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RESUMO 

A escassez de estudos sobre qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
Brasil motivou a realização da presente revisão literária que, teve como objetivo principal 
a análise da qualidade de vida destes pacientes, a qual engloba adesão ao tratamento, 
alimentação, atividade física, relacionamento pessoal e social, sexualidade, saúde mental 
e terapias complementares. Com o advento da terapia antirretroviral (TARV), tornou-se 
mais importante a avaliação da qualidade de vida dos pacientes portadores do vírus da 
imunodeficiência adquirida (HIV), pois ocorre, simultaneamente, a adesão ao tratamento. 
Foram utilizadas fonte primária de dados disponíveis nas bases de dados da biblioteca 
virtual MEDLINE, LILACS, SCIELO e PUB MED. Esta revisão abrange, portanto estudos 
desenvolvidos antes, durante e após adesão ao tratamento. Os critérios de inclusão foram 
estudos em pacientes portadores do vírus HIV e revisões sobre tal tema, publicados em 
português, inglês e espanhol; os critérios de exclusão foram estudos de revistas, cartas e 
artigos. O presente estudo avaliou o impacto da adesão ao tratamento na qualidade de 
vidas dos pacientes portadores do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV). Os atuais 
fármacos disponíveis podem ser classificados em cinco categorias: análogos de 
nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, inibidores da transcriptase reversa não-
nucleosídeos, inibidores de protease, inibidores de integrase e inibidores da fusão e 
antagonista s de CCR5.  
 

Palavras-chave: AIDS, HIV, Qualidade de vida. 
 

ABSTRACT 
 
The scarcity of studies on quality of life in people living with HIV / AIDS in Brazil motivated 
the development of this literature review that aimed to analyze the quality of life of these 
patients , which encompasses treatment adherence , diet , activity physical , personal and 
social , sexuality , mental health and complementary therapies relationship. With the 
advent of antiretroviral therapy (HAART), has become more important to evaluate the 
quality of life of patients with the acquired immunodeficiency virus (HIV), as occurs 
simultaneously, adherence to treatment. Primary source of data available were used in the 
databases of MEDLINE, LILACS, and Pub Med, SCIELO virtual library. This review 
therefore covers studies conducted before, during and after treatment adherence. 
Inclusion criteria were studies in patients with HIV and revisions on this subject, published 
in Portuguese, English and Spanish; exclusion criteria were studies journals, letters and 
articles. The present study evaluated the impact of treatment adherence on the quality of 
life of patients with the acquired immunodeficiency virus (HIV) Current available drugs can 
be classified into five categories: Nucleoside reverse transcriptase inhibitors, reverse 
transcriptase inhibitors non - nucleoside inhibitors, protease inhibitors, fusion inhibitors and 
integrase and CCR5 antagonist. 

 
Keywords: AIDS, HIV, quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma síndrome de eventos clínicos que 

ocorrem devido a uma grave diminuição da imunidade. Sendo que, esta síndrome é devida a uma 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
(1) 

 Segundo o Ministério da Saúde 
(2)

, o HIV ataca o sistema imunológico, o qual é responsável 

pela defesa do organismo atingindo, principalmente, os linfócitos T CD4+, pois através destes o 

HIV altera o DNA para multiplicar-se, ou seja, produzir novas cópias do vírus. 

 O HIV é um retrovírus, pertencente a subfamília Lentiviridae com genoma RNA 2 que, 

participa do grupo dos retrovírus não-citopáticos e não-oncogênicos que, multiplicam-se através de 

uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma 

cópia DNA, podendo integrar-se ao genoma do hospedeiro. 
(3) 

 O vírus HIV possui um longo período de latência que, pode variar de 1 ano até mais de 10 

anos, ou seja, o vírus multiplica-se no organismo, sem no entanto causar sintomas. 
(4)

 Entretanto, ter 

o vírus não significa, necessariamente, que o paciente é soropositivo. 
(2) 

 A AIDS constitui um dos grandes problemas de saúde pública no plano mundial, já sendo 

considerada uma epidemia. O Ministério da Saúde do Brasil informa a existência de 656.701 casos 

notificados de AIDS, período de 1980 a Junho de 2012. 
(5) 

