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RESUMO 

 

Neste estudo, pretendemos estudar a experiência pela qual passam os utentes dos CAD 

(Centros de Aconselhamento e Deteção Precoce da Infeção pelo VIH/sida), na semana que separa 

o dia da realização do teste do dia da receção do resultado (VIH positivo ou VIH negativo). 

Concluímos que a morte não foi o tema mais manifestamente recorrente nos relatos dos indivíduos, 

ao contrário do que pensámos inicialmente, sendo que continua a admitir-se a hipótese de suscitar 

sim um medo ainda que latente. De um modo geral e para um serviço de aconselhamento como é 

o CAD, parece-nos importante valorizar que poderão então ser tidos em conta os resultados deste 

estudo, trabalhando - no aconselhamento - as experiências de ansiedade, o incentivo à reflexão ou 

compreensão do eventual evitamento do assunto e o medo da discriminação, entre outras 

experiências também elas relatadas e interessantes, muito embora de número não tão elevado. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) é uma epidemia que teve as primeiras aparições 

nos anos 80, sendo que o primeiro caso reconhecido em Portugal foi em 1983. Está na lista das 

doenças sexualmente transmissíveis, muito embora – e para além das relações sexuais – ela possa 

propagar-se também através do contacto com sangue infetado ou por via vertical (mãe-bebé). 

Apesar de toda a informação, continuam a ser assinalados muitos casos VIH positivos. 

Segundo informação da Coordenação Nacional da Infeção pelo VIH/sida, só no primeiro semestre 

de 2007 houve conhecimento de 1418 novos casos de seropositividade em Portugal, cuja maior 

incidência ocorreu em Lisboa, com 105 casos (26,1%). No distrito de Setúbal, onde realizámos o 

presente trabalho, registaram-se no mesmo semestre 31 casos (7,7%) de infeção pelo VIH/sida. 

E, se inicialmente, a preocupação residia nos Homossexuais, atualmente estes constituem a 

menor parte dos doentes infetados, sendo que dos casos conhecidos com SIDA (Síndroma da 

Imunodeficiência Adquirida), 259 são Heterossexuais e somente 44 são Homossexuais ou 

Bissexuais. 

Em termos de idade, há uma maior incidência de infeção entre os 24 e os 50 anos e é 

francamente maior nos Homens do que nas mulheres. 

É objetivo deste trabalho perceber as emoções dos indivíduos que aguardam ter 

conhecimento de um teste VIH que fizeram a seu pedido. 

Na consulta de aconselhamento pré-teste, foram disponibilizadas, para todos os utentes, 

folhas A4 com uma questão que os convidava a refletir ao longo dessa semana e até ao dia da 

consulta de aconselhamento pós-teste e consequente conhecimento do resultado. Fomos tendo a 

noção de que os utentes do serviço (CAD – Centro de Aconselhamento e Deteção da Infeção pelo 

VIH) sentiam aquele papel como uma mais-valia, onde podiam desabafar e transcrever o medo de 

um resultado positivo, a insegurança face ao que se seguiria, a (in)certeza de um resultado negativo, 

o receio da descriminação, a angústia de uma vingança eminente, terror da desilusão dos outros e 

da morte de um “Eu” que teria de se reconstruir, ou simplesmente erradicar. 

Foi todo um trabalho de aprendizagem, tanto pelo que foi dito e escrito, como pela emoção, 

comoção e a alguma eloquência impossíveis de serem transcritos, mas cuja espiritualidade 

tentaremos reproduzir com a maior fidelidade possível, para que a leitura deste artigo seja sentida 

como reveladora e impulsionadora daquele medo protetor que emancipa uma responsabilidade 

crescente. 

Para o realizar, utilizou-se a Análise de Conteúdo das Comunicações, com a técnica de 

Análise Categorial, que reconheceu categorias e subcategorias dos textos escritos pelos 

participantes, para um estudo mais claro e de mais fácil manejo. Assim, cremos ter conseguido um 
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estudo pertinente para uma melhor realização do aconselhamento nas consultas do VIH/sida ou de 

outras patologias, tendo em conta as emoções sentidas e sua significação para os utentes de um 

CAD e o trabalho adequado com essas mesmas emoções. 

 

CENTRO DE ACONSELHAMENTO E DETEÇÃO DA INFEÇÃO PELO VIH/SIDA 

(CAD) 

 

O CAD existe há cerca de 4 anos e está localizado no centro de saúde de São Sebastião, em 

Setúbal, no Centro de Saúde da Cova Da Piedade, em Almada e no Centro de Saúde Eça de 

Queirós, no Barreiro, dependendo da Sub-região de Saúde de Setúbal e da Coordenação Nacional 

da Infeção pelo VIH/sida – Alto Comissariado de Saúde – sendo um espaço onde os utentes livre 

e facultativamente se dirigem, solicitando a realização do teste de despiste do VIH/sida de forma 

gratuita, anónima e confidencial.  

O atendimento no CAD é realizado por uma psicóloga que responde a todas as questões 

colocadas pelos utentes, seja no aconselhamento pré-teste ou pré-aconselhamento (quando da 

colheita de sangue) ou no aconselhamento pós teste ou pós-aconselhamento (quando da entrega do 

resultado). 

 

Aconselhamento Pré-Teste 

 

No aconselhamento pré-teste, a psicóloga aguarda que o utente se dirija à sua sala ou que a 

administrativa anuncie a chegada de um novo utente. Quando o utente entra no gabinete o 

aconselhamento pré-teste dá início da seguinte forma: 

1. Explica-se ao utente que o teste é anónimo, confidencial e gratuito; 

2. É questionado ao utente se vem para fazer o teste e no caso de a resposta ser positiva (por 

vezes só vem colocar questões relativas ao VIH/sida), é-lhe perguntado se ocorreu algum 

comportamento de risco e se sim, há quanto tempo. 

a.  Se o comportamento de risco ocorreu entre as 3 e as 12 semanas, então é utilizado 

o teste ELISA. Deve ser explicado ao utente que esta análise é realizada no 

Hospital, embora a colheita seja efetuada no Centro de Saúde, no serviço CAD, e 

por isso o resultado (Aconselhamento pós-teste) só está pronto na semana seguinte 

à que se realizou o teste. 

b. Se o comportamento de risco ocorreu há mais de 12 semanas (3 meses), então deve 

realizar-se um teste rápido, ou seja um teste que procura anticorpos, só detetáveis 

após as 12 semanas de (eventual) infeção. Neste caso o aconselhamento pós-teste 
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é realizado no mesmo dia, até no máximo 30 minutos após a colheita de sangue 

(picada no dedo). 

c.  Em nenhum dos casos é necessário que o utente esteja em jejum, mas em ambos 

os casos se deve perguntar se se sente mal quando tira sangue, de modo a avisar 

o/a enfermeira/o, para que este tome as devidas precauções. 

3. Pergunta-se ao utente se se importa de responder a umas questões, que não o irão 

identificar, mas que serão muito úteis para dados Nacionais e estatística de rastreio do 

CAD; 

a.  Se o utente responder que não pretende prestar quaisquer declarações, então no 

processo somente se colocam os dados pessoais. A profissão não será o mais 

relevante, se ainda assim o utente se recusar a referir. 

b. Se o utente responder que aceita responder ao questionário, então poderão colocar-

se as questões à medida que se vai apontando nas folhas do processo as respostas. 

4. Após a aplicação do questionário, devemos colocar o utente à disposição para eventuais 

questões relacionadas com comportamentos de risco, meios de prevenção especificamente 

com a infeção VIH/sida. 

5. Acompanha-se então o utente à sala dos enfermeiros onde será realizado o teste 

propriamente dito. 

6. De regresso à sala de psicologia, devem inserir-se os dados no sistema (computador), 

processo que permite ao final de cada semestre enviar dados para a Coordenação Distrital 

da Infeção pelo VIH/sida. 

 

Aconselhamento Pós-teste 

 

No Aconselhamento Pós-teste, a psicóloga terá em cima da sua secretária os envelopes com 

os resultados da semana anterior devidamente identificados com um código atribuído 

aleatoriamente pelo computador para cada indivíduo. 

1. Chegando o utente para receber o resultado, deverá entregar o cartão com o seu código, 

dado pela psicóloga no pré-aconselhamento e assim, a profissional irá buscar o respetivo 

processo, sempre tendo em conta o código, igual em todo o processo daquele utente, para 

prevenir enganos e trocas de análises. 

a. Resultado negativo: São trabalhadas em consulta técnicas de alteração 

comportamental como a consciencialização e responsabilização, bem como a 

apresentação de estratégias a adotar mediante uma potencial situação de risco; São 

oferecidos folhetos informativos e preservativos, bem como uma breve formação 

acerca da correta utilização do preservativo. 
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b. Resultado positivo: Apoio psicológico numa base empática, de disponibilidade e 

tempo. Trabalho psicológico de sentimentos mediatos como a revolta ou a 

negação, no sentido de desconstruir mitos ou crenças pré criadas que não 

facilitarão a aceitação do diagnóstico. Integração de conceitos reais, metas 

concretizáveis e estilos de vida saudável. É realizada uma contra-análise pelo 

método Western Blot (um método de análise clínica mais específico para a deteção 

da carga viral e não só para a sua positividade – ELISA). Duas semanas depois 

chega o resultado e se o mesmo confirmar o prévio positivo, é dada ao utente uma 

carta para que deverá ser entregue em mão no Hospital de Dia, Serviço de 

Infeciologia do Hospital Distrital ao qual responde o CAD em que foi realizado o 

teste. O utente aguarda a marcação da consulta hospitalar para a qual será 

contactado, perdendo o vínculo com o CAD, a menos que necessite de apoio 

psicológico, no Centro de Saúde do Bonfim, gratuito e com admissão direta. 

 

 O objetivo do CAD é, em primeira linha, a prevenção primária e para isso pretende ser um 

espaço de fácil acesso aos utentes que pretendem realizar o teste, mas também e apenas, colocar 

questões, conversar sobre sexualidade e suas dúvidas, mitos, preconceitos e medos, até porque a 

Sida, suscita uma visão mais clara e próxima da morte e um requestionamento da própria vida e 

das crenças relativas a esta doença (Mateus & Claudio, 2000). 

 

DOENÇA CRÓNICA 

  

O VIH/sida é crónico e necessariamente afeta toda a vida dos doentes infetados, sendo que a 

intervenção de saúde visa o controlo da doença e respetivos sintomas mas não a cura. 

