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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Em 1981, a imprensa internacional anunciou a existência de uma nova doença que começava a 

afetar muitas pessoas, sendo a sua nosologia até então desconhecida. Posteriormente, viria a 

ser designada por Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Desde essa data, a SIDA 

disseminou-se por todo o Mundo, independentemente da idade, sexo, raça, religião e extrato 

social. Em 2009, estimou-se que 33,3 milhões de pessoas viviam com o Vírus de 

Imunodeficiência Humana (VIH) em todo o Mundo(1). 

Embora esta síndrome tenha sido inicialmente associada a grupos de risco, atualmente assiste-

se a uma alteração do perfil da epidemia, passando esta a estar relacionada com 

comportamentos de risco. Atualmente, a infeção por VIH tem avançado em grupos sociais 

mais vulneráveis, nos quais a pessoa idosa se encontra inserida. Estudos recentes têm 

demonstrado que nos últimos anos, e principalmente nos países desenvolvidos, a infeção por 

VIH tem afetado, em grande proporção, a população idosa. Nos Estados Unidos da América 

(EUA), em 2007, a proporção de pessoas com mais de 50 anos infetadas com VIH 

representava 10% a 15% do total de pessoas contaminadas. Em Portugal, verificou-se um 

aumento de pessoas idosas e de homossexuais e bissexuais infetados com VIH(2). De acordo 

com a classificação adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a epidemia 

portuguesa é do tipo concentrado, uma vez que as populações com maiores prevalências são os 

grupos vulneráveis. Desta forma, a nossa população constitui uma prioridade na área da 

prevenção(3). Contudo, é de referir que o preconceito, o estigma e a discriminação constituem 

barreiras à implementação de estratégias preventivas(3).  

O surgimento de terapêuticas antirretroviral de alta eficácia para o VIH, em 1996, permitiu um 

aumento significativo na esperança média de vida das pessoas infetadas, retardando o avanço 

da doença e a disseminação de infeções oportunistas. Para além destas conquistas adquiridas 

pela terapêutica para o VIH, verificamos a introdução no mercado de terapêuticas que 

potenciam a atividade sexual neste grupo etário, e o interesse sexual das pessoas idosas. Este 

facto leva a que estas pessoas estejam mais suscetíveis à infeção por VIH, dado que não 

adotam comportamentos preventivos. O aumento da infeção nesta população torna prioritária 

uma mudança no cuidado a este mesmo grupo. Atualmente, dado o caráter crónico da doença, 

torna-se fundamental uma abordagem integral das pessoas, uma vez que é insuficiente resolver 

os problemas biológicos ou orgânicos. É igualmente indispensável o desenvolvimento de um 

cuidado integrado à pessoa infetada que englobe as dimensões psicossocial, familiar e 

económica. Atualmente, a pessoa homossexual com mais de 50 anos é esquecida neste 
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panorama de infeção pelo VIH, não estando os planos de combate ao(à) VIH/SIDA e os 

serviços de apoio social e de saúde adaptados às necessidades biopsicossociais de pessoas com 

estas características.  

Apesar do aumento significativo de pessoas infetadas no grupo etário acima dos 50 anos, a 

verdade é que a maior parte dos estudos e das estratégias de prevenção da doença ainda se 

encontram direcionadas para pessoas com idades inferiores a 50 anos. Dada a realidade 

apresentada, este estudo tem como foco as experiências na convivência com o(a) VIH/SIDA de 

homossexuais com mais de 50 anos. Estas experiências surgem com inúmeros desafios, 

estereótipos e vivências ainda pouco relatadas em estudos recentes. Assim, este estudo 

pretende preencher lacunas existentes na área da Gerontologia, permitindo que pessoas 

homossexuais comecem a ser visíveis na sociedade atual.  

Dada a natureza do estudo, adotamos uma abordagem metodológica qualitativa representada 

pelo método da história oral de Paul Thompson. Segundo o autor, a história oral procura dar 

voz a diferentes narradores, permitindo a construção de um conhecimento a partir das 

vivências e participação de pessoas inseridas em determinados contextos e acontecimentos. 

Deste modo, a experiência de vida das pessoas, representadas neste estudo pelos homossexuais 

com mais de 50 anos, é colocada em destaque. Apesar de todas as terminologias utilizadas para 

descrever relações entre homens, optámos pela terminologia homossexual, uma vez que os 

participantes utilizaram este termo durante as suas narrativas.  

A presente dissertação encontra-se estruturada em nove capítulos. No primeiro capítulo, 

expomos a evolução histórica do(a) VIH/SIDA, conceitos e informações relativamente à 

mesma e dados epidemiológicos mundiais, europeus e nacionais. Abordamos ainda a vivência 

das pessoas adultas idosas com o(a) VIH/SIDA e o impacto psicossocial desta patologia na 

pessoa infetada. Seguidamente, no segundo capítulo, realizamos uma contextualização 

histórica sobre a homossexualidade masculina e sobre a construção de identidade 

homossexual. A homossexualidade em tempos de VIH/SIDA é analisada numa fase posterior 

e, por fim, a homossexualidade e o(a) VIH/SIDA em pessoas com mais de 50 anos de idade. 

Posteriormente, procedemos à descrição do referencial teórico-metodológico (capítulo 3), 

descrevemos a delimitação do estudo (capítulo 4), seguindo-se no capítulo 5 o desenho do 

estudo. Por último, expomos a apresentação dos resultados (capítulo 6), a discussão dos dados 

(capítulo 7) e as respetivas considerações finais e referências bibliográficas.  
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Com o presente estudo, pretendemos contribuir para a identificação de possíveis lacunas na 

convivência de pessoas homossexuais com VIH/SIDA e permitir que, tanto os serviços, como 

a população, se adaptem às necessidades deste grupo social. 
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11..00--  VVIIHH//SSIIDDAA  EE  AA  PPEESSSSOOAADDUULLTTAA  IIDDOOSSAA  

A SIDA foi a primeira epidemia mundial a ocorrer na era moderna dos direitos humanos. A 

SIDA atualmente representa um grave problema de saúde pública, cuja forma de ocorrência 

nas diferentes regiões do Mundo depende, principalmente, do comportamento humano 

individual e coletivo(4, 5). No início da epidemia, esta foi considerada como uma doença 

remetida a determinados grupos sociais de risco, que eram marginalizados devido ao padrão 

social pouco convencional. Contudo, tornou-se uma doença transversal a todas as sociedades, 

grupos sociais e perfis sócio-demográficos(6). As três décadas desta epidemia foram repletas de 

investigações que conduziram ao aparecimento da terapêutica highly active antiretroviral 

therapy (HAART), que visou reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas à infeção por 

VIH, passando a SIDA a ser considerada uma doença crónica. Esta evolução permitiu uma 

melhoria da qualidade de vida e o aumento da esperança de vida das pessoas infetadas(3). O 

impacto desta doença ocorre em diversas áreas da vida pessoal e social, podendo acarretar 

alterações visíveis, para além do facto do grupo social acometido por VIH/SIDA ser 

estigmatizado e discriminado pela sociedade. Desta forma, a pessoa seropositiva pode construir 

uma identidade social estigmatizante em paralelo com a construção social da SIDA. Assim, a 

doença e o sujeito fundem-se, com importantes consequências para a sua estrutura psicológica, 

relações interpessoais e relações com o meio social(6). As campanhas de prevenção são uma 

fonte importante de informação para toda a população, contudo a pessoa idosa não se encontra 

abrangida por estas campanhas de sensibilização. Esta desvalorização das pessoas adultas 

idosas com VIH/SIDA justifica uma análise direcionada a esta população.  

Neste capítulo, descrevemos uma breve evolução histórica e conceções e considerações sobre 

o(a) VIH/SIDA. Posteriormente, descrevemos a situação epidemiológica mundial, europeia e 

nacional, focando o(a) VIH/SIDA na população idosa e a tendência crescente de infeção nesta 

população. 

1.1- VIH/SIDA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

A SIDA revelou-se um desafio para a comunidade médica e científica devido ao aparecimento 

de uma nova entidade nosológica sem precedentes. Foi nos EUA, entre 1976 e 1981, que 

foram detetados os primeiros casos num grupo muito específico, a comunidade jovem 

homossexual da Califórnia e Nova Iorque, que apresentava várias infeções oportunistas e 

cancros raros, resultantes de uma imunodeficiência de causa desconhecida(6). No entanto, 

atualmente, a literatura revela que a história desta doença teve início muito antes do 
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surgimento de casos nos Estados Unidos da América, uma vez que já existiam relatos em 

determinadas regiões de África(7).  

Um estudou evidenciou que a origem do VIH terá sido dos primatas africanos (mangabey, 

babuínos e mandris) que estavam infetados por um retrovírus (SIVcpz) que tinha a mesma 

estrutura do VIH. No entanto, estes retrovírus eram bem tolerados por estes animais, cujas 

defesas imunitárias não sofriam alterações(7). Contudo, entre 1970 e 1980 surgiram outras 

teorias. Na primeira, os investigadores verificaram uma maior prevalência de estirpes virais na 

África Central do que em qualquer outra parte do Mundo. Uma outra hipótese sugeria que o 

vírus existia há muito tempo entre as populações africanas isoladas, sem que provocasse 

quaisquer danos. O vírus seria transmitido de geração em geração, sem qualquer repercussão 

na população. Porém, outras pessoas que não estavam acostumadas a viver com ele 

começavam a apresentar uma vulnerabilidade ao vírus(7). Estas teorias reforçaram a ideia de 

que o VIH seria proveniente de África tendo-se, posteriormente, propagado por todo o 

Mundo(7). Apesar destas descobertas, foi apenas em 1981 que a SIDA ganhou uma maior 

expressividade, devido ao aparecimento de alguns casos de infeções oportunistas raras, como 

sarcoma de Kaposi e pneumonias fúngicas, resistentes a qualquer tratamento(8). 

Mais tarde, para além dos homossexuais, os Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) viriam a reconhecer a existência de mais três grupos de risco: haitianos, hemofílicos e 

toxicodependentes. O reconhecimento dos quatro grupos de risco veio contribuir para que a 

doença fosse vulgarmente denominada como a doença dos ―4H´s‖(9). Posteriormente, mais 

tarde outros autores acrescentaram o grupo dos profissionais do sexo (em inglês hookers), 

passando a designar-se a doença dos ―5H‘s‖(10). Contudo, após alguns anos verificou-se que 

toda a população se encontrava vulnerável à infeção, deixando deste modo de ser restrita a 

grupos de risco(9). 

Apesar da identificação do primeiro caso ter ocorrido em 1981, só em 1982 é que foi registado 

a denominação da doença que começava a afetar todo o Mundo, a SIDA ou AIDS. Esta 

denominação deveu-se ao facto de ser uma doença com diversos sintomas e sinais, que afeta o 

funcionamento do sistema imunitário do Ser Humano, desenvolvendo-se durante a vida da 

pessoa(9, 11). Porém, só mais tarde o agente causador foi isolado e identificado, passando a 

existir um novo retrovirus, o VIH(6).  

Com o crescimento da epidemia nos Estados Unidos da América, as autoridades de saúde, em 

janeiro de 1984, proclamaram a obrigatoriedade da notificação de casos de SIDA, medida que 



VIH/SIDA E A PESSOA ADULTA IDOSA 

7 

em Portugal foi instituída mais tarde(9). Em 1985, foi finalmente identificado o vírus 

responsável por esta síndrome, denominado inicialmente por LAV (Lymphadenopathy 

Associated vírus) ou então por HTLV-III (Human T lymphotropic vírus type III). Ainda, em 

1985, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou os primeiros testes de deteção 

laboratorial da infeção, tornando pela primeira vez possível a confirmação do diagnóstico, até 

então baseado apenas no quadro clínico. Os laboratórios de análise sanguínea passaram a fazer 

o rastreio às pessoas que doavam sangue, reduzindo assim o eventual risco de transmissão por 

via transfusional. Naquela época, foram detetadas também pessoas internadas com os mesmos 

sinais e sintomas, embora os resultados dos testes serológicos para o VIH fossem negativos ou 

dúbios. Estes casos remeteram para novas investigações, levando ao isolamento de um novo 

agente, o VIH 2(9). 

Em 1986, no Congresso Internacional de Virologia, foram aprovadas novas designações para 

os dois vírus responsáveis pela infeção, que passaram a ser denominados por VIH 1 e por VIH 

2 (9).  

O processo de transmissão para o Ser Humano do VIH 2 terá ocorrido de forma idêntica ao do 

VIH 1. A sua origem teria sido também da África, possivelmente da Costa do Marfim, tendo-

se propagado sobretudo para as ex-colónias francesas e portuguesas da África Ocidental. A 

movimentação populacional dessas regiões ocorreu principalmente para a Europa, mais 

especificamente para Portugal, França, Luxemburgo e Espanha, sendo estes países atualmente 

os mais afetados por este tipo de VIH(12). Considera-se que o VIH 2 tenha sido transmitido para 

o Ser Humano através de um vírus de imunodeficiência do macaco SIVsm(9).  

Imensas tentativas foram realizadas para a descoberta de uma vacina com capacidade de tornar 

a espécie humana imune ao vírus, porém as tentativas foram inúteis(13). A primeira experiência 

efetuada foi em 1998 e a segunda em 2000, contudo nenhumas destas tentativas tiveram os 

efeitos desejáveis(8, 13). 

Devido à crescente importância que a epidemia vinha a assumir, em 1997 foi criada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), um organismo de luta contra a SIDA, a Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Em 1998 estipulou-se que o dia 1 de dezembro 

fosse proclamado o Dia Mundial da SIDA. Pretendeu-se que fosse um dia em prol dos direitos 

das pessoas infetadas e de luta contra a discriminação a que eram sujeitas. Em 1991, surgiu o 

laço vermelho como símbolo mundial da luta contra a SIDA(9). 
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As últimas três décadas foram repletas de descobertas que permitiram melhorar a qualidade de 

vida e a longevidade das pessoas infetadas. Todavia, não existe ainda uma cura para a doença 

mais estigmatizante da era moderna. Seguidamente, abordamos as conceções e considerações 

sobre o(a) VIH/SIDA para uma melhor compreensão do vírus e da evolução terapêutica.  

1.2- VIH/SIDA: CONCEÇÕES E CONSIDERAÇÕES  

Toda a evolução permitiu a aquisição de conhecimentos e a compreensão do fenómeno 

VIH/SIDA. O VIH é o responsável pelo desenvolvimento desta síndrome, uma vez que destrói 

determinadas células sanguíneas. O VIH é uma célula esférica que na sua superfície tem 

inúmeras partículas denominadas gp120 (Glycoprotein 120)(7). O gp 120 possui tropismo com 

o recetor CD4 do linfócito T, o que permite que estabeleça ligação com o linfócito(14). Após 

essa ligação, o vírus inicia a sua replicação de forma a contaminar posteriormente as restantes 

células T do organismo(6, 15).  

O vírus do VIH pode transmitir-se através de líquidos biológicos, tais como o sangue, sémen e 

as secreções vaginais, sendo as três potenciais vias de transmissão a via sexual, parentérica e 

vertical(6, 16). A via de transmissão sexual, que ocorre através de contactos sexuais sem 

prevenção, é a principal responsável pela contaminação da infeção pelo VIH em todo o 

Mundo(16); a via de transmissão parentérica, que ocorre após utilização parentérica de material 

contaminado como por exemplo, o sangue ou frações de tecido sanguíneo, seringas e 

agulhas(16) e a via de transmissão vertical, através de contágio vertical mãe-filho ou mãe-

lactente(6, 16). 

Mesmo ocorrendo a transmissão do vírus, se o diagnóstico for iniciado antes dos sintomas, o 

prognóstico da infeção por VIH pode ser largamente melhorado, estando disponíveis a toda a 

população testes de rastreio fiáveis e económicos(3). O diagnóstico pode ser feito através de 

dois teste, ELISA e o Westem(17). O teste ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) é 

realizado numa primeira fase, permitindo à pessoa saber se está ou não infetada. Se este teste 

detetar anticorpos anti-VIH no sangue, significa que a pessoa esteve em contacto com o vírus e 

o resultado do teste considera-se positivo. Porém, sempre que o resultado for positivo é 

efetuado o teste pelo método Western-Blot. Este, para além de permitir a confirmação do 

contágio pelo vírus, também elimina os falsos positivos. Quando estes dois testes são positivos 

a pessoa diz-se seropositiva(18).  

Após a contaminação, o VIH pode ficar incubado no corpo humano por tempo indeterminado, 

sem qualquer manifestação de sintomas(16). Uma pessoa infetada pelo VIH pode não 
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apresentar sintomatologia da patologia, aparentando um estado saudável durante um período 

de tempo que pode persistir por vários anos. O vírus pode ficar, em média, até oito anos sem se 

manifestar(17). Após a infeção existe um período (janela imunológica) em que a pessoa pode 

estar infetada sem, no entanto, ter estabelecido ainda uma taxa de anticorpos em quantidade 

detetável(17). Assim, a pessoa encontra-se infetada sem saber, podendo transmiti-lo a outra 

pessoa, caso não tenha comportamentos preventivos(16).    

O período entre a entrada do vírus no organismo e o diagnóstico da SIDA depende, 

significativamente, dos cuidados que a pessoa tem, nomeadamente de comportamentos 

considerados saudáveis, tais como, uma boa higiene pessoal, boa nutrição, ausência de hábitos 

tabagicos e a prática de desporto(16). Uma pessoa infetada tem SIDA quando, uma ou mais das 

seguintes circunstâncias se verificam: o número de células T helper inferior a 200/mm3 ou 

presença de uma infeção oportunista ou o desenvolvimento um sarcoma de Kaposi(19). 

A imunodeficiência causada por este vírus é progressiva e torna a pessoas suscetíveis a várias 

infeções(20, 21), sendo as infeções oportunistas as principais manifestações da SIDA e a principal 

causa de morte das pessoas infetadas(22). Algumas infeções oportunistas têm uma maior 

prevalência em pessoas com SIDA, tais como a pneumonia por Pneumocystis jiroveci, 

tuberculose, esofagite por infeção fúngica (ex: Candida) ou antiviral (ex.: Herpes simplex ou 

Citomegalovirus), diarreia crónica após infeção por bactérias ou parasitas e meningite 

provocada por fungos(23). Também estão associados à SIDA sintomas resultantes dos efeitos do 

vírus no sistema nervoso, como por exemplo: relaxamento motor, alterações do 

comportamento, demência progressiva e, possivelmente, psicoses(19).   

A OMS distingue quatro estadios, dependendo da situação clínica e dos parâmetros 

imunológicos da infeção: assintomática, estadio inicial, estadio intermédio e estadio final(24). 

No entanto, em Portugal, o Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (CVEDT), baseando-se na classificação epidemiológica da OMS, refere apenas 

três estadios: 

Estadio Assintomático – (células CD4> 500/mm³): corresponde ao período entre o momento 

da infeção e a soroconversão, em que não ocorrem manifestações clínicas, apesar de o VIH 

estar ativo no sistema imunitário. 

Estadio Sintomático não SIDA - (células CD4 entre 200 e 499/mm³): inclui um conjunto de 

sinais e sintomas associados ao VIH ou algumas infeções oportunistas.  
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Estadio de SIDA - só pode ser determinado pela observação de uma série de critérios 

estabelecidos pelos CDC. Entre eles, temos a seropositividade, uma contagem de CD4 inferior 

a 200/mm3 de sangue e a presença de uma das 26 enfermidades especificadas pelos CDC. 

Quando uma pessoa reúne os critérios pré-estabelecidos para que lhe seja diagnosticado o 

estadio SIDA, o diagnóstico permanecerá mesmo que os CD4 aumentem ou a pessoa fique 

assintomática(25).  

Este último estadio, o mais grave da classificação, pode ser retardado pela correta utilização da 

terapêutica antiretrovírica, que pretende retardar a multiplicação do vírus e prevenir o 

aparecimento de infeções oportunistas(16). A terapêutica farmacológica permitiu ao seropositivo 

uma melhor qualidade de vida, esperança de vida e, ainda, tornar esta doença tão 

estigmatizante numa doença crónica como tantas outras. Contudo, no início as pessoas 

infectadas foram ―cobaias‖ das terapêuticas que iam surgindo(26). Assim, foi em 1987 que 

surgiu a terapêutica antirretroviral com o Zidovudina (AZT). Este fármaco, apesar de ter 

efeitos limitados sobre o controlo da doença, acabou por representar uma grande esperança 

para as pessoas infetadas(6, 27). Antes da introdução destes fármacos no mercado as pessoas 

infetadas apenas dispunham de alguma profilaxia para as infeções oportunistas, de forma a 

atrasar a evolução da doença(9). O ano 1996 marca o início da utilização da HAART, 

proporcionando uma onda de otimismo sobre o controle da infeção pelo VIH(6, 28). Nesta nova 

fase de terapêuticas inovadoras e mais eficazes, começou a ser possível uma normalização da 

doença, que passaria a ser encarada como uma doença crónica(6). 

Neste momento, o tratamento das pessoas com VIH/SIDA pode ser dividido em duas 

categorias: tratamento das infeções secundárias ou neoplasias associadas à SIDA e tratamento 

da infeção por VIH(29). No tratamento de infeções secundárias utilizam-se três abordagens: 

prevenção de infeção, tratamento da infeção ativa e prevenção de recorrências de infeção(29). 

Atualmente, existe uma grande variedade de fármacos para o tratamento desta síndrome, 

distribuindo-se em quatro classes de antiretrovirais. Os inibidores da transcriptase reversa 

nucleosídeos (INTR), que foram os primeiros antiretrovirais a serem utilizados(30, 31). Nesta 

classe surge o AZT, contudo este não aumentou a sobrevivência dos infetados com VIH(32). O 

AZT apresenta efeitos secundários gravesi como anemia, neutropenia, leucopenia e 

pancitopenia(18, 30, 31,(33). Posteriormente, surgiram os inibidores da transcriptase reversa não 

                                                   

i
 Pigmentação da pele, unhas e mucosa oral, síndrome de tipo gripal, neuropatia periférica, confusão mental, 

convulsões, ansiedade, depressão e insónia
(33)

. 
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nucleosídeos (INNTR)(30) e os inibidores da protease (IP). Os IP são medicamentos que 

interferem com as proteases virais(19, 30) (Tabela 1). Por fim, os inibidores de fusão (IF) 

representaram uma nova abordagem no combate ao VIH. Atualmente, o tratamento para a 

supressão da replicação do VIH baseia-se na combinação dos três medicamentos: dois 

inibidores da transcriptase reversa e um inibidor das proteases. Deste modo a probabilidade do 

VIH desenvolver resistência aos três medicamentos é menor(19). Assim, é possível a supressão 

máxima e durável da replicação do VIH, o restabelecimento e a preservação da função 

imunológica, a melhoria da qualidade de vida e a redução da morbilidade e mortalidade 

relacionadas com o VIH(23).  