 A infecção pelo HIV tem sido considerada de caráter crônico evolutivo e potencialmente 

controlável, desde o surgimento da terapia antirretroviral combinada (TARV) e da disponibilização 

de marcadores biológicos, como CD4 e carga viral, para o monitoramento de sua progressão. Tais 

avanços contribuíram  de forma bastante positiva para a vida das pessoas que vivem e convivem 

com HIV. 
(16) 

 Desta forma, pode-se concluir que, esta doença crônica afeta a vida do indivíduo em fatores 

emocionais, físicos e sociais, Sendo que, estes fatores contribuem para o ajuste do paciente a sua 

patologia e da sua percepção do seu impacto na qualidade de vida. 
(6) (7) 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é definida como: “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e do sistema de valores nos 

quais, ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
(10) 

 De acordo com Carr et al 
(11)

, a qualidade de vida é determinada pela extensão em que as 

ambições e esperanças correspondem à experiência pessoal; pelas percepções do indivíduo sobre 

sua posição na vida, levando em conta o contexto da cultura e sistemas de valores em que a pessoa 

vive; e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e conceitos, pela avaliação do estado 
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atual em relação ao ideal, bem como o que as pessoas consideram como fatores importantes em 

suas vidas. 

 Não apenas a saúde, representada pelos domínios físicos e funcionais, é importante para 

entender a qualidade de vida do sujeito diante da situação de doença, mas outros domínios que se 

referem a aspectos sociais e emocionais são de igual valor. 
(12) 

 Entretanto, a qualidade de vida é um aspecto a ser considerado ao longo do processo 

terapêutico da AIDS e é um dos aspectos subjetivos mais utilizados na avaliação do impacto das 

doenças de caráter crônico, podendo ser usada como parâmetro para a tomada de decisões quanto 

aos tratamentos e aprovação de novos regimes terapêuticos. 
(8) (9)

  

 A escassez de estudos sobre qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV/AIDS no 

Brasil motivou a realização da presente revisão literária que, teve como objetivo principal a análise 

da qualidade de vida destes pacientes, a qual engloba adesão ao tratamento, alimentação, atividade 

física, relacionamento pessoal e social, sexualidade, saúde mental e terapias complementares. 

 

 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão literária sistemática dos artigos publicados sobre HIV, AIDS, 

tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV, etapas do tratamento antirretroviral, adesão ao 

tratamento e qualidade de vida dos pacientes portadores do vírus HIV, indexados na base de dados 

do MEDLINE, LILACS, SCIELO e PUB MED. Esta revisão abrange, portanto estudos 

desenvolvidos antes, durante e após adesão ao tratamento. 

Os critérios de inclusão foram estudos em pacientes portadores do vírus HIV e revisões 

sobre tal tema, publicados em português, inglês e espanhol; os critérios de exclusão foram estudos 

de revistas, cartas e artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Identificou-se que, os mecanismos de transmissão estão claramente estabelecidos, sendo o 

principal o contato por relacionamento sexual, contribuindo em mais de 60% dos casos. A 

transmissão sanguínea contribui com 30%dos casos e a exposição do sangue e derivados vem 

apresentando decréscimo em razão do controle feito por sorologia. Tem-se também a transmissão 

entre os usuários de drogas endovenosas, a qual está em constante crescimento, e perinatal, que 

pode ser drasticamente reduzida com o uso de antirretrovirais. 
(5) (19) 
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Segundo Borges et al 
(63)

, o tratamento da AIDS tem como objetivo específico combater o 

HIV, e prevenir e controlar as inúmeras infecções oportunistas (IO). Essas IO acometem o 

indivíduo principalmente a partir do momento em que ele apresenta deficiência imunológica básica, 

a qual é avaliada através de análises clínica e laboratorial, com mensuração periódica de linfócitos T 

CD4. 