Tendo em conta Sousa, Mendes & Relvas (2007), do ponto de vista psicológico, os doentes 

crónicos sentem o incómodo da restrição, do isolamento social, desvalorização e acima de tudo 

sentem-se um fardo muito grande para os outros (família/cuidadores), já que para além de uma 

reorganização pessoal, a doença crónica e progressiva implica uma reorganização familiar, até pela 

exacerbação da doença face a, maioritariamente, falta de informação, mitos e preconceitos 

associados. 

 A sida é uma doença crónica fatal, pois instalada a doença, o sistema imunitário fica de tal 

modo desprotegido que as doenças oportunistas tomam lugar. Do ponto de vista psicológico, há 

espaço para questões geralmente tabu relacionadas com a morte e encurtamento da vida, pelo que 

acontece a conspiração do silêncio (Twycross, 2001; Kubler-Ross, 2002). O estigma social é um 

fator importante de incapacidade e que muitas vezes é negligenciado, mas que tem grande impacto 

nas relações familiares, sociais e profissionais. 
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 Segundo Sousa, Mendes & Relvas (2007), existem três fases de desenvolvimento da doença 

encaradas como um processo evolutivo: 

1. Crise: Período sintomático que antecede o diagnóstico e momento de reajustamento pós-

diagnóstico, em que o doente e a família devem aprender a lidar com os sintomas, adaptar-

se aos tratamentos e estabelecer relações adequadas com a equipa de cuidados de saúde. 

2. Fase Crónica: Longa ou curta é marcada pela progressão. A doença pode ser incapacitante, 

pelo que a dada altura a família já deseja a morte do doente, ao mesmo tempo que convive 

com a culpa por esse desejo. Assim, a doença deverá ser vista como mais um elemento 

familiar, mas nunca o principal. 

3. A fase terminal: Quando a morte é uma certeza cada vez mais próxima. Há ou deverá 

haver um luto, uma despedida do doente à sua vida e da família do doente. 

 

ACONSELHAMENTO 

 

O aconselhamento é um processo interativo, caracterizado pela relação única psicólogo-

cliente, permitindo a este último, mudanças de comportamentos, constructos, etc. (Patterson & 

Eisenberg, 2003), que é por excelência o trabalho psicológico desempenhado pelo aconselhamento 

do CAD. 

Segundo Corney (2000), o objetivo dos cuidados de saúde é promover a segurança e conforto 

daqueles que sofrem por causa da doença. Para tal, é necessária a intervenção de vários 

profissionais de saúde, tendo em conta a sua especificidade e os seus serviços. 

Na área da psicologia, Kain (1995) reconhece três objetivos do aconselhamento:  

1. Ajudar os clientes a ultrapassar a ambivalência da dúvida entre fazer o teste ou não, 

tentando fazê-lo compreender a razão dessa ambivalência; 

2. Valorizar e discutir os medos dos clientes; 

3.  Preparar os clientes para o resultado do teste, mesmo quando ele tem tudo para ser 

negativo. 

A decisão de fazer o teste está envolta em grande ansiedade e muitas vezes antecedem-se 

consultas de psicologia e aconselhamento como forma de preparação, desmistificação e motivação 

securizante (Kain, 1996). 

Realizando os testes com os médicos de família, muitas vezes há algum pudor e vergonha 

por parte do utente, ora porque receia a quebra de confidencialidade (que é por si só um mito ou 

deverá sê-lo) e por vezes é o médico de família que não se mostra disponível para referenciar a 
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análise por não considerar que a história clínica (manifesta) do utente o justifique. Segundo Clare 

(2000), não deveria ser dessa forma, pois melhor comunicação conduz a melhor diagnóstico, que 

por sua vez conduz a um melhor tratamento. Assim, o autor reconhece três tipos de relação entre 

o técnico de saúde e o doente, aquando do aconselhamento. São elas a relação atividade-

passividade, em que a preocupação do técnico de saúde é determinar factos e não perceber 

sentimentos; a relação orientação-cooperação, e que o psicólogo quer saber o que o doente sente, 

mas limita-o a um determinado tema; e por último a relação a aconselhável de participação mútua 

em que psicólogo e cliente, elaboram a entrevista e ambos são ativos na mesma. 

A entrevista deve ainda ser aberta, ou seja, não diretiva, em que é permitido ao doente falar 

abertamente dos seus sentimentos, sem uma limitação ou orientação do técnico. Deste modo, ainda 

seguindo o mesmo autor, para um agradável e produtivo aconselhamento, existem pontos cruciais 

a ter em conta pelo psicólogo: pensar mentalmente a entrevista, persuadir doentes tímidos a falar, 

encorajar o doente com questões adequadas e orientadas, mas não obsessivas, registar elementos 

de entrevista sem parecer desatento, diagnosticar claramente, resumir a observação e decidir um 

tratamento informando o doente e não descurar os seus sentimentos ao longo da entrevista. 

No CAD, a consulta recebe qualquer utente independentemente da nacionalidade, etnia, 

género sexual ou outras características, muito embora não seja aconselhável aplicar o teste a 

crianças, a menos que acompanhadas pelos pais, com uma justificação considerável e com a 

assinatura de um termo de responsabilidade de pelo menos um dos progenitores, o que lhes retira 

o anonimato. 

E porque o teste é anónimo, confidencial e gratuito, alguns dos obstáculos para a realização 

do teste ficam à partida postos de parte. É realizado um pré-aconselhamento, sempre com uma 

psicóloga, onde o utente pode falar sobre as questões que o levaram a realizar a análise e levantar 

questões várias acerca do vírus, da infeção, sua propagação, desenvolvimento, diferenciação da 

sida, modos de contágio e eventual terapêutica. 

Segundo Corney (2000), há a ter em conta perícias na comunicação, tais como, perceber em 

primeiro lugar as preocupações que levaram o utente ao CAD, proporcionando uma relação de 

confiança e segurança com o utente, ao invés da preocupação explícita e prioritária com o 

diagnóstico. Assim será importante ouvir com atenção as crenças que o utente tem face ao 

VIH/sida, para que as mesmas possa ser confirmadas ou infirmadas e, se o utente tiver dificuldade 

de expressão, o psicólogo deverá colocar perguntas abertas, para dar espaço de manobra às reais 

questões do utente. 

Em segundo lugar, o psicólogo deverá ter em conta a informação adequada a dar ao utente, 

quer relativamente ao VIH/sida, como seus comportamentos de risco e modos de prevenção ou 

diagnóstico (positivo ou negativo). E por último, a autora defende que o apoio emocional tem 

extrema importância, pois a angústia e a ansiedade nestes casos é crescente e no caso de um 
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resultado positivo o sofrimento psicológico traduz um efeito muito negativo na doença, podendo 

mesmo aumentar a sua carga viral. 

A espera pelo resultado de um modo ou de outro é sempre acompanhado de algum sufoco ou 

nervosismo e o resultado é sempre entregue num pós-aconselhamento em que é revelado o 

diagnóstico. Durante esta espera, tal como refere Kain (1996), surgem muitas duvidas que ainda 

não tinham sido elaboradas e “this is often an opportune time for us to explore (or reexplore with 

clients the meanings they attribute to positive results” (Kain, 1996, p.5) mesmo quando não é esse 

o caso. 

O medo do diagnóstico é terrífico antes mesmo da confirmação do teste e a ansiedade está 

relacionada com o sentimento de incerteza e com a ameaça de afastamento de quem lhe é querido. 

Assim, o apoio do círculo social do indivíduo infetado, ajuda-o a relaxar (Matos & Pereira, 2002) 

e a haptonomia (aproximação táctil afetiva) é um encontro afetivo que facilita a acalmia (Hennezel, 

2002). Mesmo quando os indivíduos dizem não se sentir ansiosos, são normalmente traídos por 

sintomas físicos tais como: tensão muscular, taquicardia, palpitações, alterações de respiração, 

pressão no peito, dor de cabeça, alteração do sono e queixas de sofrimento ou dor (Hennezel, 2002). 

Ao longo do aconselhamento, como sugere Corney (2000), o psicólogo deverá deixar o utente 

à vontade para se expressar sem medos, o que por vezes se torna complicado para os Homens, por 

exemplo, face à velha máxima de que os Homens não sofrem nem choram. Esta abordagem é muito 

importante na diminuição da ansiedade causada pelo medo de estar infetado ou mesmo quando a 

infeção é uma certeza, medo este da dor, da incapacidade e da morte. 

A autora refere ainda que a maior fonte de ansiedade do utente, diz respeito ao momento que 

antecede o diagnóstico, dada a incerteza e que esta acalma com o conhecimento do mesmo, em que 

planos concretos podem ser pensados, com ou sem a infeção. 

Claro que quando é dado um diagnóstico de VIH negativo, geralmente há alegria nos 

indivíduos e é esperado que os seus comportamentos de risco tenham sido erradicados, quanto mais 

não seja pela ansiedade existencial experienciada na semana ou período de espera pelo resultado. 

E dizemos geralmente, porque efetivamente não acontece sempre assim. Indivíduos há cujo 

diagnóstico negativo é uma deceção seja porque são hipocondríacos, porque por alguma 

perturbação, gostariam que o parceiro sexual sinta culpa, numa atitude de autocomiseração ou 

simplesmente porque os sintomas e a doença lhes permite evitar certas responsabilidades (Corney, 

2000). 

Por outro lado quando o teste do VIH é positivo, bem como o teste confirmatório Western 

Blot, acontece por um lado os indivíduos sentirem que finalmente sabem porque sentiam 

determinadas alterações físicas no corpo, bem como emocionais (Guerra, 2005), mas também e 

principalmente, este resultado acarreta grandes ansiedades tais como o medo de morrer, o medo de 

ser descriminado e tantos outros. Destacam-se então “os outros”, como contar-lhes? Esta é uma 
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das principais preocupações do indivíduo recém-conhecedor do seu diagnóstico. Por um lado, há 

quem decida contar a todos a sua condição, há ainda quem guarde para si essa informação e como 

refere Kain (2005), viva no armário, com medo de represálias, medo da descriminação, que muitas 

vezes eles próprios tinham em relação a outros indivíduos infetados e/ou viram casos em que isso 

aconteceu. É enfim mais um limite da existência a ser trabalhado no aconselhamento. 

