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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo discutir a tendência à 
feminização do HIV/Aids e a importância do apoio da família no 
cuidado da mulher que vive com o HIV/Aids. A realidade das 
mulheres que vivem com HIV/Aids, que se encontravam 
internadas na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado, em Manaus, pesquisadas no período de 2012 a 
2013, acompanhadas de seus respectivos familiares permitiu 
identificar que a feminização é agravada por fatores biológicos, 
culturais, econômicos e sociais e que o apoio e o cuidado da 
família a partir do diagnóstico e ao longo do tratamento é 
fundamental. 
 
Palavras-chave: Mulher. Família e HIV/Aids. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the trend of feminization of HIV/ 
AIDS and the importance of family support in the woman's care 
living with HIV / AIDS. The reality of women living with HIV/ 
AIDS, who were admitted to the Tropical Medicine Dr. Hector 
Vieira Gold Foundation in Manaus, researched in the period 
2012-2013, accompanied by their family members identified the 
feminization is aggravated by biological, cultural, economic and 
social and support and family care from diagnosis and 
throughout treatment is critical.  
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INTRODUÇÃO 

 
 
A Aids em sua trajetória tem se mostrado como um 
fenômeno que se construiu socialmente e para 
desvendá-lo é preciso primeiro compreendê-lo, 
remontando o processo da vida nas suas mais diversas 
expressões para elaborar-se por fim a sua 
compreensão.  
                                                                      (Kern, 2003) 

 

A saúde como uma complexa produção social é alvo de preocupações mundiais, 

desde tempos imemoriais.  Apesar dos inúmeros avanços relacionados ao entendimento da 

saúde como um direito de cidadania e na construção do Sistema Único de Saúde como 

política pública de caráter universal ainda há muito que avançar para assegurar a equidade 

do acesso e a integralidade da atenção.  Múltiplas expressões da questão social desafiam a 

sociedade contemporânea: a cronicidade do desemprego, o crescimento vertiginoso da 

pobreza, fome e o desabrigo atingem todos os continentes, doenças (res)surgem e suas 

múltiplas determinações se instalam. 

Desde a década de 1980, quando foram registrados os primeiros casos de Aids, nos 

Estados Unidos, a epidemia vem desafiando a saúde pública. A percepção inicial de que a 

epidemia atingia apenas grupos restritos - homossexuais, haitianos, heroinômanos e 

hemofílicos – marcou esses segmentos com o preconceito e a estigmatização. Na 

atualidade, a Aids ganha contornos de uma condição crônica de múltiplas dimensões que 

atinge homens e mulheres indistintamente, que se dissemina para municípios de pequeno 

porte e que atinge parcela significativa de pessoas com baixa renda.  

O avanço da epidemia tem sido motivo de preocupação crescente, em particular no 

que concerne aos riscos da transmissão vertical do HIV. Atualmente, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, calcula-se que 33 milhões de pessoas no mundo vivem 

com o HIV. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que aproximadamente 734 

mil pessoas vivendo com HIV/Aids no Brasil (BRASIL, 2014). Aponta-se que desde 1980 até 

junho de 2014, foram notificados no país 491.747 (65,0%) casos de Aids em homens e 

265.251(35,0%) em mulheres. Sendo que, de 1980 até 2008, observou-se um aumento na 

participação das mulheres nos casos de AIDS.   

Considerando que a feminização é uma tendência assumida pela epidemia na 

contemporaneidade e que conviver com o HIV/ Aids numa realidade, muitas vezes, marcada 

pela vulnerabilidade social e econômica pode adicionar dificuldades a um cotidiano já 

adverso. Neste cenário torna-se relevante discutir a tendência à feminização do HIV/Aids e a 

importância do apoio da família no cuidado destas mulheres. Este tem como de partida para 



 
 

 
 

 
 

                  

a reflexão a pesquisa monográfica „Por trás do HIV/AIDS: o perfil social, econômico e 

cultural das pessoas que vivem com HIV/AIDS em Manaus‟ o qual abarcou as mulheres 

internadas na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e seus respectivos 

familiares que se encontravam no período da coleta de dados (2012/2013). 