 

TRATAMENTO – TARV (TERAPIA ANTIRETROVIRAL) 

 

A terapia antirretroviral de alta potência (TARV) para pacientes vivendo com HIV/AIDS 

resultou em uma redução da morbidade, aumento da sobrevida, melhoria na qualidade de vida, 

supressão da carga viral e prevenção da transmissão transversal em todo o mundo.  
(17) (20) (21) (22) 

Agindo de forma a preservar o sistema imunológico desses pacientes. 
(26)

 A TARV começou a ser 

distribuída gratuitamente no Brasil em 1991, sendo sancionada por lei em 1996, que tornou 

obrigatória a distribuição gratuita dos antirretrovirais (AVR) pelo sistema público de saúde. 
(23) 

O início da terapia antirretroviral pode ser um dos momentos mais difíceis para quem vive 

com HIV, pois uma nova rotina deverá ser incorporada ao seu dia a dia. Os remédios podem fazê-lo 

lembrar a cada momento da própria soropositividade afetando o seu estado de humor. 
(24) 

Do ponto de vista clínico, o início da TARV pode ocorrer em dois contextos diferentes: 

ausência de sintomas, no qual, a indicação de terapia antirretroviral deve-se aos resultados dos 

exames laboratoriais (contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral), quando há risco de progressão 

para AIDS, e presença de sintomas, onde o início da terapia ocorre quando a pessoa já apresenta 

manifestações do quadro de AIDS, com sintomas característicos (perda de peso, febre, diarreia, 

fadiga). 
(18) (25) 

O emprego de novas tecnologias no acompanhamento e tratamento da infecção pelo HIV 

possibilitou o aumento da expectativa de vida e melhorou a qualidade de vida das pessoas; bem 

como a reconstruir os desafios da promoção da integralidade desse indivíduo: na reinserção social, 

no mercado de trabalho e no sistema educacional; o direito de vivenciar a sexualidade, as relações 

afetivas e experimentar a paternidade e maternidade; necessidade de estruturar uma adequada 

adesão ao tratamento por longo prazo; manejo adequado do tratamento para pessoas em terapia 

antirretroviral que vivem com variantes virais resistentes; prevenção e manejo dos danos 

relacionados aos efeitos adversos do tratamento, sobretudo, a síndrome lipodistrófica e as 

dislipidemias; importância do acesso e uso dos insumos de prevenção e a crescente importância das 

co-infecções e tratamento concomitante do HIV com hepatites virais e tuberculose. 
(27) 
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Segundo Carr et al 
(28)

, as conquistas decorrentes da TARV deram à AIDS um caráter 

crônico, o que tornou possível aos portadores de HIV/AIDS a sua reinserção social e regresso à vida 

profissional e afetiva. Resultados de pesquisas atuais mostrem um grande desafio aos profissionais 

da saúde e paciente.
 

 O surgimento de efeitos tardios por causa da imunodepressão vem influenciando 

negativamente na qualidade de vida desses pacientes, e de certa forma assemelhando a condição de 

viver com HIV com características de outras doenças crônicas degenerativas. Entretanto, causas de 

morte advindas da AIDS e de suas doenças oportunistas decaem, mas crescem as causas não diretas 

associadas ao HIV, como eventos cardiovasculares, diabetes, mudança no perfil metabólico, 

culminando, muitas vezes, em síndrome metabólica, desta forma, moldando um novo perfil dessa 

doença que é tratada com a TARV. 
(28)

  

Em 2005, pesquisas evidenciaram que o uso prolongado de TARV, principalmente 

inibidores de protease, teve um impacto importante na Síndrome Lipodistrófica do HIV (SLHIV), 

que é caracterizada pela redistribuição anormal da gordura corporal, alterações no metabolismo 

glicêmico, resistência insulínica e dislipidemia. 
(29)

  

De acordo com Colombrini et al 
(44)

, a eficácia terapêutica é evidente, principalmente, após a 

introdução do conceito de da HAART  ou TARV, que é a combinação dos inibidores de protease e 

transcriptase reversa, de forma a ser extremamente efetiva ma redução da carga viral plasmática de 

RNA para níveis indetectáveis. 