Assim, de um ponto de vista existencial e segundo Milton (1997), a experiência da morte, do 

limite, do isolamento e da falta de sentido devem ser trabalhadas com doentes infetados com VIH, 

isto é, a experiência da morte, porque as pessoas passam por mortes das outras pessoas e pela 

facilitação ou sugestão da sua; a Libertação, pois com o VIH a liberdade é sentida como limitada; 

O isolamento, pelo estigma e preconceito que poderá conduzir ao afastamento das pessoas, mesmo 

as significativas; e a falta de sentido, porque a forma de se viver e crescer quando se está infetado 

com o VIH/sida é, aparentemente, diferente do sentido com que somos habituados a viver 

normalmente.  

Por todas estas questões se verifica como sendo usual nesta fase, a existência da negação, do 

medo, da revolta, o sentimento de culpa, ansiedade e consequente depressão. 

Se quando podemos escolher, escolhemos não nos proteger, colocamos deliberadamente o 

nosso futuro em risco. Depois não saberemos o que fazer com a liberdade que traímos, pois já não 

poderemos escolher. A preocupação então será o que resta da nossa vida e a consciência do seu 

fim. E tudo porque fomos escravos do prazer. O prazer da droga que não olha ao risco da troca de 

seringas e ao prazer do sexo que não olha a limites. 

Há no entanto infeções, e serão essas mais dolorosas, em que o infetado foi passivo neste 

infortúnio, tendo sido vítima de traição, de violação ou mesmo por acidente profissional ou outro. 

 

A Expetativa e as Notícias 

 

Na maioria das vezes, o que leva um indivíduo a realizar um teste de despiste do VIH/sida, é 

a consciência de ter tido um comportamento de risco. Assim, quanto maior for esta 

consciencialização, maior será a expectativa pelo resultado, maior a ansiedade e maior o receio de 

que o resultado seja positivo. No entanto, há técnicas para se dar este tão agressivo resultado sem 

que sejamos agressivos de alguma forma enquanto profissionais de saúde, não tentando nunca 

desvalorizar o resultado positivo e as preocupações adjacentes, mas permitindo a livre expressão 

do cliente e das suas preocupações (Kain, 2005). 
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Assim, Pedro e Pereira (2002), revelam três tipos de intervenção por parte do psicólogo: 

 

1. A revelação da verdade 

Perante um resultado VIH/sida positivo, cada indivíduo necessita do seu próprio tempo para 

aceitar esta nova realidade. Nestes casos é sempre realizada uma contra-análise, mas acontece o 

utente preferir outro local para o realizar um outro teste, sempre na expectativa de receber um 

resultado diferente, como que, uma segunda oportunidade. Por vezes o doente coloca as mesmas 

questões a várias pessoas, esperando que alguém lhe diga algo que queira realmente ouvir. Assim, 

é função do psicólogo perceber até que ponto o doente tem a noção do risco e da infeção, bem 

como do que o diagnóstico acarreta e se está preparado para receber a notícia, mostrando-se 

disponível para responder a todas as questões, muitas vezes redirecionando a pergunta, trabalhando 

assim na integração de conceitos e na exploração de sentimentos e emoções tão existenciais e 

próprios desta fase. 

 

2. Promover o ajustamento emocional – aceitação e capacidade de resistência e de enfrentar 

a situação 

O doente de VIH/sida tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão, sendo que a 

própria lei o prevê, pelo que deverão ser valorizadas e enaltecidas as atividades que pode realizar, 

alertando para as que não deve concretizar, mas sem dramatismos. O Seropositivo deverá ser 

informado de que pode exercer qualquer atividade laboral, que poderá ser mãe ou pai (seguindo as 

devidas precauções), que não tem nenhuma obrigação legal ou moral de partilhar este diagnóstico 

com familiares, amigos ou colegas, exceto com o parceiro sexual e que não precisa utilizar talheres 

especiais ou lavar a roupa à parte. São estas e outras questões que poderão e deverão ser trabalhadas 

em psicoterapia.  

Pedro e Pereira (2002) referem técnicas a serem ensinadas aos doentes tais como: A cadeira 

vazia (imaginar que a pessoa a quem não tem coragem de dizer algo, está sentada numa cadeira, 

que na realidade está vazia e assim ser capaz de lhe dizer o que gostaria); Reduzir a dor física e/ou 

psicológica através da imaginação; Relaxamento Clássico; Redireccionamento do pensamento 

desagradável para um mais confortável. 

É também frequente a questão: “O que é que eu fiz para merecer isto?”, sendo importante 

que o terapeuta não aborde o tema da culpa, mas sim que encoraje o cliente a refletir, ele próprio, 

acerca dela de modo a substituir a culpabilização por responsabilização (Kain, 1995). 
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3. Dar suporte e atender às necessidades do doente 

O silêncio, à semelhança da não realização de julgamentos e juízos de valor, são uma mais-

valia na informação ganha e se podem transformar num ato de respeito. 

Enquanto técnicos de saúde, devemos colocar-nos ao dispor do doente, mesmo para eventuais 

esclarecimentos à família, o que é benéfico para um alerta por vezes necessário, de que o familiar 

infetado pelo VIH, continua a poder exercer os mesmos papéis sociais que exercia, sinalizando 

apenas as três formas de infeção. 

Ao doente, deve ainda ser explicado, que existe uma equipa que assegurará todas as suas 

necessidades, para que se sinta seguro e capaz de eliminar ou reduzir algumas das suas angústias. 

Deve o doente ser alertado para a toma contínua da medicação, para os benefícios de uma 

alimentação saudável e exercício físico de modo a enaltecer a sua qualidade de vida (Mateus & 

Cláudio, 2000). 

Segundo Kubler-Ross (2002), a receção de um resultado positivo preconiza a vivência de 

cinco fases distintas, como mecanismos de defesa para enfrentar situações difíceis: 

1. Fase de negação: Quando o doente se recusa a acreditar que está doente e minimiza a 

doença e os sintomas (Corney, 2000). Diz respeito à reação de «para choque» ou estratégia de 

coping (Guerra, 2005) do doente à notícia de uma doença que pode ser sentida como fatal. O doente 

tende a isolar-se rejeitando a veracidade desta informação, somente referindo casos em que o 

mesmo aconteceu a outras pessoas a quem foi diagnosticado o VIH/sida, mas que depois 

testemunharam o desaparecimento do vírus como que por magia, ou mesmo evocando a vida após 

a morte. Esta é uma maneira de evitar o confronto com o seu destino. O doente vai preferir estar 

sozinho e não falar, mas o psicólogo deve vencê-lo pelo respeito e valorização dos seus silêncios, 

até que o doente se sinta preparado para explorar estas angústias, sentindo a disponibilidade e 

empatia do psicoterapeuta. No entanto, segundo Guerra (2005), existem doentes com VIH, que 

após conhecimento de diagnóstico referiram um certo alívio por finalmente saber o porquê de se 

sentirem debilitados há tanto tempo, sendo que após este alívio se desenvolve a ansiedade e a 

depressão. Por outro lado “...a negação associada à raiva pode produzir comportamentos de 

promiscuidade e abuso de drogas (...) mais comum em indivíduos com história de perturbações 

emocionais.” (Guerra, 2005, pp.96). 

Por outro lado, Kain (2005), um pouco a favor da teoria de Kubler Ross, refere que a negação 

muitas vezes surge como uma forma de proteção para a nova realidade que se lhes apresenta à 

compreensão. O importante no aconselhamento será portanto que os pacientes, a seu tempo, sejam 

capazes de explorar estes seus sentimentos, deixando de desacreditar o laboratório de análises ou 

o técnico que deu o resultado.  

Este processo pode ser moroso e não deve ser apressado, muito embora não deva o psicólogo 

coadunar com a negação/desvalorização da condição de infeção do doente, pois que a negação é 
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um mecanismo de defesa utilizado para enfrentar uma realidade penosa e se o doente for forçado 

a aceitá-la incorre num agravamento de risco de morbilidade psiquiátrica grave. Espera-se do 

psicólogo a sinalização das incoerências da história do doente, para que o mesmo vá progredindo 

gradualmente e com base na realidade, na aceitação desta nova condição de saúde (Maguire, 2000). 

2. Fase da raiva/revolta: Nesta fase o doente acredita já no diagnóstico e prognóstico, mas 

revolta-se contra si, contra quem o infetou e contra Deus que o escolheu. É usual o afastamento do 

suporte social, mas é importante que este continue a esforçar-se por acompanhar o doente, não o 

deixando só e desamparado nesta sua revolta, que só será resolvida quando exteriorizada. «Um 

paciente que é respeitado e compreendido, a quem são dispensados tempo e atenção, logo abaixará 

a voz e diminuirá suas exigências irascíveis» (Kubler-Ross, 2002).  

Não se deve permitir que a raiva do doente incuta a raiva no técnico (Maguire, 2000). Por 

vezes estes doentes, revoltados, tornam-se antipáticos. É frequente a tendência de afastamento quer 

dos familiares quer dos técnicos e/ou o próprio doente não solicita ajuda porque não quer 

incomodar e se acha um transtorno, aliás, segundo Guerra (2005), o afastamento e a revolta podem 

advir de um sentimento de falta de suporte social e podem conduzir às chamadas atitudes negativas 

tais como o uso indiscriminado de álcool, drogas e alguma ideação suicida. 

O técnico deve antes prestar atenção às emoções do doente, pois a raiva pode mesmo ser uma 

reação adequada (Corney, 2000), pelo que deve determinar as suas razões, clarificá-las e 

seriamente resolvê-las uma a uma (Maguire, 2000). 

3. Fase de negociação: É uma breve, mas imprescindível fase em que o doente adquire novos 

hábitos, por exemplo a utilização frequente do preservativo, a toma dos medicamentos e outras 

vitaminas, como forma de negociar o seu diagnóstico, fazendo promessas aos médicos, à família e 

até a Deus.  

4. Fase da depressão: A autora caracteriza dois tipos de depressão. A depressão reativa 

constitui o sentimento de impotência, face a uma situação que é já irreversível, dado não existir 

ainda vacina de cura ou prevenção do VIH/sida e por vezes alguma perda de esperança nos 

tratamentos. A depressão preparatória caracteriza-se pelo luto que o doente faz de uma vida que 

sofreu alterações e de hábitos que deixaram de lhe ser benéficos, por exemplo a utilização do 

preservativo que terá de ser uma constante em todas as suas práticas sexuais ou o cuidado em não 

partilhar objetos cortantes, quando até então essas não eram de todo preocupações, muito embora, 

note-se, devessem ser comportamentos adotados por todos, sempre. 

