porque duvida das 

coisas de Deus, e nisso teve um ciclo 

de oração, e nesse ciclo de oração 

Deus veio e me curou. Deus disse que 

eu estava curado, porque isso foi obra 

do inimigo, e disse que eu só tivesse 

paciência, ficasse na minha quieto, 

tomasse os remédios, tranquilo, e que 
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os exames iam dar tudo certo, com os 

resultados tudo negativo. E assim, eu 

creio muito, sabe, e eu creio que eu 

estou curado, eu não tenho mais o vírus 

da Aids. Agora, como é o processo da 

tuberculose, aí tem que tomar o 

remédio para poder limpar. A médica 

até que estava ali, eu disse a ela que 

estava curado, ela olhou pra mim e 

disse: “Você vai tomar esse remédio 

aqui pro resto da vida!”. Eu repreendi na 

hora, eu disse está repreendido em 

nome de Jesus, não vou tomar não, só 

tem uns dias.  

O pastor já me disse: “Fique 

tranquilo, deixe só os resultados do seu 

exame chegar que você vai parar de 

tomar esses remédios.”. E pronto, eu 

estou feliz, minha vida não era de ficar 

de bagunça, de ficar com um ou com 

outro, de me prostituir não. Assim, 

sempre vivia com a família, se eu 

estivesse solteiro e aparecesse alguém 

para mim ficar e fosse do meu agrado, 

eu ficava. O meu último relacionamento 

foi o ano passado, já faz mais de um 

ano que não tenho relacionamento com 

ele. No mesmo tempo, no tempo que eu 

fui para Recife, ele se internou porque 

ele usava maconha e ele queria deixar 

a droga. A mãe dele é uma ótima 

pessoa, o pai dele é uma ótima pessoa, 

me dava muita atenção, é assim (juntar 

dos dedos indicadores) comigo hoje. E 

toda vez que ele se internava, ele fazia 

o exame lá, porque tem que fazer, e 

todas as vezes deram negativo. Então, 

meu parceiro não tinha e foi a única 

pessoa que eu abri, assim, porque eu 

nunca fiz isso. Mas fiz sem camisinha e 

eu cheguei pra mãe dele e disse: a 

única pessoa que eu fiquei sem 

camisinha foi teu filho. Ela disse: “Ele 

fez um dia desses o teste e não está 

com nada, como é que vai ficar 

explicado?”. Porque era para ele ter 

pego. 

Agosto eu adoeci, já no 

finalzinho de julho. Eu comecei a 

emagrecer, eu emagreci, sorte que eu 

não fiquei muito, muito magro. Fiquei 

mais magro agora, novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro, porque eu 

fui inventar de viajar para o Rio de 

Janeiro. Meu primo me chamou para ir 

morar lá e eu não sabia que estava com 

essa doença ainda. Aí meu primo 

comprou a passagem para mim, vim 

embora e quando eu cheguei aqui 

fiquei pior ainda. Agora nisso eu estava 

sempre me alimentando, comendo 

peixe, comendo bastante fruta, feijão. E 

nisso lá no Rio eu não tinha me 

alimentado direito, aí eu arriei mais 

ainda. Aí, quando eu cheguei aqui eu fui 

fazer exame e o médico disse: “Só 

posso lhe internar se você fizer o 

exame do HIV.”. Aí eu disse: não, pode 
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fazer, tranquilo. E eu disse que era uma 

bactéria. Aí foi assim que eu descobri, 

fiquei internado 8 dias, apesar que não 

era nem para ele ter me tirado de lá 

com 8 dias, porque eu saí de lá ainda 

muito acabado, fraco. Eu estava 

querendo ficar lá pelo menos 1 mês, 

para sair com força, energia. Eu saí 

muito debilitado, passei ainda 2 meses 

na casa do meu ex-patrão, e fui me 

alimentando, comendo banana, essas 

coisas, ganhando mais pesinho. E 

depois caiu de novo, deu diarreia de 

novo, agora, não deu aquela diarreia 

que eu estava feito água, saía pastosa. 

Aí eu comecei tomar um remédio, vai 

fazer uma semana acho que amanhã 

ou sexta. Eu não estou vendo efeito 

nenhum desse remédio, porque assim, 

está dando agonia, e as fezes estão 

saindo ainda meio pastosa, não sei se 

ela ainda vai endurecer ainda mais com 

muito catarro.  

Mudou muita coisa, mudou tudo, 

quando eu estava com a doença. Eu 

não era mais a mesma pessoa, me 

achava feio, não sai, não ia pra canto 

nenhum. Eu me olhava no espelho todo 

dia, meu maior medo era mesmo 

morrer, todo dia eu falava: eu vou 

morrer, Deus, eu não quero morrer não, 

quero morrer não, só isso. Não tinha 

ânimo mais para nada, estava rindo 

numa situação que por dentro eu 

estava muito abalado. Mais hoje não, 

hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem, 

eu já me sinto bem, eu já me olho no 

espelho, eu só quero voltar o meu 

corpo. Só isso que me deixa um pouco 

triste, porque eu era mais cheinho, eu 

era mais malhadinho, tudinho, hoje 

murchou tudo, só isso. O que eu estou 

querendo agora é só meu corpo de 

volta e que minha vida siga em frente, 

trabalhar, seguir minha carreira. 

Ninguém sabe que eu tenho a doença, 

eu vou contar agora, depois que eu 

receber os exames, que eu vou dar um 

testemunho lá na igreja. Aí, depois que 

eu der meu testemunho, é que minha 

família vai saber o que é que se passou, 

tudinho, tudinho, aí eu vou viajar para 

Recife para contar.  

Eu espero arrumar uma pessoa, 

legal, bacana, que Deus mandar, 

permitir só isso, seguir minha vida em 

frente e não me ver mais em farra, não 

tem futuro nenhum. Porque assim, você 

vê quando você está no fundo do poço 

e que não chegou ninguém para lhe 

ajudar. Hoje eu sou mais assim, nem 

amizade eu gosto de fazer, pelo medo 

que tive pela situação que já passei 

com amizade. Eu prefiro falar oi, oi, oi, 

bom dia, boa tarde, boa noite, sem se 

envolver muito. Eu só me envolvo só 

com o povo do salão, apesar de que eu 

estou afastado, que é com meu ex-
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patrão, que me ajudou muito, deu muita 

força, e com a menina que me levou 

para igreja, que até hoje ela é minha 

cliente, já tem 6 anos. Ela que me deu 

força pra ir para igreja, disse que isso 

não era normal, que era espiritual, aí 

que eu comecei a frequentar, que eu 

comecei a ficar bem. Depois da igreja 

minha vida mudou bastante, bastante, 

bastante, até a mãe do menino que eu 

fiquei perguntou: “Você está feliz aqui 

dentro?”. Se eu não tivesse feliz eu não 

estava aqui dentro. E o pastor ainda 

disse assim para mim: “Já era para 

você está morto, mas Deus comprou 

você.”, só tenho agora que agradecer e 

servir a Ele.  

Só isso que eu quero para minha 

vida, não quero mais nada e pronto. 

Estou feliz, estou bem, agora eu brinco 

com todo mundo, antes eu não 

brincava. Às vezes eu fico em casa 

porque eu não posso voltar a trabalhar 

agora, porque eu não tenho muita força 

para puxar cabelo no salão, fazer 

química. Mais eu creio que em nome de 

Jesus eu vou voltar logo, logo. 

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA CAMUFLADA 

 

 
Uma borboleta tropical que vive no México e nas Índias Ocidentais. Possui uma 

série de “olhos” na parte inferior das asas.9 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 10 de julho de 2015 
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OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Camuflada era natural de Natal/RN, tinha 40 anos, sexo masculino, 

possuía primeiro grau incompleto, era solteiro, profissão prostituto, evangélico e com 

renda familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 3 de novembro de 

2014 às 15 h e 05 min., tarde clara e ensolarada, o ambiente da entrevista era 

tranquilo, e não houve interferência de terceiros. 

Camuflada era um homem de meia idade, emagrecido e alto, pele queimada 

do sol, cabelos avermelhados e longos, sobrancelhas bem finas e pintadas de preto, 

andar firme, de voz alta e grave, olhar expressivo e sem nenhuma timidez. Vestia 

shorts e camiseta regata feminina, nos pés, rasteirinha feminina, e no rosto, um sorriso 

com dentes mal cuidados. Ficou bem à vontade durante toda a entrevista, não se 

mostrou incomodado com a presença do gravador, gesticulou bastante, 

exageradamente, o que me fez pensar que se sentia muito à vontade, e interagiu 

comigo como se fôssemos antigos amigos. 

Durante a entrevista, percebi em Camuflada o sentimento constante de 

negação relacionado à doença e por várias vezes sorriu das dificuldades. Mostrou-se 

disposto a ajudar, insistindo que eu anotasse seus telefones] caso necessitasse 

entrevistar alguma de suas amigas.  

O fato mais marcante durante sua fala foi a revelação de saber que poderia 

transmitir a doença para outras pessoas e ainda assim não utilizar o preservativo como 

modo de proteção.   

 

NARRATIVA DE BORBOLETA CAMUFLADA 

Eu sou da bagaceira, tem dia que eu uso camisinha, tem dia que eu não uso... 

 

Eu tinha medo de fazer o teste, 

antigamente recebia com 1 mês, 2 

meses o resultado. A minha amiga 

perguntou se eu tinha coragem para 

fazer. Eu disse: Tenho mulher. Peguei 

e fui, foi até no Monte Castelo, perto de 

casa, e recebi os pontinhos, e fui, e em 

5 minutos recebi. Aí ela disse assim: 

“Está preparado pra escutar?”. – Estou! 

– “Primeiro, você tem sífilis no sangue 

e aí a outra, posso falar?” – Pode! – 

“Você tem o vírus do HIV.”. Me deu 

aquela dor no coração, chega fiquei 

assim... Ela perguntou se estava tudo 

bem e pronto, vai fazer uns três anos. 

Um colega meu morreu semana 
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passada e eu transava muito com ele 

sem camisinha. 

Era normal, boa como é agora, 

era do mesmo jeito, eu não tenho 

preconceito. Se eu quis essa vida, 

vamos seguir! Só não vou botar uma 

corda no pescoço e pensar que estou 

doente, eu não! Eu sou da bagaceira, 

tem dia que eu uso camisinha, tem dia 

que eu não uso, e não tenho 

preconceito das coisas que eu faço, 

não nego para ninguém. Minha droga 

mesmo é o tal do crack, nunca vou 

deixar... deixo assim, né? Só se um dia 

uma pessoa vê que está querendo já 

para outra cidade, já vai maneirando... 

Eu sou da bagaceira! Na noite alguns 

dizem: “Ouvi dizer que você tinha 

Aids?”. Eu digo: Não! Só por que eu sou 

magra, é? É por que eu uso crack, 

crack emagrece, e mesmo se eu 

tivesse Aids eu não estava aqui não, 

querido, eu estava em casa, mas se 

você acha que eu tenho... Sua cabeça, 

seu guia.”. 

Às vezes eu fico em casa 

pensando assim: Aí, meu Deus, eu 

nunca imaginava pegar essa doença! 

E quando eu disse à minha mãe, ela 

chorou tanto. “Ai, meu Deus, eu vou 

perder meu filho!” Eu digo: Oh, mãe, eu 

não sou o primeiro nem o ultimo não! 

Mas só que tem hora que eu fico assim 

deprimido, pensando, querendo 

chorar, fico assim imaginando... Aí fico 

olhando no espelho, às vezes fico 

olhando para minha foto pensando que 

eu era tão bonita, agora estou só o 

pavio, mas também na noitada e as 

drogas pioram.  

Eu vou tomar meu coquetel e 

maneirar mais um pouco, mais eu não 

sou viciada não, porque tem dia que eu 

fumo e tem dia que eu nem ligo de 

fumar. Toda hora eu uso, toda noite. 

Ontem mesmo eu estava atacada 

porque ninguém tinha, aí eu faço por 

cinco, por três, por todo preço eu faço. 

Aí eles dizem: “Vamos botar 

camisinha?”. Eu digo: Vamos! Eles: 

“Mas eu não tenho doença não, eu sou 

casado.”. Eu digo: Rapaz, é melhor 

prevenir. E eles perguntam seu eu 

tenho Aids e eu digo que não, só 

porque eu sou magra desse jeito? Eu 

uso droga, é o truque, né? Às vezes eu 

faço sem caminha, mas o mais gostoso 

é sem camisinha, mas sabia que a 

carga cai mais para cima da pessoa? A 

carga fica mais alta para você do que 

para o próprio cliente.   

Pro meu futuro, eu espero 

deixar essa vida da prostituição e 

seguir uma carreira, como minha mãe. 

Era antigamente, porque hoje em dia 

muita gente tem preconceito. Ela 

trabalhava com ateliê, fazia vestido de 

noiva, roupinha... Eu tenho a maior 
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vontade de fazer um curso de corte e 

costura de malhas, porque eu sei cada 

modelo de blusa, mais aqui em 

Parnamirim só tem de tecido.  

O meu sonho é esse e largar 

essa vida de prostituição. Eu ia fazer 

um curso de flores e minha mãe 

comprou todo o material. Eu senti 

muito preconceito, mas por minha mãe 

não. Em casa só sou eu, minha mãe e 

meu irmão especial. Ele tem Síndrome 

de Down, 47 anos, mas muito 

inteligente, um amor de pessoa, show 

de bola! E na outra parte, do lado de 

fora de vez em quando o pessoal tem 

preconceito para compartilhar 

cachimbo. Eu digo que não pega não e 

falo que eles que têm preconceito 

morre de uma doença pior que a Aids, 

que come a pele todinha do corpo. As 

bichas do cabaré espalhou que eu 

tinha Aids, aí só escutei a conversa 

assim: “Deus me livre fazer com esse 

viado!”. Só que não tem prova, né? 

Mas eu não vou colocar o caso para 

frente não.  

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA PAVÃO 
 

 
 

É uma borboleta frequente que possui uma excelente camuflagem sempre que 

fecha as asas, com uma coloração escura e alguns desenhos pouco aparentes, e 

consegue ficar praticamente invisível.  

Quando as asas se encontram abertas é inconfundível, possui a face superior 

das asas com uma coloração vermelho-terracota e uma grande mancha ocelar em 

cada uma das asas.10 

 

 

                                                           
10 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 13 de julho de 2015. 
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OLHAR DO NARRADOR 

A Borboleta Pavão era natural de Carnaubais/RN, tinha 62 anos, sexo feminino, 

possuía primeiro grau incompleto, era solteira, doméstica, católica e com renda 

familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 5 de novembro de 2014 

às 08 h e 15 min., manhã com ventos fortes e clima agradável, o ambiente da 

entrevista era tranquilo, e não houve interferência de terceiros. 

Pavão era uma mulher idosa, estatura média, pele enrugada e sofrida, cabelos 

escuros e curtos, andar firme, voz muito baixa, olhar triste e utilizando óculos de grau. 

Apresentou-se extremamente tímida. Vestia calças jeans e blusa, nos pés, rasteirinha. 

Não se mostrou incomodada com a presença do gravador.  

Durante a entrevista, percebi em Pavão o sentimento de tristeza aflorado em 

sua face, seus olhos cheios de lágrimas a todo momento. Diagnóstico recente e cheia 

de dúvidas a esclarecer, porém foi muito sucinta durante a entrevista. Mostrou-se 

revoltada com relação ao preconceito das pessoas.  

 

NARRATIVA DE BORBOLETA PAVÃO 

...as pessoas pensam que pega num aperto de mão, pega se sentar no mesmo 

local.

Eu soube agora, mês passado 

que tenho Aids. Quando eu era mais 

nova eu tive vários parceiros. Mas 

nunca senti nada. Aí, como eu estava 

vivendo agora com uma pessoa e essa 

pessoa disse que tinha feito um teste e 

o médico tinha mandado me levar para 

fazer também, aí eu fiz, mas ele disse 

que tinha feito e não tinha dado nada, 

mas não me mostrou o exame. Eu fiz 

aqui mesmo o teste. 

Saber disso abala muito os 

nervos da gente, a cabeça da gente, 

porque é uma coisa que ainda não tem 

remédio. Tem remédio assim para 

abater, mais a doença ainda é muito 

discriminada, as pessoas pensam que 

pega num aperto de mão, pega se 

sentar no mesmo local. Tem muita 

gente que ainda tem essa mente, 

pensa que tem Aids já quer isolar, o 

pior não é nem a doença, é o 

preconceito das pessoas. Não estou 

sentindo nada, estou sentindo a 

cabeça só, que eu não disse a 

ninguém. Eu ia dizer a ele, mas ele 

disse que fez e deu negativo, aí eu 

disse: Onde está exame? Ele: “Vou 

procurar para lhe mostrar...”. Ele não 

mora comigo e estou segurando tudo 
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sozinha, nem para os meus filhos eu 

falei. A ficha vai cair agora, porque eu 

vou falar com a médica. 

Para o futuro eu não espero 

mais nada, a pessoa já tem 62 anos, 

com problemas... só ter fé em Deus! 

 
 
 
 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA BRANCA 
 

 
 

É conhecida vulgarmente por 'Grande branca da Madeira' e é a primeira 

borboleta a ser considerada oficialmente extinta em território europeu, como resultado 

da ação humana. Conhecida pela sua aparência delicada e pelo seu tom branco-

creme com veias cinzentas.11 

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Branca era natural de Nova Cruz/RN, tinha 55 anos, sexo masculino, 

possuía primeiro grau incompleto, era solteiro, aposentado, católico e com renda 

familiar de 1 até 2 salários mínimos. A entrevista foi gravada em 5 de novembro de 

2014 às 08 h e 45 min., manhã com ventos fortes e clima agradável, o ambiente era 

tranquilo, e seu amigo estava presente no momento da entrevista. 

Nosso colaborador era um homem de meia idade, estatura baixa, pele 

enrugada e sofrida, cabelos escuros e bem ralos, quase careca, andar firme, voz 

grave, utilizava óculos de grau. No momento em que olhei para Borboleta Branca 

observei os efeitos medicamentosos e físicos da Aids após 15 anos, seu corpo 

emagrecido e sua face lipodistrófica. Apresentou-se extremamente educado e solícito. 

                                                           
11 Disponível em: http://ilhadamadeira2004.blogs.sapo.pt/135489.html. Acesso em: 15 de julho de 2015. 
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Vestia roupas leves, nos pés, sandálias. Não se mostrou incomodado com a presença 

do gravador.  

Durante a entrevista, percebi em Borboleta Branca um controle e experiência 

muito grandes com relação ao seu problema, não demostrou em momento algum 

sentimento de tristeza, passara gradativamente a falar com tom de voz cada vez mais 

firme e alto. Mostrou a todo momento sintonia com seu amigo de longa data, presente 

no momento da entrevista.  

O colaborador falou pouco durante a entrevista, mas foi o suficiente para 

perceber nele o desejo no avanço da medicina com relação à Aids, o desenvolvimento 

de uma vacina para auxiliar no tratamento ou prevenção da doença. 

 

NARRATIVA DE BORBOLETA BRANCA 

...viu no papel que eu era soropositivo, calou-se para sempre e não falou mais 

nada. 

Tenho Aids há 15 anos. Antes 

do diagnóstico minha vida era normal, 

trabalhava normal, as bagunças 

normais, e depois foi aquele choque, 

mas eu fui me controlando e me 

adaptando ao problema, não tive muita 

dificuldade não, foi um pouco chato, 

mas devagarzinho fui me adaptando e 

estou até hoje mais tranquilo, porque 

tem pessoas que ficam se lamentando. 

Às vezes eu nem acho que tenho esse 

problema. 

As mudanças negativas de 

certa forma são quando você chega 

em certos lugares, as pessoas olham 

meio torto. Já me aconteceu aqui 

mesmo em Parnamirim, em 

determinada clínica. Eu fui o médico, 

quando me atendeu, que eu falei que 

era portador e viu no papel que era 

soropositivo, calou-se para sempre e 

não falou mais nada. Quer dizer, uma 

das coisas, tem sempre coisinhas que 

a gente não liga muito, até comentei 

com a doutora daqui sobre esse 

episódio. Quando não é isso, é sicrano 

falar ou olhar de cara feia e olhar torto.  

O mais estranho foi esse 

acontecimento, porque, no normal 

assim, no convívio no dia a dia com as 

pessoas que sabem... normal! Eu 

descobri ainda morava no Rio de 

Janeiro, aí depois vim embora para cá 

e fiquei, 15 anos! Primeiro eu fiquei 

com febre, aquela coisa, aí eu fui no 

médico. Antigamente eu era ruim de ir 

em médico, agora eu sou obrigado, 

ficava evitando o máximo possível, aí 
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fiz o teste, deu um tempinho, fui buscar 

o resultado, aí deu positivo. Foi uma 

queda na hora, quando ela me deu o 

exame, que eu vi, eu fiquei fora do 

hospital olhando e foi um choque, 

lógico! Mas não fiquei com depressão, 

fiquei com aquele choque, mais 

devagarzinho fui melhorando, fui tomar 

a medicação logo, aí foi tranquilo. É só 

a pessoa trabalhar a mente, não se 

fechar naquele negócio, senão acaba 

enlouquecendo. Aí, devagarzinho fui 

lapidando isso. Olha, no futuro em 

termos gerais, meu... eu nem pensei 

nisso ainda! (Risos). Eu escutei essa 

semana sobre uma vacina que estão 

desenvolvendo agora, anti-HIV, e se 

der para gente e para evitar que 

pessoas se contaminem... se vir, será 

bem-vindo, um benefício muito bom. 

Sempre sai uma notícia, ou você lê ou 

ouve e, se tiver algum que me sirva, é 

esperança! 

 

 
HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA MÓRMON 

 

 
 
 

Na espécie de borboleta mórmon comum (Papilio polytes), apenas algumas 

fêmeas são imitadoras, fato que têm intrigado os estudiosos da biologia há muito 

tempo. Agora, cientistas encontraram a razão pela qual essas fêmeas sortudas 

conseguem se disfarçar: um único “supergene”. 