 

I. MULHER E HIV/AIDS: DESVENDANDO ESSE CENÁRIO 

 

A crônica da Aids, marcada pelo conflito entre vírus e seres humanos, o qual 

remonta à antiguidade, à história das antigas epidemias, traz em seu bojo relatos do estigma 

e da marginalização vivenciados por aqueles que apresentavam a síndrome da 

imunodeficiência e/ou por aqueles denominado como „grupos de risco‟ com predisposição 

para contrair  e/ou transmitir a infecção pelo HIV. O pânico da epidemia desperta o que há 

de melhor e de pior nas pessoas, oscilando entre a solidariedade, o preconceito e a 

xenofobia. Outrora o HIV foi descrito como um vírus mordaz e cruel que atacava 

preferencialmente determinados segmentos: homossexuais masculinos, haitianos, 

hemofílicos e heroinômanos (BASTOS, 2006).   

Relacionada no imaginário com atividade sexual permissiva, a comportamentos 

desregrados, à degeneração moral, a Aids assumiu uma importância simbólica forte e 

ampliou o medo do contágio. Não resta dúvida que muitos equívocos divulgados nos 

primeiros anos da epidemia contribuíram, não somente para a estigmatização de um 

contingente de pessoas a partir de suas práticas sexuais, comportamentos e atitudes, mas, 

sobretudo para que milhares de pessoas negligenciassem a prevenção em relação à 

transmissão do HIV e fossem infectadas pelo vírus. A feminização, uma das características 

assumida pelo HIV/Aids a partir da década de 90 tem contribuído para o aprofundamento de 

vulnerabilidades já presentes nesse segmento populacional.  

Atualmente, conforme aponta a Brasil (2010) as mulheres representam 50% das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS no mundo. Essa realidade é evidenciada por boletins 

epidemiológicos que demonstram que a infecção atinge 14 mil pessoas diariamente sendo 

que 50% dos casos são de mulheres e crianças (SELLI E CECHIM, 2006). No Brasil, 

segundo dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, em 2012 foram 

identificados 40.021 casos de Aids, dos quais 14.567 eram do sexo feminino. No Amazonas, 

no mesmo período, dos 1.043 casos notificados, 343 casos eram em mulheres; em Manaus 

esse número chegou a 188 notificações de Aids em mulheres, num total de 700 casos 

durante o ano de 2012.      



 
 

 
 

 
 

                  

Aprofundando a análise pode-se relacionar que a vulnerabilidade da mulher ao 

HIV/AIDS tem estreita ligação com a forma que se dá os relacionamentos entre os homens 

e as mulheres, como estão definidos os papéis de gênero e o poder que um parceiro exerce 

sobre o outro em todos os aspectos, principalmente no que concerne a negociação nas 

relações sexuais (BARBOSA, 1999 apud SANTOS et al., 2009). As mesmas vinculam a 

confiança a uma forma de relacionar-se com o parceiro, o que as levam a pensar que estão 

de certa forma imunes e seguras em relação ao “mundo” fora do relacionamento (FELIX E 

CEOLIM, 2010). 

A descoberta da condição sorológica para muitas mulheres, na maioria das vezes, se 

dá por ocasião do pré-natal, na manifestação de doenças oportunistas, ou quando o 

parceiro adoece (MELO, 2013). O diagnóstico traz inúmeras implicações - a suspeita de 

infidelidade do parceiro, o sentimento de culpa depositada em si mesma por contrair a 

síndrome, o medo do preconceito. A Aids, assim como outras enfermidades, ainda é 

associada a fantasias sentimentais e punitivas permeadas de preconceitos.  

