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Resumo

As  alterações  psicológicas  e  sociais  associadas  à  infecção  por  HIV/Aids  se 

caracterizam  pela  sua  alta  incidência  e  por  uma  grande  variedade  de  complicações 

manifestadas.  Estudos  mostram  que  tais  alterações  podem  influenciar  a  evolução  da 

doença, diminuindo o número de células CD4+ e aumentando a vulnerabilidade biológica.

O tratamento antirretroviral é uma tentativa de inibir ou retardar a degradação sofrida 

pelo vírus reduzindo sua carga viral, e sua eficácia possibilita ao sujeito viver muitos anos 

sem  que  doenças  oportunistas  características  da  AIDS  se  manifestem.  Entretanto,  a 

aderência ao tratamento está fortemente influenciada pela maneira como a pessoa conduz 

seus hábitos e relações e como vê a si e se sente frente à situação presente.

Tendo em vista essas considerações, este estudo tem como objetivos avaliar sintomas 

de ansiedade e estresse percebido em pessoas que vivem com HIV/Aids e investigar o 

suporte social nessa população.

Os participantes são adultos do sexo masculino e feminino, com idades entre 18 a 65 

anos e portadores de HIV/AIDS em tratamento antiretroviral. São atendidos no Hospital 

São Lucas da PUCRS, Grupo Hospitalar Conceição e em uma ONG de Porto Alegre. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: Inventário de Ansiedade de Beck, 

Escala  de  Stress  Percebido  e  Escala  de  Suporte  Social  para  Pessoas  Vivendo  com 

HIV/Aids. A análise de dados foi feita pela correlação de Pearson.

A  análise  mostrou  que  50,8%  da  amostra  são  do  sexo  masculino;  57,1%  não 

trabalham; 35,0% possuem o primeiro grau completo; 77,5% são heterossexuais; 56,7% 

são solteiros;  77,5% contraíram a doença pela  via  sexual.  A correlação entre Estresse 
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Percebido e Ansiedade foi de 0,631, e entre Estresse Percebido e Suporte Social foi de 

-0,576 (Emocional) e -0,455 (Instrumental).

Os  resultados  obtidos  neste  estudo  apontam  correlação  entre  os  aspectos 

psicológicos  (ansiedade,  estresse  percebido  e  suporte  social)  nesta  população.  Pode-se 

inferir que a rede social é fator de proteção à saúde em relação ao desenvolvimento de 

sinais e sintomas de ansiedade e depressão, e se apresenta como importante interferência 

no padrão de qualidade de vida e assistência à saúde. Portanto, Pode-se, então, considerar 

a necessidade da inclusão de estratégias para o fortalecimento desse suporte, uma vez que 

o indivíduo mais fortalecido dispõe de uma gama maior de recursos para lidar com as 

complicações da doença, evitando o aparecimento de sintomas de ansiedade e depressão.
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