As mórmons comuns, incapazes de imitar (machos e demais fêmeas), têm asas 

pretas e uma estreita e apagada faixa amarela nas asas posteriores. Já as fêmeas 

imitadoras contrastam o preto com contornos brancos que delineiam as veias das 

asas, além de possuírem manchas alaranjadas e brancas nas asas posteriores.12 

                                                           
12 Disponível em: http://www.techenet.com/2014/03/supergene-disfarca-borboletas/. Acesso em: 17 de julho 
de 2015 
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OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Mórmon era natural de Alto do Rodrigues/RN, tinha 46 anos, sexo 

masculino, possuía segundo grau incompleto, era casado, torneiro mecânico, católico 

e com renda familiar de 1 até 2 salários mínimos. A entrevista foi gravada em 9 de 

novembro de 2014 às 14 h e 5 min., tarde ensolarada e clima agradável, o ambiente 

era tranquilo e não houve interferência de terceiros no momento da entrevista. 

Nosso colaborador era um homem de meia idade, estatura alta, pele sofrida 

pelos efeitos do sol, cabelos escuros e curtos, andar firme e voz grave. Apresentou-

se extremamente tímido, quando o colaborador entrou na sala imaginei que seria difícil 

o desenrolar da entrevista. Junto estavam sua esposa, aparentemente mais nova, e 

sua filha de mais ou menos 8 anos. Vestia bermuda e camisa, nos pés, sandálias. Não 

se mostrou incomodado com a presença do gravador.  

 

NARRATIVA DE BORBOLETA MÓRMON 

Eu tenho que enfrentar o dia a dia e viver as coisas da melhor forma que puder. 

 

Tenho Aids há praticamente 1 

ano. Minha vida era normal antes do 

diagnóstico, o que mudou só foi o 

pensamento.  

Até agora não teve nenhum 

ponto negativo, porque ninguém sabe, 

só eu e a mulher e o pessoal daqui. Ah, 

não dá nem para pensar o que é que 

significa ter essa doença. Se pensar, a 

gente vai endoidar. Eu tento enfrentar 

o dia a dia e viver as coisas da melhor 

forma que puder. O futuro Deus dará! 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA ESTRANHA 
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Uma estranha borboleta ainda sendo pesquisada, encontrada no Nordeste do 

Brasil.13 

 

OLHAR DO NARRADOR 
 

Borboleta Estranha era natural de Lagoa Salgada/RN, tinha 50 anos, sexo 

masculino, possuía primeiro grau incompleto, solteiro, prestador de serviços gerais, 

católico e com renda familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 9 

de novembro de 2014 às 15 h e 25 min., tarde chuvosa com ventos fortes e clima 

agradável, o ambiente era tranquilo e não houve interferência de terceiros. 

Nosso colaborador era um homem de meia idade, estatura alta e magro, pele 

enrugada, cabelos escuros, andar firme, voz grave e alta. Apresentou-se 

extremamente educado e solícito. Era uma pessoa agradável, de sorriso solto e 

espontâneo. Suas vestes estavam molhadas por causa da chuva que caia na tarde. 

Utilizava calça e jaqueta jeans, nos pés, sapatos. Não se mostrou incomodado com a 

presença do gravador.  

Durante a entrevista, percebi em Borboleta Estranha uma vontade grande de 

viver a vida e aproveitar cada momento. Vez por outra falava dos medicamentos e sua 

importância. 

 

NARRATIVA DE BORBOLETA ESTRANHA 

...quando eu saía não me prevenia, demorava para usar preservativo porque 

confiava na pessoa que saía comigo... 

 

Eu acho que eu estou sabendo 

que eu tenho há 2 anos só. Ah, minha 

vida antes... (pensativo). Eu saía, eu ia 

para boate, saía para meu 

divertimento, eu ia sempre, não 

deixava uma sem ir, sempre fui de sair 

muito. E às vezes, quando eu saía, não 

me prevenia, demorava para usar 

                                                           
13 Disponível em: http://hypescience.com/12-borboletas-fascinantes-3/. Acesso em: 18 de julho de 2015 

preservativo porque confiava na 

pessoa que saía comigo. Aí nunca 

liguei de usar, algumas vezes que eu 

usava, outras vezes via que não 

precisava e não usava, foi isso.  

Eu fiz o teste aqui mesmo nesse 

posto, não... nesse não, em um que 

era perto do Parque Aristófanes 



72 
 

Fernandes, e vim continuar o 

tratamento aqui, nesse posto eu tenho 

uns seis meses só. Os meus remédios 

eu tomo todos os dias, não para um dia 

não, eu tomo todos os dias e até hoje 

não saiu nada em mim não, continuo 

normalmente. 

Para mim, não teve nenhum 

ponto negativo, para mim todos foram 

positivos, porque eu não vejo nada 

demais nessa doença, para mim o HIV 

é como se fosse uma doença qualquer, 

um diabetes, um problema que a 

pessoa tenha normal. Eu não tenho 

como uma coisa grave que a pessoa 

vai morrer não, eu tenho como uma 

coisa bem simples. Na minha cabeça 

eu não penso que eu vou morrer logo, 

eu nunca pensei em negócio de morrer 

não, eu só penso em viver cada vez 

mais.  

O que eu pensei de ruim quando 

descobri a doença foi que agora vou ter 

que ficar tomando os remédios, não 

posso parar de tomar, foi isso que eu 

pensei, porque nunca gostei de tomar 

remédio. Tem muita gente que tem 

problema de sangue assim, muita 

coisa que já pensa logo em se matar, 

nada a ver! Eu até hoje, normal, minha 

família, ninguém nunca falou nada 

para mim, a minha família todinha 

sabe, não tem nada de escondido não. 

O meu futuro é agora, que eu 

estou vivendo feliz, tomando meu 

remédio. Eu passeio com minha prima 

para vários lugares, vou para pousada, 

acho que vou viajar para fora do Brasil 

com ela, contanto que eu leve meus 

remédios. Eu vou para todo canto, vou 

para Pipa, passeio e muito com minha 

prima, eu tomo champanhe, mas 

mesmo assim eu continuo tomando os 

remédios, não paro não. Desde que eu 

soube que eu estou com esse 

problema que eu nunca mais fiquei 

com ninguém não, porque eu fiquei 

com medo de pegar mais bactéria, 

mais alguma coisa assim, mesmo 

usando preservativo, porque esses 

preservativos que eu compro em 

farmácia ainda furam. Ninguém vê, 

mais uma hora pode estourar, tenho 

medo de passar para outra pessoa e 

agravar alguma coisa em mim, por isso 

que não tenho mais relação sexual.  

Eu tento não pensar em 

preconceito com relação à doença, 

porque para mim não mudou nada, 

nem dentro da minha família, nem fora 

da família, porque ninguém fala nada. 

Todo mundo dá apoio, ninguém fica 

pensando: “Aí meu Deus, vai morrer!”. 

Eu faço tratamento direitinho e levo 

minha vida normal. De vez em quando 

tomo uma cerveja também, que eu 

gosto muito, mas eu gosto mesmo é de 
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champanhe, daquelas mais caras que 

tem, não é daquelas baratinhas de 

supermercado não.  

E o remédio só no começo deu 

uma reação muito forte em mim, muito 

poderosa. Eu tomava o remédio ia 

dormir bom e acordava todo 

intoxicado, cada calombo na minha 

pele que era de fazer medo, era 

enorme, bem grandão. Eu chegava 

ficava sem ar, mas nunca mais tive 

isso, meu sangue ficou até limpo. Eu 

vou continuar com esse mesmo 

remédio, porque tem muito paciente 

que troca de remédio. 

 

 
HISTÓRIA DE VIDA DE BORBOLETA MONARCA 

 
 

A Borboleta Monarca começa a sua vida como um ovo posto por uma fêmea 

adulta numa folha de planta de serralha. É do tamanho da cabeça de um alfinete e, 

quando choca, 3 a 12 dias depois, nasce a pequena lagarta com riscas brancas, 

amarelas e pretas, com oito pares de pernas curtas para trepar e partes da boca 

desenhada para mastigar folhas. Mas somente folhas das plantas de serralha, que 

têm uma seiva branca e pegajosa que é altamente tóxica para os outros animais, mas 

não afetam em nada a lagarta, apenas tornando seu corpo altamente tóxico para os 

predadores, como pássaros.14 

 

OLHAR DO NARRADOR 

Borboleta Monarca era natural de Natal/RN, tinha 43 anos, sexo masculino, 

possuía primeiro grau incompleto, era solteiro, cabelereiro, evangélico e com renda 

familiar de até 1 salário mínimo. A entrevista foi gravada em 9 de novembro de 2014 

                                                           
14 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta-monarca. Acesso em: 20 de julho de 2015. 
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às 16 horas, tarde ensolarada e clima agradável, o ambiente era tranquilo e não houve 

interferência de terceiros no momento da entrevista. 

Nosso colaborador era um homem de meia idade, estatura baixa, pele bem 

cuidada, não aparentando a idade que tinha, cabelos curtos com alguns fios loiros, 

voz grave e muito alta. Andar arrastado e com dificuldade em decorrência de um 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), utilizava muletas. Vestia shorts e camiseta de 

blocos de rua, nos pés, sandálias. Não se mostrou incomodado com a presença do 

gravador. 

Apresentou-se extremamente à vontade com a entrevista, esteve sempre 

disposto a participar e se sentiu valorizado pelo convite, pelo fato de ter sido um dos 

primeiros pacientes do Serviço de Assistência Especializada em Parnamirim/RN.  

Durante a entrevista, mostrou-se bem informado com relação à doença e 

disposto a ajudar amigos e parentes a entenderem seu problema e diminuir um pouco 

a questão do preconceito. 

 

NARRATIVA DE BORBOLETA MONARCA 

Com relação à minha família... a minha mãe não quer mais saber de mim, foi 

embora. 

Faz mais de 5 anos que eu sei 

que tenho a doença, eu sou um dos 

primeiros aqui do serviço. Quando eu 

descobri não tive reação nenhuma, 

porque tomando o remédio eu vou 

viver do mesmo jeito.  

Tem uma amiga minha que ela 

soube que estava doente agora, 

estava até com tuberculose. Quando 

eu cheguei na casa dela, ela parecia 

um bicho de medo, e eu fiquei olhando 

assim, e todo mundo mal, a mãe dela 

dentro de casa, ela nervosa... Aí eu 

tentei conversar com ele (travesti), aí 

fui explicando para ele que era uma 

coisa normal, que ele ia viver normal 

como ele era: Não tenha medo, não 

agrida os outros, tome sua medicação, 

porque se você não tomar você morre, 

se alimente. Tudo que ela não estava 

querendo fazer, eu estimulei ela.  

Hoje ela está maravilhosa, 

come direitinho, cortou o cabelo, está 

um luxo, hoje ele está trabalhando 

cortando cabelo, faz tudo. Quando eu 

soube eu agi normalmente, tinha a 

medicação para tomar, mas está bom, 

se tem que ser assim, vai ser assim. 

Vou parar de fazer o que eu fazia antes 
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e vou viver uma vida normal igual todo 

mundo. 

Antes de saber o diagnóstico 

minha vida era mais agitada, porque 

naquele tempo eu bebia, eu me 

drogava, me prostituía. Agora eu não 

faço mais tudo isso que eu fazia, agora 

eu sou mais quieto, tomo os remédios 

direitinho, já ajudo os outros, já penso 

em coisas boas, não penso mais em 

me drogar, em beber e nem me 

prostituo mais, não tenho parceiro e 

nem quero, porque eu pensei: Para 

que ter parceiro?  Não vai mais ser 

como antes, é arriscado eu contaminar 

ele ou ele passar mais carga viral para 

mim?. Aí prejudica mais a mim e a ele 

também. Aí pronto, é melhor viver sem 

parceiro, tomo meus remédios e não 

sinto falta e pronto, aí eu fico só 

paquerando.  

Eu só lembro quando eu venho 

me consultar, ou quando eu tenho uma 

conversa, porque no dia a dia eu não 

lembro. Só quando a imunidade está 

baixa, que eu pego uma doença, aí eu 

me preocupo, e penso que já vai 

agravar algo e corro logo para o 

médico. Mais, fora isso, mais nada, 

como tudo, faço tudo, só não faço as 

coisas mais erradas, só fumo o cigarro, 

porque não deixei totalmente. Quem 

convive comigo eu digo que tenho a 

doença e explico para eles como é que 

se convive com uma pessoa que é 

portador, para que eles não tenham 

preconceito. Digo que todo mundo 

pode ter a doença, não é transmissível, 

que eu tomo o remédio direitinho, meu 

exame é todo bom e jamais vou 

prejudicar ninguém.  

Com relação à minha família 

mudou um pouquinho, porque a minha 

mãe não quer mais saber de mim, foi 

embora. A minha irmã tem medo, 

quando eu vou na casa dela e se eu 

fizer xixi lá, ela tem medo. E não 

adianta explicar, porque ela nunca vai 

entender e acha que o filho dela vai 

pegar. Eu tento explicar, mais ela não 

quer entender, então eu também não 

explico mais. Minha mãe é do interior, 

ela é mais cabeça dura, acha que 

também qualquer coisa vai pegar a 

doença, ela não entende que é do 

sexo. Agora, onde eu vou eu digo, se 

eu vou tomar uma injeção, eu digo: 

Cuidado quando me furar, para você 

não se furar. Só quando eu fui no 

dentista que não contei. Quando fui 

extrair meus dentes, porque eu fiquei 

com medo de contar e ela não tirar 

meus dentes. Mas quando eu terminei, 

eu contei e expliquei para ela que, 

quando eu fui em outro dentista e 

contei antes, ele colocou quatro 

máscaras, três luvas, várias toucas... 

tudo para extrair meus dentes.  
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Quando eu vou me consultar em 

outro hospital, eu fico com medo de 

dizer que sou portador, eles não 

quererem me atender. Eu ando com 

muleta porque tive um AVC. Quando 

eu descobri que tinha a doença, eu não 

liguei, porque estava bem. E não fui no 

hospital procurar os remédios porque 

eu pensei que eu sempre ia viver 

daquele jeito. Aí depois eu peguei e fui 

preso, e eu estava na delegacia e levei 

um choque, aí depois parece que subiu 

e depois eu tive o AVC. A juíza mandou 

me soltar porque eu estava com AVC e 

fui para prisão domiciliar. Depois que 

eu comecei a ficar adoecendo direto. 

Eu vivia lá no Titanic (Hospital Giselda 

Trigueiro), vivia aperreado. Hoje ainda 

dá uma reaçãozinha, me dá tontura, 

aborrecimento com as pessoas... tomo 

líquido e assisto uma televisão até 

passar aquela sensação ruim e pronto.  

Eu não espero mais nada, 

porque o que me pegou mais foi o 

AVC, eu fique paralisado, não posso 

trabalhar. O que me desconforta é eu 

não poder fazer mais nada, não é 

sobre o HIV não, é eu não poder 

exercer nenhuma profissão. Eu não 

posso mais lavar um prato, eu não 

posso mais cozinhar, não posso lavar 

minha roupa... eu tenho que ficar 

dependendo de qualquer pessoa, até 

para abrir o remédio, e é isso que me 

desconforta, fora isso, não! E para o 

futuro, eu quero meu canto, viver no 

meu canto quieto tomando meu 

remédio e vivendo. Eu estou ganhando 

meu benefício e enquanto tiver 

ganhando eu vou comendo, vou 

ajudando no que precisar e vou 

embora até minha morte, porque eu 

não vou morrer tão cedo, eu não vou 

parar de tomar meu remédio! Eu faço 

sempre todos os meus exames, eu 

sempre me cuido. 

 

 
3.4 DESCREVENDO OS EIXOS TEMÁTICOS 
 

A construção dos eixos temáticos foi embasada no tom vital dos colaboradores.  

Precedendo a construção dos eixos temáticos, realizaram-se leituras minuciosas e 

repetidas das narrativas das histórias de vida dos colaboradores, destacando as 

palavras que melhor representaram o núcleo de sentido das falas, além da frequência 

de suas aparições nos contextos narrados.  

Norteando a discussão e análise que se seguem, categorizaram-se, através da 

agregação e definição de elementos comuns, os três eixos temáticos abaixo: 
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1. Preconceito e discriminação no conviver com Aids. 

2. Reação frente ao diagnóstico e o processo de adesão ao tratamento antirretroviral.  

3. Enfrentamento religioso em pessoas com Aids. 

 

 

3.4.1 EIXO TEMÁTICO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NO CONVIVER COM 

AIDS 

Este eixo temático é definido pelos elementos preconceito, discriminação, 

estigma e isolamento social, pois encontram-se aflorados nas falas dos 

colaboradores. 

As pessoas que convivem com HIV/Aids enfrentam um conjunto de problemas 

específicos. Muitas têm de enfrentar o preconceito e a discriminação, sobretudo nos 

países com alta prevalência, onde o HIV atinge grande número de indivíduos. De 

modo geral, ao falarem do seu estado de infectadas, as pessoas são reticentes e isto 

contribui para aumentar seus sentimentos de isolamento (CARVALHO; GALVÃO; 

SILVA, 2010). 

Durante o tempo passado com os colaboradores e diante dos relatos voltados 

para o preconceito, afirmaram que percebiam a mudança das pessoas quando 

descobriam que existia alguém próximo infectado com HIV. A discriminação a que 

estão expostas desencadeia problemas de ordem psicológica, experiência observada 

nos recortes das falas dos colaboradores:  

 

A mudança principal é em relação ao preconceito das pessoas, 

pois muita gente tem. Tem muita gente que não demonstra, mais 

que tem. É isso que a gente sente mais, pois as pessoas que 

você conhecia antes que olhava para você de um jeito depois 

começa a olhar de outro [...]. Muda, com certeza! (B. 

Transparente) 

 

Assim, antes eu não tinha muitos problemas dos quais eu tenho 

hoje, vivia bem antes, não tinha problema nenhum com minha 

profissão.  
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Hoje se eu for trabalhar e alguém descobrir que eu tenho a 

doença, fica com preconceito, e minha saúde também mudou, 

não tenho mais saúde, eu tinha antes e agora eu não tenho mais. 

(B. Folha) 

 

As mudanças negativas de certa forma são quando você chega 

em certos lugares, as pessoas olham meio torto. Já me 

aconteceu aqui mesmo em Parnamirim, em determinada clínica. 

Eu fui o médico, quando me atendeu, que eu falei que era 

portador e viu no papel que era soropositivo, calou-se para 

sempre e não falou mais nada. Quer dizer, uma das coisas, tem 

sempre coisinhas que a gente não liga muito, até comentei com 

a doutora daqui sobre esse episódio. Quando não é isso é 

sicrano falar ou olhar de cara feia e olhar torto. (B. Branca)  

 

 [...] a doença ainda é muito discriminada, as pessoas pensam 

que pega num aperto de mão, pega se sentar no mesmo local. 

Tem muita gente que ainda tem essa mente, pensa que tem Aids 

já quer isolar, o pior não é nem a doença, é o preconceito das 

pessoas [...] (B. Pavão) 

 

 
Narrativas mostraram que laços de amizades e parentalidade acabaram ou se 

enfraqueceram, e, também, laços familiares que perderam força e até se desfizeram:  

Com relação à minha família mudou um pouquinho, porque a 

minha mãe não quer mais saber de mim, foi embora. A minha 

irmã tem medo, quando eu vou na casa dela e se eu fizer xixi lá, 

ela tem medo. E não adianta explicar, porque ela nunca vai 

entender e acha que o filho dela vai pegar. Eu tento explicar, 

mais ela não quer entender, então eu também não explico mais. 

Minha mãe é do interior, ela é mais cabeça dura, acha que 

também qualquer coisa vai pegar a doença, ela não entende que 

é do sexo. (B. Monarca)  
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Às vezes quando bate a lembrança você fica angustiado. Eu fico 

assim, eu penso... porque no começo, não sei o que foi que deu 

no irmão aí, aquelas amizades que eu tinha, minhas colegas, 

como eram muito próximas, aí ele comentou com elas para que 

elas fossem lá e me dessem uma força, ficassem do meu lado, 

mas não deu tempo para conversar com elas para não ficarem 

espalhando para todo mundo, entendeu? Eu não queria que elas 

soubessem, mas ele contou!. (B. Folha)  

 

 [...] o pessoal tem preconceito para compartilhar cachimbo. Eu 

digo que não pega não e falo que eles que têm preconceito 

morre de uma doença pior que a Aids, que come a pele todinha 

do corpo. As bichas do cabaré espalhou que eu tinha Aids, aí só 

escutei a conversa assim: “Deus me livre fazer com esse viado!”. 

Só que não tem prova, né? Mas eu não vou colocar o caso para 

frente não. (B. Camuflada) 

 

Além das diferentes situações relacionadas às mudanças no cotidiano e no 

estilo de vida, como a dificuldade de conviver com a doença crônica estigmatizada e 

incurável, a perda do emprego, o desânimo para o lazer, as atividades do lar 

prejudicadas, entre outras circunstâncias, as pessoas com Aids também revelaram 

sentimentos de medo, insegurança e revolta no seu cotidiano, conduzindo-as ao 

isolamento e à solidão. Esses sentimentos e valores são considerados como resposta 

à nova realidade vivenciada nos diferentes espaços da sociedade (CARVALHO; 

GALVÃO; SILVA, 2010).  

 

Às vezes fica chato, porque aparece sempre uma pessoa que 

você queira se relacionar e você fica com aquele medo, aquele 

anseio da pessoa, de você transmitir para outra pessoa, e vem 

toda aquela situação novamente. No meu caso eu prefiro 

assim... eu dei uma cortada em relação a isso, eu estou vivendo 

normalmente, só que em questão de relacionamento eu não 

estou tendo por causa desse medo, por mais que tenha modos 

de prevenir, como a camisinha e outras coisas, mesmo assim eu 
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fico preocupado e ninguém sabe que eu tenho a doença. (B. 