Em 2011, com a Declaração Política sobre HIV e Aids das Nações Unidas, a 

UNAIDS estabeleceu alguns desafios no enfrentamento da epidemia, dentre os quais a 

eliminação de novas infecções entre crianças e redução substancial do número de mães 

morrendo por causas relacionadas à Aids. Segundo dados do SINAN, de 2000 a junho de 

2014 foram notificadas 84.558 gestantes infectadas pelo HIV no Brasil. Em Manaus, no 

ano de 2013, foram registradas 290 notificações de gestante HIV e 110 notificações de 

crianças expostas ao HIV, permitindo questionar o porquê da disparidade entre os dados e 

a necessidade premente de elaborar estratégias de combate à subnotificação.  

Constitui um desafio das políticas de saúde ampliar a oferta de diagnóstico do HIV 

para a população. Para além das ações de fomento a prevenção, a divulgação e ampliação 

do acesso a preservativos (masculinos e femininos), assegurar a informação acerca da 

condição sorológica da população consiste em uma etapa importante no enfrentamento da 

epidemia.  No caso das mulheres em acompanhamento pré-natal deve ser assegurado que 

toda gestante tenha a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno do resultado 

dos exames preconizados como necessários a um pré-natal de qualidade na atenção 

básica. Dentre esses exames destaca-se o teste rápido de triagem para sífilis e sorologia 

para sífilis e o teste rápido diagnóstico para HIV e sorologia para HIV I e II.  

As gestantes que apresentam resultado reagente para HIV devem ser devidamente 

encaminhadas para o Serviço de Atenção Especializada em DST/Aids. O impacto de um 

resultado reagente para HIV pode se configurar como um evento desgastante tanto para o 

profissional da saúde quanto para o usuário. A habilidade na comunicação e avaliação do 



 
 

 
 

 
 

                  

paciente são habilidades requeridas aos profissionais que comunicam resultados 

reagentes ao usuário. O suporte de uma equipe multidisciplinar é importante para que o 

usuário seja devidamente encaminhado e tenha acesso ao tratamento indicado.  

O usuário deve ser informado do resultado e esclarecido acerca do tratamento. Na 

ocasião da divulgação de um resultado reagente é necessário reafirmar o sigilo do 

resultado; assegurar o tempo necessário para a assimilação do diagnóstico e 

esclarecimento de dúvidas e, em especial de ênfase nos avanços do tratamento na 

melhoria da qualidade de vida desses sujeitos. É preciso, também desmistificar o 

diagnóstico do HIV/Aids como uma sentença de morte, pois as enfermidades quando 

associadas a metáforas punitivas, as pessoas acometidas por esses males tendem a ser 

vítimas de inúmeras formas de discriminação.  Muitas escondem o diagnóstico até mesmo 

da família e referem-se à enfermidade de forma evasiva como forma de encobri-la.  

 O resultado reagente dá início a uma nova trajetória na vida do usuário. Muitas 

vezes um caminho que exigirão algumas mudanças de hábitos e atitudes, bem como a 

adesão ao tratamento. A eficácia do tratamento requer organização e compromisso no uso 

dos antirretrovirais, os quais podem provocar distúrbios no organismo de seus usuários, de 

ordem hepática, gastrointestinal, dermatológica, ortopédicas dentre outros (SILVA, 

WAIDMAN e MARCON, 2009).    

O diagnóstico do HIV, muitas vezes, é acompanhado de mudanças no exercício da 

sexualidade das mulheres. Santos et al. (2002) aponta que o HIV muda significativamente 

a vida sexual da mulher a partir do momento que o diagnóstico é constatado. O medo de 

ser rejeitado devido a sua condição sorológica, de infectar o parceiro, a lipodistrofia, as 

dificuldades no uso do preservativo são temores que atingem muitas mulheres que vivem 

com HIV/Aids.  Os profissionais de saúde devem estar atentos a essas questões e 

trabalha-las no atendimento. O aconselhamento pode ser um importante aliado na 

identificação de riscos e situações de vulnerabilidade que as mulheres em 

acompanhamento estão expostas.  