 

Tabela 1: Tabela de medicamentos disponíveis no mercado, segundo a classe e sub-classe
(30)

. 

 

 

 

 

 

Fonte: Souza, 2003. 

Nos últimos vinte e quatro anos, foi notável o número de fármacos disponíveis nos países 

desenvolvidos(34). Em Portugal, a terapêutica antirretrovírica é gratuita, distribuída 

equitativamente e de âmbito hospitalar, permitindo que pessoas com VIH/SIDA possam 

realizar a sua medicação adequadamente(16). 

O aparecimento dos HAART mudou radicalmente a história da epidemia do(a) VIH/SIDA. No 

entanto, as expectativas de uma possível erradicação viral através da terapêutica HAART 

prolongada não se confirmaram e as reações adversas, bem como a emergência de resistências 

aos antirretrovirais constituíram problemas difíceis numa proporção significativa das pessoas 

infetadas. 

Para além dos avanços na indústria farmacêutica, diversos estudos foram realizados para 

encontrar novas formas de prevenção do VIH. Inúmeros trabalhos sobre circuncisão masculina 

e fatores de risco para a transmissão do VIH foram publicados(35). A questão da não-

circuncisão como fator de risco para a infeção pelo VIH foi abordada pela primeira vez na 

INTR INNTR IP 

Zidovudina (AZT) Nevirapina viramune Saquinavir 

Stavudina (d4T) Efavirenz sustiva Ritonavir  

Zalcitabina (ddC) Delavirdina Indinavir 

Lamivudina (3TC)  Lopinavir 

Didadosina (ddI)  Nelfinavir  

Abacavir (ABC)  Amprenavir 
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literatura médica em 1988(35). Os homens sem circuncisão tiveram uma maior probabilidade de 

seropositividade para o VIH, comparando com aqueles circuncidados(35), uma vez que após 

circuncisão ocorre um decréscimo de bactérias na superfície do pénis que participam no 

processo de infeção(36). A circuncisão parece ter efeitos satisfatórios em situações em que o 

homem é VIH negativo e a sua parceira é seropositiva. Nestes casos, a circuncisão pode 

reduzir a transmissão do VIH(37). Esta descoberta pode ter implicações significativas na saúde 

pública, uma vez que se considera que reduz em 60% o risco de um homem adquirir o VIH 

através de sexo heterossexual(36). Um estudo verificou ainda que homossexuais não-

circuncidados tinham o dobro da probabilidade de ser VIH positivo, comparados com os 

circuncidados. De referir ainda que, a circuncisão pode dar uma falsa sensação de imunidade à 

aquisição do VIH, conduzindo ao aumento de comportamentos de risco e também à não 

utilização de contracetivos (preservativo)(38). 

Apesar de todos os progressos científicos ao longo das últimas décadas, o facto de o VIH ser 

transmissível favorece a continuação da sua progressão, sendo corroborado pelos dados 

epidemiológicos. Seguidamente, apresentamos a epidemiologia mundial, europeia e nacional. 

1.3- VIH/SIDA: EPIDEMIOLOGIA 

A SIDA é uma doença infeciosa, considerada um problema de saúde pública em todo o 

Mundo(39), afetando milhões de pessoas(1). Em Portugal, desde a sinalização dos primeiros 

casos, a prevenção da infeção em todas as suas dimensões, revelou-se um desafio 

extraordinário. Os indicadores epidemiológicos e sociais deixam a sociedade portuguesa num 

preocupante lugar na hierarquia dos países da Europa Ocidental, exigindo respostas integradas 

e eficazes(3). Para melhor compreender a situação do(a) VIH/SIDA, apresentamos 

seguidamente a epidemiologia mundial, europeia e nacional. 

1.3.1- Panorama Mundial 

Em 2000, a prevalência mundial da infeção por VIH, era cerca de 33,3 milhões de casos(1), 

verificando-se em 2010, um aumento significativo, com 34 milhões de pessoas a viver com 

VIH (Ilustração 1). A UNAIDS considera que este aumento de pessoas a viver com o VIH/SIDA 

deve-se aos benefícios da terapêutica antirretroviral(40), verificando-se uma diminuição no 

número de mortes relacionadas com a SIDA de 2,5 milhões em 2000 para 1,8 milhões em 2010 

(40). 
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Ilustração 1 – Prevalência global de VIH, 2010. Fonte: UNAIDS, 2011. 

 

Em 2010, observaram-se 2,7 milhões de novos casos de infeções, sendo que 390 000 das 

infeções ocorreram em crianças (Ilustração 2). A UNAIDS revela ainda que o número de novas 

infeções diminuiu 21% desde o pico da epidemia em 1997(40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Prevalência de novas infeções por VIH e mortes relacionadas com a SIDA, 2010. Fonte: 

UNAIDS, 2011. 

 

O número de pessoas infetadas continua a decair no Mundo, tendo a incidência diminuído em 

33 países, dos quais 22 se situam na África sub-Sariana, região mais afetada pela SIDA(40). A 

África sub-Sariana tem 1,9 milhões de novas infeções, sendo a Etiópia, Nigéria, África do Sul, 

Zâmbia e Zimbabwe os países mais afetados. Relativamente aos óbitos ocorridos por SIDA 

nesta região estes foram de 1,2 milhões(40). No Caribe ocorreram 12 000 novas infeções e 9 000 

mortes por SIDA, sendo o sexo desprotegido o principal modo de transmissão(40). No Sul e 
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Sudoeste da Ásia, ocorreram 270 000 novas infeções por VIH e 250 000 óbitos(40) e na Ásia 

Este ocorreram 88 000 novas infeções e 56 000 mortes por SIDA(40). Na Europa Oriental e na 

Ásia Central verificou-se um aumento do número de pessoas com VIH, sendo a Rússia e a 

Ucrânia responsáveis por 90% das infeções estas regiões. Atualmente, nestas regiões existem 

1,5 milhões de pessoas a viver com VIH e o número de novos casos foi de 160 000, sendo que 

ocorreram 90 000 mortes por SIDA(40). No médio Oriente e Norte de África ocorreram 59 000 

de infeções por VIH e 35 000 de mortes por SIDA. Na América latina o número de novas 

infeções estabilizou desde 2000, ocorrendo cerca de 100 000 novas infeções em cada ano, 

sendo que em 2010 ocorreram 67 000 óbitos(40). Quanto à Oceânia o ocorreram 3 300 novas 

infeções e 1 600 mortes por SIDA. No Norte da América, 58 000 pessoas foram infetadas pelo 

VIH e 20 000 pessoas faleceram devido à SIDA. Por fim, na Europa Ocidental e Central 

constatou-se 30 000 novas infeções e 9 900 de mortes relacionadas com a SIDA(40).    

Os valores a nível mundial revelaram-se preocupantes e os valores europeus continuam a ser 

considerados um problema de saúde pública, apesar do declínio do número de infetados. Para 

uma melhor compreensão da problemática Europeia, iremos seguidamente expor o panorama 

europeu da infeção por VIH/SIDA. 

1.3.2- Panorama Europeu 

Na Europa, a infeção por VIH continua a ser um problema preocupante, apesar de existir um 

decréscimo contínuo na Região Europeia da OMS, exceto no Oriente, onde o número de casos 

tem vindo a aumentar (Ilustração 3). Em 2009, foram diagnosticados e notificados 53 427 casos 

de VIH nos 49 dos 53 países da Região Europeia (não sendo contabilizados os dados da 

Áustria, Mónaco, Rússia e Turquia)(41). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Casos de infeção por VIH, por 100 000 habitantes, 2009. Fonte: WHO, 2009. 
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De 2004 a 2009, a taxa incidência de novos casos diagnosticados e notificados de VIH 

aumentou cerca de 30%(41). De acordo com a OMS existem diferenças nas três áreas 

geográficas da Europa (Oriental, Ocidental e Central). A maior taxa de incidência de VIH 

ocorre no Oriente, mais do dobro do que os relatados no Ocidente e mais de 10 vezes que na 

Europa Central(41). 

Relativamente à taxa de casos de VIH por sexos, para os homens esta é de 11,4%, sendo que 

para as mulheres de 5,8%(41). Em 2009, 12% das infeções por VIH, ocorreram em pessoas com 

idades entre os 15 anos e os 24 anos e 35% eram do sexo feminino(41). 

Quanto ao modo de transmissão, a OMS indica que, em 2009, o maior número de casos de 

VIH ocorreu devido à transmissão sexual heterossexual, com 43% (22 805) da totalidade de 

casos notificados. Seguindo-se com 22% (11 775), os usuários de drogas injetáveis e com 18% 

(9 692 casos) os homossexuais (41). Os restantes casos, 1% foram infetados por transmissão 

vertical (de mãe para filho), o que corresponde a 523 casos, e por outras vias (infeção 

nosocomial, transfusão ou uso de outros produtos do sangue), com 127 casos(41).  

Relativamente às tendências de diagnóstico para os 48 países que divulgam os dados desde 

2004, verificamos que existiu uma diminuição do número de casos notificados nos últimos 

anos. Desde 2004, o número de diagnósticos de VIH diminuiu de 12 720 casos para 6 568 

casos em 2009. Ainda nesse mesmo ano (2009), a Europa Central apresentou um declínio de 

0,6 (2004) para 0,3 por 100 000 habitantes. Em contrapartida, no Oriente, existiu um aumento 

de 0,8 para 2,3 por 100 000 habitantes(41) (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Casos de VIH por 100 000 habitantes, pelas três áreas geográficas da UE/EEA, por anos de 

diagnóstico, 2004-2009. Fonte: WHO, 2009. 
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Em 2009, no global existiram 4 650 casos de SIDA diagnosticados nos 27 países da UE (União 

Europeia)/EEA (Espaço Económico Europeu) (exceto dados da Áustria e da Suécia), 

representando uma taxa de 1,0 casos por 100 000 habitantes. Os homens apresentavam uma 

taxa global de 1,4 por 100 000 e as mulheres uma taxa de 0,05(41). As taxas mais elevadas 

foram observadas na Letónia, Estónia, Portugal, e Espanha(41).  

Na UE, as doenças mais comuns relacionadas com a SIDA (dados de 2009) foram: 

pneumocistose (24%), candidíase esofágica (13%) e tuberculose (11%)(41). Comparativamente 

com os países que não pertencem à UE/EEA, as doenças mais comuns foram: tuberculose 

pulmonar (34%), candidíase esofágica (24%) e síndrome de emaciação devido ao VIH 

(16%)(41). No Leste da Região Europeia, as doenças mais comuns entre adultos e adolescentes 

foram: tuberculose pulmonar (38%), candidíase esofágica (25%), síndrome emaciação devido 

ao VIH (16%)(41). 

Quanto ao número de óbitos, na região Europeia, ocorreram 1 776 óbitos durante o ano de 

2009. Este valor é inferior ao total reportado para o ano 2008 (3 379 óbitos) e muito inferior ao 

dos anos anteriores(41). Desde o início da epidemia da SIDA até ao final de 2009, existiram 189 

530 casos de óbitos devido a esta síndrome. Em Portugal, apesar das constantes campanhas 

para evitar a infeção por VIH, os dados epidemiológicos revelam que são necessárias medidas 

adicionais para o combate ao(à) VIH/SIDA. Deste modo, apresentaremos de seguida os dados 

estatísticos referentes ao panorama nacional do(a) VIH/SIDA. 

1.3.3- Panorama nacional 

O primeiro caso de SIDA diagnosticado em Portugal foi em 1983, sendo que até 31 de 

dezembro de 2010 foram notificados 39 347 casos de infeção VIH em diferentes estadios de 

evolução. De acordo com o Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas 

(NVLDI), de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010 foram notificados 2 325 casos de infeção 

pelo vírus de imunodeficiência humana nos vários estadios, sendo apenas diagnosticados nesse 

mesmo ano 1 020 casos (43,9%). Do total de casos diagnósticos em 2010, 350 casos (50,9%) 

encontravam-se em estadio de SIDA, 109 casos (40,2%) em estadio sintomáticos não-SIDA e 

561 casos (41,1%) em estadio portadores assintomáticos (PA)(42). 

Dos 1 020 casos diagnosticados no ano de 2010, 612 dos casos contraíram a patologia por 

transmissão sexual heterossexual, 217 contraíram por transmissão sexual homossexual e 

bissexual, e 147 por consumo de drogas por via endovenosa (Gráfico 2)(42). 
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Gráfico 2 – Casos com data de diagnóstico no ano de 2010. Fonte: NVLDI, 2011. 

 

Durante o ano de 2010, as notificações reportam que, para a categoria de transmissão 

heterossexual, foram registados 60% dos casos notificados (PA, Sintomáticos não-SIDA e 

SIDA); os casos associados à transmissão homo/bissexual corresponderam a 21,3%; e a 

transmissão associada à toxicodependência foi de 14,4%(42). 

Relativamente aos casos de SIDA por sexo, 81,1% dos casos correspondem ao sexo masculino 

e 18,9% ao sexo feminino (um caso não é dado qualquer indicação quanto ao sexo). 

Observando a distribuição de casos por grupo etário, o grupo entre os 20 anos e os 49 anos de 

idade representa 83% dos casos de SIDA. A partir dos 50 anos, esta população representou 

14,7% dos casos, sendo que o grupo etário de 65 ou mais anos de idade correspondeu a 3% dos 

casos (Tabela 2)(42). 
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Tabela 2: Distribuição dos casos de SIDA por grupo etário e género (01/01/1983 – 31/12/20010). 

  SEXO TOTAL 

Grupo etário Masculino Feminino Não referido Nº % 

0 – 11 Meses 24 28 0 52 0,3 

1 – 4 Anos 13 18 0 31 0,2 

5 – 9 Anos 16 10 0 26 0,2 

10 – 12 Anos 7 0 0 7 0,0 

13 – 14 Anos 10 5 0 15 0,1 

15 – 19 Anos 110 62 0 172 1,1 

20 – 24 Anos 927 322 0 1 249 7,6 

25 – 29 Anos 2 327 603 1 2 931 17,9 

30 – 34 Anos 2 794 545 0 3 339 20,4 

35 – 39 Anos 2 359 459 0 2 818 17,2 

40 – 44 Anos 1 658 317 0 1 975 12,1 

45 – 49 Anos 1 047 228 0 1 275 7,8 

50 – 54 Anos 734 164 0 898 5,5 

55 – 59 Anos 454 122 0 576 3,5 

60 – 64 Anos 343 101 0 444 2,7 

65 Anos 400 98 0 498 3,0 

Não referido 56 8 0 64 0,4 

Total 13 279 3 090 1 16 370 100 

Fonte: NVLDI, 2011. 

 

Segundo uma perspetiva evolutiva, a percentagem de infetados por via endovenosa em 2001 

correspondia a 54,2% e em 2010 representava um percentual consideravelmente mais baixo, 

situando-se nos 25,1%. Relativamente à categoria de transmissão por via sexual heterossexual, 

em 2001 a percentagem era de 36,3% e em 2010 subiu abruptamente para 59,4%. Já a 

categoria de transmissão por via sexual homossexual e bissexual deteve uma subida de 5,7 

pontos percentuais de 2001 para 2010, sendo que em 2001 era de 6,3% e atualmente é de 12% 

(Gráfico 3)(42). 
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Gráfico 3 - Casos de SIDA: Tendências temporais nas 3 principais categorias de transmissão. Fontes: 

NVLDI, 2011. 

 

No que refere ao grupo de patologias, as infeções oportunistas (IO) constituem o maior grupo 

associado aos casos de SIDA (87,8%). Nos toxicodependentes as IO representam 92,8%, nos 

heterossexuais constituem 87,7% e nos homossexuais/bissexuais 72,4%. As IO são ainda as 

patologias mais associadas ao número de mortes, destacando-se principalmente a tuberculose 

(41,1%)(42). 

No que concerne à distribuição dos casos de SIDA, segundo a residência, verifica-se que os 

distritos mais afetados pela epidemia são: Lisboa (6 652 casos), Porto (3 715 casos) e Setúbal 

(2 149 casos)(42). 

Em Portugal, a epidemia da SIDA tem características especiais, pelo elevado número de casos 

de infeção pelo VIH 2. Até 31 de dezembro de 2010, registaram-se 513 casos de SIDA pelo 

tipo 2, representando 3,2% dos casos de SIDA notificados. Nos grupos etários de 25 anos aos 

54 anos registaram-se 73,8% dos casos. O grupo etário com mais de 65 anos de idade 

representava 4,7% dos casos registados. As infeções oportunistas (IO) constituem 84,8% das 

patologias associadas aos casos de SIDA por VIH 2, registando-se 6,6% de linfomas e 2,7% de 

encefalopatias(42). 

Em síntese, concluímos que apesar dos esforços mundiais, europeus e nacionais no combate 

ao(à) VIH/SIDA, esta epidemia continua a afetar pessoas em todo o Mundo e de todas as 

classes sociais. As medidas preventivas são, por vezes, esquecidas, conduzindo a um aumento 

crescente do número de pessoas infetadas.  
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1.4- VIH/SIDA: PESSOA ADULTA IDOSA 

Atualmente, o aumento da população idosa é um fenómeno mundial sem precedentes(43, 44). 

Este aumento exponencial do número de pessoas idosas deve-se à crescente expectativa de 

vida, à melhoria geral das condições de saúde; às mudanças dos padrões de saúde e de doença, 

à redução das taxas de mortalidade e à diminuição das taxas de natalidade(44, 45). Assim sendo, 

atualmente existem, segundo as ONU, 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos por todo o 

Mundo(43). De relembrar que, segundo a OMS, a pessoa é considerada idosa quando tem idade 

superior a 65 anos nos países desenvolvidos e 60 anos nos países em desenvolvimento(46). 

Contudo, o mesmo não se verifica numa pessoa infetada pelo VIH. Segundo os CDC, uma 

pessoa com mais de 50 anos infetada com VIH é considerada pessoa adulta idosa, 

encontrando-se diversos autores de acordo com esta terminologia(42, 45-47). No decorrer do 

estudo, esta expressão será aplicada para denominar pessoas com mais de 50 anos infetadas 

com VIH. 

Nos últimos anos, a taxa de incidência de novos casos de infeção VIH/SIDA nas pessoas 

adultas idosas tem-se intensificado, principalmente nos países desenvolvidos(46, 48, 49). Este 

aumento ocorreu devido ao aumento da expectativa de vida, à melhoria na qualidade de vida 

das pessoas idosas e também ao aparecimento de novos fármacos que potenciam a atividade 

sexual das pessoas mais velhas. Por outro lado, o preconceito na utilização do preservativo é 

outra problemática desta faixa etária. A pessoa adulta idosa durante toda a sua vida sexual não 

utilizou preservativo, sendo que numa fase mais adulta rejeitam o uso deste meio de 

contraceção. A criação do preservativo em látex ocorreu em 1880, contudo, só em 1930 é que 

se popularizou(47). Porém, determinados profissionais, que se regiam por ideologias morais, 

consideravam que a utilização do preservativo poderia gerar esterilidade, deterioração sexual e 

tendências suicidas(47). Assim, só com o aparecimento do(a) VIH/SIDA é que o preservativo 

começou a fazer sentido na vida sexual da população. Apesar desta evolução, grande parte da 

população idosa ainda não utiliza o preservativo com naturalidade. Desta forma a doença 

avança sobre uma população fisicamente mais fragilizada, necessitando de uma abordagem 

mais aprofundada devido ao seu estilo de vida e conceções predefinidas(46, 51-53). Na UE/EEA 

os casos de SIDA em pessoas com mais de 50 anos, entre 2004 e 2009, representaram cerca de 

11,8% do total de pessoas contaminadas(41). Relativamente a Portugal, a população infetada 

com mais de 50 anos representa 14.7% do total de infetados desde o início das notificações 

(1983)(42).  
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Quando nos referimos a pessoas adultas idosas infetada pelo(a) VIH/SIDA é necessário 

compreender que esta população encontra-se subdividida em dois grupos: as que estão a 

envelhecer com a doença e as que são infetadas numa idade mais avançada(48). A infeção por 

VIH nas pessoas adultas idosas apresenta particularidades inerentes ao envelhecimento do 

organismo. Nestas pessoas, o curso clínico é mais rápido, com manifestações mais precoces e 

severas, desenvolvendo-se um maior número de infeções e/ou neoplasias oportunistas, 

provavelmente relacionadas com as comorbilidades e o declínio do sistema imunológico 

(imunosenescência)(49).  

A crença de que estas pessoas não são afetadas por esta patologia faz com que o diagnóstico do 

VIH em pessoas adultas idosas seja frequentemente tardio, já que certos sintomas da infeção, 

tais como cansaço, perda de peso e problemas de memória, são comuns em outras doenças 

geriátricas(50-52). De referir ainda, que atualmente permanecem diversos estereótipos na 

sociedade, centrados numa imagem de uma velhice tradicional, na qual ocorrem perdas, 

limitações, incapacidade de procriação, inatividade sexual, fragilidade e vulnerabilidade(53, 54). 

Estas ideias pré-concebidas contribuem para a propagação de mitos e estereótipos negativos 

sobre a velhice. Assim, a comunidade médica pode ser também afetada por esta ideologia 

considerando, que as pessoas idosas raramente possam ser contaminadas pelo vírus VIH. 

Muitos destes veem estas pessoas como assexuadas e, por isso, dificilmente questionam sobre 

a sua vida sexual ou discutem os fatores que reduzem os riscos de ter VIH. Assim sendo, a 

realização do teste pode estar comprometida nesta faixa etária(46, 57, 58). A própria autoperceção 

da população idosa para contrair o VIH é diminuta e, por esse motivo, a maior parte desta 

população não realiza o teste por iniciativa própria(55-57). Deste modo, o diagnóstico em 

momento oportuno fica comprometido e o impacto de um diagnóstico tardio é prejudicial, 

tanto para a pessoa adulta idosa, como para o Sistema Nacional de Saúde (SNS)(55, 56). Apesar 

dos dados epidemiológicos não caracterizarem a via de transmissão prevalente na pessoa adulta 

idosa, há uma previsão de que a transmissão por via sexual seja a dominante(58). 