Alexandra)  

 

Eu não era mais a mesma pessoa, me achava feio, não saía, 

não ia para canto nenhum. Eu me olhava no espelho todo dia, 

meu maior medo era mesmo morrer, todo dia eu falava: eu vou 

morrer, Deus, eu não quero morrer não, quero morrer não, só 

isso. Não tinha ânimo mais para nada [...] (B. Zebra).  

 

Mas só que tem hora que eu fico assim deprimido, pensando, 

querendo chorar, fico assim imaginando... Aí fico olhando no 

espelho, às vezes fico olhando para minha foto pensando que 

eu era tão bonita, agora estou só o pavio, mas também na 

noitada e as drogas pioram. (B. Camuflada).  

 

Durante as entrevistas, identificou-se que o perfil das pessoas que vivem com 

Aids ainda é determinado por características relacionadas ao comportamento sexual 

e vulnerável à manifestação discriminatória. Com base nesse pressuposto, está 

imbricada a revelação sobre as doenças ligadas ao comportamento sexual, que são 

moralmente repreendidas (GONÇALVES; BANDEIRA; GARRAFA, 2011). 

O estigma é tratado como uma rotulagem, definição de estereótipos, 

separação, perda de status e discriminação. Tal condição afeta grupos populacionais 

socialmente desfavorecidos, atrapalha ou inibe o acesso a vários recursos estruturais, 

interpessoais e psicológicos, que poderiam ser utilizados para evitar ou minimizar 

problemas de saúde, além de dificultar a eficácia das intervenções (DANTAS et al., 

2015).  

Ainda segundo Dantas et al. (2015), o estigma e a discriminação relacionados 

ao HIV persistem como os principais obstáculos para uma resposta eficaz do combate 

mundial ao vírus, sendo comum a presença de atos discriminatórios no tratamento e 

no acesso aos cuidados de saúde das pessoas acometidas, como exemplificado no 

relato a seguir:  

 

Só quando eu fui no dentista que não contei. Quando fui extrair 

meus dentes, porque eu fiquei com medo de contar e ela não 
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tirar meus dentes. Mas quando eu terminei, eu contei e expliquei 

para ela que, quando eu fui em outro dentista e contei antes, ele 

colocou quatro máscaras, três luvas, várias toucas... tudo pra 

extrair meus dentes. Quando eu vou me consultar em outro 

hospital, eu fico com medo de dizer que sou portador, eles não 

quererem me atender. (B. Monarca) 

 

O estudo de Oliveira et al., (2011) mostra que, dentre as questões éticas e 

legais envolvidas na prática odontológica, vem sendo objeto de dúvida a conduta a 

ser seguida frente a indivíduos que se apresentam com determinadas patologias, 

como as pessoas que têm Aids. 

Essas pessoas enfrentam dificuldades em conseguir atendimento 

odontológico, a recusa de atendimento é camuflada por argumentos técnicos ou 

situações que impedem o início ou a continuidade do tratamento. O orçamento com 

valores exagerados é outro recurso utilizado para inviabilizar o atendimento 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

O emprego e o local de trabalho são afetados pelo preconceito e discriminação 

quando as pessoas que vivem com HIV/Aids revelam sua condição de 

soropositividade.  Por causa do preconceito, muitas pessoas tendem a se afastar do 

convívio social, como maneira de se proteger. Nesses casos, a perda do emprego faz 

com que essas pessoas percam a perspectiva de reinserção no mercado de trabalho, 

além de prejudicar suas condições de saúde, diminuindo sua autoestima (FERREIRA; 

FIGUEIREDO; SOUZA, 2011).  

 

Foi um baque terrível, porque eu tive que desistir do meu 

sonho (B. Cauda-fina). 

 

Eu ia fazer um curso de flores e minha mãe comprou todo 

o material. Eu senti muito preconceito [...] (B. Camuflada). 

 

 
Observou-se que um colaborador relatou não ter sofrido preconceito, Borboleta 

Coruja disse que não contou para ninguém, só quem sabia era a mãe dele.  

. 
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Minha vida antes do diagnóstico era normal, eu trabalhava, 

estudava, fazia curso. Hoje em dia, faço a mesma coisa.... Não 

mudou nada. Para mim, ter a doença não mudou nada, está do 

mesmo jeito. Eu não vejo mudança porque eu não falo para todo 

mundo que eu tenho a doença, só quem sabe é minha mãe (B. 

Coruja). 

 

 
O isolamento social e o medo de se relacionar com um parceiro foi relatado por 

motivos variados, uns se abstiveram do contato sexual alegando ser esta uma 

necessidade terapêutica, como no relato a seguir:  

 

Aí só que, quando eu soube que estou com esse problema, 

minha prioridade é segurar mais um pouco assim em termos 

sexuais (B. 88). 

 

Às vezes fica chato, porque aparece sempre uma pessoa que 

você queira se relacionar e você fica com aquele medo, aquele 

anseio da pessoa, de você transmitir para outra pessoa, e vem 

toda aquela situação novamente. No meu caso eu prefiro 

assim... eu dei uma cortada em relação a isso, eu estou vivendo 

normalmente, só que em questão de relacionamento eu não 

estou tendo por causa desse medo, por mais que tenha modos 

de prevenir, como a camisinha e outras coisas, mesmo assim eu 

fico preocupado e ninguém sabe que eu tenho a doença (B. 

Alexandra).  

 

Hoje eu sou mais assim, nem amizade eu gosto de fazer, pelo 

medo que tive pela situação que já passei com amizade. Eu 

prefiro falar oi, oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sem se 

envolver muito. Eu só me envolvo só com o povo do salão 

apesar de que eu estou afastado (B. Zebra).  
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Desde que eu soube que eu estou com esse problema que eu 

nunca mais fiquei com ninguém não, porque eu fiquei com medo 

de pegar mais bactéria, mais alguma coisa assim, mesmo 

usando preservativo, porque esses preservativos que eu compro 

em farmácia ainda furam. Ninguém vê, mais uma hora pode 

estourar, tenho medo de passar para outra pessoa e agravar 

alguma coisa em mim, por isso que não tenho mais relação 

sexual. (B. Estranha).  

 

Agora eu não faço mais tudo isso que eu fazia, agora eu sou 

mais quieto, tomo os remédios direitinho, já ajudo os outros, já 

penso em coisas boas, não penso mais em me drogar, em beber 

e nem me prostituo mais, não tenho parceiro e nem quero, 

porque eu pensei: Para que ter parceiro?  Não vai mais ser como 

antes, é arriscado eu contaminar ele ou ele passar mais carga 

viral para mim. Aí prejudica mais a mim e a ele também. Aí 

pronto, é melhor viver sem parceiro, tomo meus remédios e não 

sinto falta e pronto, aí eu fico só paquerando. (B. Monarca).  

 

Constatações referidas por Sontag (1989, p.32) quando diz que a "transmissão 

sexual desta doença, encarada como calamidade da qual a vítima é culpada e mais 

censurada do que os outros", ou seja, "contrair a doença através de uma prática 

sexual parece depender da vontade, e, portanto, implica mais culpabilidade". 

 

 

3.4.2.  EIXO TEMÁTICO REAÇÃO FRENTE AO DIAGNÓSTICO E O PROCESSO 

DE ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL 

 
Este eixo temático foi estabelecido através das narrativas dos colaboradores 

sobre a descoberta do seu diagnóstico e como se deu a adesão ao tratamento 

antirretroviral.  

A introdução e a ampliação da disponibilidade dos antirretrovirais (ARVs) 

propiciou grandes avanços no tratamento da Aids, com dramática redução da 

morbidade e da mortalidade associadas à doença. Os efeitos colaterais têm sido um 
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dos importantes fatores da não adesão à TARV pelos efeitos imediatos, como os 

decorrentes de intolerância gástrica caracterizada por náuseas, vômitos e dor 

abdominal (OLIVEIRA; OLIVEIRA, A.; SOUZA, 2011). 

Segundo Martins e Martins, S. (2011),  
 

a cronicidade da Aids implica em um processo de adesão a um regime 
medicamentoso completo e prolongado. Falhas na adesão aumentam 
o risco de incompleta supressão viral e de desenvolvimento de cepas 
virais resistentes aos medicamentos disponíveis. A adesão a um 
regime terapêutico requer mudanças no estilo de vida de indivíduos 
visando à realização de atividades específicas que promovam e 
mantenham a saúde. Essas atividades envolvem tomar as 
medicações prescritas regularmente, manter uma dieta adequada, 
automonitorar os sinais e sintomas da doença e submeter-se a 
avaliações de saúde periódicas. 

 
 

A adesão ao tratamento antirretroviral resulta em melhor qualidade de vida, 

uma vez que, ao estar melhor, o indivíduo tem a possibilidade de viver não mais com 

as marcas imputadas pela doença, como nos anos 80, quando se reconhecia as 

pessoas com Aids por sua aparência (MARTINS; MARTNS, S., 2011). 

Porém, observa-se que, apesar de todos os avanços alcançados pela terapia 

antirretroviral, as pessoas que vivem com Aids apresentam grande dificuldade em 

manter o tratamento corretamente por diversos fatores, um deles é o uso de 

substâncias psicoativas, como exposto na fala do colaborador Borboleta 88.  

De vez em quando eu fico por aí, tomo a medicação direitinho, 

aí dá um louca em mim eu vou e passo dois, três dias no meio 

do mundo, aí paro de tomar a medicação, a primeira coisa que 

eu paro é de tomar a medicação. Aí, quando eu volto a fazer o 

exame na médica, ela pede todos os exames, aí dá sempre erro, 

nunca dá do jeito que ela quer. Aí eu vou e digo para ela; 

Doutora, não vou mentir para senhora por que eu faço isso, isso 

e isso [...] (B. 88).  

A doutora passou a medicação, comecei a tomar até que estava 

indo bem. Depois me deu uma doida pela minha safadeza 

mesmo... se a gente está com um amigo que não presta, com 

fulano, cicrano, se joga no meio do mundo de novo, aí começa 

a se drogar, você não se lembra de tomar a medicação [...] (B. 

88). 
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A presença dos efeitos colaterais dos medicamentos contrapõe-se aos 

benefícios. Sabe-se que o sucesso do tratamento tem relação direta com a eficácia 

do medicamento e as características do doente e da doença (FIUZA et al., 2013). 

Outros motivos que levam à interrupção do tratamento, como relatado pela 

maioria dos colaboradores, é relacionado à mudança no estilo de vida, à duração 

prolongada e principalmente aos efeitos colaterais dos medicamentos orais, conforme 

identificou-se nas falas a seguir:  

 

E o remédio só no começo deu uma reação muito forte em mim, 

muito poderosa. Eu tomava o remédio ia dormir bom e acordava 

todo intoxicado, cada calombo na minha pele que era de fazer 

medo, era enorme, bem grandão. Eu chegava ficava sem ar, 

mas nunca mais tive isso, meu sangue ficou até limpo. Eu vou 

continuar com esse mesmo remédio, porque tem muito paciente 

que troca de remédio (B. Estranha).  

 

Quando comecei a tomar o remédio, não consegui dormir, mais 

é uma agonia, coçar a pele, é uma coçadeira, o olho arde, um 

queimar, uma agonia, querendo botar comida para fora (B. 

Zebra).  

 

O que eu pensei de ruim quando descobri a doença foi que agora 

vou ter que ficar tomando os remédios, não posso parar de 

tomar, foi isso que eu pensei, porque nunca gostei de tomar 

remédio (B. Estranha).  

[...] deu diarreia de novo, agora, não deu aquela diarreia que eu 

estava feito água, saía pastosa. Aí eu comecei a tomar um 

remédio, vai fazer uma semana acho que amanhã ou sexta. Eu 

não estou vendo efeito nenhum desse remédio, por que assim, 

está dando agonia, e as fezes estão saindo ainda meio pastosa, 

não sei se ela ainda vai endurecer ainda mais com muito catarro 

(B. Zebra). 
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Desde 1996 o Brasil vem garantindo a distribuição gratuita dos medicamentos 

antirretrovirais no âmbito do SUS. A partir de então, tem sido ampliado o acesso 

gratuito ao diagnóstico do HIV e, consequentemente, ao tratamento da Aids. O 

sucesso na luta contra a epidemia no Brasil, traduzido pela queda dos índices de 

mortalidade e morbidade, pela disponibilização de medicamentos antirretrovirais e 

pelas ações de prevenção desenvolvidas, foi uma conquista do governo, da sociedade 

civil organizada e dos profissionais de saúde envolvidos com o enfrentamento da 

epidemia (BRASIL, 2010). 

A Terapia Antirretroviral consiste em um conjunto de ações destinadas ao uso 

de medicamentos como a zidovudina, a lamivudina e o efavirenz (BRASILEIRO; 

CUNHA, 2011). Contudo, para obter a efetividade terapêutica, é de fundamental 

importância que os medicamentos antirretrovirais tenham uma adesão rigorosa, tendo 

em vista que uma baixa adesão pode representar ameaça à saúde pública, pois 

aumenta a probabilidade de resistência viral, proporcionando um tratamento com 

baixa perspectiva de controle da replicação do HIV (MORAIS; OLIVEIRA; COSTA, 

2014). 

Em 2013, estima-se que 734 mil pessoas vivam com o HIV/Aids, das quais 80% 

(589 mil) já haviam sido diagnosticadas. Aproximadamente dois terços (537 mil) das 

pessoas estavam vinculadas a algum serviço de saúde e 448 mil (61%) continuaram 

retidas no serviço. Das 355 mil que estavam em TARV, em 2013, 293 mil 

apresentaram supressão da carga viral, e 255 mil possuíam carga viral indetectável. 

Até outubro de 2014, quase 400 mil se encontravam em TARV, um aumento de 

aproximadamente 12%, quando comparado a 2013, e mais do que o dobro do 

observado em 2009. Ainda assim, no ano de 2013, 12.431 pessoas morreram de 

causas relacionadas à Aids no Brasil (BRASIL, 2014). 

Após o início da terapia antirretroviral ocorreu uma redução na mortalidade 

entre as pessoas que têm Aids e um aumento da sua perspectiva de vida, o que 

remete às implicações relacionadas ao dia a dia. Essas se caracterizam por 

enfrentamentos, os quais perpassam a descoberta do diagnóstico, acompanhamento 

terapêutico, a discriminação e o preconceito da doença (MACHIESQUI et al., 2010). 

Durante as narrativas, as entrevistas revelaram questões relacionadas à 

descoberta da infecção e como foram as reações frente ao diagnóstico positivo, a qual 
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foi para maioria impactante, pois encerra uma situação imprevista e inesperada, 

mesmo quando há uma suspeita, provocando sentimento de tristeza e desespero.  

 

Quando saiu o resultado, a gente não desiste... eu disse: deu 

negativo, né? Aí ela: “Lamento informar...”. Ela soube explicar, 

me conscientizar, mas eu não aguentei, na hora eu desmaiei. 

Foi um choque tão forte para mim, foi um choque muito pesado, 

uma coisa muito sobrenatural, um absurdo, parecia que minha 

vida tinha mudado naquele minuto, uma coisa muito estranha. E 

o psicológico da gente é tão sobrenatural que mudou tudo, 

parecia que eu ia morrer, vem passando dez mil coisas na mente 

da pessoa e eu peguei cheguei até em casa chorando e minha 

mãe sem entender nada, minha mãe sem entender o que foi (B. 

Cauda-Fina).  

 

[...] eu tentei me suicidar três vezes, mas aí eu não me suicidei 

porque eu sabia que se eu me suicidasse eu ia para o inferno. 

Eu sempre pensei nisso, eu disse: não, não vou fazer isso não, 

porque a pessoa que tira a própria vida, ela vai pro inferno, e 

fazia uma oração... (B. Zebra).  

 

 “Está preparado pra escutar?”. – Estou! – “Primeiro, você tem 

sífilis no sangue e aí a outra, posso falar?” – Pode! –  “Você tem 

o vírus do HIV.”. Me deu aquela dor no coração, chega fiquei 

assim... Ela perguntou se estava tudo bem e pronto, vai fazer 

uns três anos (B. Camuflada).  

Saber disso abala muito os nervos da gente, a cabeça da gente, 

porque é uma coisa que ainda não tem remédio. Tem remédio 

assim para abater, mais a doença ainda é muito discriminada [...] 

(B. Pavão).  

 

O que eu pensei de ruim quando descobri a doença foi que agora 

vou ter que ficar tomando os remédios, não posso parar de 
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tomar, foi isso que eu pensei, porque nunca gostei de tomar 

remédio (B. Estranha).  

 

Tem uma amiga minha que ela soube que estava doente agora, 

estava até com tuberculose. Quando eu cheguei na casa dela, 

ela parecia um bicho de medo, e eu fiquei olhando assim, e todo 

mundo mal [...] (B. Monarca).  

 

Foi uma queda na hora, quando ela me deu o exame, que eu vi, 

eu fiquei fora do hospital olhando e foi um choque, lógico! (B.  

Branca). 

 

É possível observar a fragilidade dos pacientes ao receberem um diagnóstico 

inesperado, principalmente por não se perceberem como seres vulneráveis ao HIV. 

Esses sentimentos podem estar relacionados à surpresa e à incerteza sobre a forma 

de exposição ao vírus (MACHIESQUI et al., 2010). 

Para Klüber-Ross (2000), a negação é utilizada por quase todos os pacientes 

que recebem a notícia do diagnóstico de uma doença grave, comunicado de forma 

abrupta ou prematura por pessoas que não os conhecem bem ou são desconhecidas. 

Esta fase pode acontecer nos estágios mais avançados da doença ou logo após a 

constatação diagnóstica.  

 

Antes do diagnóstico eu tinha uma vida normal, que eu jamais 

pensaria que isso... eu ouvia falar muito e jamais pensaria que 

fosse acontecer comigo, mas de repente quando eu pensei, 

estava em uma situação que não me agradou muito (pensativo) 

mais fazer o quê? Já estava com ela, né? (B. Transparente).  

 

[...] eu fico me perguntando às vezes, às vezes eu ficava me 

perguntando como foi que eu peguei essa doença, porque eu 

não era de estar com um e com outro, eu saía para as farras, 

para as festas, mais sempre eu tinha o meu parceiro. Meu 

parceiro também já fez exames e ele não tem a doença (B. 

Zebra).  
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3.4.3 EIXO TEMÁTICO ENFRENTAMENTO RELIGIOSO EM PESSOAS COM AIDS 

 

Este eixo temático foi construído a partir das narrativas dos colaboradores 

voltadas para o significado da religião em suas vidas, a compreensão do sagrado após 

a descoberta do diagnóstico e na tentativa de buscar respostas para uma experiência 

tão devastadora. 

De acordo com Fornazari e Ferreira (2010) a religiosidade contribui com a 

convicção de que existe uma dimensão maior, responsável pelo controle sobre as 

contingências presentes na vida, capacitando o indivíduo a lidar com os 

acontecimentos de forma mais tranquila, confiante e reduzindo o estresse e a 

ansiedade. 

Reconhece-se, portanto, que a dimensão religiosidade perpassa os dilemas da 

condição de doença e é um importante fator no enfrentamento de doenças(,) tais como 

a Aids. Ao investigar as estratégias de enfrentamentos de pessoas vivendo em 

condições de vulnerabilidade social e com HIV, verificou que a busca por práticas 

religiosas é uma das estratégias mais utilizadas (MEDEIROS; SALDANHA, 2012). 

Para Vasconcelos (2006, p. 45),  

“A espiritualidade que assume a transcendência como divina, 
por revelar a presença de um Outro na alma humana, pode ser 
chamada de religiosidade. É um conceito que vem ganhando 
importância uma vez que um número crescente de pessoas valoriza a 
experiência religiosa em suas vidas, mas não se identifica com 
nenhuma tradição religiosa particular. Elas têm uma religiosidade, mas 
não têm uma religião, pois não aceitam nenhum sistema de ritos 
práticas, doutrinas e nem se ligam a uma comunidade religiosa em 
particular como caminho importante de sua ligação com o divino. ”   

 
 
Embora a temática da espiritualidade e as interfaces com a saúde tenham se 

expandido consideravelmente, pode-se observar que as produções científicas 

voltadas para a espiritualidade no viver de pessoas que convivem com Aids ainda são 

incipientes. É visível em estudos sobre espiritualidade, religiosidade, o destaque para 

os resultados relacionados ao HIV, muitas vezes como modo de enfrentamento da 

doença (SANTO; GOMES; OLIVEIRA, 2013), como se pode verificar nos recortes das 

falas abaixo:  
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Eu quero continuar me cuidando! É importante, em primeiro 

lugar, se cuidar como eu já me cuido há esses 6 anos. De lá para 

cá, graças a Deus mantenho o tratamento (B. Transparente).  

 

Ela se internou com 1 dia e com 2 dias eu me internei no Giselda 

Trigueiro, aí eu fiquei acompanhando ela, porque tinha que dar 

atenção para ela e no momento não podia ficar como eu fiquei 

para ela, porque, como eu sou homem e estava com aquela 

força, mas aí era Deus que estava com uma proposta para mim 

e para ela, dizendo: “Você olha para ela, toma conta dela, porque 

o que aconteceu entre vocês dois não é de acabar o mundo não, 

é de se controlar.”. (B. 88). 

 

O colaborador Borboleta Zebra relata que descobriu seu diagnóstico na igreja 

quando Deus lhe revelou muitas coisas, inclusive que fizeram macumba para ele, e 

após frequentar assiduamente a igreja seu comportamento mudou 

consideravelmente.  

 

Começou a falar um bocado de coisa e eu disse que estava 

repreendido em nome de Jesus, e as meninas até nem 

gostaram, porque ele estava fazendo essas brincadeiras chatas, 

pronto! Com pouco tempo eu adoeci, depois que ele falou isso. 

Aí depois veio tudo na minha cabeça, começou Deus me 

revelando um bocado de coisa, Deus me revelou quem fez 

macumba para mim. Como eu estou na igreja, estou 

frequentando direitinho, aceitei tudinho, mudei bastante, não 

bebo mais, não fumo [...] (B. Zebra).  