Ademais, cabe entender, que a mulher que vive com HIV/Aids, como a grande 

maioria das demais convive com uma realidade cotidiana marcada pela sobrecarga do 

trabalho, pela dificuldade de mantê-lo e na maioria das vezes a dificuldade de se inserir no 

mercado, a baixa escolaridade. Muitas cuidam de si e dos outros, ou seja, são chefes de 

família. O IBGE, no Censo Demográfico 2010, divulgou que 37,3% das famílias brasileiras 

eram chefiadas por mulheres. Além de chefiarem famílias, às mulheres comumente cabe a 

tarefa de educar os filhos assegurar a renda familiar, realizar as atividades domésticas, 

dentre outras questões. Muitas se vêm em meio à pauperização, lidando com o isolamento 



 
 

 
 

 
 

                  

social, o estigma que envolve a doença e a falta de conhecimento e acesso a serviços e 

não contam com o apoio familiar necessário. 

Por ora, ainda não está comprovado que alguma medicação em uso elimine 

completamente o vírus. Portanto, nessa batalha além do desenvolvimento de novas 

medicações e/ou possível vacina, é necessários estimular a adoção de comportamentos 

preventivos consistentes frente ao HIV/Aids evitando novas infecções. Reduzir a zero a 

transmissão vertical do HIV, ou seja, a transmissão materno- infantil é um grande desafio, 

pois quando identificadas e tratadas precocemente no pré-natal essas mulheres tem a 

chance de gerar filhos infectados pelo HIV reduzidas. (Com) viver com o HIV/Aids, para 

muitos, resulta enveredar em uma realidade marcada pela solidão, angústia, silêncio. Qual 

o olhar da família para aquele que traz o vírus para o ambiente familiar? Quantos são 

abandonados por suas famílias? Qual a importância do apoio familiar para a pessoa que 

vive com o HIV/Aids? 

 

II. O HIV/AIDS E AS EXPRESSÕES DO CUIDADO DA FAMÍLIA  

 

Nas últimas décadas observa-se uma tendência a direcionar para as famílias ações de 

inúmeras políticas sociais. Esta continua sendo o lócus da reprodução e desempenho dos 

papeis parentais e principal via de transmissão dos sistemas culturais. Note-se que, 

segundo o IBGE, no Censo Demográfico 2010, as famílias chefiadas por mulheres, 

majoritariamente, encontram-se nos estratos mais vulneráveis e são famílias monoparentais.  

Ao longo do tempo a família devido à dinâmica social, se modificou significativamente, 

assumindo novas configurações. A diversidade das composições familiares dificulta assim a 

definição ou delimitação de um conceito único de família na contemporaneidade. Tem-se 

hoje, segundo Szymanski (2002) a família nuclear, que inclui duas gerações, com filhos 

biológicos; as famílias extensas, incluindo três ou quatro gerações; as famílias adotivas 

temporárias; as famílias adotivas, que podem ser bi-raciais ou multiculturais; casais; as 

famílias monoparentais; casais homossexuais com ou sem criança; as famílias 

reconstituídas depois do divórcio e a família constituída por várias pessoas vivendo juntas, 

sem laços legais, mas com forte compromisso mútuo. 

Esta realidade demonstra que a família na contemporaneidade passa a deter uma 

característica única, os conceitos apresentados incluem comportamentos individuais, 

perdendo-se consideravelmente o senso de tradição. Como afirma Carvalho (2003, p. 43): 

 

No mundo contemporâneo as mudanças ocorridas na família relacionam-se com a 
perda do sentido de tradição. Vivemos numa sociedade onde vem sendo 



 
 

 
 

 
 

                  

abandonada como em nenhuma outra época da História. Assim, o amor, o 
casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, antes vividos a partir de papéis 
preestabelecidos, passam a ser concebidos como parte de um projeto em que a 
individualidade conta decisivamente e adquire cada vez maior importância social.   