 Segundo Corney (2000), a depressão é assim o sentimento mais vulgar que poderá conduzir 

ao choro, retraimento e até ao suicídio. Os doentes com VIH, deprimidos são muitas vezes 

assaltados por sentimentos de culpa pelo comportamento de risco. A mesma autora refere que o 

sentimento de inutilidade inerente à experiência depressiva não permite que o doente participe 
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ativamente no tratamento e combate á doença, sendo que aumentam a probabilidade de um fraco 

prognóstico. 

 Assim, é normal que se refugie em silêncio e solidão, adquirindo especial importância, nesta 

altura, a presença, proximidade física e a comunicação não-verbal. 

5. Fase da aceitação: O doente aceita o seu diagnóstico e temível prognóstico sem se revoltar, 

já que passou pelas outras quatro fases em que teve oportunidade de exteriorizar e resolver os seus 

medos e angústias. É um encontro com o significado da vida, mesmo perante esta realidade da 

seropositividade (Kain, 1995).  

Segundo Guerra (2005), atitudes positivas podem ocorrer e serem levados ao extremo nesta 

fase, como por exemplo a erradicação total do tabaco e drogas e por exemplo o investimento na 

atividade física. 

Existem várias críticas a estas cinco fases, no sentido em que diferentes pessoas precisam de 

tempos diferentes para se adaptarem e as ultrapassarem. Assim, algumas pessoas morrem antes de 

completarem o ciclo esperado. É aliás por isso que Nichols (1985, cit. por Guerra, 2005) defende 

outros quatro estádios, estes sim, especificamente experienciados por doentes de SIDA: 

1. Num primeiro estádio, o doente é dominado pelo choque, negação, culpa, medo e tristeza, 

pois para além da assunção da infeção, vê-se confrontado com a possibilidade de partilhar 

o diagnóstico com a família e/ou amigos. 

2. Num segundo estádio acontecerá um misto de culpa e pena de si próprio, ao mesmo tempo 

que uma revolta só saciada na agressão ao outro seja com ameaças suicidas, tal como na 

atividade sexual sem preservativo e mesmo na partilha de materiais cortantes. 

3. Num terceiro estádio acontece a aceitação da doença e maior valorização pela qualidade 

de vida, mais do que pela quantidade. 

4. Por último, num quarto estádio, Nichols (1985, cit. por Guerra, 2005) refere um estado 

terminal em que a morte é vista como um alívio. 

No entanto Kubler-Ross (2002) refere que a esperança está presente em todas as fases, mesmo 

na da aceitação e esclarece ainda que estas têm duração variável, podem acontecer em paralelo ou 

substituírem-se entre si, muitas vezes sobrepondo-se. 

A comunicação entre a equipa de saúde e os doentes é importante para a desmistificação do 

estigma associado à doença, sendo que o doente informado dos cuidados a tomar para melhorar o 

seu estado de saúde, pode mesmo tornar-se ativo nesta luta pelo tratamento eficaz (Matos & 

Pereira, 2002). 
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Diagnóstico: VIH Positivo 

 

O contacto visual e o toque são importantes elementos de confiança e contenção. A postura 

o tom e a velocidade da voz (Twycross, 2001) também são elementos aos quais se deve ter atenção. 

O setting em que cliente e psicoterapeuta estão próximos e sentados num ângulo de 90º, sem o 

escudo da secretária retiram ao técnico o ar de líder e superior (Clare, 2000).  

Os aspetos da comunicação tornam-se assim elementos importantes a que devemos dar 

atenção. Todas as pessoas têm dias menos bons, tal como o próprio psicólogo, sendo por vezes 

possível a demonstração de alguma agressividade que, manifesta ou latente, direta ou não, não será 

seguramente um facilitador da comunicação, pelo que é importante que o profissional resolva os 

seus próprios conflitos internos e mantenha um comportamento adequado, coerente e capaz de 

devolver a serenidade necessária ao seu paciente estabelecendo ou alimentando a confiança e o 

apoio na e da relação. 

O início da conversa, após a apresentação do psicólogo deve incentivar o utente a falar 

abertamente sobre aquilo que lhe apetecer, podendo segundo Twycross (2001, Corney, 2000) 

começar por dizer: «Como posso ajudá-lo?» ou «Quer falar-me dos seus problemas?» entre outras 

abordagens possíveis. Aquando do assunto ser a doença, deve solicitar-se que o doente comece 

pelo início, já que se torna confuso e se poderá perder alguma informação de entender a história, 

se ela for contada a partir do meio. 

Acontece por vezes o doente ter receio de ser aborrecido ao falar sobre si, portanto o 

psicólogo deverá demonstrar o contrário, precisamente a sua escuta ativa, que como refere 

Twycross (2001), poderá ser expressa através de um simples aceno de cabeça, ou um explorar de 

frases como, a repetição das últimas três palavras que permite à pessoa que prossiga o que ficou 

nitidamente por dizer, devolução de questões e/ou questionar os sentimentos do doente, como ele 

os experiencia e que significados lhes atribui. 

As questões dirigidas ao doente devem ser abertas, de forma que a resposta seja também ela 

aberta e com o máximo de informação possível (Twycross, 2001). As emoções são um alvo difícil 

de atingir, pois os doentes nem sempre se sentem à vontade para comunicar as suas angústias e 

podem mesmo iludir-se com sentimentos que não sentem, mas gostavam de sentir, por exemplo, 

quando dizem: “Está tudo bem... nem perco tempo a pensar nisto...!” O psicólogo não deverá 

partilhar desta ilusão, mas também não a deverá contradizer. Devemos acompanhar e não reagir. 

Convidar sim, o doente a falar-nos acerca da sua raiva, agressividade e ansiedade, dos seus medos, 

dos seus sonhos e projetos. Afinal, são estes os sentimentos que caracterizam a sua existência e 

que ele vê tão ameaçados, sendo que é importante que alguém se mostre disponível, para o ouvir 

tanto na sua comunicação verbal, como em sua comunicação não-verbal (Alves, 2004). 
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Kain (1995) refere mesmo que quando do conhecimento de um resultado positivo, os 

indivíduos desacreditam que alguém volte a querer ter relações sexuais consigo nem mesmo uma 

relação amorosa. No entanto o autor considera, à luz do Existencialismo, ser importante que os 

indivíduos infetados se coloquem estas questões como forma de procurarem respostas e um 

conforto em vez que se sobreponha às suas ansiedades, desenvolvendo estratégias e força que lhes 

sirvam, bem como ao desenvolvimento da infeção. 

Por outro lado e segundo o mesmo autor, no caso de serem ambos os parceiros seropositivos, 

há que analisar se existe dependência e se a mesma tem antecedentes, pois esta está relacionada 

com o medo da perda, rejeição abandono e ciúme de cada vez que o seu parceiro de afasta ou 

procura apoio social noutro grupo que não em si. 

Do ponto de vista existencial, as ameaças à existência são consideradas como inevitáveis e, 

provocando uma rutura nos mecanismos psicológicos de autorregulação, conduzem à 

reorganização positiva dos mecanismos psicológicos através do conceito geral atualização. Este é 

um modelo teórico do seropositivo que determina a capacidade do indivíduo se adaptar à sua 

seropositividade: 

1. Orientação Interior: Autonomia, capacidade de encontrar diretrizes mesmo sem apoio 

exterior e assumir com liberdade as suas próprias escolhas. 

2. Vida Criativa: Fundamental numa crise, é o facto de ser capaz de encontrar várias formas 

de ver uma situação, bem como diferentes modos de a resolver. 

3. Dimensão Existencial: Capacidade de interagir com o outro em harmonia, mas sempre 

sendo fiel a si mesmo e ao seu equilíbrio. 

Assim, o doente é estimulado para a realização de atividades que deem significado à vida, 

preservando a sua dignidade, autoconceito e mantendo a esperança (Martínez & Barreto, 2002). 

Tem como instrumentos, o uso dos princípios da comunicação, o autoconhecimento como 

motivação, a aceitação, o crescimento emocional e os recursos pessoais, com a finalidade de 

ajudar os doentes a viverem de modo pleno e satisfatório. Este tipo de aconselhamento tem tido 

grande sucesso na resolução de problemas, tomada de decisões, no enfrentar de crises e na 

melhoria das relações dos doentes com doença crónica e até terminal – nomeadamente SIDA - 

com quem os rodeia (Martínez & Barreto, 2002). 

 O Existencialismo (do latim existere, ou seja “manter-se firme”) pretende perceber como 

criamos, como existimos no mundo. Utiliza para isso o método fenomenológico que excluindo a 

realidade objetiva, se foca na existência humana, e numa primeira regra – Bracketing – consiste 

em colocar de parte o que somos e acreditamos estando assim, completamente abertos ao outro 

(Strasser, 1999). A filosofia base desta corrente é a consideração do Homem enquanto ser único, 

consciente e livre nas suas escolhas, capaz de descobrir o significado da sua vida, aceitando a 
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finitude da mesma e considerando a ansiedade existencial como fazendo parte da consciência do 

sentido que vai dando do seu crescimento e evolução dos seus potenciais. 

Assim, o psicólogo, sob o ponto de vista existencial, é um condutor para os clientes na 

exploração de si, o que provoca muitas vezes mudanças benéficas. “A terapia não se trata de uma 

cura instantânea, mas sim de uma descoberta ou redescoberta de factos já conhecidos ou 

temporariamente escondidos” (Strasser, 1999, p. 10). 

Milton (1997), refere que no seu trabalho com doentes infetados com VIH/sida, ele pretendia 

trabalhar o significado que os doentes davam às suas experiências passadas e presentes, sendo que 

o que considerou mais abundante e mesmo importante na abordagem dos seus clientes, era a morte 

eminente, preocupações com aceitação e rejeição e o estigma social e seus malefícios. 

A consciencialização da morte, segundo uma abordagem Existencial, deverá ser feita de 

forma adequada, não fomentando morbidez, mas existem alguns exercícios práticos (Seabra, 

1996): 

 Desidentificação: a morte permite ao indivíduo distinguir o essencial do acessório; 

 Aclarar essa consciência: Abordando a ambivalência, a culpa, a interrupção dos planos 

vitais, etc.: 

 Trabalhar os sonhos, as fantasias, acontecimentos de vida dos pacientes, especialmente os 

irreversíveis. 