 

 [...] eu tentei me suicidar três vezes, mas aí eu não me suicidei 

porque eu sabia que se eu me suicidasse eu ia para o inferno. 

Eu sempre pensei nisso, eu disse: não, não vou fazer isso não, 

porque a pessoa que tira a própria vida, ela vai pro inferno, e 

fazia uma oração. Eu não sei lhe explicar por que tentei, não sei 

se foi pelas coisas que fizeram para mim (B. Zebra).  
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É importante ressaltar que a religião também pode ter efeito maléfico à saúde, 

considerando que crenças ou práticas religiosas podem ser usadas como substitutos 

de medicamentos necessários à saúde ou funcionar de maneira neurótica, através de 

mecanismos de defesa (GOMES; FARINA; FORNO, 2014).  

 

Quando foi, tem mais ou menos 1 mês, aí eu disse: pastor, ele é 

até lá de João Pessoa, eu disse: pastor, pelo amor de Deus, faz 

uma oração em mim, porque eu não estou aguentando mais não, 

minha vida está acabando, minha vida não é mais a mesma não. 

Pastor só disse: “Cala a boca, já sei o que está acontecendo 

tudinho com você!”. Botou a mão aqui em mim (barriga), 

começou a orar, aí Deus revelou a ele. Ele disse: “Você já foi 

para o centro de macumba?”. Eu disse que já tinha ido, fui para 

olhar, ver como era. Mas eu ia e nunca acreditava nas coisas, 

eu pensava que era safadeza do povo. E ele pegou e disse: 

“Deus está aqui me revelando que fizeram bruxaria, macumba 

para você ficar com isso, e muita inveja das grandes em cima de 

você. E como você está fraco a carga em você fica muito 

pesada, você fica fraco, não quer se alimentar, não quer sair...”, 

e já fazia muito tempo (estalar de dedos) que eu estava afastado 

de todo mundo (B. Zebra). 

 

Segundo Elisabeth Kübler-Ross (1998), o paciente terminal pode passar por 

cinco fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. São mecanismos de 

luta, de defesa para enfrentar situações extremamente difíceis. Esses estágios 

possuem duração variável e podem ocorrer um após o outro ou concomitantemente.  

O primeiro estágio é a negação, utilizada comumente por quase todos os 

pacientes diagnosticados com uma doença terminal, funcionando como uma defesa 

temporária, uma forma saudável de enfrentar a difícil situação que se instaurou em 

sua vida (KÜBLER-ROSS, 1998). 

Quando a negação já não é mais possível, instaura-se a segunda fase: a raiva. 

A negação então cede lugar à revolta, à raiva, ao ressentimento, em que a pessoa 

tenta achar um culpado pela sua “condenação”. Esta raiva é “disparada” pelo paciente 
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em todas as direções, o que torna difícil as relações com outras pessoas (KÜBLER-

ROSS, 1998). 

Kübler-Ross (1998) também fala sobre o terceiro estágio pelo qual o paciente 

terminal passa: a barganha. Nessa fase, o paciente tenta “adiar” a morte, fazendo 

promessas e orações, na grande maioria, voltadas a Deus. Quarto estágio: a 

depressão. Após atravessar estes três estágios anteriores e não poder mais negar a 

doença, quando já se sente debilitado e enfraquecido, surge no paciente terminal um 

grande sentimento de perda, ele está prestes a perder tudo e todos que ama. Fica 

quieto e pensativo e as palavras não se fazem necessárias. Aceita o fim próximo e se 

prepara para o último estágio, de aceitação.  

A maioria dos colaboradores aceitou a doença como um processo de mudança 

em suas vidas, o que demandou um certo tempo, porém, para o colaborador Zebra a 

aceitação ainda não havia acontecido. Em seu relato afirmou que estava curado da 

Aids, que Deus o livrou do vírus.  

 

Como eu creio muito em Deus, assim.... Sempre tive fé em Deus. 

Como eu disse, como tem médico aqui que só vai saber quando 

tiver a prova na mão, porque duvida das coisas de Deus, e nisso 

teve um ciclo de oração, e nesse ciclo de oração Deus veio e me 

curou. Deus disse que eu estava curado, por que isso foi obra 

do inimigo, e disse que eu só tivesse paciência, ficasse na minha 

quieto, tomasse os remédios, tranquilo, e que os exames iam dar 

tudo certo, com os resultados tudo negativo. E assim, eu creio 

muito, sabe, e eu creio que eu estou curado, eu não tenho mais 

o vírus da Aids. (B. Zebra).  

 

O pastor já me disse: “Fique tranquilo, deixe só os resultados do 

seu exame chegar que você vai parar de tomar esses remédios.” 

[...] (B. Zebra).  

 

Ninguém sabe que eu tenho a doença, eu vou contar agora, 

depois que eu receber os exames, que eu vou dar um 

testemunho lá na igreja. Aí, depois que eu der meu testemunho, 
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é que minha família vai saber o que é que se passou, tudinho, 

tudinho, aí eu vou viajar para Recife para contar (B. Zebra).  

 

[...] disse que isso não era normal, que era espiritual, aí 

que eu comecei a frequentar que eu comecei a ficar bem. Depois 

da igreja minha vida mudou bastante, bastante, bastante, até a 

mãe do menino que eu fique perguntou: “Você está feliz aqui 

dentro?”. Se eu não tivesse feliz eu não estava aqui dentro. E o 

pastor ainda disse assim para mim: “Já era para você está morto, 

mas Deus comprou você.”, só tenho agora que agradecer e 

servir a Ele. (B. Zebra).  

 

 

O estudo de Arévalo e Ávila (2012) mostra que a espiritualidade não está 

relacionada com a religião de maneira direta e se encontra estabelecida em todas as 

culturas, por sua vez, a religião se define como a estrutura de dogmas, experiências, 

significados e atributos que facilitam a relação com o supremo, a maneira como cada 

um vive e a forma de expressão da fé. 

Em geral, as pessoas em momentos de doença têm um maior apego à religião 

e à espiritualidade. Esta perda do controle sobre várias situações faz com que 

procurem a causa da patologia, buscando curas sobrenaturais e colocando a solução 

nas mãos de um poder superior, visto que enfrentam situações difíceis como conviver 

com a Aids (ARÉVALO; ÁVILA, 2012).  

Os colaboradores, na maioria das vezes, falaram de Deus nos relatos de forma 

agradecida, buscando ter esperanças para saber lidar com todo o sofrimento 

vivenciado. Deus foi o refúgio na busca de forças para viverem com uma doença 

crônica e ainda estigmatizada. 
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4. ARTIGOS 
 
ARTIGO 1- Análise contextual da assistência de enfermagem a pessoa com HIV/Aids 

 

Objetivo: analisar o contexto da assistência de enfermagem relacionada a pessoa 

com HIV/Aids. Método: Utilizou-se a perspectiva de contexto de Hinds, Chaves e 

Cypress, que destacam as quatro camadas interfacetadas: o imediato, o específico, o 

geral e o metacontexto. Resultados: O processo de cuidar à pessoa com HIV/Aids é 

uma área da enfermagem que, faz parte de um conjunto de ações que são pouco 

valorizadas em contexto hospitalar, primando por ações tecnicistas. Em tal contexto, 

a enfermagem só poderá adquirir plena autonomia quando o cuidado passar a ser 

visto como uma esfera privilegiada na área da saúde. Conclusão: É importante 

enfatizar que, apesar dos avanços obtidos na assistência de enfermagem, ainda 

enfrenta-se uma série de desafios e dificuldades a serem superados, apesar de não 

restarem dúvidas de que o cuidar é a principal característica da enfermagem. 

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Aids, Enfermagem. 

 

Revista: Revista Eletrônica de Enfermagem  

(Qualis Capes em Enfermagem 2013: B1) 

 
 

ARTIGO 2- Aids: uma abordagem educativa com idosos em situação de 

vulnerabilidade social 

 

Objetivou-se informar os idosos sobre a prevenção da Aids, através da educação em 

saúde. Estudo exploratório e descritivo, com população de 132 e amostra de 60 

idosos. Critérios de seleção da amostra: idosos presentes na reunião no dia da 

palestra. Para coleta de dados aplicou-se um questionário contendo questões 

fechadas sobre Aids. O estudo foi desenvolvido no Município de Parnamirim/RN no 

período fevereiro a junho de 2014. Em princípio, poucos idosos conheciam a Aids. 

Entretanto, esta realidade logo se transformou após a realização da palestra como 

instrumento de educação em saúde que se configura uma estratégia de combate à 

doença de forma eficaz e efetiva. Enfatizou-se a importância de ações educativas 

sobre Aids realizada pela enfermagem e adoção de uma visão coletiva sobre os 
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variados contextos socioculturais em que os idosos estão inseridos e vivenciam sua 

sexualidade. 

Descritores: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; AIDS; Idoso; Enfermagem. 

 

Revista: Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste – Rev. Rene 

(Qualis Capes em Enfermagem 2013: B2) 

 

ARTIGO 3 - Trajetória de pessoas com Aids em situação de vulnerabilidade social:  a 

luz da história oral de vida 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo narrar a trajetória de vida das pessoas com 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida com maior vulnerabilidade inscritos na 

Secretaria Municipal de Assistência Social e a influência do diagnóstico no seu 

cotidiano em Parnamirim/RN. Estudo descritivo e exploratório, qualitativo, 

fundamentado na História Oral de Vida. Participaram, por meio de entrevista 

semiestruturada, durante o mês de setembro de 2014, 13 pessoas com Aids. Na 

análise de conteúdo de Bardin, emergiram três eixos temáticos: Preconceito e 

discriminação no conviver com Aids; Reação frente ao diagnóstico e o processo de 

adesão ao tratamento antirretroviral; Enfrentamento religioso em pessoas com Aids. 

Conclui-se que a Aids é uma doença que pode trazer inúmeras consequências 

psicossociais. O esforço contra esses fatores resulta em grandes desafios para 

diminuir o sofrimento das pessoas que vivem com Aids. 

Palavras-Chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Enfermagem; 

Estigmatização; História Oral. 

 

Revista: Revista Enfermagem Uerj 

(Qualis Capes em Enfermagem 2013: B1) 
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4.1 ANEXO DO ARTIGO 1 

 

 
Análise contextual da assistência de enfermagem a pessoa com HIV/Aids 

 

Deyla Moura Ramos Isoldi1, Francisca Patrícia Barreto de Carvalho2, Clélia Albino 

Simpson3 

 

1 Enfermeira. Discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, nível Mestrado, 

da UFRN. E-mail: deylinha@hotmail.com 

2 Enfermeira, Discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, nível 

Doutorado, da UFRN. E-mail: patriciabarreto36@gmail.com 

3 Enfermeira, Pós Doutora em Enfermagem. Professora Associada da UFRN. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. E-mail: cleliasimpson@hotmail.com 

 

Resumo 

Objetivo: analisar o contexto da assistência de enfermagem relacionada a pessoa com 

HIV/Aids. Método: Utilizou-se a perspectiva de contexto de Hinds, Chaves e Cypress, que 

destacam as quatro camadas interfacetadas: o imediato, o específico, o geral e o 

metacontexto. Resultados: O processo de cuidar à pessoa com HIV/Aids é uma área da 

enfermagem que, faz parte de um conjunto de ações que são pouco valorizadas em 

contexto hospitalar, primando por ações tecnicistas. Em tal contexto, a enfermagem só 

poderá adquirir plena autonomia quando o cuidado passar a ser visto como uma esfera 

privilegiada na área da saúde. Conclusão: É importante enfatizar que, apesar dos avanços 

obtidos na assistência de enfermagem, ainda enfrenta-se uma série de desafios e 

dificuldades a serem superados, apesar de não restarem dúvidas de que o cuidar é a 

principal característica da enfermagem. Descritores: Cuidados de Enfermagem, Aids, 

Enfermagem. 
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Introdução 

A epidemia causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) representa 

fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes 

regiões do mundo depende, dentre outros fatores, do comportamento humano 

individual e coletivo. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) destaca-se 

entre as enfermidades infecciosas por sua magnitude e pela extensão dos danos 

causados às populações. Suas características e repercussões vêm sendo discutidas 

e estudadas pela comunidade científica e pela sociedade em geral(1). 

A maior parte das políticas públicas são do setor da área da saúde, que tem 

também executado quase a totalidade das ações programáticas de prevenção e de 

controle da epidemia(2). 

A transmissão do HIV está relacionada aos modos de interação e crenças de 

diferentes grupos populacionais. Além dos fatores individuais, locais e pessoais, a 

vulnerabilidade ao HIV/Aids é determinada por um contexto geral de 

desenvolvimento do país, que inclui o nível de renda da população, o respeito aos 

direitos humanos fundamentais, o acesso aos serviços sociais, de saúde e de 

educação, assim como suas circunstâncias(3). 

Apesar dos benefícios alcançados em relação ao controle da doença, vivemos 

muitos dos “resquícios”deixados pela época de pavor que caracterizou o início da 

epidemia, conferindo a esta enfermidade repercussões singulares ainda nos dias 

atuais. Assim, apesar dos esforços para desconstrução desta imagem 

estigmatizada, a causa da infecção da Aids ainda é a mais das vezes associada a 

adoção de comportamentos não aceitos socialmente(4). 

Dessa maneira, no plano social, a vulnerabilidade diante do HIV/Aids é 

mediada pela noção de cidadania e de direitos, em especial, o direito humano à 

saúde, os direitos sexuais e reprodutivos e o direito à livre orientação sexual; pelo 

repertório de crenças e valores relacionados ao exercício da sexualidade, ao 

processo saúde/doença/cuidado; pelos sentidos e significados sociais atribuídos ao 

pertencimento étnico e racial, à masculinidade, à feminilidade e às identidades de 

gênero, à idade e geração, denominação religiosa, dentre outras dimensões(5). 

Como se observa, as pessoas que vivem com Aids são afetadas física e 

psiquicamente. O impacto do diagnóstico traz sentimentos como o medo do 

desconhecido, da rejeição social, da doença, da morte, do abandono da família, do 

companheiro e dos amigos, ansiedade, diminuição da autoestima, sensação de 

perda do controle, perda da função social e a estigmatização(6). Este diagnóstico é 
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quase sempre interpretado como um sinal de alerta sobre o fim dos sonhos, dos 

planos e possibilidades de vida futura. 

Assim, os sentimentos dos pacientes durante a descoberta da 

soropositividade pelo HIV são de dor e sofrimento, tornando o atendimento 

bastante difícil tanto para eles quanto para o profissional envolvido no 

tratamento(7). 

Entretanto, estratégias de enfrentamento pela equipe de enfermagem se 

fazem necessárias para relação ao processo de cuidar e construção de novos 

caminhos, particularmente quando se vivenciam as peculiaridades de uma infecção 

como o HIV, crônica e incurável(8). Partindo dessa premissa, a enfermagem 

necessita não somente de técnicas específicas, mas de profissionais capazes de 

desenvolver uma visão mais ampla de cuidado, de forma holística ou seja que 

tenha uma holologia e holopráxis efetiva(9). 

A assistência de enfermagem voltada para as pessoas com Aids é complexa 

devendo estar articulada para oferecer uma intervenção que modifique a realidade, 

atuando de maneira específica nos pontos identificados como sensíveis assim como 

proporcionando apoio emocional e espiritual(11). A assistência desenvolvida de 

forma adequada pode melhorar de maneira significativa a qualidade de vida das 

pessoas com Aids. 

Baseado no exposto, o artigo tem como objetivo, analisar o contexto da 

assistência de enfermagem relacionada ao portador de HIV/Aids nos níveis 

contextuais imediato, específico, geral e metacontextual. Utilizou-se a perspectiva 

de contexto de Hinds, Chaves e Cypress (1992), que destacam as quatro camadas 

interfacetadas: o imediato, o específico, o geral e o metacontexto. Esclarece-se 

que estas camadas se distinguem entre si pelo modo como compartilham o 

significado, indo do individual até o universal, possibilitando a análise dos aspectos 

conceituais através da interpretação dos resultados do estudo(12). 

No sentido de facilitar esse estudo a perspectiva contextual organizou-se da 

seguinte maneira: 1) Contexto imediato: O cuidado de enfermagem.  2) Contexto 

específico: A formação do enfermeiro e o Serviço de Assistência Especializada em 

HIV/Aids (SAE).  3) Contexto geral: O cuidado em saúde e enfermagem ao 

portador de HIV/Aids 4) Metacontexto: Processo de evolução da assistência de 

enfermagem. 
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Contexto imediato: o cuidado de enfermagem 

Cuidar em enfermagem consiste em transferir esforços de um ser humano 

para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, ajudando 

pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor. É ainda, ajudar outra 

pessoa a obter autoconhecimento e controle(13). A enfermagem é cuidadora em sua 

essência e foi a primeira a profissionalizar o cuidado(14). 

A principal ação da enfermagem não é a cura, e sim uma ação que engloba 

atitudes e comportamentos que “visem aliviar o sofrimento, manter a dignidade e 

facilitar meios para manejar com as crises e com as experiências do viver e do 

morrer”(15). Cuidar é a maneira de demonstrar o saber-fazer pois requer um 

conhecimento que qualifica o trabalho do enfermeiro. 

O cuidado também está relacionado a competência científica dos profissionais 

de saúde sendo de extrema importância em todas as áreas de intervenção, quer 

seja no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, assim como na 

recuperação e reabilitação. É responsabilidade da equipe de enfermagem orientar 

as pessoas a ampliar os seus conhecimentos para tomarem decisões e mudarem 

comportamentos em direção à saúde e bem-estar. As formas de demonstrar afeto, 

de estar presente por inteiro e de valorizar o outro, envolvendo uma relação de 

apreço e confiança, também estão ligadas ao cuidado(16). 

Os profissionais devem cuidar do paciente de forma integral, indo além do 

cuidado físico, considerando suas queixas psicossociais e elegendo a qualidade de 

vida como um construtor que engloba a satisfação das pessoas em sua vida diária, 

respeitando assim um dos princípios fundamentais da política de saúde do SUS, 

qual seja, a integralidade da atenção à saúde(17). De acordo com a experiência, a 

equipe pode identificar e avaliar as necessidades do indivíduo, intervindo nos 

aspectos biopsicossocial e espiritual, com o intuito de atingir equilíbrio e bem-estar 

dentro dos limites impostos pela doença. 

Porém, temos conhecimento a partir de realidade vivenciada que com o 

aumento da carga excessiva do trabalho e más condições nos estabelecimentos 

de saúde o cuidado torna-se comprometido efetivamente. Portanto, quanto menor 

a equipe mais difícil será a possibilidade de se compreender o problema enfrentado 

e menor a capacidade de enfrentá-lo de modo adequado, tanto para os usuários 

do serviço quanto para os próprios profissionais. Conseguir combinar bons 

resultados, cura, promoção, proteção e cuidado de forma holística, é um nó crítico 

fundamental a ser trabalhado pela equipe de enfermagem.  
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O processo de cuidar e o cuidado ao paciente é uma área específica da 

enfermagem que, faz parte de um conjunto de ações que são pouco valorizadas 

em contexto hospitalar, primando por ações tecnicistas e deixando em segundo 

plano as ações humanizadas. Em tal contexto, a enfermagem só poderá adquirir 

plena autonomia quando o cuidado passar a ser visto como uma esfera privilegiada 

na área da saúde, tanto do ponto de vista científico como prático. Somente uma 

mudança de paradigma científico, poderá conferir ênfase ao cuidado, juntamente 

com o aspecto humano(18). 

Muitos profissionais dão pouca importância aos paradigmas que permeiam as 

práticas de enfermagem e suas influências. Na realidade, desconhecem, as bases 

teóricas e conceituais que envolvem o cuidado de enfermagem. Dessa forma, é 

preciso estar sempre em busca de novos conhecimentos, com vistas a qualificar a 

assistência, numa visão voltada para o ser humano(19). 

 

Contexto específico: a formação do enfermeiro e o Serviço de 

Assistência Especializada em HIV/Aids (SAE) 

 

A formação acadêmica do enfermeiro tem em sua trajetória uma interface 

com o conhecimento de diversas ciências, sendo ministradas por profissionais de 

várias áreas afins, enfermeiros ministram disciplinas da Ciência da Enfermagem, 

bem como outros profissionais que compartilham suas experiências em atuações 

diferentes como por exemplo: psicólogos, antropólogos, filósofos que dão sólido 

fundamento sobre as relações e comportamentos humanos. 

A formação do enfermeiro para o cuidado, como prática profissional, tem 

início em 1860, na Inglaterra Vitoriana com Florence Nightingale, onde ocorreu a 

categorização da equipe de enfermagem, havendo uma fragmentação das tarefas 

relacionadas ao cuidado, considerando que as ladies eram responsáveis pelo 

ensino e supervisão, e às nurses as tarefas manuais(20).  

Nas décadas de 80 e 90, as condições de saúde no país inspiravam a 

necessidade de mudança na formação da enfermagem, antes mesmo da 

construção das diretrizes curriculares, voltadas para atender a saúde de forma 

integral(21). 

Em 2001, um grande avanço é consolidado, quando, por meio da Resolução 

CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, são instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Então, a formação 
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do profissional de Enfermagem foi foco de grandes mudanças em nosso processo 

histórico, sendo influenciada pelo decorrer do tempo mas que estudos mostram 

ainda uma dicotomia entre o que se faz e o que se pensa(22). 

É preciso construir, nos modelos de ensino dos profissionais de saúde, 

práticas pedagógicas que permitam a compreensão da integralidade como um 

pressuposto que precisa ser construído durante toda a formação, desenvolvendo 

habilidades e competências que assegurem um agir voltado para o ser humano na 

sua subjetividade(23). 

Nos Serviços de Assistência Especializada, modalidade ambulatorial, são 

atendidos integralmente e cadastrados pacientes com diagnóstico positivo para 

HIV, no qual são acolhidos pelo profissional de enfermagem, que faz sua consulta 

e depois encaminha aos demais profissionais obtendo acompanhamento clínico 

necessário através de uma equipe multidisciplinar. 