  

PRINCIPAIS FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA AIDS/HIV 

 

Segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites virais, os medicamentos antirretrovirais 

surgiram na década de 1980, para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Embora, eles não 

matam o HIV, vírus causador da Aids, mas ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema 

imunológico. Seu uso é importante para aumentar o tempo e qualidade de vida do paciente portador 

do vírus HIV. 
(40) 

Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel anti-aids para todos os pacientes que 

necessitam do tratamento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 313 mil 

pessoas recebem regularmente os medicamentos para tratar a doença, até Dezembro de 2012. 
(40) 

Portanto, a terapia antirretroviral (TARV) iniciou-se com o uso da zidovudina (AZT), 

inibidor da transcriptase reversa do HIV, testada previamente em doenças oncológicas. 
(42) 

Na atualidade, dispõe-se de um número grande e crescente de agentes antirretrovirais para o 

tratamento do HIV, conforme as classes de antirretrovirais (AVR): inibidores da transcriptase 
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reversa análogos de nucleosídeos (ITRNs), inibidores da transcriptase não análogos de nucleosídeos 

(ITRNNs), inibidores da protease (IPs), inibidores da integrase, antagonistas de CCR5 e inibidores 

de fusão (IsF). 
(41) (43) 

Segundo o Ministério da Saúde, os inibidores da transcriptase reversa análogos de 

nucleosídeos (ITRNs) atuam na enzima transcriptase reversa, incorporando-se à cadeia de DNA que 

o vírus cria, tornando a cadeia defeituosa e como consequência, impedindo que o vírus se 

reproduza. 
(38) 

 Garforth et al 
(47) (48)

, destaca a importância de utilizar fármacos ITRNs como terapêutica de 

primeira linha contra a infecção pelo HIV. Atualmente, no mercado, existem oito fármacos ITRNs: 

zidovudina(AZT), estavudina(d4t), zalcitabina(ddC), lamivudina(3TC), didanosina(ddl), 

abacavir(ABC), emtricitabina(FTC) tenofovir disoproxil fumarato(TDF). 

A partir de pesquisas foram desenvolvidos os ITRNNs que, ligam-se de modo não 

competitivo e reversível a transcriptase reversa, alterando assim sua função. As principais vantagens 

são a ausência de efeitos sobre os elementos formadores do sangue do hospedeiro e a ausência de 

resistência cruzada com os ITRNs. 
(49)

 A principal via de metabolização para os ITRNNs é CYP450 

enzimática. 
(50)

 Existem três medicamentos ITRNNs no mercado: nevirapina(NVP), efavirenz(EFZ) 

e delavirdina. 
(48)

  

Segundo Lavra 
(51)

, a utilização ideal destes fármacos é na terapia combinada com análogos 

de nucleotídeos e  inibidores de proteases, onde a atividade sinérgica deles é mais potente. 

Os fármacos IPs interferem no processamento das poliproteínas no vírion em brotamento e 

resultam em partículas não infecciosas, ou seja, impedem a produção de novas cópias de células 

infectadas com HIV. Porém, o maior problema encontrado para estes fármacos é que, eles causam 

lipodistrofia, que é a redistribuição de gordura de modo que os membros tornam-se magros e a 

gordura é depositada ao longo do abdômen e do dorso superior, e hiperglicemia. 
(49) 

 De acordo com Souza & Almeida 
(48)

, são dez os fármacos capazes de inibir a enzima 

protease: saquinavir(SQV), ritonavir(RTV), indinavir(IDV), lopinavir(LPV/r), nelfinavir, 

amprenavir, atazanavir(ATV), fosamprenavir(FPV), tipranavir e darunavir. 

Os fármacos inibidores da integrase são responsáveis por bloquear a atividade da enzima 

integrase, a qual é responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. Sendo assim, 

ocorre a inibição da replicação do vírus e capacidade de infectar novas células. 
(52)

 Raltegravir, 

também conhecido como MK-0518, fármaco inibidor da integrase, foi aprovado em 2007 pela 

FDA(Food and Drug Administration) para ser utilizado com outros agentes antirretrovirais no 

tratamento da infecção pelo HIV. 
(53) 
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Os inibidores de fusão (IsF), impedem a entrada do vírus na célula e, por isso, ele não pode 

resistir. 38. Estes fármacos são utilizados como terapia de resgate. 
(51)

