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1. Resumo do projeto  

O presente estudo busca realizar uma consulta a psicólogos que trabalhem com 

programas de prevenção ao contágio pelo HIV ou que prestam serviços a pessoas 

com HIV/Aids, a fim de caracterizar o trabalho psicológico junto a tal demanda.  

2. Introdução 

Para Brasio (2010), a partir de experiências clínicas, observa-se que os pacientes 

com HIV/AIDS apresentam, em maior ou menor grau, algum tipo de transtorno 

psicológico. As relações do paciente frente ao diagnóstico são variadas e dependem, 

principalmente, de suas características comportamentais, de seu modelo cultural, de 

suas condições socioeconômicas, de sua história de desenvolvimento pessoal e 

familiar, entre outros fatores. Estas reações vão desde a revolta, apatia, desespero, 

culpa, depressão, medo da discriminação, rejeição, até a aceitação do diagnóstico. 

No entanto, não existe uma reação psicológica padrão frente à notícia da doença ou 

de portar o vírus HIV.   

Observa-se frequentemente que, durante a espera do resultado, as reações de 

ansiedade estão mais evidentes. Tais manifestações emocionais podem vir 

acompanhadas de transtornos somatoformes, como, por exemplo, cefaleias, insônia, 

diarreias, tensões musculares, dentre outros (REMOR, 1990, como citado por 

BRASIO, 2010). Na maioria das vezes, contudo, as reações psicológicas são devidas 

muito mais ao próprio estigma da AIDS do que ao medo da doença ou da morte 

(BRASIO, 2010). 

Referindo-se à prática do profissional de Psicologia, Perucchi et al. (2011) destacam 

que algumas estratégias de intervenção são consideradas possíveis de serem 

realizadas e de relevância no campo da Aids, como, por exemplo, o aconselhamento, 

o plantão psicológico, as ações de educação em saúde, a distribuição de 

preservativos compondo ações de prevenção, grupos e oficinas, o acompanhamento 

terapêutico, o atendimento à família, a avaliação psicodiagnóstica, a assistência 

domiciliar, as discussões nas equipes multidisciplinares, as interconsultas, os 

trabalhos de adesão ao tratamento, o ensino e a pesquisa. Para os autores, as ações 

de prevenção assumem significativa posição no âmbito da Aids, devido à intensa 

relação entre prevenção e o uso de preservativo. Pensar tais ações preventivas e de 

conscientização sobre o autocuidado deve ser papel do psicólogo, bem como propor 

políticas que não contribuam para legitimar a culpabilização do indivíduo por contrair 

o vírus, mas sim para a construção de possibilidades de transformação sociocultural 

(PERUCCHI et al., 2011). 

De acordo com estudos sobre o trabalho do psicólogo com pessoas com HIV/Aids, 

são encontradas principalmente menções a intervenções como o aconselhamento, 



sendo este realizado pré-teste ou pós-teste de HIV/Aids em unidades de referência, 

os Centros de Testagem e Aconselhamento em DST-Aids (CTA). O Aconselhamento 

consiste em espaço de diálogo entre aconselhador e usuário do serviço de saúde 

(PERUCCHI et al., 2011).  

Conforme indicam Galindo; Francisco & Rios (2013), o aconselhamento em HIV/Aids 

pode ser realizado por profissionais de saúde não-psicólogos; contudo, é sobretudo 

nos conhecimentos e tecnologias desenvolvidas no campo ‘psi’ que esta prática se 

apoia enquanto estratégia de intervenção. Desta forma, os autores sugerem a 

necessidade de um psicólogo na formação e acompanhamento dos aconselhadores. 

Galindo, Francisco & Rios (2013) mencionam que, sobre a formação dos 

aconselhadores, o componente psicológico é predominante no processo de 

aconselhamento, ainda que ele seja feito por profissionais não psicólogos, sendo 

necessária a presença de um profissional de saúde mental, nos momentos de 

capacitação dos técnicos, na supervisão e na avaliação desta prática. 

Este estudo é relevante para identificar o que está sendo realizado pelos profissionais 

de psicologia frente aos portadores de HIV/AIDS, pontuar condições de vida destes 

portadores, e as condições emocionais dos mesmos, assim como dos profissionais 

psicólogos envolvidos no processo diagnóstico, e no tratamento. Sua realização se 

justifica porque são poucos os estudos que se dediquem a investigar junto dos 

psicólogos como eles estão trabalhando com os pacientes com HIV/AIDS. 

3. Objetivos 

O presente estudo tem por objetivo realizar uma pesquisa de campo por meio da 

aplicação de um formulário online a psicólogos da área de saúde ou hospitalar, que 

fazem parte de programas psicológicos de prevenção ao contágio pelo HIV ou que 

prestam serviços aos portadores de HIV/Aids, com o intuito de caracterizar o trabalho 

do psicólogo frente a esta demanda.  

Entre os objetivos específicos estão: verificar junto aos profissionais quais as 

condições de vida dos portadores de HIV/ Aids, e quais as condições emocionais tanto 

dos portadores, na percepção dos psicólogos, como dos próprios psicólogos atuantes.  

4. Metodologia 

Será aplicado um formulário online intitulado “Formulário de Percepção da Qualidade 

de Vida de Portadores de HIV/AIDS por Profissionais de Psicologia” elaborado pelos 

alunos pesquisadores para a presente pesquisa, sobre os indicadores das condições 

de vida dos portadores de HIV/ Aids, na percepção dos psicólogos que atuam junto a 

esta população. O formulário é composto pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, seguido de 16 perguntas objetivas, sendo cinco delas com respostas 



pontuais e onze delas com respostas múltipla escolha. As perguntas são divididas 

entre características sociodemográficas dos participantes, tais como idade, sexo, 

formação, abordagem teórica, tempo de atuação com pacientes HIV/AIDS, e local de 

trabalho, além de questões voltadas à situação socioeconômica das pessoas com 

HIV/Aids, suas condições de vida, e condições emocionais tanto dos portadores de 

HIV/AIDS atendidos pelos participantes da pesquisa como dos próprios profissionais.  

Os procedimentos de coleta de dados ocorrerão da seguinte forma: os participantes 

serão convidados via e-mail a participar voluntariamente do presente estudo, no 

período de agosto a setembro de 2017.  

Ao final da coleta, os dados dos itens de múltipla escolha serão analisados de forma 

descritiva e quantitativa; também será feita uma análise qualitativa dos relatos 

escritos que forem preenchidos.  Deste modo, pretende-se verificar quais 

abordagens, locais de trabalho e estratégias de avaliação e intervenção estão sendo 

prevalentes no trabalho dos psicólogos, bem como quais condições socioeconômicas 

e emocionais mais frequentes, na percepção dos psicólogos consultados, das 

pessoas com HIV/Aids. 

5. Hipóteses 

É esperado que os psicólogos participantes do estudo sejam prevalentemente das 

abordagens Psicanálise e Cognitivo-Comportamental. Os locais de atuação dos 

psicólogos devem ser hospitais ou UBS, em sua maioria; as intervenções mais 

realizadas podem ser de prevenção e/ou aconselhamento. Espera-se também que, 

entre as pessoas com HIV/Aids atendidas pelos psicólogos investigados, exista 

variedade de classes sociais e níveis de escolarização. Entre os sentimentos 

principais dos pacientes, na percepção dos psicólogos, espera-se os de impacto 

negativo diante do diagnóstico de HIV/Aids, enquanto que sentimentos mais 

relacionados à aceitação depois que tais pacientes estiverem engajados no 

tratamento.  
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