Na realização da consulta de enfermagem, a escuta é o principal mecanismo 

utilizado pelo profissional para possibilitar a construção de relação de empatia e 

confiança com o paciente, de forma que ele sinta-se a vontade para manifestar 

angústias, temores e anseios, fatores fundamentais para que o processo 

terapêutico se estabeleça com eficiência eficácia(24). 

A complexidade do tratamento do HIV em relação ao seu manejo clínico e 

aspectos sociais e psicológicos tem trazido grandes desafios aos profissionais de 

saúde. Destaca-se particularmente o despreparo dos profissionais no tocante ao 

direcionamento das suas ações, em vista as situações de vulnerabilidade 

associadas à doença, como, por exemplo, a baixa escolaridade da maioria dos 

indivíduos acometidos, o uso de drogas ilícitas e a falta de apoio familiar e 

psicossocial. Neste sentido, é importante avaliar a qualidade dos serviços 

ambulatoriais e as ações dos profissionais dos Serviços de Assistência 

Especializada (SAE)(25). 

 

Contexto geral: o cuidado em saúde e enfermagem a pessoa com 

HIV/Aids 

 

Para a equipe de enfermagem, cuidar é desenvolver ações diretas ou 

indiretas, que visam atender as necessidades dos pacientes. A mais das vezes os 

enfermeiros retratam o cuidado de enfermagem como o atendimento às 

necessidades humanas básicas. Este conceito foi inicialmente apresentado pela 
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enfermeira brasileira Wanda de Aguiar Horta em sua teoria denominada Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas(26). 

Ainda é possível encontrar lacunas referentes aos cuidados a pessoa com 

HIV/Aids sobre a perspectiva de profissionais de saúde, mesmo levando em 

consideração o avanço da ciência e tecnologia contemporânea, é preciso ser dito 

que em termos de humanização apesar de existir uma política nacional do 

Ministério da saúde(27) na prática a teoria é diferente. 

Considera-se a proximidade das vivências e o conhecimento acerca do 

cotidiano das pessoas que vivem com HIV/Aids, todos os profissionais envolvidos 

no cuidado que podem e devem utilizar-se de oportunidades, como forma de 

auxílio na atuação das melhores estratégias que visam minimizar as dificuldades 

e/ou fragilidades que possam ser enfrentadas por esta população alvo. Trabalhar 

as práticas que envolvem as diversas demandas do cuidado, oportuniza uma 

aproximação diária, permitindo o acompanhamento da evolução da doença, assim 

como em ações através do incentivo à prevenção e tratamento da aids e das 

doenças oportunistas que possam surgir. Para a intervenção dessas práticas no 

âmbito do cuidado multiprofissional, sobretudo no cuidado dispensado pela equipe 

de enfermagem, é importante compreender como se dá o seu funcionamento para 

um melhor estabelecimento e fortalecimento das ações a serem desenvolvidas(28). 

Vale ressaltar que a valorização do cuidado desenvolvido pelo enfermeiro 

repercute diretamente na satisfação pessoal e no empenho profissional, assim 

como no principal alvo de seu trabalho que consiste na promoção de melhor 

qualidade de vida ao paciente bem como o compromisso profissional e social dos 

envolvidos nas ações, pelo menos é a melhoria da assistência que torna-se o nosso 

alvo. 

Os cuidados em HIV/Aids não são vistos como uma atividade fácil de ser 

cumprida na opinião dos profissionais que as realizam, uma vez que conflitos são 

gerados, em relação à administração do processo de cuidar. Com isto, é necessário 

a adoção de uma posição ética no intuito de fazer com que as pessoas com 

HIV/Aids compartilhem deste cuidado através das ações desenvolvidas, as quais 

servirão de determinantes para o restabelecimento da saúde(29). 

As equipes de enfermagem, principalmente aquelas envolvidas com o cuidado 

das pessoas com HIV/Aids nas instituições de saúde, poderão se apropriar cada 

vez mais de cuidados evidenciando a necessidade da pessoa com a doença. Assim, 

em conjunto, construirão as melhores estratégias para estabelecer esses cuidados, 
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no intuito de minimizar as fragilidades evidenciadas neste processo de cuidar, além 

de se fortalecerem cada vez mais como profissionais atuantes diretamente no 

cuidado em enfermagem na Aids(28). 

 

Metacontexto: processo de evolução da assistência de enfermagem 

 

Nos primórdios, a enfermagem praticava o cuidado empírico ao ser humano, 

e com o passar dos anos, houve um avanço no conhecimento técnico-científico na 

área da saúde. Embora seja reconhecida a competência técnica, esta dimensão 

tem sido insuficiente, para assegurar a qualidade do cuidado prestado pelos 

profissionais aos indivíduos, que necessitam e buscam uma assistência integral(30). 

No início da epidemia, a admissão de pacientes com HIV/Aids, acarretou 

perturbações na equipe de enfermagem, gerando dificuldades significativas 

relacionadas ao processo de cuidar. O medo, preconceito, estigma, discriminação, 

ansiedade e insegurança frente ao trabalho diário eram presentes por saberem 

que além de transmissível, era fatal e detinham pouco conhecimento sobre a 

doença(31). O profissional de enfermagem precisa estar preparado tanto no que diz 

respeito aos aspectos fisiológicos e psicológicos do seu trabalho para que possa 

superar suas emoções e oferecer uma assistência adequada, otimista e com 

dignidade aos pacientes. 

Nas últimas décadas do século XX, a Enfermagem procurou superar as 

limitações do modelo tradicional (hospitalocêntrico e medicalizado) dominante na 

atenção à saúde, revalorizando aspectos não mensuráveis, não controláveis do 

cuidado como, por exemplo, a experiência subjetiva, o significado pessoal desta 

experiência, o ser-estar junto com o outro, o saber do outro e as diferenças 

culturais(32). 

A luta contra a aids no Brasil criou bases para um novo tipo de relação entre 

o Estado e a Sociedade, considerando que desde o início do estabelecimento das 

ações governamentais para o enfrentamento da epidemia esta relação - estado e 

sociedade - esteve presente. Desenvolveu-se a política do Programa Nacional de 

DST/Aids, de maneira a construir um instrumento que possibilite subsidiar as 

ações de saúde no âmbito das DST/Aids. Pode-se enumerar algumas conquistas 

nas políticas públicas relativas a epidemia da Aids no Brasil, como a adoção de um 

referencial ético consensual; o acesso universal aos medicamentos; a criação de 

serviços específicos, como Hospital Dia, Serviços de Assistência Especializada, 
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Centros de Testagem e Aconselhamento e Atendimento Domiciliar Terapêutico e 

instrumentos legais de proteção aos direitos dos afetados, tais como a Lei nº 

9.313/ 96 (distribuição gratuita de medicamentos)(33). 

 

Conclusão 

 

É importante enfatizar que, apesar dos avanços obtidos na assistência de 

enfermagem, ainda se enfrenta uma série de desafios e dificuldades a serem 

superados, apesar de não restarem dúvidas de que o cuidar da pessoa com Aids é 

a principal característica da enfermagem. Faz-se necessário que os profissionais 

retomem e reflitam para a reconstrução do conceito filosófico do cuidado e a 

história de sua profissão, capturando ou sendo capturados por esse conceito. 

A ênfase nos procedimentos técnicos, mediante o cumprimento de regras e 

normas ainda é muito constante na assistência de enfermagem, fazendo com que 

o cuidado se torne distanciado da prática. As atitudes dos profissionais devem 

objetivar um cuidado de boa qualidade implementando estratégias para romper 

com a identidade estabilizada e demonstrando envolvimento com os aspectos 

relacionados ao processo de cuidar ainda considerado como uma ação da 

enfermagem. 

No decorrer do estudo, pode-se destacar a escassez de pesquisas que 

abordam a temática da assistência de enfermagem em pessoas com Aids. Dada 

esta lacuna, sugere-se que novos estudos sobre o cuidado com esses pacientes 

sejam desenvolvidos, visando desta forma ampliar o conhecimento e contribuir 

para alcançar cada vez mais a excelência do cuidar. 
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4.2 ANEXO DO ARTIGO 2 

 

Ação educativa com idosos em situação de vulnerabilidade 

 
Educational activities with the elderly in vulnerable situations 

 

 

Deyla Moura Ramos Isoldi15, Ana Michele de Farias Cabral1, Clélia Albino Simpson1  

 

Objetivou-se analisar o conhecimento de idosos sobre a prevenção da Aids antes a após a prática 

da educação em saúde. Trata-se de um estudo quase experimental, com abordagem quantitativa, 

realizado nos Centros de Referência de Assistência Social, com 60 idosos. Desenvolveu-se em 

Parnamirim, RN, Brasil, de fevereiro a junho de 2014. Para coleta de dados aplicou-se um 

questionário contendo questões fechadas sobre Aids. Em princípio, a maioria dos idosos 

(61,6%) afirmaram não saber o que é a Aids mas, esta realidade logo se transformou após a 

realização de uma aula expositiva dialogada como instrumento de educação em saúde. Houve 

diferença estatisticamente significativa. Conclui-se que as ações educativas sobre a Aids são 

importantes para adoção de uma visão coletiva sobre os variados contextos socioculturais em 

que os idosos estão inseridos. 

 

This study aimed to analyze the knowledge of older people on the prevention of AIDS before 

and after the practice of health education. This is a quasi-experimental study with a quantitative 

approach, performed in the Social Assistance Reference Centers, with 60 seniors. It was 

developed in Parnamirim, RN, from February to June 2014. Data were collected applied a 

questionnaire with closed questions about AIDS. In principle, most patients (61.6%) said they 

did not know what AIDS but this soon became reality after conducting a dialogue-lecture as a 

health education tool. There was a statistically significant difference. We conclude that 

education about AIDS are important to adopt a collective vision on the various socio-cultural 

contexts in which the elderly are inserted. 

 
Introdução  
 

 

A elevada taxa de idosos contaminados pela Aids é devido à capa de invisibilidade da 

população no que concerne a enxergá-los como sujeitos sexualmente ativos. No entanto, com 

o envelhecimento da população, e de novas tecnologias como as que prolongam a vida sexual, 

esta sexualidade até então ignorada, emerge como uma questão a ser discutida(1).  

O envelhecimento diz respeito a um conjunto de efeitos que ocorrem com o passar dos 

anos. Biologicamente, corresponde a uma involução que afeta todos os sistemas fisiológicos do 

corpo, mas que não interfere, necessariamente, no seu bem-estar; psiquicamente, é uma fase 

que denota maturidade, sabedoria e compreensão da vida, advindas com as experiências 

vivenciadas pelo indivíduo(2).  

                                                           
 



111 
 

Entretanto, mesmo com as garantias previstas na Lei 10.741/2003, que dispõem sobre o 

Estatuto do Idoso, o preconceito e a negação da sociedade com relação à velhice ainda existem, 

o que dificulta a elaboração de políticas públicas direcionadas e efetivadas com base na atenção 

adequada, individualizada e holística. Esta questão torna-se fortalecida quando se observam as 

estatísticas nacionais referentes à incidência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida nesta 

população. Dados do Ministério da Saúde descreveram um total de 32.167 casos de Aids em 

maiores de 50 anos no Brasil, e destes, 9.918 indivíduos estão com 60 anos e mais(2). 

O aumento da incidência da Aids entre os idosos destaca-se como uma tendência mundial 

e demonstra a importância de estudos que analisem a situação da epidemia nessa população, 

uma vez que podem subsidiar o direcionamento de ações em saúde(3). Prevenir-se da doença é 

o principal objetivo da educação em saúde, exigindo uma ação antecipada para reduzir a 

incidência e prevalência das mesmas nas populações(4). 

A educação em saúde é capaz de atuar sobre o conhecimento das pessoas, para que ocorra 

desenvolvimento da criticidade e capacidade de intervenção sobre suas próprias vidas(5). 

Além disso, as ações educativas caracterizam-se por transformar hábitos de vida de uma 

população tornando-os capazes de serem responsáveis por sua saúde(6). Nesse estudo, a 

educação em saúde envolve os idosos como destaque, por serem o centro do processo educativo, 

possibilitando contribuir para prevenção da Aids nesse grupo.  

Por esse motivo, torna-se necessário desenvolver uma abordagem educativa com os 

idosos, para que estas pessoas tornem-se mais informadas sobre a Aids e saibam como proteger-

se, visto que com a educação em saúde e informação possibilita-se promover conhecimento.  

Diante da realidade que permeia a Aids, percebe-se a importância da educação em saúde 

na prevenção dessa doença. Portanto, a justificativa para o presente estudo consiste na 

necessidade de práticas a serem realizadas que favoreçam a propagação de informações 

referentes à Aids, uma vez que tal enfermidade é tida como um problema de saúde pública no 

Brasil.  

Nesta perspectiva, questiona-se: até que ponto os idosos dominam a temática que envolve 

a Aids. Desta forma, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o conhecimento de idosos 

sobre a prevenção da Aids antes e após a prática da educação em saúde. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo quase experimental, com abordagem quantitativa, realizado nos 

Centros de Referência de Assistência Social no município de Parnamirim/RN, no período de 
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fevereiro a junho de 2014 com idosos inclusos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos.  

Dentre as ações do Sistema Único de Assistência Social, encontra-se o serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, que objetiva contribuir para um 

processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurar espaço de encontro para os 

idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e 

comunitária; detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades 

para novos projetos de vida, propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem 

e potencializem a condição de escolher e decidir. Isso contribuirá para o desenvolvimento da 

autonomia social dos usuários(7).  

As reuniões no local do estudo ocorrem semanalmente, visando fortalecer os vínculos 

sociais dos idosos com atividades de esporte e lazer, culturais, oficinas de artesanato, palestras 

informativas, acompanhamento nutricional, social e à saúde do idoso respeitando as condições 

de acessibilidade, aprimoramento físico e mental e a integração por meio de uma equipe 

multidisciplinar composta por: Pedagogo, Assistente Social, Psicólogo e Artesãos. 

A população do estudo foi composta por 132 idosos cadastrados nos grupos de 

convivência de quatro bairros do município. A amostra composta por 60 idosos em situação de 

vulnerabilidade social. Salienta-se que o total de indivíduos que compuseram a amostra foi 

selecionado a partir dos critérios de inclusão e de exclusão do presente estudo.  

Participaram da pesquisa 60 pessoas idosas que apresentaram os seguinte critérios de 

inclusão: idosos presentes na reunião no dia da palestra e aplicação do questionário e que 

demostrassem interesse em participar da pesquisa.  

Como critérios de exclusão utilizou-se não ser cadastrado nos Centros de Referência de 

Assistência Social, estar ausentes durante a pesquisa, bem como os que não consentiram com 

sua realização. 

Com relação aos idosos analfabetos ou semianalfabetos, alunos da graduação de 

enfermagem do 4o período, auxiliaram com a leitura do questionário. 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário contendo 7 questões 

fechadas sobre Aids, elaboradas com base nos Cadernos de Atenção Básica nº18 e nº19, 

publicados em 2006 pelo Ministério da Saúde. 

Em prol do atendimento ao objetivo proposto pelo estudo, a coleta de dados ocorreu em 

3 fases distintas: na primeira fase, o pré-teste, foi aplicado um questionário com perguntas 

fechadas. Na segunda fase foi realizada uma aula expositiva dialogada como atividades de 

educação em saúde, considerando o conhecimento prévio dos idosos sobre a Aids, com o intuito 
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de esclarecê-los sobre a doença. Posteriormente, na terceira fase, o pós-teste, foi reaplicado o 

questionário. 

Os dados obtidos nos questionários foram contabilizados, organizados e categorizados 

em planilha eletrônica do Microsoft Office Excel para análise quantitativa, sendo expressos 

valores absolutos e percentuais. Para a análise estatística, utilizou-se o teste Qui-Quadrado, 

considerando-se o nível de significância de 5% (p<0,05). 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob o CAAE 30408114.5.0000.5537, com número do parecer 719.926 e 

seguiu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, em vigor, para pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

    

Resultados 

 

Verificou-se na fase de pré-teste que somente 38,3% dos idosos sabiam o que é Aids e 

com relação a etiologia da doença, menos da metade respondeu de maneira correta, ao dizer 

que tem como agente causador um vírus. 

Na questão referente a vacina contra Aids, ainda na fase de pré-teste, 28 idosos 

responderam inadequadamente e alegaram existir. No que diz respeito a possível forma de 

contrair o HIV, 83.3% afirmaram ser fazendo sexo sem proteção. Quando questionados se as 

pessoas com HIV podem doar sangue, 53 idosos responderam corretamente afirmando não 

poder, pois através da doação é possível contrair o vírus. No item relacionado a cura da Aids a 

maioria respondeu que a Aids não tem cura.  

Após a atividade de educação em saúde, os resultados refletem a mudança significativa 

do aprendizado que os idosos obtiveram diante da temática. E tal mudança é materializada nos 

valores apresentados no pós-teste.  

Destaca-se que de todos os idosos, 85% sabiam o que é Aids, 48 idosos responderam 

corretamente sobre a etiologia da doença, afirmando ser um vírus e com relação a vacina contra 

a Aids, 86.7% marcaram não existir. Constatou-se que houve diferença estatisticamente 

significativa entre o pré-teste e pós-teste quanto ao conhecimento sobre a Aids, causa da doença 

e existência de vacina, onde os idosos após o pós teste apresentaram maior percentual de 

conhecimento quanto a esses quesitos.  

Com todos os idosos (60) recebendo informações acerca da Aids, 55 afirmaram que é 

possível contrair o vírus fazendo sexo sem proteção, não sendo estatisticamente significativo 

(p = 0,256) e 93.3% apontaram que as pessoas com HIV não podem doar sangue.  



114 
 

No questionamento “A Aids tem cura?”, cinquenta e sete idosos (95%) responderam 

corretamente assegurando não ter cura e observou-se que houve diferença estatisticamente 

significativa entre o pré-teste e pós-teste nesse item (p = 0,000). 

 

Tabela 1 - Conhecimento dos idosos sobre a Aids, no pré-teste e pós-teste 

Conhecimento adequado 
Conhecimento inadequado 

Pré-teste 
n(%) 

Pós-teste 
n(%) 

Valor  
de p 

O que é Aids?       
Sim   23(38,3) 51(85,0) 0,000* 
Não 37(61,7) 9(15,0)  

Etiologia (causa) da Aids    
Bactéria 5(8,3) 6(10,0) 0,000* 
Vírus 28(46,7) 48(80,0)  
Não sei 27(45,0) 6(10,0)  

Vacina contra a Aids?        
Sim 28(46,7) 8(13,3) 0,000* 
Não 32(53,3) 52 (86,7)  

Possibilidade de contrair o HIV      
Abraço/Aperto de mão - 1(1,7) 0,256 
Sexo sem proteção 50(83,3) 55(91,6)  
Beber água no mesmo copo 10(16.7) 4(6,6)  

Pessoas com HIV podem doar 
sangue?      

   

Sim, não se transmite por meio 
de transfusão 

3(5,0) 
 

1(1,7) 
 

 

Sim, até 6 meses após a infecção 4(6,6) 3(5,0) 0,838 
Não, pela doação é possível 
contrair HIV 

53(88,4) 56(93,3)  

A Aids tem cura?       
Sim 18(30,0) 3(5,0) 0,000* 
Não 42(70,0) 57(95,0)  

Submeter-se ao teste anti-HIV         
Por curiosidade 29(48,3) 30(50,0)  
Por preocupação com situação 
vivida 

21(35,0) 21(35,0) 0,999 

Não faria o teste 10(16,7) 9(15,0)  
*p significativo (p<0,05) 

 

 

Discussão 

 

O estudo revelou que o nível educacional interfere diretamente no desenvolvimento da 

vulnerabilidade a infecção pelo HIV, com relevância considerável quando campanhas 

educativas são desenvolvidas de maneira adequada, pois quanto menor o acesso às informações, 

mais vulnerável estará a Aids. Estudos apontam que pessoas com grau de escolaridade mais 

avançado tendem a assimilar melhor as informações(3-8). 

Observa-se que os assuntos relacionados a Aids e sexualidade tem maior ênfase para 

populações específicas como adolescentes, sendo insuficientes sobre os aspectos da promoção 

da saúde sexual e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis como a Aids para os 

idosos(9). Grande parte da população tenta negar a sexualidade do idoso devido principalmente 

ao preconceito relacionado ao ato sexual nessa idade(8). Com isso, acredita-se que os idosos 

acabam demonstrando pouco interesse na busca por conhecimento sobre a temática. 
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A população idosa vem conquistando sua liberdade no sentido de expressar e exercer sua 

atividade sexual devido a melhoria da qualidade de vida(10) e novas tecnologias(11). A 

preocupação deve-se ao fato, de que esses idosos não foram orientados devidamente sobre o 

uso do preservativo(11), como relatado por idosos durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Ressalta-se a importância das realizações de ações preventivas, assim como a capacitação 

dos profissionais de enfermagem, possibilitando que um maior número de pessoas idosas sejam 

orientadas. A falta de preparo dos profissionais de saúde/enfermeiros torna-se uma barreira para 

educação dos idosos sobre os riscos da doença(12).  

Estudo realizado na Espanha aborda que o risco causado pela infecção ao HIV representa 

um importante indicativo aos cuidados de saúde, sendo os imigrantes um grupo diversificado e 

mais susceptível devido ao menor acesso a informações sobre o HIV, indicando maior 

vulnerabilidade social dos imigrantes devido a acentuada desigualdade entre grupos(13). 

Em pesquisas no Sul da África evidenciou-se que os idosos tem conhecimento da 

transmissão do HIV de pessoa para pessoa, embora alguns desacreditassem na infecção por 

compartilhamento de utensílios. Entretanto, o uso de preservativos é um desafio a ser superado 

devido à recusa dos maridos em usá-los o que contribui significativamente para mulheres mais 

idosas em risco de infecção pelo HIV. Este fenômeno está associado a desigualdades de gênero 

que colocam as mulheres em uma posição subordinada transformando-o em obstáculo central 

para a prevenção da Aids na África(14). 