 Os IsF foram concebidos de 

forma a impedir que o vírus consiga penetrar nos linfócitos e nem sequer inicie a infecção. 
(48) 

 Os compostos concebidos são capazes de bloquear três tipos de interação: bloquear a 

interação da glicoproteína 120 (gp 120) com o CD4; bloquear a interação da gp 120 com os co-

receptores; e inibir as interações com as glicoproteínas 41 (gp 41). 
(48) 

Desde 2003, quatro fármacos foram aprovados pelo órgão norte americano de controle sobre 

produtos alimentícios e farmacêuticos (FDA): enfuvirtida, maraviroc e etravirina. 
(54) 

O desenvolvimento de novas drogas antirretrovirais é um processo dinâmico que é 

continuamente alimentado pela identificação de novos alvos moleculares.  Portanto, estes alvos 

estão em estudo como, por exemplo, inibidores da transcrição, inibidores da Ribonucleose H 

(RNAse H) do HIV e moléculas que inativam a proteína nucleocapsídica. Porém, estão em fase 

clínica inicial, pré clínica ou tiveram seus estudos suspensos. 
(56) 

 

ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

Dois termos são comumente usados com sentidos semelhantes: aderência e adesão. Segundo 

Metha et al, aderência refere-se à conduta do paciente em seguir a prescrição médica, no que diz 

respeito à posologia, à quantidades de medicamentos por horário, ao tempo de tratamento e às 

recomendações  especiais para determinados medicamentos.  O termo aderência pode ser entendido 

de maneira mais ampla, como uma atividade conjunta na qual o paciente não apenas obedecem as 

orientações médicas, mas segue, entende e concorda com a prescrição estabelecida pelo médico. 

Significa que, deve haver um acordo entre o médico e o paciente, relação em que são firmadas as 

responsabilidades de cada um e de todas as outras pessoas envolvidas no processo. 
(32) (33)

  

Segundo a literatura 
(30)

, a supressão viral é essencial para a longa efetividade do tratamento 

antirretroviral e que a supressão parcial leva à falha virológica mais precoce e emergência de 

resistência viral. Portanto, com a potência atual da terapia antirretroviral, a adesão torna-se uma das 

mais importantes variáveis que interferem na efetividade do primeiro esquema antirretroviral. 
(30) (31) 

Na perspectiva de Saúde Pública, a adesão é potencialmente capaz de reduzir o risco da 

transmissão do HIV e de resistência aos medicamentos antirretrovirais. A transmissão de cepas 

virais resistentes é um problema em expansão, fortemente relacionado com a não adesão ao 

tratamento. 
(34) 

De acordo com Leite 
(35) (36)

, uma das maiores dificuldades nos tratamentos de pacientes 

portadores de HIV/AIDS é o alto índice de abandono do tratamento antes do prazo. Por isso, para 
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evitar e até mesmo diminuir o abandono do tratamento, é preciso um acompanhamento do poder 

público, com equipes preparadas para orientar o paciente.  

Portanto, é essencial que o paciente tenha conhecimentos básicos sobre a doença e seu 

tratamento, as formas de transmissão (essencial para a transmissão secundária), a história natural da 

doença, o significado e utilidade dos exames laboratoriais (contagem de linfócitos CD4+ e a carga 

viral) e os possíveis efeitos adversos em curto e longo prazo. Tendo acesso às informações e  

promovendo a própria autonomia, assim, o paciente se fortalece para enfrentar as adversidades 

trazidas pela doença e seu tratamento. 
(37) (38) 

A falência dos esquemas terapêuticos e sua alteração são momentos que merecem especial 

atenção por parte da equipe multiprofissional. Em muitos casos, a troca dos medicamentos é 

vivenciada pelo paciente com um recomeçar, que pressupõe novos efeitos adversos, dúvidas sobre 

relação do organismo as novas drogas e incertezas sobre duração dos novos esquemas. 
(38) 

Castilo 
(39)

,ressalta que, o tema adesão é complexo, apresenta características que variam com 

o tipo de população envolvida e com aspectos regionais, mas tem como ponto comum, a grande 

dificuldade que é tomar uma série de medicamentos com muitas interações e importantes efeitos 

adversos, por um prazo indefinido, muito provavelmente por toda a vida. 