Assim, esta abordagem poderá alterar a perspetiva de vida da pessoa, promovendo-lhe maior 

autenticidade e ainda alterar a sua angústia existencial subjacente e reestruturar o s seus 

mecanismos de defesa. 

Não devemos esquecer porém que quando um cliente partilha em sessão a sua 

seropositividade “...we contain our own anxiety, sadness, and despair. Otherwise, we risk trying to 

cheer up clients as a way of dealing with our own feelings.” (Kain, 1995). 

Segundo Strasser (1999), uma abordagem existencial deverá ensinar o cliente a questionar-

se e assim desafiar as suas contradições e medos. A ideia base é de que na discussão de uma 

determinada dificuldade surgem formas de a resolver que poderão ser extrapoladas para outros 

problemas, solucionando-os ou clarificando-os. 

No seu livro Emotions, o autor define a estrutura do ser da seguinte forma: 

 Incerteza: A imprevisibilidade caracteriza toda a existência humana e por isso na terapia, 

ou aconselhamento, é necessário que se consiga transmitir ao cliente a máxima segurança, 

consistência e previsibilidade.  
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 Temporalidade: O tempo está ligado ao fim, o que evoca muitas emoções. A 

preocupação com o tempo é algo vulgar e a separação do psicólogo e seu paciente traz 

geralmente dor, sentimento de perda, memória de separação.  

 Relações Interpessoais: A preocupação com a forma como nos exprimimos para os outros 

é uma pré-condição de vida. No aconselhamento VIH, é criado um ambiente onde o 

cliente sabe que se pode expressar livremente, descobrir as suas ambivalências e desafiá-

las. 

 Valores e Sedimentação: O ser humano cria valores que são códigos morais ou de 

comportamento, que dão sentido à vida e criam estratégias para se viver, no entanto, a 

sedimentação destes valores pode tornar-se negativa se o indivíduo já não conseguir viver 

sem eles. 

 Polaridades: A criação de valores implica que se algo é bom, então o outro é mau. É bom 

explorá-lo nos clientes, pois as polaridades podem até complementar-se e não serem 

antagónicas. 

 Aspiração e significado: Os valores dão significado à vida. Se e quando este significado 

é perdido, acontece a depressão. A aspiração e o significado estão ligados à autoestima, 

porque a aspiração a mantém. 

 Escolha e livre vontade: segundo o autor, para Sartre, mesmo quando não escolhemos, 

estamos já a fazer uma escolha. Assim, na terapia, o autor defende que devemos escolher 

aceitar determinado aspeto, se não podemos alterar e para isto altera-se o comportamento 

padrão. 

 O conceito de “Self”: No Existencialismo, o self é algo flutuante e dependente da situação 

em que o sujeito se encontra. O verdadeiro self é o conjunto de todos os selfs que se 

manifestam pelas emoções (zangado, invejoso…). 

 

ACERCA DA MORTE 

 

A morte nunca é por si só um tema explícito no aconselhamento, cabendo ao psicólogo 

trabalhá-la (Seabra, 1996), sendo geralmente uma angústia reprimida, não fazendo parte da 

experiência quotidiana. No entanto, com a notícia da infeção, acontece o Momento de Crise 

Existencial, onde se quebram defesas psicológicas. A Angústia de morte, bem como a própria 

doença será tanto mais penosa, quanto menos for a satisfação vital do paciente. 

A morte é uma longínqua certeza, muito embora a sida a traga para mais perto das nossas 

preocupações,“…a debilidade, a fragilidade, o sofrimento e a decadência farão retroceder o sentido 
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que tínhamos dado ao tempo. De possibilidade, a morte transformar-se-á na realidade mais dura e 

difícil com que algum dia havíamos sido confrontados. Enquanto realidade, ela tirar-nos-á o tempo 

e dar-nos-á ausência.” (Mateus & Cláudio, 2000, p.150). 

O morrer pessoal é motivo de inquietação aquando da morte de alguém próximo e mesmo se 

for um estranho, a sombra da nossa própria finitude acorda, pois é experienciando a morte do outro 

que me olho enquanto mortal. Especialmente se os outros que morrem também forem doentes de 

sida, então é aumentado o sentimento de angústia e de autocondenação e a intervenção do psicólogo 

nesta área, será consciencializar o seu cliente de que ele é uma pessoa diferente e portanto poderá 

ter uma experiência de morte diferente das que conhece. O que significa que as experiências 

anteriores determinam o modo como é vivida a sua doença e o prognóstico reservado da mesma 

(Corney, 2000). 

 Coelho (1996), explica a morte, refletindo-a como uma possibilidade futura a que chama 

“chegar-a-ser” e que portanto ainda não é, mas quando for, significará um sentimento de anulação 

da existência, trazendo com ela a noção de vazio do ser e do nada em que ele se transforma. Assim, 

a morte é o “deixar-de-ser”, que muito mais perentório do que o nascimento e inauguração de uma 

vida termina com ela, totalmente. 

 O autor também reflete acerca da preparação para a morte. Algo que verdadeiramente nunca 

acontece. Continuam as buscas pelas respostas relacionadas com este infortúnio a todos destinado, 

mas mesmo as respostas aparentemente verídicas que se conhecem, não acalmam a angústia do 

fim. 

Entretanto e no caso do doente infetado com VIH, vive-se com a ansiedade de poder ter uma 

morte prematura e dolorosa, o que dá a este tema mais uma faceta negativa (Guerra, 2005). E daqui 

surgem outros pensamentos tais como o suicídio da sua vida amorosa, pelo peso de eventualmente 

estragar a vida de quem se ama. 

Assim sendo, as ideias suicidas são algo frequente e segundo Matos e Pereira (2002), 

acontecem numa doença terminal por: 

1. Desejo de não representar um transtorno; 

2. Modo de aliviar rapidamente a dor; 

3. Controlo da vida (morrem quando, onde e da maneira que querem); 

4. Ser o impulsionador e protagonista da sua própria morte (tipicamente uma ideia suicida 

de cariz depressivo). 

Aliás, as ideias suicidas são algo que merece a atenção do psicólogo dada a sua frequência 

quando do conhecimento do diagnóstico e deverão por isso mesmo ser faladas quando o cliente as 

aborda, e levadas muito a sério, embora nunca os fazendo sentir que é errado terem essas ideias, 

mas sim valorizar aspetos que as ideias suicidas tornam inacessíveis (Kain, 1995). 
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Aliás, o psicólogo pode mesmo, aquando do aconselhamento, questionar as ideias suicidas, 

pois segundo Gask (2000), esta atitude não os vais influenciar a praticar o suicídio mas sim permitir 

que o doente se expresse relativamente a esse tema e que até se sinta mais leve. 

No entanto, perturbações psicológicas prévias bem como uma falha de suporte social 

(família, amigos, médicos...), podem estimular ou exacerbar o suicídio como sendo a melhor 

estratégia de coping (Guerra, 2005). Aliás, um mau ajustamento psicológico ao diagnóstico, 

especialmente quando de perturbação prévia, leva a que os indivíduos continuem a ter relações 

sexuais desprotegidas e a partilhar material cortante numa atitude de raiva e de negação. O medo 

de morrer é maior em indivíduos que ainda têm muitos projetos de vida, nomeadamente pessoas 

mais jovens, apesar de ser uma característica dos jovens desafiar a vida e, o sexo sem preservativo 

por exemplo, é um desafio, daí a maior prevalência desta doença nos jovens (Mateus & Cláudio, 

2000). Seabra (1996) atribui a exceção a indivíduos com neurose pois têm um estilo de vida 

baseado no medo de morrer e portanto o indivíduo neurótico não arrisca, para não saldar a sua 

dívida com a própria morte, o que no caso específico do VIH, poderá funcionar como proteção, 

como algo positivo. 

No entanto Kain (1995) refere o medo de morrer como uma antecipação do diagnóstico do 

VIH e que quando o mesmo se realiza, este medo centra-se não só na morte em si, como também 

no modo como ela se possa processar (com dor, com doenças associadas – por exemplo, o 

Síndroma de Kaposi – e com a lentidão da chegada do fim), sendo que a resolução ou pelo menos, 

a organização destes medos, poderão emergir se no aconselhamento for esperado que o cliente 

tenha a iniciativa de as expressar, bem como perceber que podem tomar decisões tais como 

escolher o local onde morrer, escrever o testamento, enfim, planear a sua morte, dando-lhe sentido, 

como parte ainda integrante da sua vida. 

Acima de tudo, o técnico de saúde deve estar sempre disponível e falar sempre verdade, sem 

dar falsas expectativas, sem dar prazos de vida, pois os mesmos são sempre indefinidos e desta 

forma os planos poderão ser feitos em tempo real. Deste modo é respeitado o tempo de assimilação 

e a vontade do doente (Stedeford, 2000). 

 

A EXPERIÊNCIA DE SER PSICÓLOGA NO CAD 

 

Sempre que entra um utente para o CAD, persiste um desejo secreto de que ele não esteja 

infetado. O utente senta-se do outro lado da secretária e faz relatos de situações de risco, 

maioritariamente sexuais, outros acerca de situações laborais que se descontrolaram e outros tão 

banais cuja vontade lhe foi totalmente alheia e que nos podia tocar a todos. 
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Sendo um vírus que causa tanta polémica e tanto preconceito, continuam a ser colocadas, no 

aconselhamento, questões como: “Qual a diferença entre o VIH e a sida?” e “ No sexo oral também 

se deve usar preservativo?” ou “Estar infetado com VIH é sinónimo de morte?”. Deste modo, 

sentimos a necessidade de abordar mais este assunto, de ver respondidas estas questões em 

colóquios, formações nas escolas para que os adultos de amanhã sejam precavidos e informados, 

aos profissionais de saúde e à comunidade em geral através dos mídia.  

No espaço dos CAD’s onde foi efetuado o presente estudo, os utentes têm a possibilidade de 

colocar todas as questões que as suas dúvidas formularam e os seus medos reformularam. É 

reconfortante conseguir acalma-las ou ter-lhes acrescentado mais informação e que de certa forma 

seja mais uma cruz bordada na toalha da prevenção. Sentimos que falhámos enquanto técnicos, 

quando alguns dos indivíduos regressam, com mais um comportamento de risco para contar. E sem 

julgamentos, é reforçada a panóplia de informações sobre a prevenção, dados preservativos e até 

mesmo ensinado a colocá-los ou a propor formas de o inserir na relação, sem que se torne um 

desencantamento.  