A própria prevenção de VIH/SIDA realizada através de campanhas entre os maiores de 50 

anos, é algo complexo e representa um desafio para as políticas de saúde pública. Atualmente, 

as campanhas de prevenção, concentram a sua atenção na população mais jovem (entre os 20 

anos e os 34 anos)(59), colocando de parte a população mais idosa. Estudos revelam ainda que 

apenas a aquisição de conhecimento não é suficiente, sendo necessário que os programas de 

prevenção de VIH/SIDA considerem aspetos psicológicos, socioeconómicos e culturais que 

interferem na vulnerabilidade deste grupo etário, antes e depois da infeção(50, 59, 60). A literatura 
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evidencia que, em Portugal, a população ainda se encontra insensível à epidemia do(a) 

VIH/SIDA, apresentado lacunas no conhecimento sobre esta patologia(63-66). 

A altura da divulgação de um diagnóstico de VIH/SIDA requer profissionalismo e um 

ambiente acolhedor, cercado de apoio e informação em todas as faixas etárias. No entanto, 

quando ocorre na população idosa é necessário adaptar discursos e informações para que seja 

percetível para esta população. O profissional de saúde foi considerado em diversos estudos o 

profissional adequado para a transmissão do diagnóstico e de informação pertinente sobre o(a) 

VIH/SIDA(61, 62). Nesta fase é essencial uma planificação terapêutica e trabalhar ativamente em 

aspetos de possível vulnerabilidade da pessoa infetada(47, 63). O conhecimento do diagnóstico 

desperta diversos sentimentos que diferem de pessoa para pessoa. A reação ao diagnóstico pela 

pessoa com VIH/SIDA depende de múltiplos fatores, tais como a sua personalidade, 

conhecimento e experiências relacionadas com a SIDA, via de transmissão, grau de apoio 

disponível e a acessibilidade à medicação antirretroviral(64). A pessoa afetada, em maior ou 

menor grau, sofre alterações emocionais e sociais que requerem uma adaptação à nova 

condição de saúde. Estes momentos podem desencadear sentimentos de ressentimento(44), 

desorientação(44), tristeza(65, 66), arrependimento(66), desespero(44, 67), culpa(42, 72, 73), choque(71-73), 

raiva(67, 68) e depressão(68). Estas adaptações podem ocorrer ao longo de todo o processo de 

convivência com o vírus(68). O próprio diagnóstico de seropositividade para o VIH pode 

conduzir a pessoa a pensar, inevitavelmente, no fim da vida, muito antes da fase terminal(67, 69). 

O contexto social, político, económico e cultural em que a pessoa está inserida marca a forma 

como esta encara a divulgação do diagnóstico(70). As próprias perspetivas futuras das pessoas 

podem ser afectadas por esta nova condição, tanto positivamente como negativamente, 

desencadeando comportamentos e atitudes distintas nos diferentes casos(71). 

A SIDA, para além das vulnerabilidades físicas sentidas pelas pessoas infetadas, é ainda uma 

doença de enorme impacto psicológico e social(72), que combina três conceitos principais: 

doença incurável, morte e práticas sexuais diversas(69). O VIH induz mudanças e necessidades 

tanto na redefinição dos objetivos pessoais, como na situação profissional e nos 

relacionamentos (73). A SIDA requer uma abordagem biopsicossocial, não apenas para a pessoa 

infetada, como também para os seus parceiros sexuais, familiares e cuidadores(53, 74). No 

decorrer da doença diversas alterações ocorrem, desencadeando uma adaptação tanto da pessoa 

infetada como da sua própria família, quando esta última está presente(75).  

Para além dos problemas de índole clínica e fisiológico referentes à doença, outros problemas 

surgem igualmente importantes para a pessoa adulta idosa aquando de um diagnóstico de VIH: 
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informar a família e qual a sua reação e a debilidade física progressiva. O medo de rejeição 

ainda tende a ser frequente, e um dos principais receios das pessoas que vivem com VIH/SIDA 

é sofrer algum tipo de preconceito, discriminação ou estigmatização(70). O medo de rejeição, 

assim como raiva, estado depressivo, estigma e discriminação podem influenciar a decisão de 

uma possível revelação do diagnóstico a terceiros(80, 81). O receio de compartilhar o diagnóstico 

conduz a que muitas pessoas optem pela omissão do diagnóstico e outros revelam apenas a 

familiares e amigos com quem têm relações de proximidade e maior afetividade(61, 71, 82, 83)(76). 

O relacionamento e a comunicação com outras pessoas podem ser afetados pela não 

divulgação do diagnóstico, levando a pessoa infetada a enfrentar sozinha a sua nova 

condição(77). Podem assim ocorrer situações de autoisolamento, em que as pessoas infetadas 

optam por não revelarem o seu diagnóstico para manter a sua rede social. Contudo, estes por 

vezes, evitam conviver com a sua rede social, por se verem constantemente forçados a recorrer 

à mentira(74). O medo de contaminar outras pessoas também pode ser um motivo para o 

autoisolamento(78). Parece existir igualmente uma tendência para revelar a condição de 

seropositividade a pessoas com a mesma orientação sexual(69). A própria revelação do 

diagnóstico no ambiente de trabalho, seja a colegas ou a gerentes, é uma situação difícil, uma 

vez que muitas pessoas em tratamento não se encontram em condições para desempenhar 

determinadas funções, dado que necessitam de tomar medicamentos em horário laboral, e 

ausentar-se para consultas e exames de rotinas(70). Assim, algumas pessoas infectadas optam 

pelo sigilo, devido as discriminações que podem ocorrer na sua actividade profissional(79-81). É 

necessária ainda, uma readaptação do trabalho desempenhado, principalmente em tarefas mais 

exigentes(82). 

O suporte da rede de apoio social é fundamental na vida da pessoa que convive com o(a) 

VIH/SIDA(83). No entanto, requer a divulgação do diagnóstico. Um estudo demonstrou uma 

correlação positiva entre a presença de suporte social e a divulgação da seropositividade, 

contribuindo para menos estados depressivos e melhor qualidade de vida(84). Todavia, outras 

situações ocorrem, como o autoisolamento, como uma opção para a não revelação da sua 

condição clínica(20). Esta situação é preocupante na medida em que a mortalidade e a 

morbilidade são significativamente mais elevadas em pessoas com relações sociais de apoio 

fragilizadas(85). Quando uma pessoa com VIH necessita de cuidados de um equipamento social 

(como por exemplo, lar ou centro de dia) a maioria das vezes estes excluem estas pessoas, 

existindo ainda a falta de profissionais nas instituições para dar apoio psicológico à pessoa e à 

sua família(49). Muitas vezes as pessoas adultas idosas, quando necessitam de apoio social 
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formal, têm que recorrer a instituições de apoio a pessoas com VIH/SIDA, uma vez que são 

rejeitadas nos outros apoios institucionais. Estes equipamentos sociais de apoio a pessoas 

idosas devem tentar restabelecer o espaço privado da pessoa infectada, restaurando o sentido 

de pertença(86). 

Em síntese, após a exposição dos dados, verificamos na literatura que pessoas infetadas com 

VIH/SIDA requerem apoio constante da sua rede social. Esta doença devido ao seu caráter 

biopsicossocial merece uma atenção redobrada por parte dos profissionais de saúde, da 

comunidade em geral e também por organismos de soberania para a elaboração de políticas de 

saúde.  
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22..00--  HHOOMMOOSSSSEEXXUUAALLIIDDAADDEE  EE  VVIIHH//SSIIDDAA  

A homossexualidade não é um comportamento da ―era moderna‖, sendo que é um 

comportamento sexual que existia mesmo antes de Cristo. Verificava-se, naquela altura, a 

existência de relações entre homens que, ao olhar da sociedade, não eram recriminadas(87). 

Durante a trajetória milenar das variadas práticas sexuais, surgiram diversos termos para se 

referirem às práticas sexuais entre homens. A diversidade de termos deve-se às contribuições 

oriundas de várias áreas, tais como: Religião, Medicina, Psicologia entre outras áreas 

científicas. Em apêndice (Apêndice I) destacamos algumas terminologias importantes para a 

compreensão da homossexualidade.  

Deste capítulo, faremos uma contextualização histórica sobre a homossexualidade masculina 

global e uma contextualização histórica da homossexualidade em Portugal. Posteriormente, 

abordaremos a homossexualidade e VIH/SIDA, assim como as três linhas de investigação: 

homossexualidade, VIH/SIDA e pessoas com mais de 50 anos. 

2.1- HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA: ASPETOS HISTÓRICOS  

A denominação de homossexualidade, como é reconhecida atualmente, é uma construção 

relativamente recente, não se aplicando às culturas antigas(88). As relações de intimidade sexual 

e afetiva têm diferenciado, ao longo do tempo, sendo alteradas pelas mudanças culturais e 

históricas. A homossexualidade não é exceção, existindo uma evolução histórica da perceção 

da homossexualidade. Estudos evidenciam que é possível encontrar diversos documentos, 

histórias, pinturas, esculturas, poemas, músicas e mitos culturais relacionados à sexualidade 

entre pessoas do mesmo sexo nas sociedades mais antigas(89, 90). Em distintas tribos indígenas, 

assim como nas sociedades grega, chinesa, indiana e romana, o relacionamento entre homens 

fazia parte da cultura social(88), tendo cada sociedade a sua própria conceção de 

homossexualidade. 

Nas tribos os comportamentos homoeróticos estavam presentes nos rituais de iniciação e nas 

práticas religiosas como parte integrante da estrutura social. A prática social entre homens não 

destoava das normas estabelecidas, sendo o seu conceito diferente do atual. Estudos 

antropológicos, acerca do comportamento das tribos em Papua (Nova Guiné) e nas ilhas da 

Melanésia, evidenciam que a atividade homoerótica pautava a transição para a vida adulta da 

pessoa da tribo(87, 91). O mesmo acontecia na Grécia antiga, uma vez que o homoerotismo 

encontrava-se relacionado ao processo de transição da infância para a idade adulta(91). O 
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hemoerotismo fazia parte da estrutura social, na qual imperava moralmente as relações de 

pederásticas como modelo de satisfação sexual(92). A juventude e o vigor eram cultivados pelos 

gregos, nos ginásios, sendo a nudez masculina praticada durante os jogos(87). Como é possível 

verificar, a noção de homossexualidade é pouco adequada à sociedade Grega devido às 

diferenças culturais e sociais. Por outro lado, a atividade homoerótica não era vista como uma 

escolha excludente à heterossexualidade. Deste modo, na Grécia era exercida uma 

bissexualidade, absorvida e reproduzida no meio social(91).  

Na Índia, a existência de Deuses que eram afetiva e sexualmente bissexuais, hermafroditas, 

travestis e outros transexuais, influenciou a população no mesmo sentido. Para os indianos, o 

sexo não era visto somente para procriação, mas para obtenção de prazer, de tal forma que a 

relação entre semelhantes era natural. Nestas relações eles pretendiam o prazer, sendo que este 

estava relacionado ao misticismo. Assim, a homossexualidade/bissexualidade sempre foram 

tratados de forma natural naquela sociedade(87).  

Na China, o mesmo ocorria uma vez que os imperadores influenciavam a homossexualidade, 

pois cada imperador tinha inúmeros ―favoritos‖. Existia uma grande disputa na corte para se 

tornar um favorito já que, em consequência da relação com o imperador, este era favorecido 

com riqueza e prestígio(87). 

Já a civilização hebraica, que influenciou toda a construção da cultura ocidental, tinha uma 

visão diferente das relações entre pessoas do mesmo sexo. Esta civilização enfatizava 

preocupação relativamente aos assuntos relacionados com a sexualidade. Assim, o casamento 

era uma obrigação religiosa e as relações entre os cônjuges era valorizada(91). Esta civilização 

proibia a masturbação e a homossexualidade era considerada uma atitude abominável, sendo 

punida, em alguns casos, com a morte por apedrejamento(91).  

Relativamente à civilização romana, esta era influenciada pelas tradições antigas, celebrando a 

bissexualidade masculina. Tal como os gregos, havia na civilização romana uma manifestação 

do desejo pelos corpos esbeltos e jovens e a admiração pelo homem adulto, que deveria exercer 

domínio sobre as classes inferioresii(91). Os homens romanos podiam amar jovens escravos, 

mas com algumas restrições. Porém, o Império Romano influenciado pelo cristianismo passou 

a condenar o homoerotismo. No ano 533 d.C., Justino punia o homoerotismo através de 

condenação à fogueira e castração(87, 91). A influência do discurso da igreja foi crescendo e 

                                                   

ii Mulheres, jovens do sexo masculino e escravos, considerados passivos para sua condição de dominados
(91)

. 
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fazendo parte do quotidiano europeu. As normas ditadas interferiram na forma como as 

pessoas se relacionavam consigo mesmas e com os outros(91).  

A influência da igreja na vida quotidiana intensificou-se na idade média. Os clérigos naquela 

época realizavam perseguições contra os praticantes da sodomia, passando a ser relacionada 

com a heresia. A inquisição instituída por Gregório IX, em 1231, teve por objetivo deter, julgar 

e punir os hegeres. Entre 1250 a 1300, a maior parte da Europa promulgou leis contra a 

atividade homossexual que previam a pena de morte(91).  

No século XIV, os ideais da igreja estavam disseminados nas sociedades ocidentais. As 

relações sexuais restringiam-se apenas ao casamento e teriam que respeitar o critério de 

normalidade: a penetração vaginal numa posição pré-estabelecida para que não se desviasse do 

desejado por Deus. A sodomia era considerada como um vício, que deveria ser punido 

veemente. Os homens com práticas homossexuais viam-se obrigados a fugir ou eram exilados. 

Estes valores morais foram, igualmente, impostos a outras culturas durante os processos de 

invasão e conquistas dos novos continentes, ocorridos no período das colonizações(91).  

No século XVII, o movimento da reforma protestante questionou o celibato por parte dos 

padres. Reforçou a ideia de contacto sexual apenas no casamento e para a procriação, 

aumentando a repressão já praticada pelos líderes católicos(93). Em resposta ao movimento de 

reforma, promovido pelos protestantes, a igreja católica realizou uma contrarreforma que visou 

potencializar a perseguição às práticas consideradas heréticas, dentro das quais se encontrava a 

homossexualidade. Como instrumento de controlo moral, foi instaurado o Tribunal do Santo 

Ofício na Europa, incluindo em Portugaliii(91). A homossexualidade comprometia a palavra de 

Deus e a fraqueza da pessoa diante das tentações demoníacas(94), sendo perseguidos e acusados 

de imoralidade, depravação e corrupção(95). No entanto, a homossexualidade sempre existiu, 

em todos os povos e nos mais diferentes status sociais(96). 

Para além de toda a influência política e religiosa, no século XIX a comunidade médica e 

outras classes profissionais contribuíram, igualmente, para a formação do conceito de 

homossexualidade e para a sua marginalização. Durante muito tempo, a homossexualidade foi 

considerada uma patologia, e as pessoas com práticas homossexuais eram tratadas como 

portadoras de distúrbios. Estes poderiam ser de origem biológica, genética ou devido a um 

desenvolvimento psíquico inadequado(97). Deste modo, os médicos classificaram a 

                                                   

iii
 Em Portugal o período de Contra-Reforma coincidiu com a minoridade de D. Sebastião, de modo que 

reinava inteiramente o cardeal Infante D. Henrique, que era também inquisidor-geral 
(91)

. 
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homossexualidade como um ―crime‖, ―doença‖ e ―anomalia‖(92, 96). Para além da classe 

médica, também a Psicologia contribuiu para a marginalização dos homossexuais. Esta classe 

caracterizou a homossexualidade como um resultado de um percurso desastroso, considerando 

mesmo uma anormalidade do comportamento e inversão sexual. Deste modo, a Psicologia, 

segundo alguns autores, contribuiu para a construção de pensamentos e crenças sobre a 

homossexualidade que até hoje são reproduzidos e explicados como verdades por pessoas 

homofóbicas(96). 

As classificações internacionais de doenças seguiram essa mesma ideologia, passando o 

homossexualismo a ser integrado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas relacionados com a saúde (CID), a partir da 6ª Revisão (1948), na Categoria 320 — 

―Personalidade Patológica‖. Manteve-se assim até à 8ª Revisão (1965), no qual o 

homossexualismo saiu da categoria "Personalidade Patológica" para a categoria "Desvio e 

Transtornos Sexuais" (código 302), sendo que a sub-categoria específica passou a 302.0 – 

―Homossexualismo‖. A 9ª Revisão (1975) manteve o homossexualismo na mesma categoria e 

sub-categoria, porém já considerava a existência de opiniões divergentes na comunidade 

científica e médica relativamente à homossexualidade. Assim, colocou sob o código a seguinte 

orientação "Codifique a homossexualidade aqui seja ou não a mesma considerada transtorno 

mental" (88). Contudo, investigações multidisciplinares vieram afirmar que a homossexualidade 

não constituía doença, distúrbio ou perversão. Deste modo, a homossexualidade foi retirada da 

lista oficial de Doenças Mentais (DSM-III) e da American Psychology Association (APA), em 

1970, e da Classificação Internacional das Doenças (CID 10) e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 1993(98). 

Apesar de atualmente a opinião médica e científica considerar a homossexualidade um estilo 

de vida alternativo à heterossexualidade, muitas pessoas, por razões culturais, religiosas e 

morais, consideram que a homossexualidade está associada a práticas maléficas: sodomia, 

desvio, doença, pecado nefasto e crime contra a natureza(96). Está comprovado que 5% a 10% 

das pessoas são atraídas sexualmente por outras do mesmo sexo, sem que tais atrações e 

sentimentos sejam estigmas de anormalidade sexual(18, 99). 

Após todas as repressões políticas e religiosas, surge em 1969 os movimentos de libertação 

homossexual, após o incidente de Stonewall em Nova Iorque, emergindo o termo gay como 

meio para eliminar o teor psiquiátrico por trás da palavra ―homossexual‖. Desta forma, gay é 

um termo politizado, menos estigmatizante e associada à luta pelos direitos das pessoas 

homossexuais(96). Surgiu, recentemente, a terminologia ―homens que fazem sexo com homens‖ 
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(HSH) com o mesmo intuito. Atualmente, existem diversas associações de apoio e de 

valorização da homossexualidade. Como forma de expressão, as manifestações LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros) começaram desde a década de 1980 a usar a 

bandeira arco-íris, a qual é hoje reconhecida mundialmente como o símbolo das minorias 

sexuais. Foi na San Francisco Gay Freedom Day Parade, a 25 de junho de 1978, que esta 

bandeira foi usada pela primeira vez com a intenção clara de simbolizar o orgulho 

homossexual(100). 

Contudo, apesar das revoltas e manifestações ocorridas por parte da LGBT, ainda existe uma 

grande variedade na forma como as relações homossexuais são vistas pela sociedade. Enquanto 

que em certos países a constituição assegura um conjunto de direitos aos homossexuais, 

noutros as práticas homoeróticas são punidas severamente(94). Países como Afeganistão, Arábia 

Saudita, Iémen, Irão e Sudão penalizam a homossexualidade com pena de morte(88). Outros 

países em todo Mundo punem através de prisão superior a 10 anosiv, prisão inferior a 10 anosv, 

repressão por entidades oficiaisvi. Determinados países punem a homossexualidade através de 

agressões físicavii. Em Portugal atualmente a homossexualidade não é punida.  

As reivindicações sociais e jurídicas destas minorias sociais conduziram a que o casamento 

civil entre homossexuais fosse aceite e legislado em diversos países, dos quais destacamos: 

Françaviii (1999), Holanda (2001), Alemanha (2001), Argentina (2003), Espanha (2005), 

Bélgica (2003), Canadá (2005), Portugal (2010) entre outros países(101). A adoção legal de 

crianças por homossexuais é possível na Holanda (2001), África do Sul (2002), Suécia (2003), 

Espanha (2005), Bélgica (2006), Noruega (2009), Dinamarca (2010), entre outros.  

 Atualmente, apesar dos avanços sociais, morais e jurídicos relativamente às minorias sexuais, 

a discriminação encontra-se patente em diversas culturas por todo o Mundo. Esta 

                                                   

iv
 Bahrein, Bangladesh, Barbados, Brunei, Butão, Cabo Verde, Emirados Árabes Unidos, Fiji, Gâmbia, 

Granada, Guiana, Índia, Jamaica, Kiribati, Malásia, Maldivas, Ilhas Marshall, Maurícia, Nepal, Nigéria, 

Niue, Papua-Nova Guiné, Quénia, Ilhas Salomão, Santa Lúcia, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tanzânia, 

Toquelau, Tonga, Trinida e Tobago, Tuvalu, Uganda, Zâmbia e Zanzibar. 

v
 Angola, Argélia, Benin, Botswana, Birmânia, Camarões, Ilhas Cook, Djibouti, Etiópia, Gana, Guiné, 

Kuwait, Libéria, Líbia, Líbano, Malawi, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nauru, Nicarágua, Omã, Qatar, 

Samoa, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Suazilândia, Togo, Tunísia, Uzbequistão e Zimbabué 

vi
 Burundi, Cuba e Egito. 

vii
 Arábia Saudita, Bahrein, Brunei, Irão, Fiji, Malásia, Paquistão e Sudão. 

viii
 Desde 1999, existe um texto de caráter legal para os casais não casados, incluindo os homossexuais: O 

Pacto de Solidariedade. As pessoas que firmaram esse pacto podem beneficiar de algumas das medidas 

fiscais e sociais dos ―casais casados‖ como a herança.  
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discriminação gera a ocultação da identidade sexual, originando que muitos deles assumam 

uma dupla personalidade para se adequar às expectativas da sociedade, sendo que alguns 

optam pelo casamento heterossexual(93, 102). Em Portugal foram igualmente ocorrendo diversas 

alterações ao longo destas últimas décadas relativamente as minorias sexuais. Para uma melhor 

compreensão, apresentamos a contextualização da homossexualidade em Portugal.  

2.1.1- Homossexualidade em Portugal 

Portugal, ao longo das épocas, foi alterando a sua perceção relativamente à homossexualidade, 

tendo o estado português, a igreja católica e a própria comunicação social deixado o seu 

contributo na população sobre as minorias sexuais.   