 

As mudanças que ocorrem na família no que concerne à sua própria composição e 

principalmente em suas relações interpessoais possibilitaram uma maior visibilidade da 

questão social e suas expressões. Dentre elas destaca-se a questão do HIV/AIDS, um 

problema de saúde pública que atinge consideravelmente famílias em todos os níveis 

sociais e em vários aspectos.  

Ao recair sobre a família da pessoa com HIV/Aids, a síndrome traz consigo uma carga 

histórica que esta associada aos comportamentos de risco e impuros, ligados a indivíduos 

homossexuais, prostitutas e usuários de drogas (VIEIRA E PADILHA, 2007). Assim, muitas 

vezes os estigmas ligados ao HIV/Aids tendem a obstaculizar o cuidado e um suporte 

familiar adequado a pessoa que vive com HIV/Aids. Sousa, Kantorsk e Bielemann (2004, 

p.1) retratam esse quadro da seguinte forma:  

 

A família surge como uma unidade de cuidado é também uma fonte de ajuda para o 
indivíduo com Aids, contribuindo para o equilíbrio físico e mental do mesmo. 
Entretanto, os significados que a cultura atribui à doença podem afetar os 
comportamentos da família, com relação ao indivíduo com Aids, passando a 
discriminá-lo e a excluí-lo do grupo familiar. Além disso, entendemos que, neste 
contexto de doença, cada família movimenta-se deforma singular, interpretando a 
situação a partir de uma percepção em que sua cultura, seus códigos e suas regras 
influenciam seu comportamento e o processo de comunicação entre seus membros.  

 

Reflete-se que muitas vezes as famílias interpretam a doença e se relacionam com o 

indivíduo acometido pela mesma, de forma muito particular, e às vezes estigmatizante, ou 

seja, a relação com o outro e consigo mesmo na família, adquirida na prática cotidiana, 

envolve a solicitude ou cuidado que pode ocorrer no seio familiar de forma autentica ou 

deficiente. Esse cuidado acontece de forma autêntica quando envolve sentimentos como: a 

paciência, respeito, consideração, tolerância e a esperança, mas quando ocorre de forma 

deficiente envolve o contrário dos sentimentos citados acima e ainda uma dependência e 

uma dominação que impede o outro de cuidar de si mesmo (SZYMANSKI, 2002). Sousa, 

Kantorski e Bielemann (2004, p. 3) afirmam que: 

 

Conviver com um dos integrantes da família acometido pela AIDS é conviver 
movimentando-se para além das fronteiras físicas que a doença apresenta. É ir em 
direção a um mundo invisível, carregado de representações criadas a partir de 
interpretações da situação vivenciada. É suscitar impressões positivas ou negativas 
sobre o doente e/ou sua família, fazendo tanto a sociedade quanto o indivíduo se 
movimentarem em direção à aproximação ou ao afastamento, dele para com a 
sociedade, e desta para com o ser doente e o seu grupo familiar.  

 



 
 

 
 

 
 

                  

Ressalta-se que as famílias agem de diferentes formas, umas percebem a 

necessidade de enfrentar o fato positivamente e buscar ajuda para o enfrentamento correto 

do problema, ou negativamente excluindo as possibilidades, contudo ainda existem famílias 

que no intuito de ajudar acabam provocando um efeito contrário ao pretendido. Casaes 

(2007 p. 38) explica essa situação da seguinte forma: 

 

De acordo com a importância da família na vida de seus membros, pode-se pensar 
que, nos momentos em que alguém na família passa por uma crise, toda a família se 
compadece. O apoio familiar deve ser de suma importância, nestes momentos, tanto 
para o membro em crise, quanto para outros que também estejam sofrendo muito. 
Tratando-se da presença de uma doença grave, por exemplo, o grupo familiar sofre, 
passando a vivenciar as consequências do fato. No entanto, enquanto reprodutora 
da ideologia vigente, a família também tenderá a perpetuar a visão social acerca 
daquela doença grave exemplificada. Assim, ao mesmo tempo em que sofre junto 
com o doente, reproduz, quando se trata de uma doença estigmatizada, a visão 
preconceituosa da sociedade, sendo, portanto, fonte de ajuda e de estresse para o 
portador.  

