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Nesta quarta década da epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no mundo, ainda são
muitos os desafios impostos para o seu enfrentamento. Dada a importância da adesão ao
tratamento para a sobrevida e considerando que o estigma associado à condição de pessoas
com o HIV/AIDS compromete não apenas a sua qualidade de vida, mas também a qualidade
da assistência à saúde, esta pesquisa propôs analisar os efeitos de visibilidade/invisibilidade
em pessoas que vivem com o HIV/AIDS. Mesmo com o êxito alcançado no campo da
prevenção do HIV/AIDS, esta epidemia requer uma discussão constante sobre as estratégias
de prevenção e a sua repercussão nos processos subjetivos que permeiam as pessoas vivendo
com HIV/AIDS. Os preconceitos e estigmas ainda são muito fortes e afetam drasticamente a
vida destes pacientes. Como o HIV/AIDS mantém uma dinâmica própria de transmissão,
torna-se importante sempre voltar à discussão do tema, uma vez que a invisibilidade das
pessoas vivendo com o HIV/AIDS é efeito do tabu sobre a sexualidade e dos estigmas
associados às práticas sexuais que tornam a AIDS um segredo vergonhoso, por (ABIA, 2011).
Pode-se afirmar que esta distorção na percepção da epidemia, pressuposta como controlada,
tem levado ao retrocesso também nas políticas públicas. No campo dos financiamentos, houve
nos últimos anos no Brasil uma retirada quase completa da cooperação internacional. A
política de descentralização das ações e as políticas do nível Federal para os níveis estaduais e
municipais de gestão tem sido um desastre para a maioria das ONG e a efervescência do
debate e das práticas envolvendo processos democráticos de diálogo permanente com a
sociedade civil cedeu espaço para a retomada da burocratização segundo (ABIA, Parker,
2012). Ao longo da história da humanidade, várias doenças estiveram presentes nas vidas das
pessoas. A enfermidade pode despertar pavor social baseado em representações sobre a
doença. As doenças, portanto, podem alcançar status metafóricos (Sontag, 1984), veiculando
representações que as associem ao medo da morte e ao jugo da vergonha e da culpa. Os
estigmas e seus sinônimos segundo Goffman (1988) ocultam uma dupla perspectiva. O
estigmatizado ora assume que a sua característica distintiva já é conhecida pelos outros sendo

imediatamente evidente, ora que se trata de segredo não conhecido e nem imediatamente
perceptível pelos outros. No mundo da subjetividade das pessoas vivendo com o HIV/AIDS,
o mundo social é construído em uma perspectiva estigmatizante preconizada por um
preconceito desestruturante que o faz sentir-se ora distintivamente conhecido como um doente
de AIDS, ora como detentor de uma condição que deveria ser mantida como um segredo não
passível de compartilhamento com os outros.
O objetivo geral desta pesquisa foi refletir sobre os processos subjetivos da
visibilidade e da invisibilidade em pessoas soropositivas.
A metodologia realizada foi uma investigação qualitativa por meio de entrevistas
semi-estruturadas individuais e com grupo focal em dois segmentos: instituição de saúde
pública e ONG. O grupo focal foi realizado nas dependências da ONG e as atividades em
ambulatório de saúde. Os encontros ocorrem semanalmente, perfazendo em cada uma das
instituições 06 (seis) encontros, com 10 (dez) participantes por um período de 30 minutos a 2
horas. Foram desenvolvidas dinâmicas de grupo, redações, análises de filme, desenhos,
situações de diálogo espontâneo e entrevistas abertas a partir de questões abrangentes sobre
diagnóstico, tratamento e sociabilidade. A pesquisa com grupos apresentaram um processo de
complexidade progressiva, sendo que na medida em que surgiram informações relevantes
para o problema de pesquisa, novas exigências foram levantadas para o trabalho nos grupos
estudados. Segundo Gonzáles Rey (1998), uma liderança no grupo pode influir fortemente no
que está sendo estudado. Denzin e Lincon (1994) definem as entrevistas coletivas ou grupo
focal como entrevistas com um grupo pequeno sobre um tópico específico. Este é um
procedimento de pesquisa qualitativa altamente eficaz. As entrevistas de grupo têm sido
conduzidas em um grande número de estudos (Fontana e Frey, 1985), e suas principais
vantagens referem-se a seu baixo custo e sua riqueza de dados. Blumer (1998) sugere que um
pequeno número de indivíduos reunidos como um grupo de discussão ou de ajuda vale muito
mais do que qualquer amostra representativa. Para Flick (2009), além da economia de tempo e
de dinheiro proporcionada pela entrevista realizada com um grupo de pessoas ao mesmo
tempo, em vez de diversos indivíduos em ocasiões distintas, os elementos das dinâmicas de
grupo e da discussão entre os participantes destacam-se na condução de discussões em grupo.
As entrevistas individuais e coletivas como fonte essencial para interpretação dos sentidos e
significações dos fenômenos da saúde-doença em contribuição a enunciação de fatos
relevante da pesquisa, que são características do método clínico qualitativo (Turato, 2005).
Alguns autores naturalistas destacam que todas as investigações qualitativas não oferecem
todos os traços em grau equitativos, mas oferecem algumas características importantes como