A população portuguesa é maioritariamente católica, devido sobretudo à tradição e história de 

Portugal. A religião preconiza que a sexualidade é um ato exclusivo de procriação, pelo que 

todas as outras atividades sexuais são vistas como pecaminosas. A religião surge assim como 

um elemento de regulação da sexualidade humana, que atingiu o seu auge com a Inquisição 

Portuguesa em 1536(95). A Inquisição Portuguesa, a partir do século XVI, encarregou-se de 

investigar, julgar e condenar à fogueira pessoas que praticavam a sodomia. Esta visão 

moralista da sexualidade manteve-se até finais do século XX.  

Após a instauração do Estado Novo, a ameaça constante de prisão por ―vícios contra a 

natureza‖ e a ação policial, que recriminavam todos os atos considerados inapropriados para 

essa época, desencadeou a omissão da orientação sexual de diversas pessoas para não sofrerem 

repressões policiais(103, 104).  

Em Portugal, a notícia da Revolta de Stonewallix, e os primeiros movimentos gays e lésbicos 

nos Estados Unidos da América foram praticamente inexistentes(103, 105). A opressão levou à 

inexistência de movimentos associativos gay, lésbico, bissexual ou transgénero antes da 

Revolução de 25 de abril de 1974(105). Após a revolução, que marca o início da Democracia em 

Portugal, o clima de abertura ideológica parecia permitir a aceitação daqueles que o regime 

ditatorial silenciara por quase meio século. Naquele período, emergiram algumas 

manifestações de mobilização LGBT no País(95). O Movimento Homossexual de Ação 

Revolucionária (MHAR)(103) foi o primeiro movimento ativista em defesa dos direitos dos 

homossexuais portugueses, contudo não sobreviveu à reação pública(105). Surgiu, 

                                                   

ix
 Pela primeira vez, gays e lésbicas não se limitaram a apelar a reformas, nem se confinaram ao lugar a que 

eram remetidos. A revolta contra uma série de ações políticas repressivas surgiram num bar de Greenwich 

Village, o Stonewall Inn
(103)

.  
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posteriormente, em 1980, o Coletivo de Homossexuais Revolucionários (CHOR)(103), que 

apesar da sua importância como primeira dinamização coletiva dos LGBT portugueses, acabou 

por extinguir-se dois anos após o seu início(95). Em 1991, no Partido Socialista Revolucionário 

constituiu-se o Grupo de Trabalho Homossexual (GTH), que pretendia consciencializar a 

sociedade dominante para a pressão e discriminação exercida sob as minorias sexuais(95, 105). 

A construção das identidades homossexuais no Portugal contemporâneo terá sido influenciada 

tanto pelo estado português, como pela igreja católica(95). A ambiguidade legislativa tem sido a 

forma de atuação mais característica do Estado Português, que pretendem silenciar as 

denúncias e apaziguar as consciências(95). A legislação portuguesa, relativamente à 

homossexualidade, apresenta mais omissões do que referências explícitas. O código penal, 

durante vários anos, constituiu a única referência em que a homossexualidade foi considerada 

um fator relevante de discriminação, através do artigo 175º. Referindo-se ao “descaminho de 

menores por maiores do mesmo sexo”, o artigo previa que: “Quem, sendo maior, praticar atos 

homossexuais de relevo com menor entre os 14 e os 16 anos, ou levar a que eles sejam por 

este praticados por outrém, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 

240 dias”(103). Porém, o Código Penal de 2007, revogou o artigo 175º e eliminou todas as 

menções à homossexualidade(95). 

Na sequência das reivindicações das associações de defesa dos direitos LGBT e da própria 

comunidade homossexual, assistiu-se, na década de 1997, a importantes alterações legislativas 

no que respeita aos direitos civis das minorias sexuais(106). Desde 1999, que Portugal permite 

que homossexuais, lésbicas e bissexuais sirvam abertamente o exército(107). A Constituição da 

República Portuguesa incluiu nos princípios fundamentais o artigo 13º, no qual abrangeu a 

orientação sexual, referindo que ―ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 

privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, 

língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual‖(108). Em 2003, o Código de Trabalho de 

Portugal incluiu o artigo 22ºx que refere a proibição da discriminação no acesso ao emprego e 

ao trabalho com base na orientação sexual(103, 109). Em 2010, foi aprovado o casamento civil 

                                                   

x
 Artigo 22º da Lei 99/2003, de 27 de agosto ―Nenhum trabalhador ou candidato a emprego pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, 

nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica, 

religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical‖. 
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entre pessoas do mesmo sexo(110), assim como a doação de sangue por homossexuais, embora 

com muita polémica(111).  

Apesar da evolução jurídico-legal ocorrida em Portugal, ainda existem muitos preconceitos 

contra as pessoas homossexuais. A discriminação com base na orientação sexual é vista como 

sendo a mais comum, tendo valores superiores aos da UE(112). Os portugueses afirmam, 

igualmente, sentirem-se menos confortáveis com a possibilidade de ter vizinhos 

homossexuais(112). Deste modo, verificamos que para a maioria da população portuguesa, a 

homossexualidade e a bissexualidade continua a gerar relutância, utilizando-se por vezes a 

agressão física e verbal para expressar esse desacordo, sendo a orientação homossexual 

considerada inferior à heterossexual(113).  

De igual modo, parece existir em Portugal uma maior tolerância para a homossexualidade 

feminina do que para a homossexualidade masculina. Esta diferença deve-se ao facto de aos 

―olhos da sociedade‖ o homossexual não se coadunar com os valores como virilidade e 

masculinidade, sendo encardo muitas vezes como pessoas com comportamentos femininos(113). 

Entre os exemplos mais recentes desta ―rigidez social‖, enfatizamos os ataques homofóbicos, 

através de agressão física, verbais ou de outra índole que afetaram os homossexuais em 

Portugal nos últimos anos(113). Apesar de todas as discriminações evidenciadas, um estudo 

menciona que na sua maioria os jovens portugueses demonstram uma maior recetividade às 

questões relacionadas com o sexo, revelando frequentemente disponibilidade para aceitar a 

diferença sexual(113).  

Devido a toda esta estrutura social, política e religiosa o homossexual português pode optar por 

não revelar a sua orientação sexual, afastando-se da estrutura familiar e dos amigos. Por sua 

vez, este fenómeno significa uma necessária aproximação a pessoas com a mesma orientação 

sexual, através de conhecimentos adquiridos em espaços comunitários, tais como os bares ou 

sedes de associações(95). No âmbito nacional, o meio homossexual é fortemente marcado pelo 

valor da juventude, patente no culto de uma imagem saudável, erotizada, exercitada e 

porventura excessivamente musculada(113). Esta idealização leva as pessoas idosas com práticas 

homossexuais a sofrerem de duplo estigma em silêncio, devido não só à sua idade como 

também pela orientação sexual(114). 

No panorama português verificamos que a discriminação sexual intensifica-se em 

determinadas áreas geográficas, uma vez que parecem ser relevantes as diferenças entre 

Interior e Litoral e entre áreas urbanas. Apresentam-se as áreas urbanas, mais abertas à 
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diversidade sexual, sobretudo entre as novas classes médias, mais escolarizadas e com uma 

mentalidade mais aberta às novas formas de vida(95). As áreas rurais apesar de toda a 

transformação económica e social, apresentam-se ainda muito agarradas aos valores 

tradicionais(113). A região Norte demonstrou-se mais conservadora e religiosa 

comparativamente à região Sul, considerada mais liberal(113). Quanto à religião parece que a 

pessoa homossexual apresenta alguma hostilidade, uma vez que a religião católica influencia a 

perceção social das minorias sexuais(113). Contudo, estudos revelam que sentimentos de revolta 

nem sempre são contrários à fé religiosa, sendo que os homossexuais têm a dimensão religiosa 

presente nas suas vidas, sendo crentes em Deus e identificando-se como católicos(113).  

Nos últimos anos várias personalidades públicas foram assumindo a sua homossexualidade 

perante o país, tais como: Carlos Castro, Ary dos Santos, Guilherme de Melo e António 

Variações. São também conhecidas as associações de defesa, ILGA, Clube Safo, Opus Gay, 

site PortugalGay, entre outros(115) .  

Diante do exposto podemos verificar que estes homossexuais mais velhos foram os primeiros a 

iniciarem os movimentos homossexuais em Portugal e muito antes do aparecimento do(a) 

VIH/SIDA, depararam-se com diversas dificuldades, marginalizações e dificuldade em assumir 

a sua identidade(104). A nossa identidade é a nossa forma de ser e de estar na vida, no entanto 

para muitos homossexuais esta definição torna-se complicada e repleta de conflitos. Após esta 

contextualização da homossexualidade em Portugal, seguidamente apresentaremos como 

ocorre a construção identitária em pessoas homossexuais. 

2.2- HOMOSSEXUALIDADE: CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

O processo de construção de identidade é um processo de autoclassificação no qual a pessoa se 

reconhece(116). O reconhecimento do eu ocorre através das relações com os outros, família, 

escola e grupos sociais, que orientam os projetos identitários(117, 118). Assim, a identidade é um 

elemento primordial da realidade subjetiva que está diretamente relacionada com a sociedade, 

podendo ser mantida e/ou remodelada pelas relações sociais(117, 119).  

A sociedade uniu o conceito de sexo ao de género(96) e, por esse motivo, segundo este ponto de 

vista, é difícil para a pessoa homossexual garantir o seu status social. O homossexual 

interroga-se sobre a questão existencial ―ser ou não ser‖, isto é, assumir-se ou não assumir-se, 

numa sociedade que de certa forma distorce a maneira como gostaria de ser(35). A sexualidade é 

da esfera privada da pessoa. Contudo, e para o homossexual reivindicar o seu direito de 

identidade vê-se obrigado a tornar público algo tão intimo como a sua orientação sexual(120).   
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A influência política é evidente na maioria dos estudos de identidade homossexual que 

enfatizaram as dimensões de resistência e pressão das convenções sociais(121). Historicamente, 

a ―condição de ser homossexual‖ percorreu diversos desafios políticos, religiosos e científicos. 

Estes desafios repercutem-se na atualidade, na construção da identidade do homossexual(121), 

levando a que existam diferentes pontos de vista relativamente ao modo como as pessoas se 

identificam como homossexuais. Neste processo, o ―coming out”/“sair do armário” é um 

fenómeno central, intra e interpessoal que levam ao reconhecimento da identidade sexual(116) . 

Desde a década de 1970, estudos sobre o processo de desenvolvimento da identidade sexual 

marcaram parte dos estudos sobre homossexualidade nas ciências sociais. Na Antropologia, a 

reflexão sobre a identidade tende cada vez mais a retirar a estandardização que o conceito pode 

implicar: “identidades são pensadas em termos situacionais, relacionais e contrastivos; são 

afirmações de resposta política a determinadas conjunturas, articuladas a outras identidades 

em jogo‖ P.9 (121).  

A construção de uma identidade homossexual é uma etapa repleta de conflitos, quer interiores, 

como com a própria sociedade envolvente. Assim, uma autora elaborou um modelo alargado 

para demonstrar qual o impacto do estigma na trajetória de vida na construção de uma 

identidade homossexual(121). Esta autora postula um modelo de seis estadios. O primeiro sugere 

confusão identitária, no qual se dá a perceção de que os próprios pensamentos e atos estão em 

discordância com os da sociedade. No segundo estadio, dá-se a interiorização de ser 

homossexual, fazendo parte de uma minoria discriminada e colocada à parte. Diante disso, a 

pessoa pode seguir diferentes trajetórias, tais como: preservar a identidade homossexual, 

mesmo reconhecendo os seus desafios; reivindicar uma adaptação bissexual ou heterossexual; 

ou ainda, manter uma identidade negativa, que poderá conduzir ao suicídio. No terceiro estadio 

ocorre uma tolerância de identidade, em que se colocam, igualmente, diferentes alternativas de 

reconciliar necessidades pessoais e demandas sociais. No quarto estadio, a tolerância evolui 

para a aceitação da identidade. No estadio cinco dá-se o ―orgulho da identidade‖, crescendo 

assim o número de contactos com pessoas que se assumem como homossexuais. Surge, assim, 

uma perspetiva de valorização da homossexualidade. No estadio seis, denominado síntese da 

identidade, os sentimentos de raiva e frustração são substituídos por uma forma superior de 

aceitação pessoal e pública da identidade homossexual. Este modelo explícita as diferentes 

possibilidades de desenvolvimento na construção de identidade sexual. Esse desenvolvimento 

encontra-se intimamente ligado com as possibilidades sociais existentes no meio em que se 

encontra(121). 
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De uma forma geral, diversos modelos compartilham um conjunto recorrente de 

pressupostos(121). Assim sendo, o primeiro estadio é invariavelmente postulado como o 

momento em que crianças e adolescentes bloqueiam o reconhecimento de seus próprios 

desejos sexuais, seguindo-se um período de experimentação e significação, pautada por 

turbulência e tensão, que poderá conduzir a um senso de que tais desejos podem ser aceitáveis 

e normais. Os modelos tendem a reconhecer a adolescência como etapa crítica privilegiada na 

definição da orientação sexual. Assumem, igualmente, que implicitamente as mudanças 

biológicas associadas à puberdade são um impulso decisivo para aumentar a consciência do 

desejo por pessoas do mesmo sexo. O processo de revelar-se homossexual surge numa etapa 

seguinte e será bem-sucedido se ocorrer sob condições favoráveis de autoajustamento e de 

suporte social(95, 121). 

No entanto, diversos modelos apresentam uma lacuna por considerarem apenas a adolescência 

a única etapa da vida para a construção de uma identidade. Segundo estes modelos, a 

identidade ocorre como um processo no qual as pessoas percorrem etapas definidas de 

transição até atingir uma identidade estável(121). Assim, a maioria dos homens e mulheres, que 

se revelam como homossexuais na idade adulta, teriam construído a sua identidade desde a 

adolescência. Os estudos centram-se, na sua maioria, nas investigações de orientação sexual na 

adolescência, prestando menos ênfase nas restantes etapas do ciclo de vida. Alguns autores 

supõem que a criação de uma autoimagem positiva como homossexual é um processo idêntico 

na juventude, idade adulta ou mesmo na velhice(121). 

Alguns estudos recentes contrapõem-se aos modelos de etapas de desenvolvimento(122). 

Estudos nos EUA têm ressaltado que muitos adolescentes atravessam uma fase de experiências 

homossexuais e heterossexuais antes de estabelecerem uma orientação sexual(123). Para além 

disso, pesquisas em algumas coortes contemporâneas de jovens nos EUA têm observado que 

um número crescente de adolescentes e adultos jovens optam pelo termo ―bissexual‖ para se 

referirem aos seus desejos e estilos de vida(122). Ainda que estas inferências baseadas em 

estudos empíricos, se reflitam apenas em determinadas regiões do Mundo, estas salientavam 

para a diversidade dos processos de elaboração e expressão da identidade sexual relacionada à 

homossexualidade(124).  

A autodenominação por homossexuais é acompanhada, por vezes, de manifestações de 

intolerância da sociedade, através das condenações, recriminações, por parte dos colegas e 

companheiros de escola, que provocam sentimentos de vergonha e autocrítica. Esses 

sentimentos de vergonha e perturbação vêm, por sua vez, a ser minimizados à medida que se 
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intensificam os contactos com outras pessoas que compartilham uma identidade sexual 

semelhante. Segue-se, então, a luta por ―assumir-se‖ diante da família e dos amigos de fora da 

comunidade homossexual, a busca por relações afetivas e, eventualmente, o encontro com um 

ou mais companheiros que se tornam ―parceiros de vida‖(121).  

Atualmente em Portugal, o processo de construção das identidades homossexuais é atravessado 

por muitas tensões, nomeadamente na decisão ou não de assumir a sua homossexualidade. 

Neste ―jogo de aparências‖, os contextos desempenham um papel essencial. Assim, é constante 

a manutenção de uma identidade fragmentada ou de múltiplas identidades, de acordo com o 

contexto onde se insere num determinado momento(113). Contudo, a dignidade e a liberdade do 

ser humano engloba o seu direito à identidade(125). 

Após a construção e aceitação das suas próprias identidades o aparecimento do(a) VIH/SIDA 

veio desmoronar diversas reivindicações que os homossexuais tinham até a data realizado. Para 

perceber as consequências do(a) VIH/SIDA para as pessoas homossexuais, seguidamente 

apresentamos uma contextualização dessa temática. 

2.3- HOMOSSEXUALIDADE EM TEMPOS DE VIH/SIDA 

Durante a década de 1970 surgiram diversos movimentos LGBT que dominaram as questões 

referentes às minorias sexuais. Porém, devido ao aparecimento do VIH/SIDA, estes 

movimentos foram rapidamente substituídos por preocupação(126). Desde o seu surgimento que 

a SIDA ocupa ―o lugar‖ de doença mais estigmatizante da sociedade(126, 127). 

Durante os primeiros anos da epidemia, a excessiva atenção dada às relações homossexuais 

como meio de transmissão, permitiu o recrudescimento do estigma(128). Assim, alguns temas 

considerados tabus para a sociedade começaram a ser encarados e reconhecidos publicamente, 

como, por exemplo, a prática de relações extraconjugais homossexuais ou heterossexuais, as 

relações homossexuais ou os profissionais do sexo. Os primeiros casos de SIDA surgiram em 

1981, em cinco jovens homossexuais até então saudáveis. Todos os jovens tinham sintomas 

que pareciam resultar de alterações do sistema imunitário. Como os primeiros casos foram 

detetados quase exclusivamente em homossexuais de sexo masculino, a imprensa e opinião 

pública começaram por dar à doença o nome de Imunodeficiência dos Homossexuais (Gay 

Related Immune Deficiency, ou GRID) e de Cancro Gay, peste gay ou peste rosa (97, 124, 127-129).  

Assim, a associação entre SIDA e homossexualidade serviu de motivo para o recrudescimento 

de preconceitos contra esta minoria sexual, tornando-se a homossexualidade masculina num 
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sinónimo de SIDA(93, 115, 116). Os homossexuais são de alguma maneira ―culpabilizados‖ e 

discriminados pelo aparecimento desta epidemia(129, 130). Deste modo, estas pessoas sofrem um 

duplo estigma devido à sua orientação sexual e ao facto de estarem infetados pelo VIH(97, 128, 

129). Dados revelaram que o maior número de homossexuais infetados pelo VIH têm cursos 

universitários, sendo instruídos e informados, contrariamente os heterossexuais que apresentam 

níveis de escolaridade inferiores(131). 

A grande difusão da SIDA na população homossexual masculina deveu-se, muito 

possivelmente, ao facto de terem habitualmente, um maior número de parceiros que as pessoas 

heterossexuais(18, 132). Na ausência de um estatuto jurídico e social, que favoreça a perenidade 

da vida a dois, os homossexuais mudam frequentemente de parceiros, quer do ponto de vista 

afetivo, quer sexual. Isto faz com que o risco de contraírem SIDA esteja relacionado com 

relações não protegidas com vários parceiros. A não utilização de métodos contracetivos 

origina uma maior probabilidade dos homossexuais contraírem o VIH(133), comparativamente 

às outras vias de transmissão sexual (Tabela 3). As relações entre homossexuais apresentam 

uma maior probabilidade de infeção (19,3 vezes mais hipótese do que a população em geral), 

uma vez que o ânus é uma zona de maior vascularização e menor elasticidade(134). Portanto, o 

risco de microtraumatismo ocorrerá com maior frequência. A pré-disposição nas relações anais 

está mais ligada aos parceiros passivos, embora os ativos não estejam excluídos de risco(135). 

De referir que a mucosa retal é também muito rica em tecido linfoíde, cuja estrutura envolve 

células com maior capacidade de captação de organismos estranhos (como por exemplo o 

VIH), especialmente à medida que envelhecem(136). 

 

Tabela 3:Probabilidade de infeção por VIH 1 segundo a categoria de Transmissão
(137)

. 

Modo de transmissão Infeção por 1000 exposições 

Mulher – Homem, sexo vaginal não protegido 0,33 – 1 

Homem – Mulher, sexo vaginal não protegido 1-2 

Homem – Homem, sexo anal não protegido 5-30 

Agulhas contaminadas 3 

Transmissão vertical Mãe – Filho 130 – 480 

Exposição a produtos sanguíneos contaminados 900 – 1000 

Fonte: World Bank, 1997. 
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Um estudo dos CDC concluiu que, nos Estados Unidos da América, o número de novas 

infeções estão a aumentar entre os homossexuais. No respetivo estudo, os dados apontam para 

um aumento significativo de infeções em jovens negros que fazem sexo com homens. 

Relativamente aos caucasianos, a maioria das infeções ocorriam entre homossexuais com 

idades compreendidas entre os 30 anos e 39 anos(136). Este aumento de incidência em homens 

homossexuais também foi verificado em Portugal, uma vez que, entre 2001 e 2010, a 

incidência de infeções teve um aumento de 5,7%(42). O risco de infeção permanece alto entre 

homossexuais, tendo-se verificado um recrudescimento de infeções pelo VIH, principalmente 

nos países industrializados(134). O aparecimento do tratamento antirretroviral pode ter 

influenciado este aumento de homossexuais infetados, uma vez que gerou otimismo, 

favorecendo as práticas sexuais desprotegidas(138).  

Quando uma pessoa é informada do diagnóstico do VIH é essencial trabalhar a sua 

sexualidade, uma vez que desde o nascimento até a morte somos sexuados(80). Estudos 

demonstraram que, em geral, as pessoas que sabem que estão infetadas tomam medidas para 

proteger os seus parceiros. No entanto, muitos homossexuais que não estão cientes da sua 

condição, podem inadvertidamente transmitir o vírus para outras pessoas. Além disso, alguns 

homossexuais podem fazer suposições falsas ou possuirem informações incorretas sobre a 

situação sorológica do parceiro(136). Inversamente àqueles que se preocupam, existem ainda 

alguns homossexuais que continuam a ter vários parceiros sexuais e que não utilizam o 

preservativo, agindo como fontes de infeção. Desta forma, rapidamente se atinge um elevado 

nível de incidência de infeção, comparando com a população total, uma vez que a 

probabilidade de infeção é maior(139). Um estudo revela ainda que existe uma tendência entre 

homossexuais/bissexuais de procurarem parceiros sexuais com a mesma situação 

serológica(140).  

