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Resumo: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um vírus que ataca e destrói 

as células de defesa do organismo e este fenômeno pode resultar em um problema 

de saúde conhecido como AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Tendo 

em vista que trata-se uma patologia carregada de preconceitos e estigmas, o 

objetivo principal deste estudo é avaliar de que forma o suporte social e familiar 

pode impactar na qualidade de vida de indivíduos portadores de HIV/AIDS. Para 

esta avaliação, estão sendo utilizadas as seguintes escalas: WHO-QoL Abreviado; 

Escala de Suporte Social em HIV/AIDS e Escala Modos de Enfrentamento, cuja 

utilização foi  autorizada pela autora e todos são validados para a população 

brasileira. São mínimos os riscos para o voluntário com sua participação nesta 

pesquisa, em contrapartida, os benefícios giram em torno da melhor compreensão 

da importância do suporte social e familiar para sua qualidade de vida. A coleta de 

dados foi realizada em diferentes instituições de apoio a pacientes com HIV/AIDS. 

Foram entrevistados até o momento 18 pessoas soropositivas, sendo 83% deles 

homens. Espera-se atingir o número de 30 indivíduos entrevistados. Palavras-
chave: HIV; AIDS; qualidade de vida; suporte social.  

Introdução O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um vírus que afeta células 

de defesa do organismo. Estas, quando atacadas são destruídas, o que causa o 

enfraquecimento do sistema imunológico e pode resultar em um problema de saúde 

conhecido como AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Hoje em dia há 

um maior conhecimento sobre o HIV/AIDS, principalmente no que tange sua 

transmissão e as formas de prevenção, porém esta doença continua sendo um 

problema de saúde pública. Em estudo realizado por Seidl, Zannon e Tróccoli 

(2005), ficou visível a importância do cuidado psicológico diante desta doença, pois 

como citado pelos autores “a presença de sentimentos negativos pode ser atribuída 

a dificuldades emocionais associadas à soropositividade, podendo configurar 

quadros de depressão ou de ansiedade, com diferentes níveis de gravidade”. Já 

quando considera-se o aspecto social, Siqueira (2008) relata em seu trabalho que “o 

suporte social trata-se de um conceito multidimensional, que se refere aos recursos 

materiais e psicológicos aos quais as pessoas têm acesso através de suas redes 

sociais”. Este suporte deve ser considerado um dos principais pontos de apoio no 

processo de aceitação de um diagnóstico de HIV/AIDS, principalmente devido aos 

julgamentos associados a esse diagnóstico e as implicações que podem gerar na 

qualidade de vida do indivíduo. Segundo o WHOQol Group “[...] três aspectos 



fundamentais referentes ao construto qualidade de vida foram obtidos através de um 

grupo de experts de diferentes culturas: (1) subjetividade; (2) multidimensionalidade; 

(3) presença de dimensões positivas (ex. mobilidade) e negativas (ex. dor). O 

desenvolvimento desses elementos conduziu a definição de qualidade de vida como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas e 

preocupações”. Acredita-se que os indivíduos portadores de HIV/AIDS devem 

receber suporte integral, não somente na esfera física, mas também na esfera 

emocional/psicológica, pois trata-se de uma patologia que ainda carrega grande 

estigma social que gera diversos preconceitos para os que são leigos no assunto. 

Objetivo: O objetivo principal deste estudo é avaliar de que forma o suporte social e 

familiar pode impactar na qualidade de vida de indivíduos portadores de HIV/AIDS. 

Almeja-se abordar constructos psicológicos que analisam o indivíduo no processo de 

doença, correlacionar dados das escalas de qualidade de vida e suporte social, além 

de avaliar aspectos gerais do indivíduo através de questionário sociodemográfico. 

Metodologia: Está sendo realizada uma pesquisa de levantamento com análise 

quantitativa dos dados obtidos de portadores de HIV/AIDS. Foram definidos como 

critérios de inclusão: diagnóstico há pelo menos 1 ano; idade entre 18 e 50 anos; 

acompanhamento médico periódico; estar em tratamento medicamentoso para 

HIV/AIDS. Limitações cognitiva e/ou mental que dificultem a compreensão da 

pesquisa, o não preenchimento de todos os itens dos questionários e não assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram considerados critérios de 

exclusão. Com a conclusão das coletas, os dados serão descritos como média ± 

desvio padrão, ou como porcentagem, de acordo com a natureza das variáveis. 

Após verificação da normalidade, testes paramétricos ou não paramétricos serão 

aplicados para analisar as variáveis e realizar as comparações necessárias. Para 

analisar as variáveis categóricas, será feito uso do teste de qui-quadrado. 

Desenvolvimento: Os voluntários respondem um questionário sociodemográfico de 

caracterização da amostra, além de 3 diferentes escalas de avaliação psicológica: 

Escala Modos de Enfrentamento de Problemas; Escala de Suporte Social para 

pessoas portadoras de HIV/AIDS e Instrumento de avaliação da qualidade de vida 

da OMS. Estas escalas foram validadas por Seidl, Tróccoli e Zannon e seu uso foi 

autorizado previamente pela pesquisadora principal.  



Resultados preliminares: Até o momento foram entrevistados 18 indivíduos 

soropositivos, sendo 83% deles homens. Nenhum participante, ao decorrer dessa 

pesquisa, ofereceu resistência para preencher os questionários. Desse grupo 72% 

são homossexuais, sendo 50% solteiros e 39% que mantém uma união estável. As 

idades variam entre 27 e 54 anos e todos estão atualmente realizando tratamento 

específico para a doença. Nesta amostra foi possível observar que, apesar da 

maioria dos voluntários relatar possuir ensino superior completo, o percentual de 

desempregados é bastante elevado (em torno de 61%). A expectativa é que ao final 

desse estudo seja alcançado pelo menos 30 participantes. 
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