É certo que para a grande maioria dos utentes a quem é realizado o teste VIH/sida, o vírus 

está negativo. Como técnicos damos discretos e imóveis pulos de alegria. Mas vezes há em que na 

análise confere o resultado positivo e esse é um momento experimentado pelo profissional de 

saúde, com grande empatia. São feitos os preparativos para que quando o indivíduo que irá receber 

noticia chegue, tenha já a cartinha para apresentar no Hospital, de modo a ter acompanhamento 

imediato. São oferecidos folhetos informativos e ilustrativos dos cuidados a ter no evitamento da 

infeção alheia ou da sua reinfeção (a carga viral do seropositivo corre o risco de aumentar quando 

da sua relação sexual desprotegida com outro seropositivo), preservativos e eventualmente um 

aperto de mão ou alguma aproximação física adequada e contentora.  

É claro que a partir do momento em que é dito “Não tenho boas notícias para lhe dar, o seu 

resultado é positivo!”, o utente dificilmente se mantém focado no que proferimos depois. 

Geralmente voltam para saber mais pormenores, quando o choque acalmou, ou simplesmente saem 

e preferem nem voltar ao sítio onde lhes foi dado o diagnóstico.  

Porque a vida profissional de um psicólogo, também são sentimentos e emoções, também são 

dúvidas, também é busca. As certezas são para os sábios e não há verdades absolutas no campo 

humano. Somos muito mais do que essas verdades estáveis. E a Psicologia é por excelência a 

ciência que explora todas essas variáveis. 
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MÉTODO 

 

Participantes 

 

A amostra para este estudo foi recolhida não-aleatoriamente, nos Centros de Aconselhamento 

e Deteção pelo VIH/sida (CAD) de Almada, Barreiro e Setúbal, entre os meses de Janeiro e Julho 

de 2007. 

Foram considerados participantes neste estudo todos os utentes do CAD que, informados 

acerca do mesmo, quiseram fazer parte, de livre vontade, embora de modo anónimo e confidencial, 

partilhando apenas o género sexual, para além do solicitado relato. 

Da totalidade dos sujeitos, 43 são do género masculino e 46 do género feminino, somando 

assim uma amostra de 89 participantes que pela observação empírica – para além da informação 

prestada pelo relato – pudemos observar como sendo de diferentes nacionalidades e etnias e com 

idades estimadas num intervalo entre 16 (idade mínima para se efetuar uma análise desta categoria) 

e 45 anos. 

Como critério de seleção, postulou-se que os participantes deste estudo seriam somente os 

utentes do serviço CAD, como referido, com idade mínima de 16 anos e sem idade máxima como 

limite e que aceitassem as condições do estudo (refletir na sua experiência ao longo da semana de 

espera pelo resultado). 

 

Instrumentos 

 

O instrumento utilizado neste estudo foi a Análise de Conteúdo das Comunicações. Segundo 

Bardin (2007) este instrumento reconhece 2 polos como objetivos: Rigor e Descoberta, isto é, em 

primeiro lugar o objetivo de superar a incerteza – para isso a nossa análise do que é a mensagem 

do outro, terá de ser semelhante à análise que outros fariam da mesma mensagem – e em segundo 

lugar, o enriquecimento da leitura – descobrir conteúdos, com atenção para a confirmação ou 

infirmação do que pretendíamos demonstrar com as mensagens antes mesmo de as 

compreendermos. 

Em suma e seguindo o mesmo autor, o objetivo da Análise de Conteúdo das Comunicações, 

reside na manipulação de mensagens (conteúdo e expressão) de modo a evidenciar indicadores que 

nos possibilitem inferir acerca de realidades implícitas na mensagem, sendo que para isso é 

necessário que a análise corresponda às suas duas funções primordiais: A Função Heurística – diz 
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respeito a uma atitude de curiosidade e constante descoberta – e Função de Administração da Obra 

– refere-se às afirmações provisórias que servem de diretrizes para o estudo (neste caso, “na semana 

de espera os indivíduos expectantes pelo resultado VIH/sida têm sentimentos de perda e de morte”) 

e que no final da investigação poderão ser infirmadas ou confirmadas. 

A técnica escolhida para o presente estudo foi a Análise Categorial, segundo Bardin (2007), 

a técnica de análise de conteúdo mais antiga e usada e ainda assim rápida e eficaz na análise 

temática dos discursos diretos, como é o caso desta investigação. 

As categorias são classes, que reúnem unidades de registo – palavras ou frases que nos relatos 

sejam considerados relevantes para o estudo – num título geral que reconhece o que há de comum 

entre as várias unidades de registo (por exemplo quantos dos relatos revelaram medo de morrer ou 

ameaço de tal, ou por outro lado quantos se referem a Deus como salvador, ou mesmo quantos 

relatam experiência de extrema ansiedade, nervosismo...).  

Este processo respeita duas diferentes etapas, nomeadamente o inventário – isolamento dos 

elementos de registo – e a classificação – repartição dos elementos de registo e procura da sua 

organização (por exemplo no presente estudo, os elementos recolhidos do texto, foram repartidos 

por diferentes subcategorias – ansiedade, ideias de morte... – que por sua vez foram repartidas por 

categorias de Foco – em si, nos outros e fuga). 

Ainda relativamente às categorias e segundo Bardin (2007) para validar as mesmas, é 

necessário ter em conta: 

• Exclusão mútua – Cada elemento não pode existir em mais do que uma categoria (ideias de 

morte não poderiam ser colocadas na subcategoria ansiedade); 

• Homogeneidade – A cada conjunto categorial só pode corresponder uma dimensão da 

análise (a dimensão do foco virado para si, não poderá ter nenhum foco virado para os 

outros, por exemplo); 

• Pertinência – As categorias devem refletir a intenção da investigação e adaptarem-se ao 

material escolhido para análise (todos as categorias se basearam no que foi escrito pelos 

utentes e referem-se aos sentimentos experimentados e decorrentes da expectativa); 

• Objetividade e Fidelidade – A análise terá de ter o mesmo tratamento para todos os registos 

, sendo que se devem definir parâmetros que determinam a aptidão para um elemento fazer 

parte de uma categoria; 

• A produtividade – As categorias são produtivas quando permitem inferências, novas 

hipóteses e dados exatos. 

Quando o investigador lê uma mensagem, o mais importante a ter em conta é a inferência 

possível de se fazer através dela, pois segundo Bardin (2007), a análise de conteúdo pretende 

precisamente perceber informações sobre uma mensagem, para além da sua «leitura aderente». Isto 
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revela material para análise em dois níveis: Do código (indicador revelador de uma realidade 

subjacente) e da significação (a dita realidade subjacente que a análise pretende revelar, como por 

exemplo crenças). 

 

Caracterização do Local de Recolha da Amostra 

 

O CAD existe há cerca de 4 anos e está localizado no centro de saúde de São Sebastião, em 

Setúbal, No Centro de Saúde da Cova Da Piedade, em Almada e no Centro de Saúde Eça de 

Queirós, no Barreiro, dependendo da Sub-região de Saúde de Setúbal e da Coordenação Nacional 

da Infeção VIH/sida – Alto Comissariado de Saúde – sendo um espaço onde os utentes livre e 

facultativamente se dirigem, solicitando a realização do teste de despiste do VIH/sida de forma 

gratuita, anónima e confidencial.  

O atendimento no CAD é realizado por uma psicóloga que responde a todas as questões 

colocadas pelos utentes, seja no pré-aconselhamento (quando da colheita de sangue) ou no pós-

aconselhamento (quando da entrega do resultado).  

 

Operacionalização 

 

Nas consultas de Aconselhamento Pré-teste do CAD Almada, Barreiro e Setúbal, foram 

entregues, entre Janeiro e Julho de 2007, a todos os indivíduos que voluntariamente fizeram o 

Aconselhamento Pré-teste do VIH/sida, uma folha que consta em Anexo, com uma proposta para 

que refletissem acerca dos seus sentimentos, angústias e medos experimentados por si durante a 

semana em que necessariamente aguardariam o resultado da análise de sangue, do teste VIH/sida.  

Foram dadas as seguintes instruções: “Estamos a fazer um estudo exploratório no âmbito 

fenomenológico-existencial e gostaríamos de lhe oferecer um documento simples (o papel era 

aberto em frente à pessoa e lido em voz alta) onde lhe solicito que reflita sobre esta questão (a 

questão era: Descrição do que sinto face à espera pelo resultado do teste VIH/sida) até ao dia da 

entrega do resultado do seu teste VIH/sida, dia em que me poderá entregar a folha preenchida. É 

anónimo, facultativo e independente da entrega do dito resultado. Ficamos muito gratos.” 

Quando, passada uma semana, os participantes voltaram ao gabinete dos diferentes CAD’s 

para receberem o resultado da análise (no Aconselhamento Pós-teste), 89 (dos 200 a quem foi 

entregue a folha) entregaram o envelope com a folha escrita. Os relatos foram analisados e 

refletidos, os sentimentos expressos foram categorizados e trabalhados pelo método da análise de 

conteúdo, para uma obtenção mais clara dos resultados. 
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Procedimento 

 

A leitura dos relatos foi realizada tendo em conta a análise de conteúdo qualitativa e seguindo 

Flick (2005), optámos pela codificação teórica como procedimento de análise dos dados, cujo 

objetivo passa por criar uma teoria que confirme ou infirme a nossa hipótese inicial, tendo sempre 

em conta que toda a interpretação é dependente da coleta de dados. 

Numa primeira abordagem dos textos, foram tiradas notas de codificação, isto é anotações 

ou/e apontamentos de ideias, impressões, conceitos, expressões e modos de sentir que os utentes 

haviam escrito. 

A este processo, Flick (2005) chamou de codificação aberta. As anotações são então 

classificadas por unidades de significado, sendo que algumas delas foram colocadas de parte por 

terem sido expressas por um ou outro caso isolado e portanto sem provocar nenhum 

desenvolvimento na investigação. 