As pessoas que vivem com SIDA, além das dificuldades físicas e cognitivas, podem enfrentar 

grandes obstáculos emocionais, psicológicos e sociais para a plena participação nas atividades 

diárias(127, 141). Nestas situações, as famílias e amigos podem ser a fonte de apoio para estas 

pessoas infetadas. Contudo, quando se associa a homossexualidade ao VIH, as famílias e os 

amigos muitas vezes negam a natureza da doença ou abandonam simplesmente as pessoas 

infetadas com medo de serem associados com a doença(142). Neste caso, os amigos surgem 

como uma fonte de apoio social mais importantes do que a família(116). No caso de morte de 

um parceiro, a pessoa, por norma, faz o luto em isolamento, quando a relação era secreta ou 

reprovada pelas famílias ou comunidade(143).  
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Para além das discriminações sociais e familiares, um estudo evidencia que os homossexuais 

experienciam, igualmente, barreiras significativas nos cuidados de saúde, devido à valorização 

do sexo na vida social, e também na recusa dos serviços de saúde no atendimento e tratamento 

diferencial dessas pessoas(144). Assim, pessoas homossexuais podem retardar a procura de 

informação, assistência, cuidados e serviços devido à homofobia e insensibilidade dos 

profissionais de saúde(134). Outro fator que dificulta o acesso ao sistema de saúde, é o facto de 

durante diversos anos a comunidade médica ter tentado ―curar‖ os homossexuais e as lésbicas. 

Esta idealização fez com que pessoas mais velhas LGBT resistam aos cuidados de saúde 

fornecidos pelos serviços de saúde, especialmente serviços de saúde mental(145). Um estudo 

revelou que os profissionais de saúde que mais discriminam as pessoas homossexuais são os 

médicos e os enfermeiros(144). Esta postura deveria ser alterada, uma vez que, os profissionais 

de saúde devem oferecer uma assistência humanizada, individualizada, comprometida, técnica, 

valorizando o Ser Humano, tendo em conta a sua autonomia e as suas necessidades(146). Os 

profissionais devem ser empáticos, afetuosos e comunicativos no cuidado à pessoa com 

VIH/SIDA(147). 

Por vezes os homossexuais preferem não revelar a sua orientação sexual aos familiares, e 

mesmo aos serviços de saúde, por considerarem que a confidencialidade pode não ser 

respeitada. Estas crenças são mais prevalentes em grupo de homens homossexuais mais velhos 

que tenham sofrido de abuso verbal ou físico, prisão, discriminação e opressão(148). Outro fator 

que contribui para a não revelação da sua orientação sexual é o facto de terem vivido uma vida 

em segredo, resultante da homofobia(148). Todavia, um estudo revela que pessoas integradas 

numa comunidade homossexual são consideradas mais felizes e com maior autoaceitação, 

menos deprimidas e com menos medo do envelhecimento. Contudo, a comunidade 

homossexual, muitas vezes, é ageist uma vez que a sua cultura é muito orientada para as 

pessoas jovens(145).  

Por fim, o aumento de incidência de infeções pelo VIH entre homens homossexuais mais 

velhos deve-se também a um resultado da ineficácia das campanhas de sensibilização. Estas 

estão, essencialmente, direcionadas quase que exclusivamente a jovens homens que fazem 

sexo com homens (HSH)(145). Contudo, não é de estranhar que homens homossexuais mais 

velhos, que cresceram durante um período de discriminação, não queiram ser sujeitos a 

qualquer tipo de educação para a saúde, aconselhamento e/ou tratamento associados à SIDA. 

De destacar que outro fator que coloca muitos homens homossexuais, tanto jovens como 

pessoas idosas, em risco de infeção por VIH é o uso ou abuso de substâncias químicas(148).  
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Assim, é essencial a sensibilização do serviço de saúde e apoio social para o aumento do 

número de pessoas seropositivas homossexuais, assegurando que tais serviços sejam bem 

orientados para o seu bem-estar psicossocial(149). De relembrar que as atuais pessoas idosas 

homossexuais vivem a sua orientação escondida, não estando dispostos a revelá-la nos seus 

últimos anos de vida(148). Contudo, é necessário perceber como esses homens envelhecem, em 

termos de saúde física e mental, bem como bem-estar subjetivo, para que os serviços sociais e 

de saúde possam ser adequadamente adaptadas para atender às necessidades específicas deste 

grupo(149).  

Seguidamente, apresentaremos as evidências científicas relativamente a esta temática.  

2.4- HOMOSSEXUALIDADE E VIH/SIDA EM PESSOAS ADULTAS IDOSAS: EVIDÊNCIAS 

EMPÍRICAS  

A revisão da literatura permitiu a identificação de evidências científicas sobre o tema em 

estudo. Para este fim, foi realizada uma pesquisa de literatura de língua portuguesa e inglesa, 

com as palavras-chave ―VIH/SIDA‖, ―Homossexualidade‖, ―Pessoa Idosa‖, ―HIV/AIDS‖, 

―gay men‖ e ―elder people‖. Esta pesquisa foi realizada nas bases de dados Scielo, PubMed, B-

ON, Lilacs, BVS e no jornal The Gerontologist, realizada entre outubro de 2010 e abril de 

2011 e atualizada em outubro do mesmo ano.  

Da pesquisa realizada selecionámos oito artigos, que se encontram no quadro de evidências 

científicas apresentado em apêndice (Apêndice V). Os artigos foram publicados entre 2000 e 

2010, apresentando-se na tabela por uma ordem crescente. Estes estudos foram realizados em 

diversos países, tais como: Brasil (1), Austrália (1), Inglaterra (1), EUA (4) e Espanha (1). 

Assim, verificámos que esta temática é pouco abordada em Portugal, não tendo sido 

encontrado no nosso país nenhum estudo sobre a homossexualidade e o(a) VIH/SIDA em 

pessoas adultas idosas. A maioria dos artigos selecionados seguiu uma abordagem quantitativa 

(n=6), recorrendo a questionários para a recolha de dados. Deste modo, fica evidente que 

vivências narradas por pessoas homossexuais com VIH/SIDA não são identificadas na 

literatura científica. 

O estudo 1(150) centrou a sua atenção para as redes de apoio de pessoas homossexuais. Neste 

estudo, ficou evidente que a orientação sexual e a extensão da rede de apoio não se encontram 

relacionadas. Os participantes revelaram que os membros que oferecem melhor apoio são os 

amigos, seguindo-se os parceiros/companheiros e os familiares. Relativamente ao tipo de apoio 

fornecido pelas redes, aferimos que os companheiros são a principal fonte de apoio emocional, 



HOMOSSEXUALIDADE E VIH/SIDA  

41 

sendo que o apoio instrumental e diário é fornecido principalmente por metade da rede de 

apoio (companheiros(as), conjugues). Os participantes deste estudo, encontram-se 

moderadamente contentes com a prestação do apoio que lhes é ministrado.  

É de salientar que o estudo ainda menciona que um terço dos familiares e parentes não 

conhecem a orientação sexual dos participantes e que por norma quem sabe a orientação sexual 

da pessoa idosa são os parceiros ou amigos próximos. A maioria das pessoas idosas lésbicas e 

homossexuais revelam a sua orientação para as pessoas que lhes prestam assistência, mas a 

revelação para toda a sua rede de apoio depende da personalidade de cada pessoa. A prestação 

de apoio é mais satisfatória quando esta é prestada por pessoas que sabem a sua orientação. 

Relativamente à saúde mental dos participantes, esta foi consideravelmente melhor quando 

tinham uma forte rede de apoio. Para os LGBT que vivem com um(a) companheiro(a), o índice 

de solidão foi consideravelmente mais baixo. O estudo 7(151) refere que pessoas com elevados 

índices de solidão e estigma encontram-se relacionados com sintomas depressivos. 

Verificámos ainda que pessoas idosas com depressão têm uma menor perceção de saúde, 

menor interação social, menor funcionamento cognitivo, mais dor e menos vitalidade. Tendo 

em conta apenas os fatores demográficos, observámos que as minorias sexuais e o aumento da 

idade apresentam valores significativos para o aumento da depressão major. Relativamente aos 

indicadores de saúde, verificámos que os mais significativos são as funções cognitivas e a 

fadiga, sendo que a solidão e o estigma associado ao(à) VIH/SIDA também foram 

considerados relevantes para a incidência de depressão major.  

Um estudo evidenciou que a maioria das pessoas idosas homossexuais fez o teste de despiste 

de VIH antes do aparecimento das terapêuticas antirretrovirais (6)(149). O estudo revelou que os 

homossexuais mais velhos tomam mais antirretrovirais do que os mais jovens. Outro dado 

importante demonstra que homens mais velhos têm mais doenças cardiovasculares e hapatite C 

do que os mais jovens. Este grupo etário mais idoso apresentou um baixo nível de escolaridade 

e viviam em áreas urbanas, sozinhos e em situação de pobreza. Como revela o estudo 5(152), os 

homossexuais e lésbicas preferem escolher um emprego com baixos rendimentos, mas no qual 

possam revelar a sua orientação sem serem discriminados. Consideram, assim, que a sua 

orientação levou-os a escolher trabalhos mal pagos, refletindo-se depois nos rendimentos 

adquiridos para a velhice.  

O estudo 6(149), descreve ainda que o contacto com as organizações de VIH/SIDA aumentam 

com a idade e que todos os homens VIH-negativos relataram que a sexualidade é mais 

importante do que aqueles que têm VIH. 
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Diversos estudos centraram a sua atenção para os riscos que a população homossexual tem de 

adquirir o(a) VIH/SIDA e quais os seus comportamentos de risco. Deste modo, o estudo 2(153) 

realizou uma comparação entre homens que fazem sexo com homens e a idade de risco de 

infeção para o VIH. A relação entre a idade e o risco de infeção não foram significativos no 

estudo. Em contrapartida, este estudo revelou que a população jovem homossexual tem maior 

probabilidade de infeção uma vez que os jovens têm uma fraca adesão ao preservativo, tendo a 

população idosa mais propensão para utilizar os corretos meios de proteção. Outro dado do 

estudo revela que relações ocasionais entre pessoas mais novas e pessoas mais velhas podem 

gerar um maior risco de infeção em ambas as coortes populacionais. Este fenómeno acontece 

uma vez que a utilização de preservativo não é uma prática comum e as relações ocasionais 

ocorrem com grande frequência, passando a infeção para as suas coortes de idades. O estudo 

3(154) corrobora os dados do estudo 2(153), uma vez que as relações esporádicas são as mais 

praticadas por homossexuais e cerca de metade da população entrevistada envolve-se em 

relações sexuais desprotegidas. Outro dado evidencia que as pessoas informadas sobre o(a) 

VIH/SIDA envolvem-se em relações desprotegidas em menos proporção. Por outro lado, os 

homossexuais mais jovens são os que se envolvem com maior frequência em relações 

desprotegidas e as pessoas com menor grau de escolaridade também são mais propensas a 

essas práticas. Em contrapartida, homossexuais que não têm conhecimento de nenhuma pessoa 

com VIH/SIDA, envolvem-se frequentemente em relações desprotegidas, em comparação com 

aqueles que têm conhecimento de casos de VIH/SIDA.  

No estudo 8(138) verificámos que a proporção de homens que realizaram o teste VIH aumentou 

consideravelmente e a prevalência de VIH foi constante, ao longo dos anos (1995-2006). 

Porém, aumentou o número de participantes a afirmarem ter relações ocasionais nos últimos 

anos e decresceu o uso do preservativo nesta minoria sexual. Outro dado significativo foi o 

aumento de consumo de drogas e de bebidas alcoólicas antes e após as relações sexuais. As 

drogas mais utilizadas são os nitritos, cannabis e a cocaína. O mesmo se verificou no estudo 

4(155) no qual homens que praticam sexo propositadamente sem preservativo consomem mais 

drogas (anfetaminas, barbitúricos, cocaína, marijuana). 

No estudo 8(138) averiguámos também que os participantes do estudo referiram prestar menos 

atenção e menos preocupação em ter relações de risco e de não usarem preservativo. O estudo 

4(155) evidencia dados semelhantes, uma vez que se intensificaram as práticas sexuais sem 

preservativo de forma intencional, prática denominada por barebackers. Neste estudo ficou 

evidente que os barebackers esquecem-se mais vezes de realizar a medicação e também têm 
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baixa responsabilidade por práticas de sexo seguro. Assim, a maioria dos barebackers VIH-

positivos afirma ter sexo com homens com ambos os estatutos serológicos, seguindo-se os que 

fazem apenas com pessoas VIH positivo. Posteriormente, uma menor percentagem respondeu 

fazer sexo sem proteção com pessoas que não sabiam o seu estatuto serológico e, por fim, uma 

pequena percentagem afirma apenas realizar sexo com pessoas VIH negativo.  

Assim, ficou evidente que os estudos centralizam-se principalmente em averiguar quais os 

riscos que potenciam as pessoas homossexuais a terem uma elevada incidência de VIH/SIDA. 

Estes estudos são de grande importância uma vez que permitem identificar possíveis riscos e, 

consequentemente, aumentar as ações de prevenção nesse domínio. Porém, as vivências de 

pessoas com VIH/SIDA foram pouco relatadas na literatura, não permitindo, deste modo, uma 

adequada assistência às suas necessidades, fragilidades e desejos. Assim sendo, neste estudo 

optámos por uma abordagem qualitativa, permitindo-nos dar voz a estas pessoas, conhecendo, 

assim, as suas experiências de vida. O método da história oral de Paul Thompson mostrou-se o 

método mais adequado para concretizar os nossos interesses. Este método será descrito com 

mais detalhe no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIH/SIDA: NARRATIVAS DE HOMENS HOMOSSEXUAIS COM MAIS DE 50 ANOS   

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

33..00--  RREEFFEERREENNCCIIAALL  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO    

A história oral moderna surgiu após a segunda guerra mundial, primeiramente com o intuito de 

entrevistar figuras da elite política. Posteriormente, Paul Thompson utilizou este método para 

dar voz às minorias e aos excluídos pela sociedade. Deste modo, a história oral foi considerada 

um dos muitos métodos possíveis da abordagem qualitativa(156).  

A história oral é uma história construída em torno das pessoas, as quais têm um papel crucial 

na sua construção. Os participantes tanto podem ser líderes, como qualquer outro membro 

desconhecido da comunidade. Este método permite que pessoas menos privilegiadas e mesmo 

as pessoas idosas, frequentemente esquecidas e fragilizadas, conquistem a sua dignidade e 

autoconfiança. Esta valorização deve-se ao facto de estas pessoas reviverem a sua própria vida 

e fornecerem informações importantes às gerações mais jovens(156). 

O historiador é desta forma convidado a olhar pelos olhos do entrevistado, seja ele um líder 

político, um operário ou uma pessoa com VIH/SIDA, rompendo as fronteiras existentes entre o 

historiador e o informante. 

Deste modo, o historiador vai para a entrevista aprender, isto é, sentar-se ao pé de outros que, 

por provirem de uma classe social diferente, ou por serem menos instruídos, ou mais velhos, 

sabem mais a respeito de um contexto social específico(156). A reconstrução da história torna-

se, ela mesma, um processo de colaboração muito amplo, em que os informantes devem 

desempenhar um papel crucial. Ao atribuir um lugar central, damos ênfase à sua história de 

vida e visão do Mundo, sendo este um grande benefício para a construção da história.  

A história oral pode ser construída através de três formas distintas: narrativa de uma história de 

vida, coletânea de entrevistas e análise cruzada(156). A Narrativa de uma história de vida é 

utilizada quando há uma narrativa individual extremamente completa e com conteúdo 

qualificado, prescindindo desta forma de outras narrativas. Não pressupõe que a história seja 

apenas uma biografia individual, pode ser usada para transmitir a história de uma 

comunidade(156). A Coletânea de entrevistas é utilizada quando se pretende uma construção e 

interpretação da história num sentido mais amplo, agrupando várias narrativas em torno de um 

tema comum(156). A Análise cruzada assume um caráter mais analítico, as citações de histórias 

de vida tendem a ser mais curtas e surgem associadas a outras fontes(156).  

Das três propostas apresentadas, concluímos que a mais adequada ao estudo em questão é a 

coletânea de entrevistas, uma vez que nos vai permitir compreender de uma forma mais ampla, 

recorrendo a diversas histórias de vida, as vivências de homossexuais masculinos com 
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VIH/SIDA na sociedade portuguesa. Assim, a história apresentada é mais rica e com conteúdos 

com significado para as pessoas que deram voz ao estudo. 

A construção da história oral é realizada através de entrevistas, que devem ser gravadas com 

recurso a um gravador de voz. A gravação não só permite que a história seja registada em 

palavras faladas, como demonstra como é rica a capacidade de expressão de pessoas de todas 

as condições sociais(156).  

Ao entrevistador são requeridas qualidades essências, tais como: interesse e respeito pelos 

outros como pessoas e flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de demonstrar 

compreensão e simpatia pela opinião deles e, acima de tudo, disposição para escutar o 

conteúdo da conversa, tentando não interromper o pensamento do entrevistado. O historiador 

oral deve deixar a entrevista fluir, sem nunca procurar controlá-la. Contudo, pode desempenhar 

o papel de orientador, isto é, pode orientar a entrevista procurando sempre fazer o menor 

número de perguntas possível. Deve, ainda, despender todo o tempo necessário para que a 

pessoa entrevista construa o seu discurso de forma coerente(156). 

O entrevistador deve realizar a entrevista num local calmo, no qual o informante se sinta 

tranquilo. De referir que, por norma, é melhor ficar sozinho com o informante, já que a 

completa privacidade proporcionará uma atmosfera de total confiança em que a franqueza se 

torna possível. A presença de outra pessoa na entrevista não só inibe a franqueza, como exerce 

uma subtil pressão no sentido de um testemunho socialmente aceitável(156). 

O processo de transcrição, após a recolha das narrativas, deve ser efetuado pela mesma pessoa 

que realizou a entrevista, para que haja uma maior garantia de precisão e coerência para com o 

discurso do entrevistado. Os registos áudio devem ser transcritos integralmente, com rigor e 

vivacidade, através do uso da pontuação.  

A etapa seguinte consiste na avaliação do material recolhido, verificando a sua coerência 

interna. A leitura integral da entrevista é fundamental para o seu entendimento como um todo. 

O essencial é procurar compreender a entrevista de modo sensível e humanista para interpretar 

os significados, dar mais dinamismo à narrativa e retirar determinadas conclusões. De salientar 

que os factos e as opiniões não são suficientes na construção da história. É necessária 

criatividade para que transpareça a consciência histórica das pessoas. A recolha de um número 

elevado de entrevista favorece ainda, a presença de factos únicos e a possibilidade de comparar 

diferentes contextos. Os conteúdos devem ser organizados por categorias, inicialmente restritas 

e específicas, que se vão moldando ao longo da fase precedente, a interpretação. As evidências 
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orais são relacionadas com os modelos teóricos, requerendo flexibilidade e criatividade da 

parte do investigador para julgar os trechos mais expressivos e construir a consciência histórica 

das pessoas(156).  

Na fase de interpretação, os dados contrapõem-se às evidências descobertas com o referencial 

teórico escolhido. De forma a preservar a qualidade da análise, todas as referências objetivas e 

subjetivas das entrevistas devem ser resgatadas, para que a reinterpretação das vivências 

passadas seja compreendida(156). 

Em suma, a história oral não é necessariamente um instrumento de mudança. Não obstante, 

este método pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade 

da história. A história oral deve ser realizada de forma rigorosa para que as evidências 

recolhidas expressem uma comunidade ou cultura. Em alguns campos, a história oral pode 

resultar não apenas numa mudança de enfoque, mas também na abertura de novas áreas 

importantes de investigação(156).  
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44..00--  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  DDOO  EESSTTUUDDOO    

Os estudos sobre o(a) VIH/SIDA têm incidido principalmente na população jovem ou em 

idade reprodutiva, ignorando pessoas idosas. A invisibilidade desta população advém de 

muitas conceções erróneas e representações sociais que prejudicam a prevenção e o 

diagnóstico nesta idade. O presente estudo alia dois conceitos pouco discutidos na investigação 

académica: pessoas idosas com VIH/SIDA e homossexualidade. Este estudo surgiu pelo facto 

de em Portugal esta temática ser pouco abordada, não permitindo a expressão de homossexuais 

masculinos sobre as suas experiências de vida na sociedade portuguesa. Pretendemos com este 

estudo contribuir para um aumento do conhecimento científico e também, para que os 

profissionais envolvidos no cuidado, compreendam melhor como homossexuais masculinos 

com mais de 50 anos vivenciam a experiência de infeção de VIH/SIDA. 

4.1- QUESTÃO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

4.1.1- Questão do estudo 

Quais as experiências vividas por homens homossexuais com VIH/SIDA, com mais de 50 

anos?  

4.1.2 - Objetivo geral 

Conhecer as experiências vividas por homens homossexuais com VIH/SIDA, com mais de 50 

anos.  

4.1.3- Objetivos específicos  

Explorar as experiências de vida de homens homossexuais com mais de 50 anos; 

Explorar as experiências de discriminação vividas por homossexuais homens com VIH/SIDA; 

Conhecer as experiências de cuidados à saúde de homens homossexuais com VIH/SIDA; 

Caracterizar as experiências de homens homossexuais com as redes de apoio a pessoas com 

VIH/SIDA. 

Após a exposição da questão e objetivos do estudo, delineámos o desenho da investigação 

segundo a história oral de Paul Thompson, que apresentamos seguidamente. 
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55..00--  DDEESSEENNHHOO  DDOO  EESSTTUUDDOO  

O estudo segue uma abordagem qualitativa. A ideia de que existem diversas realidades e a 

criação de significado pelas pessoas estudadas é uma crença fundamental dos investigadores 

qualitativos. Em vez de procurarem uma verdade – uma realidade – os investigadores que 

seguem esta abordagem acreditam que as pessoas participam ativamente nas ações sociais, 

através das quais conhecem e compreendem o fenómeno(157). A aquisição de informação 

advém de múltiplas questões sobre o fenómeno a estudar, utilizando o método mais adequado 

para responder a questão do estudo(157). Assim, dentro dos diversos métodos possíveis da 

abordagem qualitativa, escolhemos a história oral de Paul Thompson, uma vez que 

pretendemos conhecer um fenómeno a partir do discurso das pessoas envolvidas(156). 

