
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB0710 
 

APRENDENDO A VIVER COM HIV / AIDS NO CONTEXTO DA 
SORODISCORDÂNCIA: UM ESTUDO QUALITATIVO E DE 

SEGUIMENTO 
 
 
 

ANA BEATRIZ SORBILE VEIGA ANCORA DA LUZ 
ANDRESSA DI FILIPPO MINE BASTOS 

bia.sorbile@gmail.com 
MEDICINA 

RESIDENTE DE CLINICA MEDICA 
 
 

ORIENTADOR(A) 
MARIA ELISA MOREIRA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

APRENDENDO A VIVER COM HIV / AIDS NO CONTEXTO DA SORODISCORDÂNCIA: Um 
estudo qualitativo e de seguimento Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem 
como característica ser transmitido por contato sexual, uso de drogas injetáveis, sangue 
contaminado e transmissão vertical, e quando não tratado evolui para a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Descrição do problema: Após a introdução da Terapia 
Antiretroviral (TARV) a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids aumentou, 
tornando comum relacionamentos amorosos estáveis e constituição familiar. Relevância da 
Pesquisa: descrever a problemática vivenciada por esses casais e conhecer como um serviço 
de saúde especializado pode acolhe- los. Benefícios aos sujeitos estudados: Conhecimento 
sobre suas relações amorosas, conflitos e dificuldades enfrentadas frente ao diagnóstico do 
HIV e manutenção da prevenção do parceiro soronegativo num relacionamento estável e no 
planejamento familiar. Objetivo: conhecer as implicações da infecção pelo HIV nos aspectos 
psicossociais e sexuais dos casais sorodiscordantes. Metodologia: Estudo qualitativo, realizado 
com seis casais heterossexuais através de entrevista semi estruturada, conforme roteiro 
específico, aprovado pelo Comitê de Bioética. Os pacientes foram abordados pelas 
pesquisadoras, mediante carta de consentimento livre e esclarecido, após convite dos seus 
médicos consultantes. No segundo tempo, os sujeitos de pesquisa foram novamente 
abordados por telefone, para entrevista estruturada através de questionário, em caráter 
complementar, relativo aos aspectos evolutivos do seguimento, dando-se a opção de encontro 
presencial a quem o preferisse. O conteúdo das entrevistas foi reproduzido integralmente e 
analisado em caráter temático do discurso. Apresentação e discussão de resultados: A reação 
dos cônjuges soronegativos frente ao diagnóstico do parceiro variou desde ampla aceitação até 
ocorrência de crise no relacionamento, com muitos conflitos pessoais e conjugais. Dentre as 
formas de prevenção do HIV, observou-se tanto a adesão ao uso do preservativo em todas as 
relações sexuais, quanto negligenciar o uso, tendo relações desprotegidas, e até mesmo 
confiando na proteção divina. Alguns casais reduziram o rítmo sexual e outros negaram 
alterações. Foram observadas situações de preconceito pela família e pela sociedade com 
isolamento social e incapacitação produtiva. Independentemente da estrutura do serviço de 
saúde, com equipe multidisciplinar capacitada, a adesão ao tratamento demonstrou-se 
irregular, alternando períodos de seguimento adequado com outros de abandono de 
tratamento, pelas mais diversas justificativas. O acompanhamento regular do parceiro 
soronegativo também se mostrou inadequado. Os casais com desejo reprodutivo se mostraram 
mais motivados a buscar informações quanto aos métodos disponíveis para engravidar de 
modo seguro bem como assistência pública especializada. Nas expectativas quanto ao futuro 
observou-se conformismo com a doença sem muitos planos de vida, mas também motivação 
para adesão ao tratamento clínico visando garantir vida produtiva e com qualidade. Quanto ao 
seguimento, um casal se separou, e, os que mantinham bom relacionamento e compartilhavam 
projetos, alcançaram melhor qualidade de vida, planejando constituir família. Considerações 
finais: Aceitar o diagnóstico, ter adequado conhecimento sobre o manejo e as conseqüências 
da doença; buscar e seguir um projeto terapêutico usufruindo a atenção da equipe 
multidisciplinar do serviço, bem como manter um bom relacionamento conjugal e práticas 
sexuais seguras, mostrou-se impactante para garantir qualidade de vida. Palavras-chave: 
sorodiscordância; Aids; conjugalidade 