a questão da significação que é essencial. Na metodologia desta pesquisa, o significado ou
significação foram relevantes.
Os resultados responderam que os efeitos subjetivos da visibilidade/invisibilidade para
o HIV/AIDS comprometem o tratamento, a adesão e o modo de vida dos pacientes. A atuação
política das ONGs é a principal rede legítima de apoio fundamental para os pacientes de
HIV/AIDS, que trabalha para diminuir o preconceito, o estigma e o medo, fortalecendo os
laços e a vivencia de pertencimento à comunidade. Viver livre de estigma e de qualquer tipo
de preconceito de descriminação é um direito humano básico e que deve ser respeitado. Ser
uma pessoa vivendo com HIV/AIDS não pode e não deve ser motivo para desrespeitar esses
direitos. O estigma e a discriminação são processos de desvalorização, produzindo e
reforçando iniquidades sociais já existentes, como as decorrentes de cor, classe social, idade, e
sexo. Faz-se necessário fazer uma distinção entre HIV e AIDS. O HIV é o vírus e AIDS é a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que através de um processo de contaminação
permitem a inclusão fácil de outras doenças oportunista muito das vezes devido à imunidade
muito baixa, por isso é necessário tão logo tem o diagnóstico começar o tratamento a terapia
com medicação fornecida gratuitamente a todos independente da classe social. Só é possível
uma melhorar no quadro de infecção com adesão completa a terapia da medicação e um novo
modelo de conduta de qualidade de vida. . Foi constatado que pessoas heterossexuais somente
descobriram que eram soropositivas para o HIV quando foram fazer outras intervenções
médicas como cirurgias e tratamentos para outros tipos de doenças. Como a AIDS é uma
doença que pode ou não se desenvolver, implicando em tempo de vida após a contaminação
pelo vírus sem que haja necessariamente manifestações sintomáticas, torna-se relevante apoiar
as estratégias coletivas de sensibilização à testagem para o HIV a fim de que os benefícios de
tratamento não sejam prejudicados pela invisibilidade do diagnóstico. Constatou-se também a
existência de casais sorodiscordantes para o HIV, tendo contribuído para rupturas relacionais
e sofrimento decorrente da atribuição de culpabilização. Nos casos em que houve
contaminação na relação conjugal vulnerabiliza a cenários de agressão real e simbólica, sendo
que a função da psicoterapia se revela aqui como importante estratégia de elaboração dos
sentidos que emergem associados ao imaginário social relativo à AIDS, tais como
promiscuidade, culpa traição etc. Os grupos e entrevistas realizados permitiram também
constatar que houve prejuízos nos direitos sociais associados à soropositividade para o HIV,
tais como perda de emprego, moradia e vulnerabilidade ao prejuízo na condição econômica.
Mesmo com acesso à medicação, muitas pessoas expressam baixa qualidade de vida em

função de sua soropositividade, sobretudo de desrespeitos aos direitos. Muitos foram expulsos
de casa, do emprego, da escola por ter HIV/AIDS.
A conclusão que o quadro de pessoas vivendo com HIV/AIDS, se constitui de um
processo doloroso e crônico, que incorpora vários aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
Estão a dor e sofrimento das pessoas soropositivas associadas a uma perda de gratificação nas
interações sociais e à dificuldade de obter prazer na vida, incorporado ao medo e estigma,
provocando limitações e prejuízos subjetivos e sociais que são efeito tanto das dimensões de
visibilidade quanto de invisibilidade da condição de soropositividade. Nesse sentido
observou-se que a doença determina as relações intra e interpessoais. Tratar as pessoas
soropositivas é uma tarefa multidisciplinar (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas,
nutricionistas e outros) na tentativa de restabelecer a seu estado de bem-estar físico,
psicológico e social. Para as conclusões finais verificou que nestes grupos que a doença na
maior parte das vezes foi detectada através de outras doenças sintomáticas. Na visibilidade
ainda permanecem as limitações subjetivas do medo da doença e da revelação da
soropositividade, pois a visibilidade leva a danos associados aos direitos sociais e nas relações
interpessoais. Faz-se necessário qualificar a assistência levando em consideração os aspectos
subjetivos, sejam estes individuais e sociais, associados à vivência do HIV/AIDS.
Infelizmente a atuação da ONG em que a pesquisa foi realizada tem enfraquecido devido à
falta de investimentos internos e externos. Para Foucault (1995), nenhum saber se forma sem
um sistema de comunicação, de registros, de acumulação, que é uma forma de poder em si
mesmo e que esta ligada a outras formas de poder. Por sua vez, o poder não se exerce sem a
apropriação e a distribuição de saber. Ambos, saber e poder funcionam entrelaçadamente.
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