5.1- CONTEXTO E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com 

serviços dirigidos a pessoas com VIH/SIDA e duas associação de apoio a pessoas com 

VHI/SIDA. A IPSS atua na prevenção da infeção, na luta contra a discriminação e defesa dos 

direitos deste grupo social. Disponibiliza, ainda, serviços de apoio psicossocial, reinserção 

social e profissional de pessoas infetadas pelo VIH. As duas associações atuam na prevenção 

do(a) VIH/SIDA, aconselhamento psicológico a pessoas infetadas com VIH, defesa dos 

direitos deste grupo social e apoio no âmbito profissional.  

Diversos hospitais, centros de saúde e associações foram contactados para uma possível 

colaboração para aprofundar o conhecimento científico nesta área, contudo, devido a diversas 

razões apresentadas, optaram por não colaborar.  

Foram selecionados, para este estudo, pessoas portadoras de VIH/SIDA, tratando-se, por isso, 

de uma amostra de conveniência. Participaram assim oito homens. Ser portador de VIH/SIDA; 

com idade igual ou superior a 50 anos e ser homem homossexual foram os critérios de 

inclusão. Os participantes teriam, igualmente, de concordar em narrar as suas histórias de vida 

e aceitar participar no estudo. Os participantes teriam que ser autónomos, isto é, com 

capacidade de se controlar, lidar com situações e tomar decisões sobre o dia a dia, de acordo 

com as próprias regras e preferências(158).  
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5.2- RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados realizou-se de dezembro de 2010 a agosto de 2011. Os dados foram 

recolhidos segundo uma abordagem qualitativa recorrendo à entrevista semiestruturada. Para a 

entrevista foi utilizado um guião contendo duas partes. A primeira compôs-se de dados 

relativos às características demográficas. A segunda englobou uma questão aberta referente à 

homossexualidade e VIH/SIDA (Apêndice III). Para dar resposta aos objetivos específicos do 

estudo, foram elaborados alguns itens para orientar a recolha dos dados. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 40 minutos, sendo conduzidas através de um 

diálogo informal. Foram gravadas em formato áudio, num local reservado que permitia ao 

participante sentir-se tranquilo, confortável e confiante no seu anonimato. A sua realização 

pressupôs a assinatura do consentimento livre e esclarecido. Como forma de preservar o 

anonimato, cada entrevista foi identificada por um código correspondente ao grupo em que a 

pessoa foi inserida tendo em conta o número de anos a conviver com VIH/SIDA (G1 ou G2), 

seguidamente por um código referente à homossexualidade e número de ordem da entrevista 

(H1, H2). Assim, cada participante tem um código semelhante ao demonstrado seguidamente: 

G1H2 ou G2H2. No momento da realização da entrevista foram explorados e clarificados o 

discurso, com abstenção de juízos de valor. Foi estimulado a livre expressão das experiências 

pessoais. O conteúdo das entrevistas foi validado com cada participante, tendo sido reiterada a 

liberdade de retirar ou acrescentar informações. 

5.3- ANÁLISE DE DADOS 

O processo de análise dos dados exigiu que estivéssemos plenamente cientes do que os dados 

diziam, o que foi feito através de um grau significativo de dedicação à leitura, intuição, análise, 

síntese e relato das descobertas(157). 

A análise dos dados recolhidos compreendeu três fases distintas: organização dos dados, 

classificação dos dados e a sua interpretação. Na primeira fase procedemos à audição das 

entrevistas realizadas e a transcrição do seu conteúdo na íntegra. Após cada transcrição, os 

dados foram conferidos com as informações originais e efetuada uma nova leitura como um 

todo. Efetuamos, ainda, repetidas audições das entrevistas, na tentativa de aproximar o 

conteúdo transcrito à narrativa proferida. Seguidamente, a fase de classificação pressupôs 

sucessivas leituras das entrevistas, para percecionarmos a coerência interna de cada narrativa, e 

distinguir as evidências essenciais para o estudo. Esta fase foi preponderante para a construção 

das categorias empíricas do estudo e suas subcategorias. Cada categoria reúne excertos das 
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entrevistas, relacionados com a temática. Foi ainda necessário realizar uma leitura transversal 

da totalidade das entrevistas por categoria, para a sua revisão e alteração sempre que 

necessário.  

Neste processo, as unidades de significados/categorias, relevantes para a questão em estudo, 

foram identificadas e, posteriormente, interpretadas com base no referencial teórico adotado e 

estudos da literatura. Na fase da interpretação, objetivámos responder à questão e aos objetivos 

geral e específicos do estudo, relacionando os dados obtidos com o quadro teórico e empírico 

segundo um processo dinâmico. Neste processo, recorremos ao programa de análise qualitativa 

de dados, QSR Nvivo 1.7. 

5.4- PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Os procedimentos éticos são fundamentais para a realização de um estudo qualitativo, uma vez 

que existe uma interação entre investigador e participante, que pode ameaçar o anonimato. 

Nesta temática especificamente, o anonimato é preponderante por envolver duas questões com 

forte carga de discriminação social: a orientação sexual homossexual e o(a) VIH/SIDA. Neste 

sentido, foram respeitados os princípios da autodeterminação, direito a intimidade, direito à 

proteção contra o desconforto e o prejuízo e direito a um tratamento justo e equitativo. 

Antes de iniciar a entrevista com os participantes, estes foram informados de forma 

esclarecedora sobre os objetivos do estudo, método de recolha de dados (entrevista com 

gravação áudio) e forma pelo qual a entrevista seria conduzida. Após essa informação, os 

participantes foram convidados a cooperar, mediante a assinatura do consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice II). Foram assegurados o direito de recusar a participação ou de se 

retirar da pesquisa, em qualquer momento, sem prejuízo da confidencialidade das informações 

e do anonimato da identidade dos participantes. 

Relativamente à recolha de dados, foram solicitadas as devidas autorizações às entidades de 

saúde e sociais, com a devida aprovação dos respetivos comités de ética para a realização do 

estudo. Em cada unidade de saúde e associação foi realizada uma reunião prévia à recolha de 

dados para explicar e esclarecer adequadamente todos os objetivos e etapas da investigação. 

Ao longo da recolha de dados, procuramos interferir o mínimo possível no funcionamento 

habitual das organizações, respeitando a cultura organizacional e as regras estabelecidas. 
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5.5- RIGOR DO ESTUDO 

O rigor da investigação qualitativa é demonstrado através da atenção que o investigador dá à 

confirmação da informação descoberta. A meta do rigor da investigação qualitativa é 

apresentar rigorosamente as experiências dos participantes do estudo(157).  

Assim, para garantir o rigor do estudo foram utilizados alguns dos critérios de avaliação de 

investigação qualitativa de Leninger (credibilidade, confirmabilidade, significado no contexto, 

padronização e saturação). 

A credibilidade refere-se à ―verdade‖ e ―credibilidade‖ dos resultados obtidos pelo 

investigador. A credibilidade refere-se à verdade como é conhecida, experimentada, ou sentida 

pelas pessoas estudadas e interpretada a partir das evidências do seu Mundo real(159). Este 

critério foi conseguido através da escuta ativa no decorrer ao longo das entrevistas e também 

através de um processo reflexivo. Desta forma, foi-nos possível ver o fenómeno tal como 

vivido pelos participantes, evitando equívocos e más interpretações que pudessem influenciar a 

precisão das construções e reconstruções. 

A confirmabilidade refere-se à participação direta repetida e à prova observada documentada 

ou obtida a partir de fontes primárias. A confirmabilidade significa a obtenção de afirmações 

diretas e frequentemente repetidas do que o investigador ouviu, viu ou experimentou 

relativamente ao fenómeno em estudo(159). Durante o processo de entrevista, permitimos que 

cada participante confirmasse ou alterasse os depoimentos da entrevista, validando os dados 

obtidos. Por questões de sigilo, os participantes não disponibilizaram os dados necessários para 

contacto posterior. Assim sendo, foi inviável a validação do conteúdo transcrito das 

entrevistas, tendo esta sido feita logo após as entrevistas com audição da gravação.  

O significado do contexto reporta-se aos dados que se tornaram compreensíveis dentro dos 

conteúdos holísticos ou com significados especiais relativos aos informantes ou pessoas 

estudadas em contextos similares ou diferentes(159). Neste estudo, as pessoas selecionadas 

encontravam-se inseridas no fenómeno estudado, o que nos permitiu valorizar os depoimentos 

das pessoas e os seus acontecimentos de vida no contexto do(a) VIH/SIDA.  

A padronização ―refere-se a interpretações, sequência de eventos, experiências ou modos de 

vida repetidos que tendem a ser padronizados e recorrem no tempo em meios designados e em 

contextos diferentes e silimares‖(159). Este critério foi obtido através das vivências repetidas dos 

participantes acerca do fenómeno em estudo, dando consistência a um padrão. 
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Por fim, a saturação refere-se à plena ―tomada de ocorrências‖ ou a imersão completa no 

fenómeno de maneira a conhecê-lo de forma plena, compreensiva e minuciosamente quanto 

possível. Este critério não foi alcançado no estudo, dadas as dificuldades de contactar com este 

grupo social. 
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66..00--  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Na história oral, as narrativas dão sentido ao passado, tornando as pessoas únicas e singulares. 

Valorizam, igualmente, as vivências que são significativas e importantes para a compreensão 

da realidade que se pretende estudar. Deste modo, do conjunto de todas as narrativas deste 

estudo emerge um leque de informações ricas e detalhadas das vivências de homens 

homossexuais com mais de 50 anos com VIH/SIDA. 

Este capítulo é iniciado com a caracterização dos participantes. Seguidamente, abordamos as 

(Con)vivências de homens homossexuais com o(a) VIH/SIDA, homossexualidade e 

VIH/SIDA: representação e discriminação social, experiências de cuidados à saúde e por 

último, redes de apoio dos participantes.  

6.1- NARRATIVAS DE HISTÓRIA DE VIDA 

Participaram neste estudo oito homens homossexuais, que durante as entrevistas narraram as 

suas histórias de vida. Apresentamos, seguidamente, uma síntese das suas histórias de vida. 

 

G1H1 tem 65 anos e é casado. É licenciado em História e desempenhou a sua atividade 

profissional durante diversos anos numa universidade em Portugal. Foi-lhe diagnosticado 

VIH há vinte e cinco anos, tendo naquela altura cerca de 40 anos. Desde cedo foi um defensor 

dos direitos dos homossexuais, sendo fundador de uma rede online. Atualmente encontra-se 

aposentado e realiza alguns trabalhos como jornalista. Vive em casa própria e apenas possui 

apoio pontual de uma associação de apoio a pessoas com VIH/SIDA. 

 

G1H2 tem 63 anos e é solteiro. Durante a sua vida desempenhou diversas profissões como 

artista, ator de teatro, atividades musicais, produtor e realizador de espetáculos e investigador 

de música. Este participante teve uma relação da qual teve um filho. Durante diversos anos 

viveu em França e posteriormente regressou a Portugal. O seu diagnóstico surgiu há vinte e 

seis anos, tendo naquela altura 37 anos. Após o diagnóstico continuou a desenvolver a sua 

atividade profissional. Mais tarde, sentindo fragilidades físicas e psicológicas enveredou por 

outro tipo de trabalho menos exigente fisicamente (investigador de música). Atualmente 

encontra-se aposentado, mas ainda ativo profissionalmente. Vive na sua residência com 

companhia da sua mãe.  
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G1H3 tem 51 anos e é solteiro. Em termos profissionais, trabalhou como artista de variedades 

(travesti). O diagnóstico surgiu em 1990, há onze anos, tendo o participante naquela altura 40 

anos de idade. Após o diagnóstico, a sua vida profissional foi instável, devido ao preconceito 

existente na indústria para a qual trabalhava, tendo emigrado durante alguns anos para 

França e Espanha. Atualmente é beneficiário do rendimento de inserção social, usufruindo de 

apoio de uma associação. 

 

G1H4 tem 52 anos, é solteiro e foi viticultor. Este participante foi infetado por um homem que 

pertencia a um grupo organizado de homossexuais que deliberadamente contaminava outros. 

Foi infetado a dezembro de 1986 e foi-lhe revelado o diagnóstico em março de 1987. O 

próprio participante dirigiu-se ao hospital para realizar exames uma vez que considerava que 

alguma coisa se teria passado de mal no relacionamento. Foi em França que soube o 

diagnóstico. Naquela altura, este participante tinha 24 anos de idade. Após o diagnóstico 

regressou a Portugal, tendo-se posteriormente aposentado. Atualmente vive com um 

companheiro em casa própria e recebe apoio psicológico de uma associação de apoio a 

pessoas com VIH/SIDA. 

 

G2H1 tem 66 anos e é solteiro. Estudou Psicologia e posteriormente realizou doutoramento 

em Psicologia clínica. Desempenhou a sua vida profissional como psicólogo clínico 

realizando consultas durante diversos anos. Há três anos, em 2007, foi-lhe diagnosticado VIH, 

estando de momento no estadio assintomático. Atualmente encontra-se aposentado e a viver 

em casa própria necessitando apenas de ajuda formal de uma associação de apoio a pessoas 

com VIH/SIDA através de Serviço de Apoio Domiciliário.  

 

G2H2 tem 66 anos e é solteiro. A sua atividade profissional foi sempre como cabeleireiro, 

desempenhada até à data do diagnóstico. Este participante teve dois companheiros, um 

relacionamento de 20 anos e outro de 15 anos. O diagnóstico foi revelado há quatro anos, 

tendo o participante 62 anos. Após o diagnóstico aposentou-se. Atualmente vive numa 

associação de apoio a pessoas com VIH. 
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G2H3 tem 72 anos, é solteiro e trabalhou durante quarenta e nove anos como retroseiro. 

Durante diversos anos viveu com o irmão que faleceu há dez anos e com a sua cunhada e 

sobrinho. Foi-lhe diagnosticado VIH há dez anos, com 62 anos, tendo-se aposentado nessa 

altura. Viveu mais sete anos na companhia da cunhada e sobrinho e atualmente reside numa 

associação de apoio a pessoas com VIH. 

 

G2H4 tem 65 anos e é divorciado. Teve um relacionamento do qual teve a sua única filha. 

Profissionalmente trabalhou como comissário de bordo. Teve um relacionamento com um 

companheiro que faleceu devido à SIDA. Esta morte durante diversos anos afetou o 

participante negativamente, enveredando pelo alcoolismo. O diagnóstico do VIH surgiu há dez 

anos. Após o diagnóstico ainda trabalhou na sua área de formação, mas atualmente encontra-

se aposentado e reside numa associação de apoio a pessoas com VIH. 

 

Em síntese, neste estudo participaram oito homens homossexuais com VIH/SIDA (Apêndice 

IV). As idades dos participantes variaram entre os 51 anos e os 73 anos, com uma média geral 

de idades de 63 anos. Os participantes deste estudo foram divididos em dois grupos de quatro 

pessoas, tendo em conta a média de anos a que cada participante se encontrava infetado. 

Assim, o Grupo 1 foi composto por quatro homens que tinham uma convivência média de 25 

anos com o(a) VIH/SIDA, enquanto que o Grupo 2 foi composto por homens com uma média 

de 7 anos de convivência. A diferenciação destes dois grupos permitiu-nos comparar diferentes 

épocas e convivências com o(a) VIH/SIDA.  

O Grupo 1 foi constituído por quatro homens (G1H1, G1H2, G1H3, G1H4) com uma média de 

idades de 58 anos. Relativamente à escolaridade, predominou o primeiro ciclo do ensino 

superior (n=2xi), seguindo-se o terceiro ciclo básico (n=1) e o segundo ciclo básico (n=1). As 

profissões desempenhadas por estes homens foram: jornalista e professor, produtor de 

espetáculos, artistas e viticultor. Atualmente, a maioria está aposentado (n=3) e um encontra-se 

a beneficiar de uma pensão social. No entanto, dois destes participantes reformados ainda 

desempenham um papel ativo na sociedade, uma vez que regressaram ao mercado de trabalho. 

Quanto ao estado civil, três participantes são solteiros e um é casado. Relativamente à religião, 

                                                   

xi n, refere-se à quantidade de pessoas que referenciam determinado dado. 
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dois afirmaram ser católicos e dois ateus. Deste grupo, apenas um participante revelou ter 

filhos (n=1).  

O Grupo 2 foi composto por quatro homens (G2H1, G2H2, G2H3, G2H4) com uma média de 

idades de 67 anos. Verificamos que estes participantes foram infetados numa idade avançada, 

sendo que o mais novo foi infetado aos 55 anos e o mais velho aos 63 anos. Os membros deste 

grupo frequentaram diferentes escolaridades: doutoramento (n=1), licenciatura (n=1), terceiro 

ciclo do ensino básico (n=1) e segundo ciclo do ensino básico (n=1). As suas profissões foram, 

respetivamente: psicólogo clínico, comissário de bordo, cabeleireiro e retroseiro. Atualmente, 

todos os participantes encontram-se aposentados. Relativamente ao estado civil, três 

participantes são solteiros e um é divorciado. Quando questionados acerca da sua religião, 

todos afirmaram ser católicos. Deste grupo apenas um participante tem filhos (n=1). 

A caracterização dos grupos evidenciou semelhanças e diferenças entre o Grupo 1 e o 2. As 

diferenças mais significativas foram: o Grupo 1 teve uma idade média superior ao do Grupo 2, 

as pessoas com maior convivência (Grupo 1) com o VIH desempenharam ao longo da sua 

atividade profissional enquanto que o grupo de pessoas com menor convivência (Grupo2), 

após o diagnóstico de VIH se aposentaram. As semelhanças entre os dois grupos, advêm do 

facto de ambos serem constituídos por participantes com qualificações superiores, 

maioritariamente solteiros, terem desempenhado funções profissionais em diferentes setores e 

serem católicos. 

6.2- (CON)VIVÊNCIA  DE HOMENS HOMOSSEXUAIS COM VIH/SIDA 

Os participantes de ambos os grupos referiram ter uma vida satisfatória antes do diagnóstico da 

doença. Esta realidade modificou-se com o diagnóstico do(a) VIH/SIDA. Nos dois grupos, o 

motivo que levou a quase totalidade dos participantes (G1H1, G1H2, G1H3, G1H4, G2H1, 

G2H2, G2H3) a realizar o teste ELISA foi o agravamento do seu estado de saúde. As 

condições de saúde que motivaram o teste foram: cansaço, desmaio, aparecimento de gânglios, 

cefaleias intensas, emagrecimento e a sudorese noturna. O AVC foi o motivo para dois 

participantes serem internados e descobrirem o diagnóstico do VIH. O participante G1H4 

realizou o teste ELISA por agravamento de saúde, mas também por desconfiar do 

relacionamento que teve com a pessoa que o infetou. Somente um participante do Grupo 2 

(G2H4) referiu a morte do seu companheiro por SIDA como motivo para a realização do teste 

ELISA. Apresentam-se abaixo alguns depoimentos dos participantes. 
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Todos os meus amigos em Paris andavam preocupados em fazer análises 

„temos que fazer todos análises‟ e eu disse „isso fazem vocês que eu não faço‟. 

Tanto me chatearam que fui fazer as análises e deu positivo. Mas eu não 

acreditei „Ah! Isso são vocês que estão enganados‟. E vim-me embora, voltei as 

costas. Três anos depois, já em Portugal, voltei a fazer análises e aqui é que se 

confirmou tudo. […] Não houve uma situação, foi um conjunto de situações. 

Comecei a emagrecer muito, a transpirar muito durante noites inteiras e 

sobretudo, a enfraquecer e pensei „se calhar tenho que ir ver o que é isto‟ 

(G1H2). 

Eu tive uma queda em casa, desmaiei em casa e fui parar ao hospital. […] 

Estive mal, muito mal. Portanto, isso era consequência do VIH que andava cá 

a germinar a desenvolver-se e que não tinha sido bloqueado. Então, o VIH 

andou a brincar comigo até que me deitou ao chão. Foi como num ringue de 

boxe, mandou-me ao chão e fui parar ao hospital (G2H1). 

 Eu era e sou homossexual e sempre fui. Como morreu o meu companheiro fui 

ao médico várias vezes e descobri depois o VIH. Não sabia bem a razão porque 

ele morreu e foi daí que veio o VIH, a SIDA (G2H4). 

 

No que diz respeito ao ano de conhecimento do diagnóstico, este foi muito diversificado. As 

datas de diagnóstico de todos os participantes variaram entre 1985 a 2008, o que equivaleu a 

uma média geral de convivência com o(a) VIH/SIDA de aproximadamente 16 anos. No Grupo 

1, os diagnósticos ocorreram entre 1985 e 1990, tendo os participantes uma média de 34 anos 

quando souberam o diagnóstico. No Grupo 2, os diagnosticados ocorreram entre 2001 e 2008, 

tendo uma média de idades de 61 anos quando descobriram o diagnóstico. A via de 

transmissão foi semelhante entre os dois grupos. A via sexual foi a predominante, sendo que 

três participantes de cada grupo (G1H1, G1H2, G1H4, G2H1, G2H2, G2H4) afirmaram ter 

sido esta a sua via de contaminação. Somente dois elementos, um de cada grupo (G1H3, 

G2H3) não sabiam qual a via de contaminação.  

 

A partir do momento em que se está contaminado, tanto faz se é de uma 

maneira ou de outra. Mas posso-lhe dizer que foi por via sexual. Presumo eu, 

porque não fiz nenhuma transfusão de sangue (G1H1). 

Fazia umas maluquices às vezes por fora (extrarrelação). Foi o meu mal, mas 

não sei quem foi, mas alguém foi (G2H2). 

Fui infetado em dezembro de 1986, por um senhor […]. Todas as atitudes e as 

relações sexuais eram interrompidas, todas as atitudes que teve… Eu andei 

todo o mês de dezembro com ele e depois em janeiro fui para França e eu fui 
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convencido de que alguma coisa de anormal se passou entre mim e ele. Que eu 

tinha sido vítima de alguma coisa por parte dele (G1H4). 

 

Os participantes do Grupo 1 revelaram que a prevenção por meio de preservativo não era uma 

prática corrente, e por vezes, não se encontrava à venda. Este grupo declarou, ainda, a 

existência, em 1986, de um grupo homossexual organizado com o objetivo de infetar pessoas 

homossexuais. A comunicação social e a sociedade naquela época culpavam e discriminavam 

os homossexuais pelo aparecimento do VIH. Sentindo esta discriminação e culpabilização, 

alguns homens homossexuais tinham por objetivo infetar o maior número de homens, como 

forma de vingança social.  