A não adesão ao tratamento com a associação dos antirretrovirais tem sido considerada 

como um dos mais ameaçadores perigos para a efetividade do tratamento, na dimensão individual, e 

para a disseminação da resistência viral, em nível coletivo. 
(45) 

 A resistência é dividida em primária e secundária, sendo que, a primária já está presente 

mesmo antes do uso medicação pelo indivíduo infectado e, a secundária aparece em consequência 

da pressão seletiva exercida pela TARV. 
(46)

  Isto ocorre porque os novos regimes terapêuticos 

parecem exigir do indivíduo que adere o tratamento integração complexa entre conhecimentos, 

habilidades e aceitação, além de outros importantes fatores ligados ao ambiente e ao cuidado à 

saúde. 
(47) 

Segundo Sasaki et al 
(59)

, isto evidencia que, como em outras doenças crônicas, na AIDS é 

fundamental haver uma interação entre o cliente/cuidador e a equipe multiprofissional, de forma a 

favorecer que a complexidade que envolve a continuidade do tratamento possa ser devidamente 

compartilhada. 

As pesquisas destacam que, a não adesão ocorre, em algum grau, tanto em países pobres 

quanto em ricos, e a taxa média de adesão e de 50%. 
(49) (60) 

Entre as dificuldades de adesão à TARV, a principal são os efeitos adversos, ou seja, as 

infecções oportunistas. 
(63) 
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QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 

 

O termo qualidade de vida é bastante abrangente, estando diretamente relacionado às 

experiências individuais, num dado momento dentro de um conceito sociocultural. 
(61)

 Já, a 

Organização Mundial de Saúde, define qualidade de vida como: “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas padrões e preocupações”. 
(62) 

Entretanto, a qualidade de vida relacionada à saúde é considerada um conceito muito mais 

amplo, uma vez que aborda tanto os conceitos de qualidade de vida global quanto aqueles 

relacionados ao próprio estado de saúde. 
(55) 

Existem poucos estudos de qualidade de vida entre as pessoas que vivem com HIV/AIDS 

nos países em desenvolvimento 
(56)

, incluindo o Brasil. 
(57)

  

Há estudos prospectivos que avaliaram o impacto da terapia antirretroviral na qualidade de 

vida dos pacientes virgens de tratamento seguindo o início do tratamento no contexto brasileiro 

de acesso universal à arte e atendimento especializado para HIV/AIDS. 
(58)

 Além disso, a arte é 

capaz de proporcionar um importante impacto sobre a qualidade de vida do paciente, mesmo 

durante o primeiro mês de tratamento. 
(57) (58) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo dos tratamentos farmacológicos da infecção pelo HIV indica que 

aproximadamente 50% dos pacientes não respondem aos tratamentos, TARV, e estas porcentagens 

podem aumentar com o tempo. Os conhecimentos da progressão do HIV e seus tratamentos 

evoluíram muito na curta história da epidemia da Aids, e continuam em constante evolução. Assim 

como, as necessidades psicológicas das pessoas soropositivas também vêm mudando.  

  Constatou-se que, adesão ao tratamento e qualidade de vida são dois aspectos que ocorrem 

simultaneamente, sendo a adesão o estímulo ao tratamento. Geralmente, isso não ocorre de forma 

tão simples na vida do paciente portador de HIV e usuário da TARV, pois a aderência é difícil em 

razão das inúmeras interações medicamentosas, da dificuldade de administração e dos diversos 

efeitos colaterais. Observou-se que a disponibilidade de apoio social é um fator atenuador do 

impacto negativo da soro positividade  na vida das pessoas afetadas, sendo este um recurso pessoal 

externo que pode facilitar a adaptação ao processo da doença.  

 Afirma-se que, até o momento, a melhor forma de controle dessa terrível epidemia é por 

meio de campanhas de prevenção com orientação da população sobre os riscos de transmissão do 
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agente infectante, controle adequado de sangue e hemoderivados, prevenção entre usuários de 

drogas endovenosas e prática de sexo seguro.  
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