Estas unidades de significado são as categorias (Bardin, 2007; Flick, 2005), cuja técnica foi 

explícita no item dos instrumentos. Utilizando esta técnica, o passo seguinte foi a elaboração de 

uma codificação axial (Flick, 2005), isto é, em contante visita aos textos redigidos pelos utentes, 

entre o pensamento indutivo (elaboração de categorias e conceitos a partir do texto) e o pensamento 

dedutivo (confrontação dessas categorias com o texto) – o que ajudou a assegurar a validade das 

interpretações – foram realizadas subcategorias: 

 

• Pensamento Religioso 

• Angústia/Ansiedade/Desespero/Pesadelos 

• Esperança após busca de informação/Preocupação com a medicação 

• Revolta consigo próprio/Arrependimento/Culpa 

• Negação de um possível positivo 

• Ideias de morte 

• Indiferença com a carta 

• Nomeação de sintomas físicos 

• Importância dos amigos 

• Desejo de vingança 

• Medo de magoar os outros, da descriminação e do preconceito 
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Assim, apurámos e diferenciámos os dados resultantes da codificação aberta. 

Por último foi realizada a codificação seletiva (Flick, 2005), isto é, as referidas subcategorias, 

foram elas próprias agrupadas numa «categoria nuclear integrativa» com o nome de “Foco”. Um 

foco em si, no outro e numa fuga ao assunto que revelaria um evitamento do mesmo. 

A tabela seguinte explica o produto final das categorias: 

 

FOCO SENTIMENTO 

Em si 

Pensamento Religioso 

Angústia/Ansiedade 

Esperança na medicação/informação 

Culpa 

Negação do possível positivo 

Ideias de Morte 

Fuga Evitamento 

Sintomas físicos 

Nos outros Amigos 

Vingança 

Descriminação 

 TABELA 1: Categorias e Subcategorias 

 

O estudo decorreu pois, no sentido de identificar essencialmente ideias de morte nos 

indivíduos expetantes pelo seu resultado do teste VIH/sida, sendo que outro material foi encontrado 

e todo ele avaliado com a mesma atenção e perícia. 

Deste modo, a investigação passou a ter em conta não só as ideias de morte, como 

inicialmente foi previsto, mas sim a panóplia de emoções expressadas pelos participantes, relativos 

a si, aos outros e a uma (pretensa) fuga. 

Escolhemos este procedimento pois face à redução da grande quantidade de material torna-

se claro – tendo em conta o respeito pelas regras – e de fácil manejo dada a sua formalização em 

categorias uniformes que facilitam a análise. 
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Fiabilidade 

 

Para comprovar a fiabilidade do estudo, abordaremos as regras de fiabilidade propostas por 

Flick (2005), ao mesmo tempo que os reconhecemos nesta investigação. Em primeiro lugar, a 

origem dos dados foi dada a conhecer, embora os textos não estejam em anexo dado o seu número, 

as tabelas que os descriminam estão. Em segundo lugar, foram explicados todos os procedimentos 

para uma boa perceção do trabalho de investigação, bem como o dos participantes. E por último, 

todo o processo foi registado para melhorar a sua fidelidade. 

 

Validade 

 

Segundo Bardin (2007), a validade das categorias é consistente se tiverem as seguintes 

características: 

• Regra da Exaustividade (É necessário que se tenha em conta todos os elementos do texto); 

• Regra da Representatividade (Quando a amostra representa uma parte significativa do 

Universo); 

• Regra da Homogeneidade (A questão do estudo deve ser feita igualmente a todos os 

participantes, relativos ao tema em estudo e com a mesma técnica para toda a análise); 

• Regra da Pertinência (Os documentos tidos em conta para o estudo devem ser adequados 

enquanto fonte de informação e assim corresponder ao objetivo da análise) 

Assim, a validade é avaliada na produção dos dados e nas inferências realizadas a partir deles, 

pelo que, segundo Flick (2007), deve ser estabelecida, sempre, a ligação entre as relações e a versão 

que o investigador delas dá. Poderão assim ocorrer erros, que não foram detetados neste estudo. 

São eles:  

1. Percecionar ma relação que não existe; 

2. Rejeitar uma relação que efetivamente existe; 

3. Colocar as questões erradas. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A realização deste estudo, após a entrega de 200 folhas com a questão a refletir pelos utentes 

do CAD, na semana que separava o pré-aconselhamento do pós-aconselhamento, as respostas 
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foram entregues e analisadas, tendo em conta como instrumento a Análise de Conteúdo das 

Comunicações (Bardin, 2007; Flick, 2005). 

Lidos, cada um dos relatos, foram cuidadosamente tomadas anotações na própria folha 

entregue pelos participantes isolando deste modo as unidades de registo. Algumas ficaram por terra 

por terem sido somente referências de uma ou duas pessoas, o que não significaria qualquer 

desenvolvimento para a investigação. 

Das unidades de registo que já dispúnhamos, foram reconhecidas categorias, face a aspetos 

comuns entre essas unidades, passíveis de as relacionar entre si. Essas categorias, podemos vê-las 

na coluna do meio da tabela 2, onde foram contabilizados o número de vezes que determinado 

sentimento era experimentado. 

As próprias categorias, por manifestarem diferentes focos de atenção, permitiram a criação 

do que Flick (2005) nomeou de «categoria nuclear integrativa» com o nome de “Foco”, isto é, em 

algumas delas, os utentes pareciam focar os seus sentimentos em si mesmos, noutras focavam-se 

nos outros e noutros ainda, havia como que uma fuga, ou seja, um foco na não-importância do 

resultado. Assim, as anteriores categorias passaram a denominar-se de subcategorias.  

Na tabela 2, podemos perceber a quantidade de participantes, com n=89, que manifestaram 

sentimentos de acordo com as subcategorias extraídas dos relatos dos mesmos, após atenta Análise 

Categorial (Bardin, 2007; Flick, 2005), parecendo haver um certo paradigma entre a Ansiedade 

sentida pela maioria e uma indiferença como segundo número mais alto extraído dos relatos. Ao 

mesmo tempo e numa primeira análise, é percetível que o mote da investigação, portanto as ideias 

de morte, não foram de todo a maior fonte de reflexão dos participantes, ou pelo menos não de 

uma forma manifesta. 

 

FOCO SENTIMENTO TOTAL 

Em si 

Pensamento Religioso 8 

Angústia/Ansiedade 69 

Esperança na medicação/informação 14 

Culpa 16 

Negação do possível positivo 12 

Ideias de Morte 16 

Fuga 
Evitamento 33 

Sintomas físicos 9 

Nos outros 

Amigos 7 

Vingança 5 

Descriminação 27 

TABELA 2: N.º de relatos por categoria 
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Explicaremos então cada uma das categorias e suas relativas subcategorias, para melhor 

compreensão do estudo e sua justificação, bem como validade e fidelidade. 

Relativamente à categoria que reconhecemos como sendo uma experiência com foco em si:  

 Pensamento Religioso: Refere-se ao sentimento de proteção do divino e da crença que a 

sua fé ou devoção será recompensada com um resultado negativo. Encontram-se frases 

tais como “Deus me ajude” (relato 1) ou “Com fé em Deus, nada disso vais acontecer!” 

(relato 2). 

 Angustia, ansiedade: também sentimento de medo, desespero e pesadelos: Diz respeito ao 

medo que acompanha o ainda imaginário resultado positivo, bem como a ansiedade e 

angustia que tal medo comporta. “…principalmente ansiedade e acho que é inevitável 

sentir também um pouco de medo…” (relato 52). 

 Esperança na medicação/informação: Também é um foco em si próprio, uma forma de se 

proteger de um sofrimento incógnito procurando informações acerca de como o vírus se 

pode tornar pesaroso quando já instalado. “…vou buscar tratamento e viver com a minha 

viver a minha vida.” (relato 35). 

 Culpa: Revolta, arrependimento. É uma categoria que pressupõe uma quase certeza de um 

positivo e uma consequente culpa porque não usou o preservativo, arrependimento por ter 

tido sexo com aquela pessoa ou naquele sítio e revolta por se ter colocado nesta situação 

de impasse. “…num momento de loucura, posso ter posto toda a minha vida em jogo!” 

(relato 43). 

 Negação do possível positivo: Diz respeito à negação de que o resultado do teste VIH 

possa ser positivo, baseando-se numa confiança quase irreal de que está presente no CAD 

a realizar o teste VIH – o que remete para alguma dúvida – confiante de que estará 

negativo por não ter tido comportamentos “realmente” de risco. “...usava sempre 

proteção, o que me leva a ficar descansado e como tal espero o resultado como positivo” 

(relato 68). 

 Ideias de morte: São elas a evocação do suicídio, caso o resultado se revele positivo, tal 

como a vontade de morrer nessa situação ou até o medo de morrer com e por causa da 

doença, bem como a falta que fará aos seus entes queridos e à sua vida. “…este resultado 

é como que uma pena de morte.” (relato 20). 

Relativamente ao que identificámos como sendo o foco na fuga, ou seja, o foco na tentativa 

de não pensar no assunto ou deixá-lo de parte, encontrámos as seguintes subcategorias:  

 Evitamento: Refere-se à carta como ao assunto ou à reflexão acerca da eventual 

positividade da análise, sendo portanto um evitamento total do assunto ou uma irreal 
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indiferença. “A semana passou a correr, nem tive tempo de pensar muito sobre o assunto.” 

(relato 51). 

 Sintomas físicos: Confere ao discurso dos utentes, a fuga à reflexão existencial, como que 

uma substituição da dor emoções e sentimentos por uma dor física - que não se sabe se se 

sentirá - das que espelham a espera por um resultado que (à partida) se deseja negativo. 

“…um nó no estômago…” e “…mãos a tremer, coração a palpitar…” (relato 40). 

Por último, existe nas experiências relatadas pelos participantes, um foco das suas 

preocupações situado nos outros. Assim:  

 Amigos: Quantos mais forem melhor e bem se vai precisar deles para celebrar um 

resultado negativo ou para ter um ombro caso a análise positive, bem como para perceber 

que a sida não é sinónimo de exclusão. “…ainda tenho uma pessoa que me pode ajudar a 

pensar no que eu devo fazer da minha vida… que é esse grande amor…” (relato 35). 

 Vingança: Há um centrar da culpa no outro, o que o terá infetado e uma vontade de o fazer 

sofrer física ou psicologicamente “…o que lhe vou fazer caso o resultado seja positivo…” 

(relato 42). 