 

É preciso perceber que há 26 anos não se usava preservativo. Não havia 

preservativo, nem a dar nem à venda (G1H1). 

Tudo o que essa pessoa que estava comigo fazia, e tudo que ela e o bando dele 

me levaram a crer que tinha acontecido. Fui vítima propositado da 

retransmissão do vírus, fui mais uma vítima do que essas pessoas estavam a 

fazer. Depois tive conflitos com eles. Quem me infetou já morreu (G1H4). 

 

O modo utilizado para comunicar o diagnóstico pode facilitar ou dificultar a aceitação de uma 

nova etapa da vida. A quase totalidade das pessoas entrevistadas (G1H1, G1H2, G1H3, G1H4, 

G2H1, G2H3, G2H4) referiu ter sido informada sobre o diagnóstico pelo médico que 

acompanhou o seu caso clínico. O diagnóstico foi anunciado num ambiente acolhedor, cercado 

de apoio, empatia e informação. Somente um participante (G2H2) afirmou ter sido informado 

por uma familiar, uma vez que o profissional anunciou primeiramente o diagnóstico ao 

familiar, sendo depois este a comunicar ao participante. 

 

Quando o médico, um rapaz novo, hoje tenho presente na minha memória, um 

jovem muito inteligente me disse, eu disse „Oh doutor não pode ser‟ (G2H1). 

Quando tive alta e estava assim melhorzinho é que a médica disse o que tinha à 

minha irmã, e a minha irmã disse-me „Sabes o que é que tens? Tens a SIDA‟ 

(G2H2). 

Foi a minha médica que me disse o diagnóstico de VIH. Pensei que não era o 

primeiro nem o último (G2H3). 
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Chegou a minha vez de ir ao consultório e o médico começou com rodeios, com 

muitos rodeios. E eu disse „Diga de uma vez que sou seropositivo‟. E ele 

respondeu-me „É seropositivo e daqueles que risca forte‟ (expressão para 

referir-se a um estado de saúde grave) (G1H4). 

 

A maioria dos participantes (G1H1, G1H3, G1H4 e G2H1,G2H2, G2H3) recordou o momento 

do diagnóstico do(a) VIH/SIDA como sendo de tristeza, choque, arrependimento e de 

desertificação no território da alma e do corpo. Os participantes consideraram o momento da 

revelação como uma bomba atómica, que exigiu uma alteração da sua perceção de vida e uma 

reorganização no âmbito pessoal, familiar e social para se adaptarem a esta nova condição de 

saúde, como evidenciam os depoimentos dos participantes.  

 

Quando se sabe, é uma bomba atómica que rebenta dentro das pessoas e que 

lança uma enorme desertificação no território da alma, no território do corpo. 

Depois tem que se voltar a juntar as partes que se conseguem juntar para 

reconstruir (G1H1). 

Eu tive um choque, como é lógico. Penso que qualquer pessoa tem. Não reagi 

muito bem, andei os primeiros tempos mal (G1H3). 

Foi dura, muito dura. (…) Basta dizer que incendiei uma casa. Já dá para ver 

como o meu estado psicológico ficou (G1H4). 

Pensei em tudo, arrependi-me de tudo o que fiz, tudo, tudo, tudo (G2H2). 

 

Somente dois participantes (G1H2, G2H4) referiram que o impacto do diagnóstico não foi tão 

acentuado, uma vez que já suspeitavam que poderiam estar infetados pelo VIH. O senhor 

G1H2 já tinha realizado um teste de despiste de VIH, tendo sido o resultado positivo. No 

entanto, não deu importância ao diagnóstico, continuando com o seu estilo de vida. Só após 

três anos e manifestando sinais e sintomas anormais, realizou novamente o teste ELISA e 

iniciou a terapêutica antirretroviral. Na situação do participante G2H4, esta adaptação pode ter 

sido facilitada pelo facto de o seu companheiro ter falecido devido à SIDA, estando por isso 

―desconfiado‖ de uma possível infeção pelo VIH. Assim, nestes dois casos, o impacto foi 

menor que nos restantes participantes.  

 

Quando o meu médico me veio dizer o que tinha, ele disse „Mas é essa a sua 

reação?‟ e eu respondi „Eu sei bem o que andei a fazer‟ (G1H2). 
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Eu por acaso não criei nenhum trauma. (…) Encarei com espontaneidade e 

sinceridade, com à-vontade, não fiz disso nenhum problema. Adaptei-me 

facilmente, não neguei (G2H4). 

 

A fé e a crença na religião católica foram consideradas por alguns participantes (G1H2, G1H4, 

G2H1, G2H2, G2H3, G2H4) como um apoio importante para a adaptação e aceitação à nova 

condição de saúde. A crença pela religião católica deu-lhes alento, força e capacidade para 

enfrentar o diagnóstico.  

 

 Deus também me ajudou a superar o(a) VIH/SIDA (G1H4). 

Tem me custado a digerir o diagnóstico, mas por ter uma cabeça muito 

arrumada felizmente e por ser cristão. Não sou cristão porque é conveniente, 

não! Sou um católico de facto, sou um cristão, antes de mais amo Cristo, e 

temo Cristo. E devido a tudo isto tenho suportado isto (G2H1). 

Sou uma pessoa muito católica, rezo todos os dias, todos os dias (G2H2). 

 

Metade dos participantes (G1H1, G1H2, G2H1, G2H2) revelou que, após o diagnóstico, houve 

uma alteração na perceção da vida. Os participantes realizaram uma comparação entre a vida 

anterior, na qual eram pessoas ativas, com uma vida preenchida, com a vida atual, em que 

necessitam de mais cuidados de saúde e descanso. Evidenciaram, ainda, dificuldade em viver o 

dia a dia com o(a) VIH/SIDA, mesmo tendo uma visão positiva e uma certa qualidade de vida. 

 

Bem a minha perceção é que é difícil viver dia a dia com isto, embora as 

pessoas possam ultrapassar se tiverem uma atitude positiva e se tiverem 

também a sorte dos medicamentos que lhe são administrados começarem a dar 

resultado. A conjugação de uma atitude positiva que ajuda e os medicamentos 

que podem também ajudar a ter alguma qualidade de vida. Seguramente 

melhora as perspetivas de ver o Mundo das pessoas que são atacadas por este 

vírus. Melhora, mas não se pode dizer que o facto de melhorar torna a visão do 

Mundo igual à das pessoas que não têm este problema (G1H1). 

Mas aquela alegria imensa que tinha, porque eu era de facto um homem muito 

alegre. Aquela alegria que havia, que existia, „Eu gosto de viver eu gosto da 

vida‟, isso acabou (G2H1). 
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Tinha muitos amigos no estrangeiro. Ia para o Brasil, ia para França, 

Inglaterra, corri muita coisa, tinha muitos amigos em todos os lados. Perdi o 

controlo de tudo. É, é uma grande diferença (G2H2). 

 

O diagnóstico do(a) VIH/SIDA deu início a uma fase de vida que requeria mudanças de 

comportamento, para uma maior adaptação à nova condição de saúde. As alterações ocorreram 

na dimensão pessoal, familiar e profissional. Relativamente à dimensão pessoal, após o 

diagnóstico, a maioria dos participantes do Grupo 1 (G1H1, G1H3, G1H4) relembraram que a 

adaptação à nova condição de vida foi vivenciada inicialmente através do isolamento social e, 

por vezes, com desorientação. Os participantes do Grupo 1 destacaram mudanças de 

comportamento, tais como a diminuição de socialização (menor contacto com amigos), 

mudança nas relações sexuais, dificuldade em acreditar nas pessoas e dificuldade em amar. De 

referir que os participantes deste grupo declararam que, após o diagnóstico começaram a 

valorizar cada dia das suas vidas, dando valor ao sentido de justiça, solidariedade, igualdade e 

ao sentido de humanidade. Somente um participante (G1H2) não relatou nenhum impacto 

pessoal. Seguidamente, apresentamos alguns depoimentos dos participantes.  

 

Claro, passei a dar menos importância a motivações, que aliás são humanas 

que são naturais, próprias da idade e da vida da pessoa. Passei a dar mais 

importância a coisas que têm mais valor. Algumas coisas que para mim já 

eram importantes, a solidariedade, o sentido de justiça, igualdade, dos direitos 

que a pessoa tem a ter saúde (G1H1). 

Sabe, eu sou uma pessoa que tem ultrapassado problemas complicados, mas 

nunca conheci nenhum problema que me impedisse de fazer aquilo que quero e 

me apetece. […] Encaro todas as dificuldades e obstáculos e todas as situações 

menos boas, sempre da mesma maneira „o que é que eu posso fazer para dar 

cabo disso‟ e normalmente consigo (forma como lidou com o VIH) (G1H2). 

Eu desisti da vida, desisti de tudo. […] O VIH acabou de destruir tudo em mim, 

Abdiquei de tudo. […] Mudou tudo em geral, na maneira de estar. Nas 

próprias relações sexuais, até nisso. Hoje se me perguntarem se amo alguém 

na vida, eu digo „Eu não amo ninguém, eu não acredito nas pessoas‟. Eu não 

acredito nas pessoas, porque as pessoas acabam por ser máquinas e não 

pessoas (G1H4). 

 

No Grupo 2, dois participantes (G2H1, G2H2) evidenciaram alterações através da privação de 

convívios sociais (cinema, jantares), alteração nas relações com os outros e valorização da 
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solidariedade e da justiça. Dois participantes (G2H3, G2H4) relataram que conviver com o(a) 

VIH/SIDA não causou nenhum transtorno no âmbito pessoal, demonstrando capacidade de 

adaptação à nova condição de saúde. Segundo os participantes, as pessoas com as quais 

habitavam não demonstraram qualquer tipo de receio quanto ao VIH, revelando-se o principal 

motivo para a normalização pessoal perante o VIH. 

 

Foi um impacto, de facto privou-me de certas coisas boas da vida que hoje não 

me atrevo a fazer. Eu hoje não vou ao cinema, retirei-me de estar com os 

amigos, não faço um jantar com amigos, raramente faço um jantar em público 

[…]Passei a valorizar a solidariedade e igualdade (G2H1). 

Nenhum, não teve impacto nenhum no âmbito pessoal (G2H3). 

Não teve impacto nenhum. Digo francamente as pessoas, ninguém se assustou. 

Trataram as coisas como normal, não fizeram disso nenhum problema (G2H4). 

 

No âmbito sócio-familiar, o receio de compartilhar o diagnóstico com outras pessoas esteve 

sempre presente no discurso dos participantes. Deste modo, partilharam a informação com as 

pessoas com as quais tinham uma relação de proximidade e de confiança. Os familiares mais 

próximos foram mencionados em ambos os grupos, sendo que alguns participantes referiram 

ainda ao seu grupo de amigos restrito.   

Analisando as narrativas dos participantes pelos dois grupos, verificamos algumas divergências 

quanto à aceitação familiar. No Grupo 1, dois participantes (G1H2, G1H3) afirmaram que os 

familiares aceitaram com naturalidade a sua nova condição de saúde, não causando nenhum 

incómodo. O participante G1H4 revelou o diagnóstico aos seus familiares mais próximos, 

mencionando que estes inicialmente sentiram alguns constrangimento. Ao longo do tempo, os 

familiares foram-se adaptando à nova condição de saúde do participante. Este participante 

revelou ainda que os familiares procuraram informação para lidarem melhor com a situação. 

Afirmou, igualmente, que o atual companheiro quando soube do seu estado de saúde, apoiou-o, 

acompanhando-o sempre que necessário. Somente um participante G1H1 não revelou o 

diagnóstico aos familiares. 

 

Não houve afastamento de nenhum familiar e se houvesse afastamento tinha 

sido eu que me tinha afastado e não as pessoas de mim, porque eles não 

sabiam (G1H1). 
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No âmbito familiar, quando apanhei o VIH não tive problema nenhum (G1H3). 

Hoje todos aceitam, toda a família aceita. Informaram-se desde que souberam 

que eu trazia esse problema comigo. Portanto, estudaram tudo o que era 

possível. Liam tudo o que falava sobre o VIH e, atualmente, estou nas minhas 

sete quintas como se pode dizer. Posso ir a casa de qualquer um, fazer o que 

me apetecer, sempre com as devidas precauções, mas sou sempre aceite como 

antes […].Eu quando encontrei este parceiro […] ele pôs-me a vida dele à 

descarada e eu perguntei-lhe „E quanto a saúde como vamos?‟. E ele disse que 

estava tudo bem, que não tinha doença nenhuma. E eu disse-lhe „Eu tenho 

VIH‟. […] E ele respondeu „que seja o que Deus quiser e vamos para a frente‟. 

E pronto, aqui estamos os dois, ele continua sem vírus e eu cá tenho aguentado 

(G1H4). 

 

No Grupo 2 as narrativas dos participantes foram igualmente diversificadas quanto à revelação 

do diagnóstico. Dois participantes (G2H3, G2H4) revelaram que os familiares mais próximos 

aceitaram naturalmente o diagnóstico do VIH, convivendo com os mesmos, sem 

discriminação. Outro participante (G2H3) referiu que revelou o diagnóstico aos seus 

familiares, mas estes inicialmente não aceitaram a sua condição. Atualmente, alguns membros 

familiares ainda não aceitam. Somente um participante G2H1 não revelou aos familiares, como 

forma de proteção. 

 

Retirei-me de certo modo de fazer visitas a familiares, isto porque não me sinto 

à vontade, há uma barreira que eu criei, não quero (contar aos familiares) 

(G2H1). 

No âmbito familiar está muito mal isso. […] Alguns aceitaram. O meu irmão 

mais velho morreu, aceitou. E outro também que fui muito amigo dele. O resto 

é tudo falsidades, as pessoas não têm conhecimento da doença, pensam que se 

pega assim, mas não se pega (G2H3). 

A minha cunhada e o meu sobrinho é que sabem, mais ninguém sabe. Não teve 

nenhum problema, aceitaram perfeitamente (G2H4). 

 

Apenas três participantes (G1H1, G1H3, G2H1) revelaram o diagnóstico aos amigos, contudo 

apenas aos mais importantes e significativos, uma vez que demonstravam relações de 

confiança e de proximidade. Um participante (G1H3) referiu que poucos foram os amigos que 

o apoiaram, sendo mesmo que alguns se afastaram após o conhecimento da nova condição de 

saúde do participante.  
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Contei a alguns amigos que me apoiaram obviamente (G1H1). 

Pois, amigos, essa palavra, amigo. Eu penso que, às vezes, as pessoas não 

sabem o peso dela. Mas um ou dois, eu penso que estiveram ao meu lado 

(G1H3). 

Aliás, tenho amigos que ficaram muito perturbados quando souberam que eu 

estava doente. E a alguns da minha inteira confiança disse o que se passava 

(G2H1). 

 

Na dimensão profissional, todos os participantes referiram alterações após o diagnóstico. As 

alterações físicas recorrentes do VIH influenciaram a sua atividade profissional. 

No Grupo 1, a maioria dos participantes (G1H1, G1H2, G1H3) retomou a sua vida 

profissional. Estes participantes encontravam-se numa fase ativa (média de 34 anos) quando 

souberam o diagnóstico. Dois destes participantes mantiveram o trabalho anterior. Contudo, 

um destes participantes (G1H2), após alguns anos, sentindo fragilidade física decorrente do 

VIH enveredou por outro emprego. Dois participantes (G1H1, G1H2) mantiveram o sigilo do 

diagnóstico do VIH, uma vez que consideravam que a sua revelação não permitiria a 

continuação no local de trabalho, devido ao preconceito social mais acentuado na época. O 

participante G1H3 decidiu mudar de país pela discriminação sentida no emprego. O último 

participante deste grupo (G1H4), após o diagnóstico, abandonou a atividade profissional e, 

posteriormente, aposentou-se.  

O diagnóstico do VIH apenas influenciou negativamente a vida profissional de um 

participante, sendo que os restantes revelaram a necessidade de continuar a exercer as suas 

profissões. 

 

Em absoluto, continuei a desenvolver a minha atividade profissional. Eu era 

nessa altura professor e tinha que ter algumas cautelas, porque sabia que se se 

viesse a saber, eu punha a minha carreira em risco (G1H1). 

Eu senti necessidade de sair da profissão porque estava-me a cansar muito e 

estava claramente, a entrar num ciclo „este gajo já foi bom, mas agora…‟. Eu 

isso não permiti que acontecesse (G1H2). 

A nível profissional afetou-me de certa maneira. Senti algumas discriminações 

por parte de colegas […] que se aproveitaram desse meu problema para me 
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cortarem as bases na minha profissão. Fui trabalhar para Espanha, para 

França. E, depois voltei, as coisas estavam um pouco esquecidas (G1H3). 

Eu estava em França e deixei de trabalhar. […] E portanto, eu em 1987 vim 

para Portugal, mas eu tinha cá dinheiro porque tinha juntado em França para 

mandar para cá. […]. E acontece que o dinheiro foi-se e eu depois comecei a 

andar à pendura […]. O meu médico […] disse que me ajudava a dar a 

reforma e foi o relatório dele que me „obrigou‟ a ter a reforma de invalidez e 

em 1992 reformei-me. E pronto, até hoje tenho estado com isso (G1H4). 

 

No Grupo 2, a maioria dos participantes (G2H1, G2H2, G2H3) após o diagnóstico aposentou-

se. Estes três participantes tinham uma média de 62 anos quando souberam o diagnóstico. O 

impacto do VIH nestes participantes foi maior e o aparecimento de patologias relacionadas 

com o envelhecimento relevaram-se fundamentais para o fim da carreira profissional. Somente 

um participante (G2H4) retomou a sua atividade profissional, referindo que ainda se 

encontrava apto, não sendo vítima de discriminação na sua área profissional. 

 

 A minha vida profissional caiu. Deixei de fazer aquilo que gostava (G2H1). 

Aí agora não trabalho, agora deixei de trabalhar, porque esta mão esquerda já 

não tem aquela mobilidade. Agora tenho a minha reforma e tenho o 

complemento solidário para idosos (G2H2).  

Eu tive que me reformar depois do diagnóstico […]. Depois ceguei desta vista 

e a médica disse „o senhor não pode trabalhar mais‟ (G2H3). 

Sim trabalhei. Aliás nunca disse, nem tinha nada que dizer não é? Há muitos 

colegas de companhias aéreas que têm VIH. Não ligam nenhuma são 

superiores a essas coisa. Não ligo nenhuma, não ligo (G2H4). 

 

Por outro lado, alguns participantes (G1H1, G1H4, G2H1, G2H2) mencionaram que um dos 

medos que tinham era o de contaminarem outras pessoas e, deste modo, alguns tiveram um 

cuidado redobrado para com as pessoas que entravam em contacto, como por exemplo, 

familiares.  

 

Tive que paulatinamente ir resolvendo a forma de convivência quotidiana, o 

relacionamento com outras pessoas, como me relacionar, que cautelas ter 

porque receava muito. Uma vez, cai aqui porque um cão atirou-se a mim, mas 

não para me fazer mal, até foi para me lamber a cara. Um cão grande que 
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havia ai. Cai e fiz uma ferida na cabeça, uma coisa sem grande importância. 

Mas, botou sangue e veio uma pessoa socorrer e eu fiquei mais aflito com o 

socorro dela do que por mim, porque eu não queria que ela tocasse no sangue. 

Embora, se ela tocasse no sangue e não tivesse uma ferida não corresse grande 

perigo, mas a mim mesmo me fazia impressão e não queria que isso lhe 

acontecesse (G1H1). 

Sim, sim, foi no diagnóstico que tomei a decisão. Eu tenho dois sobrinhos já 

homens, tenho uma irmã, um cunhado, é a família que tenho, não tenho mais. 

Tenho uma sobrinha neta e eu gostava de os abraçar, beijava, brincava com 

eles e não sei o quê. E então, por exemplo com os meus sobrinhos, quando 

mais novos e ainda agora, já homens e eu ainda não sabendo que tinha o 

problema, nós íamos para a praia e jogávamos à bola e tudo mais, para o 

campo, íamos de férias. Eu comecei a ter medo de me ferir e haver sangue e 

eles com aquela preocupação de limparem-me sem saber. Tudo isso me 

canalizou para de facto não ter este contacto (G2H1). 

Aí por mim não tenho medo de estar infetado, mas Deus me livre a mim. Que 

erro meu infetar alguém. Há pessoas que fazem isso de propósito (G2H2). 

 

Relativamente às perspetivas futuras, os participantes do Grupo 1 revelaram que na época do 

diagnóstico as perspetivas eram nulas e a expectativa de vida para estas pessoas era de 

aproximadamente três anos, uma vez que ainda se estavam a desenvolver terapêuticas 

medicamentosas e estudos sobre pessoas com VIH/SIDA. 

 

As perspetivas na altura eram apenas de três anos, porque ainda estava tudo a 

desenvolver (estudos científicos e medicamentosos) (G1H3). 

Nenhumas. Quando soube o diagnóstico vim para Portugal para acabar aqui 

(G1H4). 

 

Atualmente, a maioria dos participantes, de ambos os grupos, afirmaram que as suas 

perspetivas eram positivas. Pretendiam dar valor às pequenas coisas da vida, vivendo um dia de 

cada vez, manterem-se ativos e concretizarem as suas metas pessoais. Mencionaram, ainda, 

que a possibilidade de cura através de uma vacina ou medicação seria o ideal para as novas 

gerações.  

 

Fazer a minha vida e continuar depois a dar as minhas consultas e voltar a 

fazer a minha vida e pronto, terei o VIH na carteira, está na carteira, está 
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guardado. […] Mas a perspetiva de futuro é uma perspetiva de alegria e 

sempre, sempre muito atento as novas perspetivas de medicação, de evolução, 

de vacinas. Estou sempre muito atento e tenho muita fé que possivelmente não 

será para o meu tempo, nem procuro que seja para mim, não é essa a minha 

preocupação. Mas que seja para outros, que haja de facto um dia uma vacina 

que acabe com esta história (G2H1). 