Devido ao contexto biopsicossocial no qual o idoso está inserido, percebe-se que a velhice 

corresponde a uma fase de vulnerabilidade à infecção pelo HIV em diferentes países.  

O conceito de vulnerabilidade está em destaque, visto que a Aids pode atingir toda a 

sociedade não escolhendo sexo, cor ou faixa etária(15). Destarte, ressalta-se que a 

vulnerabilidade social ao HIV/Aids, pode ser explicada por três fatores que se inter-relacionam 

entre si: o individual, relacionados a comportamentos que facilitam o adoecimento; o social, 

voltado para o acesso de informação e aspectos sociopolíticos; e programáticos, relacionado ao 

compromisso das autoridades(16-17).  

Os idosos tornam-se vulneráveis muitas vezes, pelo desconhecimento da prática sexual 

dos mesmos por parte da sociedade e dos profissionais de saúde(1). 

Dessa forma, os profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, precisam ampliar 

seus olhares para os idosos, valorizando seu contexto de vida e direcionando as orientações para 

que os fatores socioculturais não interfiram na prevenção, atendendo-os de maneira integral(18). 

A abordagem integral fornece ferramentas para um melhor entendimento do contexto da 

doença. 
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Conclusão 

 

Com este estudo, verificou-se que os idosos não recebem informações adequadas sobre a 

prevenção da Aids, detendo pouco conhecimento sobre a temática; observou-se também que a 

maioria não conhecia a doença antes da intervenção educativa. Por isso, deve-se enfatizar a 

prática da educação em saúde para esta população. 

A metodologia empregada propiciou um diálogo crítico com os sujeitos da pesquisa 

promovendo ações que contribuíram para o aprofundamento teórico. Desta forma, considera-

se que este método se mostrou eficaz para a efetivação do objetivo. 

Como limitação da pesquisa vale destacar que nosso estudo não levou em consideração o 

analfabetismo funcional do público alvo. Por isso, muitos respondentes podem não ter 

compreendido precisamente as perguntas do questionário e ter respondido de forma errônea.   

Em face ao exposto, observou-se uma transformação no conhecimento dos idosos no que 

diz respeito a Aids e tal mudança ocorreu devido à realização da aula expositiva dialogada como 

instrumento de educação em saúde. 

O aumento da incidência da Aids entre os idosos deve-se muitas vezes ao 

desconhecimento da doença, e em decorrência disso, destaca-se a importância em estudar este 

contexto com o intuito de fornecer subsídios para mantê-los conscientes da doença. É visível a 

necessidade de ser feito mais em termos de campanhas de educação para dissipar os mitos da 

infecção pelo HIV e capacitar os idosos. 

Por fim, espera-se ter contribuído para reflexão e compreensão dos profissionais da 

saúde/enfermeiros sobre as potencialidades relacionadas as práticas educativas a serem 

incorporadas como forma de prevenir a Aids e empenhar-se para oferecer um atendimento de 

qualidade visando medidas efetivas nas ações preventivas e atenção integral a saúde do idoso, 

sem qualquer tipo de discriminação. 
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4.3 ANEXO DO ARTIGO 3 
 
Trajetória de pessoas com Aids em situação de vulnerabilidade social:  a luz da história 

oral de vida 

Itinerary of people with AIDS in socially vulnerable: the light of the oral history of life 

Itinerario de personas con SIDA en situación de vulnerabilidad social: la luz de la 

historia oral de la vida 

 

Deyla Moura Ramos Isoldi; Clélia Albino Simpson; Francisco Arnoldo Nunes de Miranda; 
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RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo narrar a trajetória de vida das pessoas com 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida com maior vulnerabilidade inscritos na Secretaria 

Municipal de Assistência Social e a influência do diagnóstico no seu cotidiano em 

Parnamirim/RN. Estudo descritivo e exploratório, qualitativo, fundamentado na História Oral 

de Vida. Participaram, por meio de entrevista semiestruturada, durante o mês de setembro de 

2014, 13 pessoas com Aids. Na análise de conteúdo de Bardin, emergiram três eixos temáticos: 

Preconceito e discriminação no conviver com Aids; Reação frente ao diagnóstico e o processo 

de adesão ao tratamento antirretroviral; Enfrentamento religioso em pessoas com Aids. 

Conclui-se que a Aids é uma doença que pode trazer inúmeras consequências psicossociais. O 

esforço contra esses fatores resulta em grandes desafios para diminuir o sofrimento das pessoas 

que vivem com Aids. 

Palavras-Chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Enfermagem; Estigmatização; 

História Oral. 

 

ABSTRACT: This research aimed to narrate the life story of people with Acquired Immune 

Deficiency Syndrome with greater vulnerability enrolled in the Municipal Social Welfare and 

the influence of diagnosis in their daily lives in Parnamirim / RN. Descriptive study, 

exploratory, qualitative, based on Oral History of Life. They participated, through semi-

structured interviews during the month of September 2014, 13 people with AIDS. In Bardin 

content analysis revealed three themes: Prejudice and discrimination in living with AIDS; 

Reacting to the diagnosis and the accession process to antiretroviral treatment; Religious coping 

in people with AIDS. It concludes that AIDS is a disease that can cause numerous psychosocial 

consequences. The struggle against these factors results in major challenges to reduce the 

suffering of people living with AIDS. 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome; nursing; stigmatization; Oral history. 

 

RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo narrar la historia de vida de las personas 

con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida con mayor vulnerabilidad inscrito en el 

Municipal de Bienestar Social y la influencia del diagnóstico en su vida cotidiana en 

Parnamirim / RN. Estudio descriptivo, exploratorio, cualitativo, basado en la historia oral de la 

Vida. Participaron, por medio de entrevistas semiestructuradas durante el mes de septiembre 

2014, 13 personas con SIDA. En Bardin análisis del contenido reveló tres temas: El prejuicio y 

la discriminación en que viven con el SIDA; Como reacción al diagnóstico y el proceso de 

adhesión al tratamiento antirretroviral; Los mecanismos religiosos en personas con SIDA. 

Llega a la conclusión de que el SIDA es una enfermedad que puede causar numerosas 
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consecuencias psicosociales. La lucha contra estos factores da lugar a importantes desafíos para 

reducir el sufrimiento de las personas que viven con el SIDA. 

Palabras Clave: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida; enfermería; estigmatización; 

Historia oral. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epidemia causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) representa 

fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do 

mundo depende, dentre outros fatores, do comportamento humano individual e coletivo. A 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) destaca-se entre as enfermidades infecciosas 

por sua magnitude e pela extensão dos danos causados às populações, em particular aquelas em 

situação de vulnerabilidade social. Suas características e repercussões vêm sendo discutidas e 

estudadas pela comunidade científica e pela sociedade em geral1. 

A transmissão do HIV está relacionada aos modos de interação e crenças de diferentes 

grupos populacionais. Além dos fatores individuais, locais e pessoais, a vulnerabilidade ao 

HIV/Aids é determinada por um contexto geral de desenvolvimento do país, que inclui o nível 

de renda da população, o respeito aos direitos humanos fundamentais, o acesso aos serviços 

sociais, de saúde e de educação, assim como suas circunstâncias2. 

O estigma que paira sobre a enfermidade pode afetar a vida das pessoas com Aids e 

consequentemente sua rede de apoio social e parentalidade. Para manter o relacionamento com 

os amigos e a família, eles preferem esquivar-se do próprio diagnóstico, algo como um 

mecanismo de defesa contra o preconceito ao se reconhecer diante deste dilame, muitas vezes 

preferindo o autoisolamento. Este fator é um importante agente estressor, que modifica e 

restringe a vida dos envolvidos, que, a mais das vezes, contribui significativamente para uma 

imunodepressão, debilitando o organismo e deixando-o mais suscetível às infecções3. 

O conceito de vulnerabilidade vem sendo amplamente focalizado na medida em que a 

epidemia de HIV/Aids vem sendo abordada a partir de uma multiplicidade de fatores, cuja 

influência na infecção pelo vírus supera o modelo calcado na noção epidemiológica do risco4. 

A vulnerabilidade em relação a Aids vincula-se basicamente a três aspectos: individuais 

(basicamente relacionados a comportamentos que podem facilitar o adoecimento e/ou a 

infecção); sociais (relacionados a acesso de informação e aspectos sociopolíticos) e 

programáticos (compromisso das autoridades, ações intersetoriais e financiamento adequado, 

dentre outros)4. 
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Como se observa, a Aids afeta física e emocionalmente as pessoas. O impacto do 

diagnóstico traz sentimentos como o medo do desconhecido, da rejeição social, da doença, da 

morte, do abandono da família, do companheiro e dos amigos, ansiedade, diminuição da 

autoestima, sensação de perda do controle e da função social, além da estigmatização5. Este 

diagnóstico é quase sempre interpretado como um sinal de alerta sobre o fim dos sonhos, dos 

planos e possibilidades de vida6. 

Concorda-se que a pessoa com HIV é discriminada e penalizada na sociedade, a qual 

vivencia conflitos emocionais de diversas naturezas, tais como: sentimento de culpa, rejeição, 

medo, tristeza, vergonha e responsabilidade enquanto contaminação e contaminado. Dessa 

forma, observa-se que o fenômeno da discriminação e ao preconceito é disseminado para todas 

as pessoas que convivem com a soropositividade, pois passam por adaptações que requerem 

mudanças e enfrentamentos de toda a sociedade, sendo assim, a família também é afetada por 

sentimentos que geram o sofrimento mental7. 

Por conseguinte, apesar dos progressos obtidos no tratamento da infecção por HIV e 

Aids, o vírus persiste como uma questão crítica de saúde.  

A Terapia Antirretroviral (TARV) modificou a perspectiva da doença e, embora a Aids 

continue sendo uma doença letal, tem uma cronicidade controlada. Entretanto, a efetividade da 

terapia medicamentosa demanda uma diversidade de ações que garantam, além do amplo 

acesso, melhor qualidade no tratamento. Diante das melhorias e condições de tratamento, 

trazendo esperanças e possibilidade de vida longa, a pessoa com Aids passou a reestruturar sua 

vida3.  

Diante das informações discorridas e do levantamento literário realizado, constata-se 

que as pessoas afetadas pela Aids são alvos do estigma, do preconceito e exclusão social, 

concomitantemente surgem os sentimentos indesejáveis, que podem desencadear o 

adoecimento psíquico.  

Nesta perspectiva, foram desenvolvidos questionamentos que nortearão a efetivação 

dessa pesquisa: até que ponto o diagnóstico positivo para o HIV/Aids influencia no cotidiano? 

Quais os sentimentos surgidos durante o processo da descoberta? Quais experiências obtidas 

depois do diagnóstico positivo? O que significa ser soropositivo hoje? 

Entende-se que conhecer as diversas facetas e as nuances das experiências construídas 

no cotidiano desses sujeitos contribuirá para melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem 

com HIV/Aids, através de ações em saúde mais adequadas e satisfatórias. 
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Para responder aos questionamentos propostos objetivou-se: narrar a trajetória de vida 

das pessoas com Aids com maior vulnerabilidade inscritos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e a influência do diagnóstico no seu cotidiano em Parnamirim/RN.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, que utilizou 

o enfoque da história oral de vida como referencial metodológico, a fim de conhecer a trajetória 

de vida das pessoas que convivem com a Aids.  

Dentre as modalidades de História Oral, optou-se pela História Oral de Vida, com o 

intuito de valorizar a memória dos indivíduos, por meio da liberdade promovida aos 

colaboradores em elencar os depoimentos das experiências vividas8.  

Os trabalhos em história oral de vida se consistem de elementos distintos e articulados 

em etapas, que devem orientar os procedimentos metodológicos estratégicos, dando sentido aos 

fundamentos da investigação com fontes vivas. Este estudo foi composto de duas partes: 1. 

Fundamentos temáticos e teóricos (escolha do tema, justificativa e formação da rede) e 2. Etapa 

operacional (entrevista propriamente dita e pós-entrevista)8,9.  

Neste trabalho, a comunidade de destino foi composta por pessoas com Aids inscritos 

na Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Parnamirim/RN; e a rede foi 

caracterizada por 13 colaboradores, escolhidos a partir do ponto zero. Os critérios de inclusão 

foram: pessoas com Aids; de ambos os sexos; maior de idade; com condições cognitivas, 

intelectuais e emocionais preservadas; e que se dispuseram a participar da pesquisa. 

A entrevista inicial que deve nortear a formação da rede é chamada de ponto zero, o 

qual é entendido como um colaborador que tenha amplo conhecimento sobre aquilo que se quer 

pesquisar na história do grupo ou de quem se quer fazer a entrevista central10. Nessa perspectiva 

foi selecionado o ponto zero para realização do referido estudo a pessoa mais antiga no 

programa. 

Após o primeiro contato com os colaboradores e apresentação dos objetivos da 

pesquisa, esclarecimento sobre a importância de sua participação, da informação sobre a 

gravação e garantida a sua privacidade, as entrevistas ocorreram em local escolhido pelo 

colaborador, sem interferências externas. Para gravação das entrevistas, utilizou-se gravadores 

de áudio, e com relação às demais informações que não podem ser gravadas, registrou-se no 

diário de campo. Solicitou-se que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e a Carta de Cessão autorizando assim o desenvolvimento do estudo. 
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A entrevista semi-estruturada foi dividida em duas etapas, a primeira parte 

corresponde aos dados sociodemográficos e a segunda parte refere-se às questões norteadoras: 

há quanto tempo você tem conhecimento que é soropositivo? Como era sua vida antes do 

diagnóstico positivo para o HIV? O que significa ser soropositivo hoje? O que você espera do 

futuro? 

Para assegurar o sigilo das informações e o anonimato dos colaboradores da pesquisa, 

os sujeitos foram identificados por nomes de Borboletas (Borboleta Transparente; Borboleta 

Folha; Borboleta 88; Borboleta Coruja; Borboleta Alexandra; Borboleta Cauda-fina; Borboleta 

Zebra; Borboleta Camuflada; Borboleta Pavão; Borboleta Branca; Borboleta Mórmon; 

Borboleta Estranha; Borboleta Monarca).  

As gravações foram exaustivamente ouvidas, em seguida, transcritas, depois, 

transcriadas, após segundo contato com o colaborador, e por último, conferidas pelos mesmos, 

oportunizando que eles participassem ativamente na revisão final do texto. Os discursos foram 

analisados seguindo a Análise de Conteúdo de Bardin. 

No que diz respeito aos aspectos éticos, respeitou-se as diretrizes e as normas que 

regulam as pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas pela Resolução n.º 466/2013, 

onde a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sendo aprovada com parecer número 719.926 e CAAE: 

30408114.5.0000.5537. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados treze sujeitos, predominantemente naturais do estado do Rio 

Grande do Norte, estão na faixa etária dos19 aos 62 anos de idade, destes 11 homens e 2 

mulheres. Na sua maioria, possuem o ensino fundamental incompleto e são solteiros, e apesar 

de possuírem uma profissão definida, não ganham mais que um salário mínimo (R$788,00).  

Os dados socioeconômicos são preocupantes para essa amostra, dada a relação do nível 

de escolaridade e rendimentos financeiros baixos, estes indicadores contribuírem para a baixa 

qualidade de vida e dificuldades de manter alimentação e moradia adequadas. 

Na análise das histórias de vida, foram identificados três eixos temáticos: 1. Preconceito 

e discriminação no conviver com Aids. 2. Reação frente ao diagnóstico e o processo de adesão 

ao tratamento antirretroviral. 3. Enfrentamento religioso em pessoas com Aids. 
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Eixo 1 - Preconceito e discriminação no conviver com Aids. 

Durante o tempo passado com os colaboradores e diante dos relatos voltados para o 

preconceito, afirmam que percebem a mudança das pessoas quando descobrem que existe 

alguém próximo infectado com HIV. A discriminação a que estão expostas desencadeiam 

problemas de ordem psicológica, experiência observada nos recortes das falas dos 

colaboradores: 

A mudança principal é em relação ao preconceito das pessoas pois muita gente 

tem. Tem muita gente que não demostra, mais que tem. É isso que a gente sente 

mais pois as pessoas que você conhecia antes que olhava para você de um jeito 

depois começa a olhar de outro [...]. Muda, com certeza! (B. Transparente). 

As mudanças negativas de certa forma são quando você chega em certos lugares 

as pessoas olham meio torto, já me aconteceu aqui mesmo em Parnamirim em 

determinada clínica eu fui o médico quando me atendeu que eu falei que era 

portador e viu no papel que era soropositivo, calou-se para sempre e não falou 

mais nada. (B. Branca). 

[...] a doença ainda é muito discriminada, as pessoas pensam que pega num 

aperto de mão, pega se sentar no mesmo local. Tem muita gente que ainda tem 

essa mente, pensa que tem Aids já quer isolar, o pior não é nem a doença é o 

preconceito das pessoas [...] (B. Pavão). 

Narrativas mostraram que laços de amizades acabaram ou se enfraqueceram, e também, 

laços familiares que perderam força e até se desfizeram: 

Com relação a minha família mudou um pouquinho por que a minha mãe não 

quer mais saber de mim, foi embora. A minha irmã tem medo, quando eu vou na 

casa dela e se eu fizer xixi lá, ela tem medo e não adianta explicar por que ela 

nunca vai entender e acha que o filho dela vai pegar (B. Monarca). 

O emprego e o local de trabalho são afetados pelo preconceito e discriminação quando 

as pessoas que vivem com HIV/Aids revelam sua condição de soropositividade.  Por causa do 

preconceito, muitas pessoas tendem a se afastar do convívio social, como maneira de se 

proteger. Nesses casos, a perda do emprego faz com que essas pessoas percam a perspectiva de 

reinserção no mercado de trabalho, além de prejudicar suas condições de saúde, diminuindo sua 

autoestima11. 

Foi um baque terrível por que eu tive que desistir do meu sonho (B. Cauda-fina). 

Eu ia fazer um curso de flores e minha mãe comprou todo o material. Eu senti 

muito preconceito [...] (B. Camuflada). 
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O isolamento social e o medo de se relacionar com um parceiro foi relatado por motivos 

variados, uns se abstiveram do contato sexual alegando ser esta uma necessidade terapêutica, 

como relato a seguir: 

Aí só que quando eu soube que estou com esse problema minha prioridade é 

segurar mais um pouco assim em termos sexuais (B. 88). 

Às vezes fica chato, por que aparece sempre uma pessoa que você queira se 

relacionar e você fica com aquele medo, aquele anseio da pessoa, de você 

transmitir para outra pessoa e vem toda aquela situação novamente. (B. 

Alexandra). 

Desde que eu soube que eu estou com esse problema que eu nunca mais fiquei 

com ninguém não, por que eu fiquei com medo de pegar mais bactéria, mais 

alguma coisa assim, mesmo usando preservativo [...] (B. Estranha). 

Constatações referidas por Sontag12 quando diz que a "transmissão sexual desta doença, 

encarada como calamidade da qual a vítima é culpada e mais censurada do que os outros", ou 

seja, "...contrair a doença através de uma prática sexual parece depender da vontade, e, portanto, 

implica mais culpabilidade". 

 

Eixo 2 - Reação frente ao diagnóstico e o processo de adesão ao tratamento antirretroviral. 

A introdução e a ampliação da disponibilidade dos antirretrovirais (ARV) propiciou 

grandes avanços no tratamento da Aids, com dramática redução da morbidade e da mortalidade 

associadas à doença. Os efeitos colaterais têm sido um dos importantes fatores da não adesão à 

TARV pelos efeitos imediatos como os decorrentes de intolerância gástrica caracterizada por 

náuseas, vômitos e dor abdominal13. 

A adesão ao tratamento antirretroviral resulta em melhor qualidade de vida, uma vez 

que, ao estar melhor, o indivíduo tem a possibilidade de viver não mais com as marcas 

imputadas pela doença, como nos anos 1980, quando se reconhecia as pessoas com Aids por 

sua aparência14. 

Porém, observa-se que apesar de todos os avanços alcançados pela terapia 

antirretroviral, as pessoas que vivem com Aids apresentam grande dificuldade em manter o 

tratamento corretamente por diversos fatores, um deles é o uso de substâncias psicoativas, como 

exposto na fala do colaborador Borboleta 88. 

De vez em quando eu fico por aí tomo a medicação direitinho aí dá um louca 

em mim eu vou e passo dois, três dias no meio do mundo aí paro de tomar a 

medicação, a primeira coisa que eu paro é de tomar a medicação [...] (B. 88). 



126 
 

Outros motivos que levam a interrupção do tratamento como relatado pela maioria dos 

colaboradores é relacionado a mudança no estilo de vida, a duração prolongada do tratamento 

e principalmente aos efeitos colaterais dos medicamentos orais, conforme identificou-se nas 

falas a seguir: 

E o remédio só no começo deu uma reação muito forte em mim, muito poderosa, 

eu tomava o remédio ia dormir bom e acordava todo intoxicado, cada calombo 

na minha pele que era de fazer medo, era enorme, bem grandão, eu chegava 

ficava sem ar [...] (B. Estranha). 

Quando comecei a tomar o remédio, não consegui dormir mais é uma agonia, 

coçar a pele, é uma coçadeira, o olho arde, um queimar, uma agonia querendo 

botar comida para fora (B. Zebra). 

Desde 1996 o Brasil vem garantindo a distribuição gratuita dos medicamentos 

antirretrovirais no âmbito do SUS. A partir de então, tem sido ampliado o acesso gratuito ao 

diagnóstico do HIV e, consequentemente, ao tratamento da Aids. O sucesso na luta contra a 

epidemia no Brasil, traduzido pela queda dos índices de mortalidade e morbidade, pela 

disponibilização de medicamentos antirretrovirais e pelas ações de prevenção desenvolvidas, 

foi uma conquista do governo, da sociedade civil organizada e dos profissionais de saúde 

envolvidos com o enfrentamento da epidemia15. 