 Descriminação: Existe um medo atroz de que os outros sofram por si, nomeadamente a 

família ou amigos mais diretos, bem como o receio de que o seu ‘eu’ morra e seja 

substituído por um outro ‘eu’ aos olhos dos outros e que seja pois, visto como um doente, 

um delinquente, um perigo na sociedade, que enfim, deixem de se sentir confortáveis na 

sua companhia. “Apesar de não ter filhos, tenho pessoas que dependem de mim.” (relato 

45) 

 

No anexo 2, poderemos ver as tabelas que descriminam os sentimentos inerentes a cada uma 

das cartas entregues e a cada um dos itens. 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Apesar da expectativa inicial de que os utentes do CAD iriam comentar as suas ideias de 

morte e outros medos e apesar destes comentários terem sido tenuemente referidos, surgiram outras 

categorias que foram igualmente alvo da nossa atenção e estudo.  

 Os sentimentos direcionados para si – 61 – são a grande maioria, sendo que em segundo 

lugar surgem os sentimentos direcionados para os outros – 24 – e por último a experiência de fuga 

– 18. 
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 O quadro seguinte elucida-nos acerca da quantidade de experiências vividas pelos utentes, 

de forma que possamos perceber quais os mais comuns. 

 

FOCO SENTIMENTO 
Nº. DE 

EXPERIÊNCIAS 
LUGAR 

Em si 

Pensamento Religioso 8 8º 

Angústia/Ansiedade 69 1º 

Esperança na 

medicação/informação 
14 5º 

Culpa 16 4º 

Negação do possível 

positivo 
12 6º 

Ideias de Morte 16 4º 

Fuga 
Evitamento 33 2º 

Sintomas físicos 9 7º 

Nos outros 

Amigos 7 9º 

Vingança 5 10º 

Descriminação 27 3º 

TABELA  3: N.º e Colocação das subcategorias 

 

Numa primeira análise e observando a tabela 2, somente 18% dos utentes revelaram ideias 

de morte, pelo que é um ténue resultado perto do esperado, no entanto este resultado conduz a 

algumas reflexões e também a outros números relevantes e a um material que inicialmente não se 

esperava encontrar. Cremos que as ideias de morte deixam de ser evitadas quando o diagnóstico 

da seropositividade é efetivo e segundo Kain (1995), no medo de morrer está por vezes incluído 

ou vivido da mesma forma, o medo de sofrer, o medo de perder qualidade de vida, muito antes de 

efetivamente morrer e do local e meios onde tal poderá suceder. 

Também o pensamento religioso é algo que, apesar de só 9% dos indivíduos o terem referido, 

fazendo com que pareça algo não muito valorizado, é muito referido na literatura, pois muitas vezes 

o destino é entregue a Deus (seja ele qual for) servindo Ele como uma lufada de esperança que 

tudo corra bem e que portanto o resultado do teste seja negativo em detrimento de todas as boas 

coisas que o indivíduo fez na vida, solicitando para não ser castigado por ter “feito uma coisa mal”. 

“Just as clients need to fortify their bodies to defend against the physical attack of VIH, so too they 

need to fortify theire spirits to rally against the desiese’s emotional and psychological assault.” 

(Kain, 1995, p.10). 
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 Sendo que cada indivíduo é um ser biopsicossocial, então a forma como ele reage a 

determinadas situações depende de uma série de fatores diferentes entre si e que logicamente 

diferenciam os próprios indivíduos entre si também. Além do mais, uma alteração quer no físico, 

no psíquico, ou no social, afeta o individuo na totalidade (Goldstein, 1933, cit. por Guerra, 2005). 

 Ora, face a estas diferenças ou características individuais é de prever que perante a espera 

do resultado de um teste VIH, a reação de cada indivíduo traduza um individualismo muito próprio 

e que tal como Guerra (2005) explica, qualquer patologia ou adição agrava o modo como se recebe 

a notícia e tem consequências no modo de lidar com a mesma e de identificar mecanismos de 

adaptação para uma vida diferente. 

 Assim, bem como Kubler Ross (2002), defende que perante uma má notícia, a primeira 

reação é a negação, também Guerra (2005) refere o choque como estado inicial perante a notícia 

da seropositividade, notícia essa a mais temida pelos utentes do CAD e infelizmente dada a alguns. 

«A negação…designa a capacidade para…minimizar a realidade ameaçadora, ignorando-a» 

Twycross, 2001, p. 47).  

A negação resulta do impasse entre o desejo de saber a verdade e o de evitar a ansiedade, no 

entanto, apesar de ser habitual, deverá ser travada quando esta interfere com a aceitação do 

tratamento, com os planos para o futuro ou relações interpessoais. 

Seabra (1996) caracteriza a negação como o sistema adaptativo mais eficaz perante a angústia 

de morte e assim, os indivíduos desenvolvem sistemas adaptativos como modos de resolver esta 

angústia, de duas formas: 

1. Na crença de que se é especial e que portanto podemos arriscar, pois a morte não nos 

encontra, sendo que a mortalidade somente é vista para a terceira pessoa, pelo que a pessoa especial 

e intocável age de forma compulsiva de expressão aberta da agressão e confiança em si próprio, 

ou seja, o foco de controlo está ao nível interno; 

2. Na crença de que se está protegido por um salvador, coisa que é natural no ser humano que 

sempre acreditou num Deus poderoso que ama, protege, observa e salva, que apesar de 

desconhecido à perceção é inexoravelmente bom e ao mesmo tempo aterrador pela sua 

omnipresença, mas detentor dos destinos mundanos. Nesta procura da força fora de si, há uma 

dependência com repressão da agressão, sendo que o foco de controlo do sujeito está ao nível 

externo. 

A cólera é um sentimento normal de adaptação ao diagnóstico, no entanto, se se prolongar 

no tempo, poderá conduzir ao isolamento do doente e mesmo à sua revolta contra os cuidadores o 

que não é de todo benéfico nem para si, nem para as suas relações. 

 Mesmo os indivíduos que numa frieza ou afastamento perentório pareciam não ligar ao 

teste, como se a opção de o fazer fosse tão simples como a opção de tomar chá em vez de café, 
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muitas vezes eram traídos por sintomas físicos, como palpitações, dores de cabeça ou tremores o 

que parece ser usual segundo Hennezel (2002; Guerra, 2005). Poderá ser este suposto afastamento, 

um mecanismo de defesa ao choque do possível positivo. Além do mais, Guerra (2005) refere 

nestas atitudes de indiferença como um mecanismo de negação prolongada que lhes permite 

continuar a ter comportamentos de risco, mas que exerce um aspeto positivo na ansiedade que se 

torna quase inexistente. 

 Voltando ao facto de a temática da morte ter ficado em 4º, com 16 pessoas o terem referido 

ideias de morte, não quer dizer que efetivamente os utentes não a receassem, pois o “confronto 

com a morte é portanto consciente, embora não constantemente presente no psíquico de cada um” 

(Guerra, 2005, p.49), pelo que uma das hipóteses a considerar será o não referir a morte, como 

negação ao choque de sentir a sua existência ameaçada. 

 Guerra (2005) comenta que May, vítima de tuberculose quando a doença não tinha cura, 

explicava que foi na experiência de confronto com a Morte que aprendeu a realmente viver, 

defendendo que a ansiedade existencial é o maior instrumento que temos para que a nossa 

motivação seja crescente e as constantes tentativas de não nos sentirmos ansiosos, somente nos 

fomentam neuroses. 

 Sendo que os valores correspondentes à ansiedade, ao medo, ao desespero e aos pesadelos 

são os mais altos (69, em 89 utentes), não será esta uma forma de esta experiência ansiosa com 

duração de pelo menos uma semana, nos motivar a não repetir o comportamento de risco que nos 

leva a realizar o teste VIH e portanto a vivenciar tamanha ansiedade? 

 E ainda, segundo Guerra (2005, p.51), Frankl concretizou que “toda a pessoa tem que 

entender o destino humano o qual implica o sofrimento e a morte. O trabalho criativo e o amor 

pelos outros são valores supremos, que podem ajudar a resolver essa fatalidade humana”, mas 

atrevo-me a referir que a insegurança que senti naqueles utentes, em 27 pelo menos, se relacionava 

com o receio de serem vítimas de descriminação. Receavam que o amor dos outros não fosse assim 

tão supremo ao ponto de os ajudar a resolver ou aceitar a suposta aproximação do seu fim, que 

poderia ser um “fim contagioso”, e, que o amor dos outros é importante pois é nele que as nossas 

próprias ações fazem sentido. Mas, novamente, esta ansiedade lhes dava força para que sendo o 

VIH negativo, não voltassem a repetir os comportamentos de risco, muito embora este estudo, não 

decorresse no sentido de perceber se efetivamente esses comportamentos de risco seriam 

erradicados, diminuídos ou continuados, muito embora este fosse um tema muito interessante para 

um outro estudo. 

 Por outro lado é de referir que no caso de perturbação prévia, ou simplesmente numa atitude 

de raiva e/ou negação, esses comportamentos risco poderão ser levados ao limite quando da 

confirmação do diagnóstico ou somente planeados quando da espera, numa desconfiança forte do 

resultado positivo. A justificação para este registo de pensamento remete não só para o desejo de 
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vingança de quem o infetou com o vírus, mas também pode ser visto como culpa, no sentido em 

que a continuidade do comportamento de risco irá aumentar a carga viral, portanto numa atitude 

de autopunição e mesmo às ideias suicidas, como foi o caso do relato 32 que dizia que se o teste 

VIH positivo se confirmasse, ele sairia do meu gabinete somente com um objetivo: o suicídio, pois 

jamais poderia permitir que os pais soubessem e que outras pessoas sofressem do mesmo mal por 

um descuido seu. Ao contrário, um resultado negativo iria alterar o seu valor e sentido de vida. 

Segundo Kain (1995), é usual a experiência de culpa e vergonha porque a sida é ainda muito 

estigmatizada, mas não só para os outros como para si mesmos, daí ser benéfico em terapia começar 

por ajudar o cliente a perceber as suas próprias crenças falsas e pejorativas. 

 Assim, adquire grande importância o suporte social bem como, e daí o foco nos outros, não 

só o que estes representam para si, mas a certeza de saber o que representa para eles, sem que o 

estigma do vírus (mesmo quando a infeção ainda é uma incógnita) seja dominador de qualquer 

diferença na relação com os outros e especialmente deles para consigo. Kain (1995) refere ainda 

que é legítimo que utentes sintam medo do preconceito, descriminação e acima de tudo do 

afastamento de quem ama, porque é um facto que esse é um acontecimento comum. Neste estudo, 

o valor correspondente ao medo da descriminação e do preconceito está em terceiro lugar, ou seja 

entre os valores mais altos do sentido que os indivíduos entrevistados davam à experiência de 

eventualmente viver o VIH. 
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