 

As situações de crise geradas nas famílias pela descoberta de um membro com 

HIV/Aids expressam-se, em grande parte, devido, as dificuldades de cunho financeiro e 

material, a desinformação sobre a doença e também pela falta de treinamento para cuidar 

dessa pessoa. Além do que a sobrecarga de atividades e o medo do contágio colocam 

sentimentos de insegurança, preconceito e medo no cotidiano dessas famílias. Assim se no 

ambiente familiar o confronte entre o convívio com a síndrome e o preconceito prejudica o 

cuidado e o acolhimento a essa pessoa é vital buscar auxílio na rede de serviços para que 

essa família encontre condições econômicas, sociais e psicológicas para lidar com essa 

situação. 

Além disso, não se pode também deixar de atribuir a família a sua importância como 

fator de proteção social no amparo à pessoa que vive com o HIV/Aids, visto que a família 

tem influencia na autoestima, na autoconfiança, na autoimagem do sujeito, trazendo 

benefícios para o cuidado, fortalecendo e preparando-o para continuar a viver com 

autonomia sem abandonar suas atividades sociais e individuais desmistificando a ideia “sou 

HIV/Aids, sou inválido para sociedade” (BOTTI et al., 2009). 

 Nessa esteira, Szymanski (2002) revela que situar “a família como um fator de 

proteção social requer a elaboração de programas de atenção às famílias envolvendo várias 

instituições que as atendam direta ou indiretamente, aliados aos programas sociais de 

cunho mais amplo”. Ressalta-se que ao serem inseridas nesses programas deve- se 

trabalhar por meio de profissionais a participação ativa dessas famílias, buscando conhecer 

suas especificações e repassar a elas informações sobre temas como saúde e educação. 

Portanto as relações entre famílias e as políticas públicas envolvem várias dimensões, pois 



 
 

 
 

 
 

                  

as políticas públicas devem buscar trabalhar com a família e a comunidade coletivamente 

para uma implementação mais eficaz dos serviços voltados para as pessoas que vivem com 

HIV/Aids. 

Além disso, a família é de relevante importância na adesão ao tratamento da pessoa 

que é HIV+, pois se a mesma acolhe este indivíduo quando o mesmo descobre o 

diagnóstico da doença, para o mesmo será mais fácil procurar os centros de referência e 

assim iniciar o tratamento com antirretrovirais (BRASIL, 1999). O “tratamento” para as 

pessoas que vivem com HIV/Aids é algo que vai além do medicamento e envolve as várias 

nuances a qual o individuo acometido está inserido. De forma geral o apoio às pessoas que 

vivem com HIV/Aids deve ser realizado de forma sistematizada e por meio de profissionais 

aptos a orientar corretamente ao sujeito e sua família o melhor proceder diante das mais 

variadas situações que o HIV/Aids produz.  Sobre essa questão, Botti et al. (2009 p. 405), 

ensina-nos que  

 

O momento do diagnóstico e a vivência da doença proporcionam intensos 
questionamentos e mudanças nos hábitos de vida, porquanto muitas famílias não 
estão preparadas para enfrentar sozinha tal situação, o que revela a importância de 
um trabalho conjunto entre profissionais, portadores, familiares e comunidade, com 
vistas à diminuição do preconceito e humanização das relações.  

 

Esse apoio por parte dos profissionais de saúde qualificados às famílias e à pessoa 

vive com a síndrome serve como complemento ao tratamento medicamentoso, contudo 

muitas vezes esses profissionais se abstêm de oferecer esse tipo de cuidado, pois para 

alguns 

 
O afago, o aperto de mão, oferecendo apoio e suporte, ou mesmo um olhar 
carinhoso parece não ser mais necessário. A máquina passa a realizar o cuidado e a 
cuidadora a ocupar-se, observando-se e concentrando-se no manuseio da mesma, 
por vezes esquecendo o ser humano a ela conectado (WALDON, 1981, apud SILVA, 
2004, p.121). 