Durante as narrativas, as entrevistas revelaram questões relacionadas a descoberta da 

infecção e como foram as reações frente ao diagnóstico positivo, a qual foi para maioria 

impactante pois é uma situação inesperada, trazendo sentimento de tristeza e desespero. 

Quando saiu o resultado, a gente não desiste... eu disse: deu negativo ne? Aí 

ela: lamento informar... ela soube explicar, me conscientizar mas eu não 

aguentei na hora eu desmaie foi um choque tão forte para mim, foi um choque 

muito pesado, uma coisa muito sobrenatural, um absurdo, parecia que minha 

vida tinha mudado naquele minuto, uma coisa muito estranha e o psicológico 

da gente é tão sobrenatural que mudou tudo, parecia que eu ia morrer [...] (B. 

Cauda-fina). 

[...] eu tentei me suicidar 3 vezes, mas aí eu não me suicidei por que eu sabia 

que se eu me suicidasse eu ia para o inferno [...] (B. Zebra). 

É possível observar a fragilidade dos pacientes ao receberem um diagnóstico 

inesperado, principalmente por não se perceberem como seres vulneráveis ao HIV. Esses 

sentimentos podem estar relacionados à surpresa e à incerteza sobre a forma de exposição ao 

vírus16. 
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Eixo 3 - Enfrentamento religioso em pessoas com Aids. 

A religiosidade contribui com a convicção de que existe uma dimensão maior, 

responsável pelo controle sobre as contingências presentes na vida, capacitando o indivíduo a 

lidar com os acontecimentos de forma mais tranquila, confiante e reduzindo o estresse e a 

ansiedade17. 

Reconhece-se, portanto, que a dimensão religiosidade perpassa os dilemas da condição 

de doença e é importante fator no enfrentamento de doenças como a Aids. Ao investigar 

estratégias de enfrentamentos de pessoas vivendo com HIV, verificou que a busca por práticas 

religiosas é uma das estratégias mais utilizadas18, como se pode observar nos recortes das falas 

abaixo: 

[...] por que como eu sou homem e estava com aquela força, mas aí era Deus 

que estava com uma proposta para mim e para ela, dizendo: você olha para ela, 

toma conta dela por que o que aconteceu entre vocês dois não é de acabar o 

mundo não, é de se controlar (B. 88). 

É importante ressaltar que a religião também pode ter efeito maléfico à saúde, 

considerando que crenças ou práticas religiosas podem ser usadas como substitutos de 

medicamentos necessários à saúde ou funcionar de maneira neurótica, através de mecanismos 

de defesa19. 

E ele (pastor) pegou e disse: “Deus está aqui me revelando que fizeram 

bruxaria, macumba para você ficar com isso e muita inveja das grandes em cima 

de você e como você está fraco a carga em você fica muito pesada, você fica 

fraco, não quer se alimentar, não quer sair...” (B. Zebra). 

Segundo Elisabeth Kübler-Ross20, o paciente terminal pode passar por cinco fases: 

negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. São mecanismos de luta, de defesa para 

enfrentar situações extremamente difíceis. Esses estágios possuem duração variável e podem 

ocorrer um após o outro ou concomitantemente.  

A maioria dos colaboradores aceitaram a doença como um processo de mudança em 

suas vidas o que demandou um certo tempo, porém para o colaborador Zebra a aceitação ainda 

não aconteceu. Em seu relato afirma que está curado da Aids, que Deus o livrou do vírus. 

Como eu creio muito em Deus, assim.... Sempre tive fé em Deus. Como eu disse, 

como tem médico aqui que só vai saber quando tiver a prova na mão, por que 

duvida das coisas de Deus, e nisso teve um ciclo de oração, e nesse ciclo de 

oração Deus veio e me curou. Deus disse que eu estava curado, por que isso foi 
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obra do inimigo e disse que eu só tivesse paciência, ficasse na minha quieto, 

tomasse os remédios, tranquilo e que os exames iam dar tudo certo, com os 

resultados tudo negativo. E assim, eu creio muito sabe, e eu creio que eu estou 

curado, eu não tenho mais o vírus da Aids (B. Zebra). 

A espiritualidade não está relacionada com a religião de maneira direta e se encontra 

estabelecida em todas as culturas, por vez a religião, se define como a estrutura de dogmas, 

experiências, significados e atributos que facilitam a relação com o supremo, a maneira como 

cada um vive e a forma de expressão da fé21. 

Os colaboradores na maioria das vezes falaram de Deus nos relatos de forma agradecida, 

buscando ter esperanças para saber lidar com todo sofrimento vivenciado. Deus foi o refúgio 

na busca de forças para viverem com uma doença crônica e ainda estigmatizada. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Aids é representada enquanto uma doença que pode trazer inúmeras consequências 

psicossociais como, o preconceito, a segregação e o estigma. O esforço contra esses fatores 

resulta em grandes desafios, mas a prevenção e uma assistência de enfermagem de boa 

qualidade é o ponto inicial para que possamos diminuir/amenizar o sofrimento das pessoas que 

vivem com HIV/Aids. 

A maioria dos colaboradores do estudo relatou grande impacto emocional após o 

diagnóstico positivo para o HIV/Aids e as consequências avassaladoras que isso causou em 

suas vidas, principalmente, no que diz respeito ao convívio social, aos laços familiares, trabalho 

e sobretudo, ao preconceito da sociedade. É evidente as marcas deixadas pela sociedade no 

curso da epidemia e modificar essa representação é uma tarefa das mais desafiadoras. 

Finalmente, ressalta-se que as pessoas que vivem com Aids por ser uma doença crônica 

e estigmatizante necessitam de um acompanhamento por equipes multidisciplinares. Os 

profissionais de saúde têm papel indispensável na adesão ao tratamento, auxílio de sua condição 

psicológica, física, estratégias de caráter emocional, suporte no fortalecimento dos laços com 

os familiares e esclarecimento de dúvidas visando a educação em saúde, este item, não só aos 

afetados, mas a toda população de forma geral, auxiliando na desmistificação a temática da 

Aids. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

A Aids é representada como uma doença que pode trazer inúmeras 

consequências psicossociais, como o preconceito, a segregação e o estigma. O 

esforço contra esses fatores resulta em grandes desafios, mas a prevenção e uma 

assistência de enfermagem de boa qualidade são os pontos iniciais para que 

possamos diminuir/amenizar o sofrimento das pessoas que vivem com HIV/Aids. 

Assim, no presente estudo buscou-se responder aos seguintes 

questionamentos: Até que ponto o diagnóstico positivo para o HIV/Aids influencia no 

cotidiano? Quais os sentimentos surgidos durante o processo da descoberta? Quais 

experiências obtidas depois do diagnóstico positivo? O que significa ser soropositivo 

hoje? 

As respostas encontradas para tais questionamentos se deram através de uma 

longa caminhada e podem ser mostradas a partir das narrativas analisadas à luz da 

história oral de vida e análise de conteúdo temática, chegando a três eixos temáticos: 

1. Preconceito e discriminação no conviver com Aids; 2. Reação frente ao diagnóstico 

e o processo de adesão ao tratamento antirretroviral; 3. Enfrentamento religioso em 

pessoas com Aids. 

As reflexões que se fazem aqui não têm a pretensão de esgotar as discussões 

sobre a trajetória de vida das pessoas que vivem com Aids, mas estimular e provocar 

a construção de outros estudos. Diante dos relatos dos colaboradores, que busquem 

entender o grande desafio na luta contra a discriminação e o preconceito para 

minimizar o sofrimento daqueles que são atingidos por esta difícil situação e despertar 

o interesse para temática. 

Os colaboradores, em suas narrativas, mostraram o quão difícil foi a mudança 

imposta pela doença em suas vidas, trouxeram a verdade das experiências vividas, 

tal que de certa forma tornou-se doloroso revivê-las. Durante o estudo se estabeleceu 

uma relação entre os colaboradores e as borboletas para fazer uma analogia com a 

metamorfose das mesmas e mostrar os desafios, as dificuldades e as mudanças 

enfrentadas.  

A maioria dos colaboradores do estudo relatou grande impacto emocional após 

o diagnóstico positivo para o HIV/Aids e as consequências avassaladoras que isso 

causou em suas vidas, principalmente, no que diz respeito ao convívio social, aos 
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laços familiares, trabalho e, sobretudo, ao preconceito da sociedade. São evidentes 

as marcas deixadas pela sociedade no curso da epidemia e modificar essa 

representação é uma tarefa das mais desafiadoras. 

Observou-se que, diante do temor da revelação do diagnóstico, ao suscitar 

sentimentos de preconceito e rejeição por parte das pessoas, alguns colaboradores 

optaram pela manutenção do silêncio em relação à doença. 

O tratamento com antirretrovirais foi visto como uma motivação para reaver 

sonhos e projetos de um futuro outrora incerto, e, mesmo que não seja uma terapia 

de cura, proporcionou aos colaboradores melhora na qualidade de vida, possibilitando 

a realização de sonhos e novos projetos de vida. Este fato gera a ideia de um poder 

sobre a Aids, principalmente porque se tem o controle sobre a mesma. 

Destaca-se, assim, uma dicotomia em torno da Aids, ou seja, quem toma as 

medicações corretamente é representado como aquele indivíduo que vive mais e 

quem não faz o uso adequado está sujeito ao adoecimento e, consequentemente, à 

morte.  

Considerou-se que os colaboradores buscavam enfrentar a doença de várias 

formas, uma delas era a fé em Deus como apoio e suporte para dar continuidade ao 

seu viver. Neste contexto, a religião se faz presente por se tratar de uma estrutura 

moral e social possuindo relação direta com o lidar com a doença, com a saúde e com 

a vida. 

A partir da história oral de vida, narramos a trajetória das pessoas que viviam 

com Aids e pôde-se presenciar momentos de medo, desesperança, sentimento de 

solidão, construção da morte, dores, choros e arrependimentos. Porém, alguns 

colaboradores mostraram-se tranquilos, adaptados à sua nova condição de vida e 

com suporte nos laços familiares para auxiliá-los no enfrentamento da doença. O 

estudo possibilitou observar a necessidade da oferta de assistência psicológica. 

Vale ressaltar, também, que, através dos fundamentos da história oral de vida, 

obteve-se uma grande experiência e crescimento por parte do pesquisador com cada 

palavra de “sofrimento” e “esperança”, cada momento vivenciado pelos 

colaboradores. 

Sugere-se a inserção das pessoas com Aids no Cadastro Único, visto que ainda 

não se encontra em vigor e se mostra necessário para os colaboradores da pesquisa. 

Podem ser incluídas no Cadastro Único as famílias com renda familiar mensal per 

capita (por pessoa) de até meio salário mínimo; ou renda familiar mensal total de até 
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três salários mínimos. O cadastramento é feito pelo setor responsável pela gestão do 

Cadastro Único designado pelo Gestor Municipal. 

O Cadastro Único torna visíveis as famílias de baixa renda, para que possam 

ser ofertados políticas e programas sociais para as necessidades desse público. 

Então, qual o motivo de as pessoas com Aids em situação de vulnerabilidade social 

não estarem inclusas nesse cadastro?  

Finalmente, ressalta-se que as pessoas que vivem com Aids, por ser uma 

doença crônica e estigmatizante, necessitam de um acompanhamento por equipes 

multidisciplinares. Os profissionais de saúde têm papel indispensável na adesão ao 

tratamento, auxílio de sua condição psicológica, física, estratégias de caráter 

emocional, suporte no fortalecimento dos laços com os familiares e esclarecimento de 

dúvidas visando à educação em saúde. Esta não só para os afetados, mas para toda 

população de forma geral, auxiliando na desmistificação da temática da Aids. 

Por fim, cito o poema “Sonho Impossível” de Fernando Pessoa, pois nos 

momentos de desesperança a entrega aos sonhos é um ato salvador.  

 

 

 

“Sonhar mais um sonho 

impossível 

Lutar quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 

Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável 

Romper a incabível prisão 

Voar num limite provável 

Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar este mundo, cravar este chão 

Não me importa saber 

Se é terrível demais 

Quantas guerras terei que vencer 

Por um pouco de paz 

E amanhã se este chão que eu beijei 

For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu 

Delirar e morrer de paixão 

E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 

E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão...” 

 

Fernando Pessoa 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de dados 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 
 
 
ENTREVISTA 
 
Dados do Colaborador(a) do Estudo 
 
Local da entrevista: ______________________________________________ 
 
Data da entrevista:___/___/_____ Hora: ____________ 
 
Nome:______________________________________________________________ 
 
Nome fictício: ______________________ Gênero: ( ) M ( ) F 
 
Naturalidade: __________________ Idade: ______anos 
 
Profissão: __________________ 
 
Endereço Residencial: _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Endereço Eletrônico:_________________________Telefone:_____________ 
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Escolaridade: 
( ) Sem estudos 
( ) Primeiro grau incompleto 
( ) Primeiro grau completo 
( ) Segundo grau incompleto 

( ) Segundo grau completo 
( ) Superior incompleto 
( ) Superior completo 
( ) Outro ________________

 
 
Estado Civil:  
( ) Solteiro(a)  
( ) Casado(a)  
( ) Viúvo(a)  

( ) Divorciado(a)  
( ) Outros: ______________

 
 
Profissão: ____________________________________________________ 
 
Renda Familiar:  
( ) até 1 salário mínimo  
( ) de 1 a 2 salários mínimos  
( ) de 2 a 5 salários mínimos  
( ) acima de 5 salários mínimos 
 
Religião: _________________________ 
 
 
 
 
 
Questões de corte 
 

1. Há quanto tempo você tem conhecimento que é soropositivo? 

2. Como era sua vida antes do diagnóstico positivo para o HIV? 

3. O que significa ser soropositivo hoje? 

4. O que você espera do futuro? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: "Trajetória de portadores da AIDS com 

vulnerabilidade inscritos na Secretaria de Assistência Social em Parnamirim/RN:  a luz da história oral de vida", 

que tem como pesquisadora responsável a Profa. Dra. Clélia Albino Simpson, membro do Grupo de Pesquisa 

“Ações promocionais de atenção à grupos humanos em saúde mental e saúde coletiva”, professora do 

Departamento de Enfermagem da UFRN, sob a colaboração de Deyla Moura Ramos Isoldi, mestranda desta 

universidade. 

Esta pesquisa tem como objetivos narrar a trajetória de vida dos portadores da AIDS com maior 

vulnerabilidade inscritos na Secretaria de Assistência Social e a influência do diagnóstico no seu cotidiano no 

Município de Parnamirim/RN. Sugerir a inserção dos portadores de HIV/AIDS no Cadastro Único e elaborar uma 

proposta de enfrentamento dos enfermeiros junto aos portadores de HIV/AIDS. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é conhecer os anseios, medos, imagens, dificuldades, atitudes, 

barreiras e sentimentos construídos diante de um diagnóstico que constitui um fenômeno social que vem sofrendo 

transformações ao longo de quase três décadas da síndrome. 

Considerando que através da história oral de vida, que é a evocação da memória para a transmissão do 

vivido por meio das narrativas, pode-se, então, captar uma realidade vivida pelos portadores da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. 

Conhecer as diversas facetas e as nuances das experiências construídas no cotidiano desses sujeitos 

contribuirá para melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem com HIV/AIDS, através de ações em saúde 

mais adequado e satisfatório. 

Caso você decida participar, você deverá assinar um termo consentindo a gravação de voz e de imagens. 

Você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: participar de uma entrevista individual, composta por 
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duas partes principais: I – dados sócio-demográficos do colaborador do estudo (idade, naturalidade, escolaridade, 

entre outros); II – questões de corte, onde será gravada mediante autorização do participante, e, posteriormente, 

transcrita; III – o colaborador terá acesso ao texto transcrito e poderá fazer as alterações que considerar pertinente.  

Durante a realização, os participantes serão submetidos a gravação de seus relatos e de suas imagens. A 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. Porventura, há possibilidade de risco psicológico causado pela recordação de dificuldades 

vividas, e desta maneira, serão minimizados pela não realização da entrevista quando o participante, mesmo 

aceitando fazer parte da amostra, se sentir desconfortável em relembrar situações vivenciadas, além da suspensão 

da entrevista quando solicitado pelo entrevistado, ou quando o pesquisador perceber o mal causado pelas 

recordações.  

Serão asseguradas a confidencialidade e privacidade das informações, proteção da imagem, não 

estigmatização dos sujeitos e a não utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas. 

Em casos de danos devidamente comprovados resultante desta pesquisa, o colaborador será devidamente 

indenizado pelos pesquisadores. Na ocorrência, em qualquer momento, de algum dano causado pela pesquisa ao 

mesmo, seja ele de origem física ou moral, o participante terá direito a indenização, desde que se comprove 

legalmente esta necessidade, segundo as Leis brasileiras. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profª. Drª. Clélia Albino 

Simpson. Telefone: (084) 9611-4777. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Clélia Albino Simpson. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "Trajetória de portadores da AIDS com vulnerabilidade 

inscritos na Secretaria de Assistência Social em Parnamirim/RN:  a luz da história oral de vida", e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 
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 Natal, ___ de ____ de 2014. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo "Trajetória de portadores da AIDS com vulnerabilidade 

inscritos na Secretaria de Assistência Social em Parnamirim/RN:  a luz da história oral de vida”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____ de ____ de 2014. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C – Carta de Anuência  
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APÊNDICE D – Carta de cessão 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

Natal/RN, _____ de _______ de 2014 

 

Prezada Pesquisadora 

Eu,_______________________________________________________, estado civil 

_______________________, portador do RG n°____________________,Órgão Expedidor 

_____________________, declaro para os devidos fins que participei, de forma voluntária, 

como colaborador(a) da pesquisa intitulada "Trajetória de portadores da AIDS com 

vulnerabilidade inscritos na Secretaria de Assistência Social em Parnamirim/RN:  a luz da 

história oral de vida", bem como também declaro que cedo os direitos de minhas fotos, cartas, 

documentos e entrevista, concedida no dia ____/___/_____, para que a Professora Doutora 

Clélia Albino Simpson, vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

responsável pela pesquisa, possa usá-los integralmente ou em partes, sem restrições de prazos 

e limites de citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros para 

ouvi-la e usar citações, ficando vinculado o controle à responsável pela pesquisa, que tem sua 

guarda. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que terá 

minha firma reconhecida em cartório. 

 

______________________________________ 

Assinatura do colaborador 

          

 

 

 

 

 

 

 

Impressão Datiloscópica 
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APÊNDICE E – Termo de autorização para gravação de voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _____________________________________________________ depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada "Trajetória de portadores da AIDS com 

vulnerabilidade inscritos na secretaria de assistência social em Parnamirim/RN:  a luz da 

história oral de vida" poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para 

a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, as pesquisadoras Clélia Albino Simpson e Deyla Moura 

Ramos Isoldi a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Clélia Albino Simpson, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _____ de _____ de 2014. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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ANEXO B – Normas da Revista Eletrônica de Enfermagem 
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/docs/normas.html 

 

 
 

COMPOSIÇÃO DO TEXTO 

Para a composição do texto a Revista Eletrônica de Enfermagem (REE) adota as normas de 

publicação "Requisitos Uniformes" (Estilo Vancouver). Os manuscritos submetidos devem ser 

redigidos em português, espanhol ou inglês. 

A REE recebe textos nas seguintes modalidades: 

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza quantitativa ou 

qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do conhecimento 

científico. Limitado a 3.500 palavras. 

Artigos de Revisão: Estudos que sintetizam de forma crítica e sistematizada a literatura sobre 

o conhecimento produzido acerca de um determinado tema. O método utilizado deve ser 

descrito de forma minuciosa, indicando o processo de busca em base de dados, os critérios 

utilizados para a seleção e a classificação dos estudos primários incluídos. O rigor na condução 

da investigação deve ser norteado por pergunta relevante para a área de enfermagem e/ou áreas 

afins e refletir na produção de conhecimento inovador. Destacam-se entre métodos 

recomendados: revisão sistemática com ou sem metanálise, e revisão integrativa com ou sem 

metassíntese. Na elaboração de revisões sistemáticas e metanálises recomenda-se o uso do 

checklist e fluxograma conforme os critérios PRISMA - Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (disponível em http://www.prisma-statement.org/). 

Revisões narrativas apenas serão aceitas se motivadas por temáticas inovadoras ou emergentes 

a critério do corpo editorial. Não serão aceitas revisões desatualizadas, nem pesquisas que 

incluem estudos de revisão que tratem dos resultados da própria revisão, uma vez que revisões 

não são estudos primários. Limitado a 4.500 palavras. 

Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas relevantes da área 

de Enfermagem e Saúde. 

 ESTRUTURA DO ARTIGO 

Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os seguintes 

itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O conteúdo do texto deve 

expressar contribuições do estudo para o avanço do conhecimento na área da enfermagem. 

Para a contagem do número de palavras deve-se considerar o conteúdo textual a partir da 

introdução até o final da conclusão, retirando-se o resumo e as referências. 
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Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema estudado, 

fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser enfatizada a relevância 

da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento identificadas, e a sua justificativa. Ao final, 

devem-se apresentar os objetivos da pesquisa. 

Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada. Apresentar 

fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios para inclusão e 

exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos de coleta e fundamentos da 

análise de dados, incluindo o conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. Pesquisas 

realizadas no Brasil devem explicitar cuidados éticos, informando aplicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas com seres humanos e número de aprovação 

da pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores estrangeiros devem informar os 

procedimentos adotados no país de origem da pesquisa. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir interpretações ou 

comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras são encorajados, mas deve-se 

evitar a repetição das informações em forma de texto. Em pesquisas quantitativas devem ser, 

necessariamente, apresentados separadamente da discussão. Para pesquisas qualitativas o autor 

pode optar, tendo em vista os desenhos metodológicos utilizados. 

Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando as inovações 

decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações apresentadas em seções 

anteriores (introdução, método e resultados). Todos os resultados devem ser discutidos, tendo 

como apoio em referencial teórico estritamente pertinente, atualizado e que permita identificar 

diálogo com outras pesquisas já publicadas. 

Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas evidências 

encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do estudo por meio de 

conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas ao longo do item. Se pertinente, 

podem ser apresentadas limitações identificadas e lacunas decorrentes da realização da 

investigação. Generalizações, quando pertinentes, são incentivadas. 

 FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO 

 Formato .doc; 

 Papel tamanho A4; 

 Margens de 2,5 cm; 

 Letra tipo Verdana, tamanho 10; 

 Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 

 Parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

 INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Título: deve ser apresentado no idioma que foi escrito o texto na íntegra, em alinhamento 

justificado, em negrito, conciso, informativo, com até 15 palavras. Usar maiúscula somente na 

primeira letra do título. Não utilizar abreviações. 

Autoria: 
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 Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se houver mais 

de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar as seguintes informações: 

nome completo, formação universitária, titulação, instituição de origem e e-mail – 

preferencialmente, institucional. 

 A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das pessoas 

listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, 

obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. 

Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, conter entre 100 e 150 palavras, 

apenas no idioma que foi escrito o texto na íntegra. Quando da aprovação do artigo para a 

publicação será solicitada a tradução para a versão do texto em inglês, quando este for 

apresentado em português ou espanhol, ou para o português quando o idioma do texto original 

for em espanhol ou inglês. 

Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) descritores que 

servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os “Descritores em 

Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/), usando o descritor 

exato. 

Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso, 

correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de unidades de 

medidas padronizadas. 

Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e restritas ao 

mínimo indispensável. 

Ilustrações: são permitidas, no máximo, quatro tabelas ou figuras que devem estar inseridas 

no corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os títulos de tabelas e 

figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo e ano a que se referem 

os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar centralizados e sem recuo. 

Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na sequência do texto. 

As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa devem ser apresentadas em letra 

tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do texto. 

Referências: 

 São permitidas até 25 referências em artigos originais e livre para artigos de revisão. 

Devem representar e sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e 

procedentes, preferencialmente, de periódicos qualificados. 

 Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e resumos em 

anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é de responsabilidade dos 

autores. 

 Quando são enviadas fora das normas , acarretam em  atraso o processo de avaliação do 

manuscrito. 

 No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com  a ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números arábicos sobrescritos 
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entre parênteses, sem espaços da última palavra para o parêntese, sem menção aos 

autores. 

 Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); quando 

intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11). 

 As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no ICMJE 

- Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 

(http://www.icmje.org/index.html). 

Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de apoio da 

pesquisa, devem ser informados ao final do artigo. 

  

ANEXO C - Normas da Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste – Rev. Rene 
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista 

 
 

 
 
Preparando um manuscrito para submissão 

Formatação 

Os trabalhos deverão ser apresentados em formato Word for Windows, para impressão em papel 

A4, em espaço 1,5, margem de 2,5 cm cada um dos lados, letra 12, Times New Roman, 

parágrafos alinhados a 1cm. 

Primeira página 

Título do artigo: sintético e objetivo, apresentado seguidamente em Português, em negrito; em 

Inglês e Espanhol, sem itálico e negrito; com no máximo 14 palavras, em caixa baixa, inicial 

maiúscula para primeira palavra e/ou nomes próprios, centralizados, letra 12, Times New 

Roman. 

A ordem dos títulos, bem como a dos resumos, deve seguir o idioma em que se encontra 

redigido o trabalho. Evitar utilizar: localização geográfica da pesquisa, abreviações e 

identificação do tipo de estudo. 

Autores: a indicação dos nomes dos autores logo abaixo do título do artigo é limitada a seis e 

devem apresentar-se na sequência do texto, em tamanho 12, iniciais maiúsculas, separados por 

vírgula, com números sobrescritos. 

Ex.: Marli Teresinha Gimeniz Galvão1, Lorita Marlena Freitag Pagliuca2 
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Resumo: não estruturados, sem siglas (exceção para aquelas reconhecidas internacionalmente), 

na seguinte ordem - português, inglês e espanhol, contendo no máximo 150 palavras, nos três 

idiomas, que expressem os pontos relevantes do texto: objetivos, métodos (incluindo período e 

local do estudo), principais resultados e conclusões, fornecendo visão clara e concisa do 

conteúdo. Deve ser redigido em espaço simples, letra 10, Times New Roman, na mesma 

sequência dos títulos. Não utilizar abreviações. 

Descritores: em português, inglês e espanhol, separados por ponto e vírgula e com iniciais 

maiúsculas, exceto para preposições; devem acompanhar o resumo, abstract e resumen, 

respeitando-se o número de três a cinco. Utilizar os descritores referidos nos “Descritores em 

Ciências da Saúde” - DECS/LILACS/BIREME disponível no endereço http:/ http://decs.bvs.br/ 

e/ou MESH/ “Medical Subject Heading” - Index Medicus. Nomenclatura dos descritores: 

Descritores, Descriptors e Descriptores, letra 10, em negrito. 

Notas dos autores: indicação de instituição a que estão vinculados, cidade, estado e país. 

Seguidamente, informar nome e endereço completo com CEP do autor correspondente. 

As afiliações dos autores, bem como seus endereços eletrônicos devem ser expressas em 

Metadados da Submissão. 

Ex.: 1Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, CE, Brasil. 

Autor correspondente: Autor 

Endereço completo: 

Corpo do texto 

Texto: Deve ser obedecida a estrutura exigida para cada categoria de manuscrito: Introdução, 

Método, Resultados, Discussão, Agradecimentos (opcional), Colaborações e Referências, estas 

gravadas apenas com a inicial maiúscula e em negrito, sem marcadores e numerações. 

Não utilizar siglas no texto, prirorizar a descrição destas, com exceção para aquelas 

reconhecidas internacionalmente. 

Os trabalhos devem apresentar os resultados separados da discussão. Em estudos qualitativos, 

as falas devem ser apresentadas em itálico, sem colchetes e aspas, com ponto final após 

identificação do depoente, tamanho 10, e na sequência do parágrafo. Não utilizar itálico na 

identificação do depoente. O item Conclusões/Considerações finais não deve conter citações. 

Tabelas: devem ser limitadas a cinco no conjunto. As tabelas devem ter títulos concisos (não 

apresentar local e ano do estudo), numeradas, consecutivamente, com algarismo arábicos, na 

ordem em que forem citadas no texto, não utilizar linhas internas verticais ou horizontais. As 

notas explicativas devem aparecer no rodapé das tabelas e não no título ou cabeçalho. Devem 

apresentar-se em preto e branco, sem sombreamento e dentro do próprio texto. Formatar com a 

ferramenta do Word “inserir tabela”, utilizar letra 12, fonte Times New Roman. Não ultrapassar 

uma página. 

Figuras: são assim denominadas quadros, gráficos, desenhos e fotografias; devem ter sido 

desenhadas ou fotografadas por profissionais ou demonstrar excelente qualidade de impressão 

digital. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismo arábicos na ordem em que 

forem citadas no texto. As ilustrações devem ser claras o suficiente para permitir sua 

reprodução. Não é permitido que o conteúdo dos gráficos seja os mesmos das tabelas. As 

legendas das figuras, os símbolos, os números e outros sinais necessitam ser identificados e 

descritos quanto ao seu significado. Caso os autores optem por utilizar ilustrações já publicadas, 
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devem encaminhar permissão, por escrito, para reprodução das mesmas. Devem apresentar-se 

em preto e branco. Os títulos devem ser apresentados abaixo das ilustrações. 

Abreviações e símbolos: não utilizar abreviações nos títulos e resumos do manuscrito, a não 

ser que sejam abreviações padronizadas. No texto, citar somente abreviaturas de fácil 

recuperação e de conhecimento comum. Neste caso, esta deve ser acompanhada em parênteses 

de seu significado na primeira vez em que for citada. 

Notas de rodapé: não devem ser utilizadas. 

Agradecimentos: item opcional. Podem ser incluídas pessoas envolvidas que não se 

configuram como autores ou instituições. No caso de apoio financeiro de instituição, informar 

número de processo. 

Colaborações: item obrigatório. Deve apresentar sucintamente a contribuição de cada autor do 

artigo, de acordo com os critérios de Responsabilidade de Autoria (Autoria) estabelecidos pela 

Rev Rene. 

Referências: devem seguir o estilo Vancouver, elaborado pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas. Em relação às citações no texto, estas devem ser numeradas de 

forma consecutiva, conforme a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez. Identificar 

as citações por números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, sem menção do nome dos 

autores e sem espaço entre a palavra e o parêntese. Ex:(1). Quando se tratar de citação sequencial, 

separar os números por traço (ex: 1-6); quando intercalados, usar vírgula (ex: 2,6,10). Ressalta-

se que a exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Referências 

Recomendam-se citações de publicações atuais (últimos cinco anos) e, preferencialmente, de 

periódicos científicos; 

Não incluir referências de difícil recuperação, como teses, dissertações, monografias etc.; 

Não citar anais de eventos; 

As Referências que se referem a artigos publicados em periódicos latino-americanos e que 

possuem versão em inglês devem ser citadas na versão em inglês; 

Não incluir mais de 25 referências; 

Conferir cuidadosamente as referências, pois os leitores devem conseguir consultar o material 

referenciado no original, por isso reitera-se: não utilizar publicações isoladas (livros, teses, 

anais) nem materiais de suporte (dicionários, estatística e outros). 

Autores: citar até seis autores, separados por vírgula, entrando pelo sobrenome, com apenas a 

inicial maiúscula, seguido das iniciais de prenomes e de outros sobrenomes, sem ponto ou 

qualquer outro elemento de ligação entre eles. Ex: Vasconcelos FF e não Vasconcelos, F. de F. 

Para referências com mais de seis autores, listar os seis primeiros acompanhados de et al., 

separando-os por vírgula. 
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Título: indicar em maiúscula apenas a primeira letra do título e de nomes próprios. Os títulos 

de periódicos devem ser abreviados de acordo com List of Journals Indexed in Index Medicus 

e International Nursing Index. 

Páginas: suprimir dezenas ou centenas repetidas. Ex: usar de 43-8 e não 43-48. Colocação da 

página na citação, número do autor seguido de dois pontos e número da página. Ex: (1:15) 

Notas: Transcrever no idioma da obra, dados como: edição- 10th ed.; nota de dissertação ou 

tese, ex: Português: “Disponível em”, “citado ano mês dia” [citado 2014 jan. 20]; Inglês: 

“Available from” e “cited ano mês dia” [cited 2014 Jan 20] etc. 

  

Instrução para submissão 

A submissão deve ser procedida exclusivamente via sistema (www.revistarene.ufc.br). 

Seguir Tutorial SEER para submissão. O autor correspondente deve estar cadastrado como 

autor, seguir para o item Nova Submissão, e concluir os quatro passos da submissão: 

transferência do artigo original (Passo 1); Metadados – informação de todos os autores, título e 

resumo do artigo (Passo 2); transferência dos documentos suplementares, documentação 

requerida no ato da submissão (Passo 3); e conclusão da submissão (Passo 4). 

Submissões realizadas via e-mail ou postal não serão aceitas. 

  

Documentos para submissão 

As declarações requeridas no ato da submissão devem ser impressas, assinadas, escaneadas e 

incluídas em Documento Suplementar. Documentos com assinaturas coladas não serão 

aceitos. 

No ato da submissão dos manuscritos, deverão ser anexados no sistema on-line, em documentos 

suplementares, os documentos: 

Cópia do documento de aprovação do Comitê de Ética, digitalizada em formato jpg ou pdf; 

Declaração de conflito de interesse (todos os autores devem assinar este documento); 

Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais, assinada diretamente no 

documento, digitalizada em formato jpg ou pdf; 

Declaração de não envolvimento com seres humanos. Somente quando a pesquisa não envolver 

seres humanos; 

Comprovante de pagamento referente à taxa de submissão; 

Checklist devidamente preenchido. 
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ANEXO D - Normas da Revista Enfermagem Uerj 
http://www.facenf.uerj.br/revenfermuerj.html 

 

 
 

Composição do Manuscrito 

A Revista Enfermagem UERJ adota as normas de publicação "Requisitos Uniformes" (Estilo 

Vancouver).Os manuscritos submetidos devem ser redigidos em português, espanhol, inglês ou 

francês e apresentar as referências como última seção. 

Os textos deverão ser apresentados dentro de uma das seguintes modalidades: 

Artigo de Pesquisa - Investigação baseada em dados empíricos, que utilize metodologia 

científica e incluam introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, 

conclusão - limitados a 3.500 palavras; 

Estudo Teórico - Análise de construtos teóricos, levando ao questionamento de modelos 

existentes na enfermagem e na saúde e a elaboração de hipóteses para futuras pesquisas - 

limitados a 3.000 palavras; 

Artigo de Revisão - corresponde à análise de um corpo abrangente e extenso de investigações, 

relativas a assuntos de interesse para o desenvolvimento da enfermagem e da saúde - limitados 

a 3.000 palavras; 

Atualidade - Texto reflexivo ou informativo sobre assunto relevante e atual, com perspectiva 

de interesse para a enfermagem e a saúde; intercâmbio de opiniões entre editores e leitores sobre 

trabalhos publicados - limitados a 2.500 palavras. 

Obs: a contagem de palavras dar-se-á da Introdução ao fim da Conclusão, excluindo-se as 

referências e quaisquer figuras. 

Os textos deverão ser digitados em processador de texto Word for Windows, versão 2007 ou 

anterior, papel tamanho A4, espaçamento entrelinhas 1,5, sem recuo de parágrafos, fonte Times 

New Roman tamanho 12, com formatação de margens superior, inferior, esquerda e direita de 

2 cm, numeradas, embaixo e à direita, a partir da primeira folha. 

Não deverá ser utilizada nenhuma forma de destaque no texto (sublinhado, negrito, marcas 

d'água, aspas), exceto para títulos e subtítulos. Utilize apenas itálico em palavras ou expressões 

que realmente necessitem ser enfatizadas no texto impresso. 

A apresentação dos trabalhos deve ser encaminhada em um único arquivo, exceção feita às 

tabelas/figuras. 

O arquivo deve conter a seguintes informações em ordem: 

Título 
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· Título pleno nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, não devendo exceder 15 palavras. Não 

deve incluir siglas, nomes de cidades, países ou outras informações geográficas, nem chamadas 

para notas. 

· Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder seis palavras. 

Resumo em Português 

O resumo deve ter entre 100 e 150 palavras. No caso de relato de pesquisa, o resumo deve 

incluir: problema investigado, objetivos do estudo, método de pesquisa contendo características 

pertinentes da amostra ou grupo de estudo, e procedimentos utilizados para a coleta e análise 

de dados, campo e período do estudo, resultados relevantes, conclusão ou suas implicações ou 

aplicações. Os resumos de revisão crítica, de estudo teórico ou de artigo de atualidades devem 

incluir: tema, objetivo, tese, construto sob análise ou organizador do estudo, fontes utilizadas e 

conclusões. Não inserir chamada para notas. 

Palavras-Chave 

Devem ser apresentadas quatro palavras-chave, digitadas em letra minúscula (apenas a letra 

inicial da primeira palavra deverá ser maiúscula) e separadas por ponto-e-vírgula. Devem ser 

escolhidas palavras que classifiquem o texto com precisão adequada, que permitam que ele seja 

recuperado junto com trabalhos semelhantes, e que possivelmente seriam evocadas por um 

pesquisador efetuando levantamento bibliográfico. 

Deverá ser dada preferência ao uso de descritores extraídos do vocabulário Descritores em 

Ciências da Saúde (LILACS), quando acompanharem os resumos em português, e do Medical 

Subject Headings (MESH), quando acompanharem os Abstracts. Se não forem encontrados 

descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos 

ou expressões de uso conhecido. 

Se o texto e seu resumo inicial forem redigidos em português, apresentar o Abstract (em inglês) 

e oResumen (em espanhol) obedecendo às mesmas especificações para a versão em português, 

seguidos dekeywords e palabras clave, compatíveis e na mesma ordem de inserção das 

palavras-chave em português. 

Se o texto e seu resumo inicial forem redigidos em inglês, espanhol ou francês, apresentar dois 

resumos em idiomas diferentes, observando a seguinte ordem: português, inglês, espanhol ou 

francês. 

Corpo do Texto 

Não inicie uma nova página a cada subtítulo; separe-os utilizando uma linha em branco. Em 

todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma organização de reconhecimento 

fácil, sinalizada por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam esta organização. 

As referências no texto a figuras e tabelas deverão ser feitas sempre acompanhadas do número 

respectivo ao qual se referem (não devem ser utilizadas as expressões a tabela acima ou a figura 

abaixo). Os locais sugeridos para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. 
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As citações de autores deverão ser feitas conforme os exemplos apresentados na seção final 

deste texto, observando os Requisitos Uniformes (Estilo Vancouver). 

A transcrição na íntegra de um texto de até três linhas deve ser delimitada por aspas e numerada 

de acordo com a ordem de citação no texto. Uma citação literal com mais de três linhas deve 

ser apresentada em bloco próprio e sem aspas, começando em nova linha, com recuo de 2,5cm 

da margem esquerda. O tamanho da fonte para citações deve ser 12, como no restante do texto, 

sem destaque. Não empregar os termos op. cit, id. Ibidem. A expressão apud é a única a ser 

utilizada no texto ou notas. Apenas as obras consultadas e mencionadas no texto devem 

aparecer na lista de referências. 

A citação de trechos de depoimentos dos entrevistados deverá ser apresentada com recuo de 

2,5cm da margem esquerda, em itálico, sem aspas e com a identificação fictícia do depoente 

(Ex: E1, E2, ...) 

Referências 

Observar o Estilo Vancouver. 

Os artigos deverão apresentar o limite mínimo de 10 e o máximo de 40 obras analisadas. A 

formatação da lista de referências deve adotar espaço 1,5 e tamanho de fonte 12, sem parágrafo, 

recuo ou deslocamento das margens; o sobrenome dos autores em letras minúsculas, à exceção 

da primeira letra; os nomes secundários serão representados por suas iniciais em maiúsculas 

sem separação entre elas; não fazer destaques para títulos. Numerar as referências de forma 

consecutiva, conforme a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto e 

identificá-las pelo mesmo número sempre que citadas. 

Anexos 

Apenas quando contiverem informação original importante, ou destacamento indispensável 

para a compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se evitar anexos. 

Tabelas 

O total de tabelas/figuras não deverá exceder a 3 (três) ilustrações. 

Apresentar uma tabela por arquivo separado do texto, com título numerado sequencialmente, 

compostas no software MS-Excel versão 2007 ou anterior. O comprimento da tabela não deve 

exceder 55 linhas, incluindo título, e largura de 8cm, 12cm ou 16cm. 

A tabela deverá ser digitada utilizando-se fonte Times New Roman tamanho 10 e espaçamento 

entrelinhas simples, sem qualquer forma de tabulação ou recuos de parágrafos. 

Figuras 

São consideradas como figura todas as ilustrações que não se enquadrem na definição de tabela; 

portanto, quadros, gráficos, desenhos, fotos, etc. Não são aceitas figuras coloridas ou com fundo 

reticulado (cinza). 
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Apresentar uma figura por arquivo separado do texto, com título numerado sequencialmente e 

legenda, compostas nos softwares MS-Excel versão 2000 ou anterior, ou Corel Draw e 

arquivos com extensão TIF ou JPG. Não gravar em formato BMP ou compactados. 

A figura deverá ser formatada utilizando-se fonte Times New Roman tamanho 10 e 

espaçamento entrelinhas simples, sem qualquer forma de tabulação ou recuos de parágrafos. 

Ao usar scanner para reproduzir imagens, utilizar resolução de 300 DPI no modo tons de cinza. 

Não serão aceitos arquivos de figuras (gráficos, quadros e ilustrações) ou de tabelas construídos 

em outros processadores e colados como figura no Word. 

Notas 

As notas não-bibliográficas deverão ser reduzidas a um mínimo e colocadas em página separada 

do texto, identificadas e ordenadas por algarismos romanos, (não utilizar o recurso de inserir 

nota de rodapé, mas apenas digitá-las como parte normal do texto). 

Inserir agradecimentos às agências financiadoras, informação e outros, seguidas pelas demais 

observações relativas ao texto do trabalho. 

Exemplos de Citações no Corpo do Texto 

Não mencionar os nomes dos autores das citações. Indicar os números das obras conforme lista 

de referências do texto. 

Citação de um artigo/obra 

Após a citação, indicar o número sobrescrito da referência _ conforme a ordem de menção pela 

primeira vez no texto. 

Por exemplo, o primeiro trabalho mencionado no texto é de autoria de Mauro, Clos e Vargens 

e deve ser assim citado: 

Os estudos relatam avaliações sobre qualidade das revistas científicas1. 

Citação de dois artigos/obras consecutivos 

Após a citação, indicar os dois números sobrescritos das referências conforme a ordem de 

menção pela primeira vez, separados por vírgulas. 

Exemplo: ... como os índices crescentes de violência urbana11,12. 

Citação de artigos/obras diversos não-consecutivos 

Devem ser relacionados os números dos autores, em ordem crescente, separados por vírgulas. 

Achados semelhantes foram confirmados4,6,8,10 em 2000. 

Para mais de dois artigos/obras consecutivos 
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Vários especialistas1-6, 8-12 têm recomendado... 

O traço entre os números significa os autores de 1 a 6 e de 8 a 12. 

Citações de trabalho transcritas de fonte primária 

A citação de 8. Rodrigues BMRD, localizada na página 33, deve ser transcrita assim: 

[...] a fala é a maneira utilizada pelo ator-agente da ação para expressar suas vivências 

originárias numa relação face a face [...]8:33 

Evitar citações de trabalho discutido em uma fonte secundária . 

Citação de comunicação pessoal 

Este tipo de citação deve ser evitado, por não oferecer informação recuperável por meios 

convencionais. Cartas, conversas (telefônicas ou pessoais) e mensagens não devem ser 

incluídas na seção de Referências, mas apenas no texto, na forma de iniciais e sobrenome do 

emissor e data, entre parênteses. 

Ex: (S. L. Mello, comunicação pessoal, 15 de setembro de 1995). 

 

 