 

Sabemos que o HIV/Aids é devastador no aspecto físico, mas é muito pior no aspecto 

social e psicológico. Muitos profissionais da saúde são categóricos em afirmar que muitas 

pessoas sob cuidados pioram consideravelmente quando se vêem em uma situação de total 

esquecimento por todos aqueles que os rodeavam. Os serviços de saúde têm como foco 

prioritário o cuidado da família, em especial através do Programa Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e outros serviços. Os Serviços de Assistência Especializada em 

DST/HIV/Aids, em conjunto com os demais serviços de saúde e da rede socioassistencial 

enfrentam o desafio de assegurar não apenas o acesso a medicação, mas também 

fortalecer os vínculos familiares desse sujeito. 



 
 

 
 

 
 

                  

Em pouco mais de três décadas da epidemia observa-se a cronificação da Aids e o 

aparecimento de novos desafios, em especial o crescimento de um conjunto de pessoas 

que aderem parcialmente ou não aderem à terapia e ficam expostos ao desenvolvimento da 

resistência  viral.  Assim como o vírus se reconfigura, as estratégias de prevenção e 

monitoramento do tratamento também devem se renovar. Nesta batalha, Estados e 

municípios devem articular-se para conformar uma rede integrada de serviços que assegure 

à distribuição de uma quantidade adequada de estruturas públicas que possibilite o acesso 

universal e equânime as serviços de saúde em HIV/Aids à população. 

Reitera-se que a família é um grupo social, cujos movimentos de 

organização/desorganização/reorganização se encontram em sintonia com o movimento da 

realidade social. Além disso, a família é o primeiro espaço de socialização dos indivíduos, 

local que ele se referencia e que deve oferecer proteção se constituindo num elemento de 

iniciação e aprendizado dos afetos e das relações sociais.   

III.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O HIV/Aids cresce vertiginosamente no Brasil, os casos aumentam e sinalizam uma 

tendência a feminização da epidemia o que nos leva a refletir o que há por trás dessa 

realidade. Este segmento populacional, por múltiplos fatores, são vulneráveis às infecções 

pelo HIV. A descoberta da condição sorológica reagente para o HIV traz consigo um misto 

de sentimentos que incidem sobre o quadro de forma negativa. Isto reflete nas suas 

relações pessoais, na adesão ao tratamento, e por consequência o desenvolvimento da 

Aids.  

Diante desta realidade o apoio da família é de importância ímpar, pois são estas que 

exercem papeis importantes: são filhas, irmãs, sobrinhas, tias, esposas, companheiras e a 

maioria delas mães. Porém, sabe-se que o HIV/Aids quando diagnosticado no seio da 

família traz para a mesma uma nova realidade e os mais variados sentimentos como uma 

sensação de perda, impotência, culpa, fracasso, revolta, constrangimento, envolvendo a 

negação ou a aceitação do indivíduo.  Atrelado a isso se tem o indicador de que na maioria 

dos casos a família da pessoa que passa a viver com o HIV/Aids já apresenta fragilidades 

estruturais que obstam seu potencial de núcleo apoiador na luta contra a doença.   

A família é peça fundamental na adesão ao tratamento, na proteção social e amparo à 

pessoa que vive com o HIV/Aids. O fortalecimento dos vínculos familiares influencia na 

autoestima, na autoconfiança, na autoimagem do sujeito, trazendo benefícios para o 

tratamento, fortalecendo e preparando-o para continuar a viver com autonomia sem 

abandonar suas atividades sociais e individuais. Esse suporte articulado com as políticas 



 
 

 
 

 
 

                  

públicas voltadas ao enfrentamento da epidemia incrementará a recuperação desses 

sujeitos, ampliando sua qualidade de vida.  
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