Viver um dia de cada vez, e andar sempre à vontade com a cabeça erguida a 

ver malas. Não sei se percebe o que quero dizer a ver malas? É a ver homens 

bonitos. […] Não me importava nada de encontrar um parceiro, ou ao 

contrário, gostava de encontrar um parceiro que não tivesse qualquer 

precaução que fossemos os dois um do outro. Se morrêssemos, morreríamos 

juntos (G1H4). 

 

Dois participantes (G1H3, G2H3), no entanto, afirmaram não ter perspetivas futuras, um 

devido à sua idade e outro por desmotivação com a vida, não encontrando nela aspetos 

positivos. 

 

Não sei! Não faço a mínima ideia! Quando penso nisso é forte demais para 

mim. Não quero pensar! Acho que estou a chegar ao ponto, de fazer como a 

avestruz, meter a cabeça dentro da areia e deixar andar (G1H3). 

Não posso pensar nada acerca de perspetivas futuras. Com a idade que tenho o 

que posso pensar? (G2H3). 

 

Dois participantes (G1H1, G2H2) revelaram que tinham uma preocupação com a morte. A 

associação do(a) VIH/SIDA a uma morte lenta e dolorosa levou a que estes participantes 

mencionassem que desejavam uma morte sem sofrimento, que lhes permitisse estar bem até ao 

final das suas vidas.   

 

Preferia morrer de um ataque cardíaco do que morrer de uma morte lenta, é 

mais chocante para os amigos porque dizem „Ai ele ainda ontem estava tão 

bom e hoje está morto‟ mas é melhor porque não estamos a arrastar uma 

morte lenta (G1H1).  

 Olha estar bem até morrer, não sofrer só peço isso a Deus (G2H2). 

 

Em síntese, as condições de saúde que motivaram a realização do teste foram o cansaço, 

desmaios, aparecimento de gânglios, cefaleias, emagrecimento e sudorese noturna. A forma de 
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contágio, predominante foi por via sexual. O Grupo 1 mencionou que o uso do preservativo 

não era uma prática, revelando ainda a existência de um grupo homossexual com o objetivo de 

infetar o maior número de homossexuais. A comunicação do diagnóstico foi realizada pelo 

médico e recebida com tristeza, choque e arrependimento. A religião católica foi narrada como 

uma fonte de alento e força. Alguns participantes revelaram que a condição de saúde lhes 

alterou a perceção de vida. 

Algumas alterações no âmbito pessoal, familiar e profissional ocorreram após o diagnóstico, 

tal como relatado nos depoimentos dos participantes. O medo de contagiar de outras pessoas 

foi sempre uma preocupação dos participantes. As perspetivas futuras na altura do diagnóstico 

do Grupo 1 eram nulas. Atualmente, os participantes valorizam as pequenas coisas da vida, 

vivem um dia de cada vez e mantêm-se ativos. O aparecimento de uma medicação ou vacina 

para a cura do(a) VIH/SIDA seria importante para as novas gerações, segundo os depoimentos 

relatados. O medo de uma morte lenta e com sofrimento foi mencionada por alguns 

participantes. 

6.3- HOMOSSEXUALIDADE E VIH/SIDA: REPRESENTAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 

Os participantes revelaram que ser homossexual na época de 1985 era difícil devido à 

mentalidade da sociedade que era centrada no casamento heterossexual, na religiosidade e na 

procriação. Deste modo, a omissão social da sua orientação sexual, era uma forma de evitarem 

o julgamento social e as penalizações decorrentes. Os participantes consideraram, igualmente, 

que a sua orientação sexual era algo pessoal que não necessitava de ser divulgado, mesmo por 

vezes aos familiares.  

Na juventude dos participantes, a representação social de uma orientação sexual diferente da 

heterossexual não era entendida, uma vez que a sociedade era muito mais conservadora. 

Assim, os participantes revelaram que, caso divulgassem a sua orientação sexual, a agressão 

física e verbal seria uma possível consequência.  

 

Devido a uma mentalidade católica as consequências eram difíceis. Ainda 

estavam voltados para uma atitude pré-capitalista, que eu nem diria do século 

XX, diria meados do século XX, virados para um tipo de vida de agricultura 

(G1H1).  

Uí, era espancado. Eu nunca fui, mas também ninguém sabia que era 

homossexual. […] Sempre tentei controlar as coisas porque eu também não 

achava bem, tenho uma estatura de homem e ninguém diria que eu era 
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homossexual. E eu também não andava aí feito borboleta a dizer que era 

(G1H4). 

Os homossexuais têm que ser respeitados e não foram (G2H1). 

Não era fácil ser homossexual nessa altura. Sempre fui uma pessoa encoberta 

de mim, percebe. Nunca disse a minha vida, nem à minha própria mãe. Só 

disse para pedir perdão, quando ela morreu antes de ir para a terra. Aí 

confessei-me a ela (choro). Fechei a porta para pedir a ela perdão. Ela era 

uma mãe que podia perceber mas não dizia. A minha mãe era uma pessoa 

muito compreensiva (G2H2).  

 

Para os participantes, ser homossexual na sociedade atual é mais fácil devido à nova 

mentalidade emergente. A ―aceitação pelo diferente‖ já se encontra patente nesta nova geração, 

sendo a homossexualidade melhor aceite. Um participante (G1H1) mencionou ainda que 

apesar da atenuação da discriminação em Portugal, as diferenças do meio geográfico ainda são 

visíveis. No meio urbano a discriminação é menos evidenciada, sendo no meio rural mais 

notória.  

 

Mas quando se fala em atenuar tem que se ter o cuidado em pensar em que 

meios sociais, e qual o meio geográfico nos estamos a referir. Se estivermos a 

falar de meios sociais privilegiados de certos grupos sociais a discriminação 

baixou ou pelo menos diz que baixou, pelo menos já não se exprime pelo 

discurso, ainda que se possa exprimir pela ação ou pela omissão. Enquanto 

que noutros grupos sociais, que não tem qualquer contacto com estas 

realidades, a discriminação e preconceito permanece perfeitamente intocável 

(meio rural) (G1H1). 

Estas gerações recentes aceitam melhor a pessoa homossexual. […] Estas 

gerações são muito mais abertas, falam com qualquer pessoa, não têm 

problemas, são atualizados. Enquanto que na minha mocidade eu estava 

sempre a desconfiar do que é que aquela pessoa queria de mim, tinha sempre o 

pé atrás (G1H4). 

As pessoas já aceitam melhor, mas depende se é na cidade ou no campo 

(G2H4). 

   

A própria representação dos participantes deste estudo sobre a SIDA é influenciada pelo 

conhecimento prévio ou não, sobre esta síndrome. Todos os participantes referiram que o 

primeiro contacto com informações sobre o(a) VIH/SIDA ocorreram no início da epidemia. 

Contudo, a informação era escassa, uma vez que a informação apenas sugeria o aparecimento 
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de uma epidemia mortal, na qual as pessoas tinham uma curta esperança de vida. A informação 

veiculava ‗a SIDA mata‘, uma vez que publicitavam frequentemente histórias de pessoas em 

fase terminal e relatando casos de outros países. As fontes de informação mencionadas pelos 

participantes foram a comunicação social (jornais, revistas, televisão), amigos e, 

posteriormente, as associações de apoio ao(à) VIH/SIDA. Contudo, a maioria dos 

participantes, afirmaram que o diagnóstico do VIH estimulou a procura de informação. 

 

Só tinha ouvido falar na imprensa… conhecia muito pouco, conhecia sobretudo 

os dramas que vinham relatados na imprensa dos Estados Unidos. Começava-

se também a perceber em Portugal, porque começavam a ficar algumas 

pessoas doentes (G1H1). 

Diziam que era através de relações sexuais, mas mais nada. Não havia 

informação como há hoje, como é lógico! (G1H3). 

Era o que ouvia na comunicação social, quem apanhasse o vírus durava no 

máximo dos máximos 3 anos nessa altura, e que se transmitia sexualmente 

(G1H4). 

Sobre o(a) VIH/SIDA tive um conhecimento grande no meu grupo de amigos e 

mesmo no meu estrato social falava-se muito de uma epidemia que estava a 

existir no tempo e ainda não se desenvolvia o que era isto. De maneira que, 

nessa altura, notou-se que estava muita gente a morrer e a adoecer 

brutalmente e faleciam num prazo de 2 a 3 meses. […] Este foi o primeiro 

conhecimento que tive do VIH. Atenção, não era o que era o VIH, o que é que 

se estava a passar. Depois é que se veio a constatar que foi dado o nome de 

VIH. Claro que, isto foi tremendamente chocante porque na altura falava-se, 

isto é muito grave, isto é uma epidemia, que pega pelo cumprimento, pelo beijo 

por essas coisas todas (G2H1). 

Quer dizer, eu ouvia colegas meus „tem que se fazer isto, a gente tem que ter 

proteção e tudo isso‟, mas eu não ligava (G2H2). 

Sabia que era mortal praticamente, foi o que ouvi dizer (G2H3). 

 

Porém, após o diagnóstico, ambos os grupos referiam que o conhecimento sobre o VIH 

aumentou, sendo a informação transmitida mais adequada e correta. O conhecimento 

transmitido pelos médicos e a informação disponibilizada permitiu aprofundar o conhecimento 

relativamente a formas de proteção, contaminação e terapêutica.  

O Grupo 1 realçou que na altura do diagnóstico (por volta de 1986) a informação 

disponibilizada pelos médicos após o diagnóstico era diminuta. Naquela altura, segundo os 
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participantes, a comunidade científica ainda se encontrava a desenvolver os primeiros estudos 

conclusivos, sendo por isso a informação ainda muito escassa. Referem, igualmente, que a 

terapêutica medicamentosa ainda se encontrava em progressão, sendo os próprios pacientes 

cobaias das novas terapêuticas. 

 

Após o diagnóstico, obviamente fiquei a saber muito mais coisas do que 

aquelas que sabia e porque me interessava saber. Fiz perguntas para perceber 

em que é que eu estava metido. Mas também é obvio que as respostas que me 

deram nessa altura e com aquela medicação e o que se sabia na altura não 

correspondiam às respostas que há hoje (G1H1). 

Aí fiquei a conhecer, fiquei logo a conhecer todas as formas de contágio, fiquei 

a conhecer tudo, porque todos os papéis que falavam do caso eu ia ler. Eu ia 

ler logo. Portanto, sei que é por transmissão sexual, contágio de sangue e 

seringas (G1H4). 

 

A maioria do Grupo 2, após o diagnóstico, referiu que a informação adquirida permitiu 

melhorar o conhecimento relativamente à medicação, formas de contágio e formas de proteção. 

Um participante do Grupo 2 (G2H3) mencionou indiferença para com o diagnóstico, 

demonstrando que não tinha interesse em estar informado. 

 

Antes de ter sabia pouco, depois não liguei nenhuma (G2H3). 

Sim fiquei a saber mais alguma coisa após o diagnóstico, formas de contágio e 

medicação (G2H4). 

 

Durante as narrativas, três participantes (G1H3, G1H4 e G2H1) declararam que atualmente o 

conhecimento da população em geral sobre a infeção pelo VIH é diminuto. Assim, apesar da 

informação disponibilizada, presentemente, uma parcela da população não se encontra 

informada, encontrando-se, ainda, algumas ideias erróneas relativamente às formas de 

contágio.  

 

Eu penso que ainda hoje há pessoas mal informadas. E quando converso com 

alguém sobre o VIH, logicamente não digo que sou, vejo muita gente mal 

informada sobre isso. Pensam que ao cumprimentar se apanha o VIH, o 

próprio espirro, o próprio contacto. Enfim, há muita má informação mesmo 

(G1H3). 
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As pessoas agora são mais informadas, mas ainda há quem não esteja 

informado. Podia haver mais informação, agora como não sei, mas podia 

haver mais informação (G1H4). 

É uma informação envergonhada porque queremos dizer que este é um país 

grande e evoluído, e portanto, que não é um terceiro Mundo. É uma verdade, é 

isto que quer dizer. Mas é um terceiro Mundo neste campo e em várias áreas. 

Mas neste, que é o que eu tenho conhecimento considero que estamos ainda 

muito longe (G2H1). 

 

Segundo os participantes, a associação entre VIH e a homossexualidade (G1H2, G1H4, G2H3, 

G2H4) foi considerada inapropriada. Revelaram que antigamente a associação entre a 

homossexualidade e o VIH se encontrava muito patente na sociedade sendo, por isso, muitas 

vezes culpabilizados pelo aparecimento do VIH. Um participante do Grupo 1 (G1H4) 

mencionou que os homens homossexuais têm grande probabilidade de se infetarem devido aos 

comportamentos de risco. Este participante referiu que a prevenção apenas acontece nos 

primeiros encontros, sendo que posteriormente as medidas de proteção começam a ser 

esquecidas.  

 

Está mais que provado que a homossexualidade e o VIH, não tem uma coisa a 

ver com a outra. Mais que provado (G1H2). 

Tem tudo a ver, hoje em dia acho que não há homossexual nenhum que não 

tenha o vírus, é o que acho. Porque, nos primeiros dias em que se conhecem 

tudo bem, há as precauções, mas depois só as pessoas muito evoluídas, e se 

calhar nem essas, que realmente sabem o que é o VIH. Só esses é que terão 

precaução. Porque de resto todo o homossexual está infetado (G1H4). 

É uma doença fatal, uma coisa má, mas se é homossexual, se é isso não, eu não 

acredito (G2H4). 

 

Relativamente à sexualidade, alguns participantes (G1H2, G1H4, G2H2, G2H4) mencionaram 

que a sua atividade sexual cessou após o diagnóstico de VIH/SIDA. Mesmo após os médicos 

que os acompanharam, terem afirmado que a pratica sexual seria possível, desde que com os 

meios de proteção adequados, os participantes do estudo referiram que consideravam que a 

abstinência seria a melhor opção. Esta decisão centrou-se na possibilidade de infetarem outra 

pessoa, como revelam os depoimentos. 
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Tive que deixar a atividade sexual, parou no dia em que soube que tinha VIH, 

fiz um bloqueio. Apesar de todos os médicos me dizerem que não devia ter feito 

isso. Eu também quando decido uma coisa, é de um dia para o outro (G1H2). 

Mas eu estou bem assim, como estou, relações sexuais praticamente não tenho, 

é que não tenho mesmo (G1H4). 

 Nunca mais tive relações, nunca mais tive nada, nunca mais. Acabou-se 

palavra de honra. Já há 4 ou 5 anos, não sei ao certo. Acabou-se de vez 

(G2H2). 

 

Ao longo das narrativas de todos os participantes do Grupo 1, a situações de discriminação 

encontraram-se muito patentes. Foram relatadas discriminações sociais, familiares, 

profissionais e por profissionais de saúde. Os participantes do Grupo 1 relataram mais 

situações de discriminação comparativamente ao Grupo 2. 

Na opinião dos participantes do Grupo 1 ocorria uma dupla discriminação, por serem 

homossexuais e por terem VIH/SIDA. Afirmaram que, atualmente, a sociedade já aceita 

melhor, mas ainda há discriminação em relação à homossexualidade. Também revelaram que o 

VIH é visto como uma doença fruto do pecado. Segundo os participantes, as conceções, 

anteriormente referidas, advêm de uma mentalidade católica, levando a pessoa homossexual 

com VIH muitas vezes ao isolamento social. 

 

Bem, as pessoas homossexuais sofrem por causa disso uma dupla 

discriminação. Uma dupla discriminação social e sexual, que tem a ver com o 

estigma que algumas doenças em Portugal estarem rotuladas e 

particularmente as doenças sexualmente transmissíveis. Porque, devido a uma 

mentalidade católica, são vistas como doenças fruto do pecado, que as pessoas 

têm vergonha de dizer. Por isso, nesse aspeto para os homossexuais é muito 

difícil viver com o VIH em qualquer circunstância, mesmo quanto têm 

qualidade de vida (G1H1). 

São duas coisas bem distintas. A homossexualidade ainda está muito mal vista 

e o VIH, do meu ponto de vista, se sabem que fulano tem VIH, ele fica isolado, 

sem ter amigos, sem ter ninguém. Fica completamente isolado (G1H4). 

 

As formas de discriminação mais referenciadas pelos participantes do Grupo 1 foram as 

discriminações sociais e por profissionais de saúde. Relativamente à discriminação social 
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(G1H1, G1H3, G1H4), mencionaram que ao longo das suas vidas sentiram várias 

discriminações sociais devido à sua orientação sexual e ao VIH.  

 

Discriminações sociais, senti todas, todas, sem as pessoas saberem que as 

estava a sentir. Pela fala, pelas expressões, por aquilo que diziam, por aquilo 

que faziam, percebi todas as discriminações (G1H1). 

Só que há o estigma da SIDA, as pessoas têm medo. Não sei qual é o bicho de 

sete cabeças que as pessoas fazem! (G1H3). 

Já sofri mas por homossexualidade. Já tive um grupo de homens que me 

trataram mal. Foi um grupo de homens que me viu lá na estação, já há algum 

tempo. E começaram-me a chamar de „paneleiro‟ e isto e aquilo “E quem é o 

gajo? É aquele de camisa” e a apontarem e eu quieto e calado. Já sofri, já 

passei pelas minhas. Mas agora estou-me marimbando para o que dizem. Aqui 

também há quem me queira mal, aqui no café embaixo. Também há quem 

venha para ali para barafustar contra mim (G1H4). 

 

Alguns participantes deste grupo relembraram também que sofreram discriminações por 

profissionais de saúde (G1H1, G1H2, G1H4). Os profissionais mencionados foram: médico, 

dentista e farmacêutico. Os participantes descreveram estes momentos como desconcertantes, 

intimidantes e desadequados para profissionais de saúde. Mencionaram, igualmente, que estes 

profissionais de saúde eram externos aos serviços de apoio a pessoas com VIH/SIDA.  

 

Eu lembro-me que a primeira vez que fui comprar uma caixa de preservativos 

numa farmácia aqui próxima, o atendedor olhou para mim com grande espanto 

e depois foi lá dentro cochichar. Depois veio o diretor da farmácia e veio-me 

perguntar o meu nome, puxou de um papelinho e tomou nota que eu tinha 

comprado uma caixa de preservativos. Isto é profundamente intimidatório. 

Uma pessoa fica assustadíssima. Fica ali o meu nome por ter comprado uma 

caixa de preservativos? […] O senhor não sabia se eu era casado, solteiro ou 

se eu era… ou que eu era. Mas se eu fosse casado significava que eu com a 

minha mulher tinha relações com preservativos, que podia ser considerado 

mau na cabeça dele. Se eu fosse solteiro se usasse preservativo era porque se 

calhar era um depravado e se eu fosse solteiro e se fosse homossexual então ai 

ainda pior. Portanto, esse pedido acima tem várias significâncias (G1H1). 

Eu não dou tempo a isso, respondo logo e à bruta normalmente. Mas já fui, de 

pessoas a quem eu não podia resolver à estalada, médico por exemplo. Mas, 

uma vez um médico discriminou-me. Levou tanta estalada, tanta, tanta, tanta 
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que eu acho que ele ficou sem vontade de se meter com alguém. […] tive outra 

pega com um dentista. Fiz queixa dele ao provedor, teve um processo e foi 

processado (G1H2). 

Uma vez tive um acidente em 1992 que fiquei um dia e uma noite em coma e ia 

ser operado aos maxilares, estava todo torcido. E a anestesista foi lá ter 

comigo e perguntou se tinha doenças infeciosas. Se não tinha isto, se não tinha 

aquilo e eu disse „tenho doenças infeciosas, sou seropositivo‟. Ora quando eu 

disse isso, ela tomou logo iniciativa. Eu não fui operado e mandaram-me para 

casa já nesse dia. Aí fui discriminado (G1H4). 

 

Outra fonte de discriminação mencionada pelos participantes do Grupo 1 (G1H1, G1H3) foi a 

discriminação profissional. Neste âmbito declararam a necessidade que sentiram em adotar 

medidas preventivas de forma a não existirem motivos de discriminação e a não colocarem em 

risco a sua carreira profissional. Contudo, determinadas situações de discriminação marcaram 

negativamente os participantes.  

 

Eu era professor nessa altura e tinha que ter algumas cautelas porque sabia 

que se se viesse a saber, eu punha a minha carreira em risco. Já sabia o que 

eram os pais a gritar e até os colegas a dizer que se „este professor toca em 

algum menino a turma fica cheia de SIDA e vão todos para o hospital e vem as 

ambulâncias salvar as pessoas‟. Eu tinha imenso cuidado para que isso não me 

acontecesse e consegui (G1H1). 

Mas não foi fácil! Para mim, não foi fácil! Devido ao ambiente em que estava, 

o meio artístico, houve muitos falatórios, muitas discriminações. Percebia que 

muita gente não pegava nas coisas, por exemplo, na chávena do café e tinha o 

cuidado de depois não pegar. Enfim, houve situações há 20 anos atrás muito 

desagradáveis. Isso é que me doía, muito mais do que propriamente a doença 

(G1H3). 

 

Somente um participante do Grupo 1 (G1H4) declarou sofrer de incompreensão familiar. Na 

sua narrativa, o participante revelou que os seus familiares inicialmente não utilizavam os 

mesmos utensílios de cozinha com medo de contágio. Afirmou que atualmente os familiares 

estão mais informados e, por isso, a discriminação familiar deixou de existir.  

 

 Tive familiares que tiveram nojo de comer do mesmo prato que eu. Agora já 

não acontece nada (G1H4). 
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No Grupo 2, a totalidade dos participantes relataram que não sentiram grandes discriminações. 

Estes referem ainda que a discriminação pelo VIH nunca foi sentida, pois era restrito o número 

de pessoas que conheciam o diagnóstico. Socialmente, referiam ter uma outra doença para 

justificar possíveis fragilidades. Somente um participante do Grupo 2 (G2H2) fez referência a 

discriminação familiar, uma vez que atualmente ainda não aceitam com naturalidade a doença. 

Um participante do Grupo 2 (G2H1) revelou que a sociedade ainda discrimina fortemente as 

pessoas com VIH. Referiu que a sociedade ainda cumprimenta a pessoa com VIH com luva 

calçada, expressão utilizada para revelar a falta de empatia social para com a pessoa com VIH. 

 

Eu costumo dizer que as pessoas cumprimentam o doente com VIH ainda com 

a luva, está a ver o que quero dizer com a luva? […] Por isso é que eu digo, o 

tal cumprimento de luva calçada (G2H1).  

Não nunca tive experiências de discriminação. Nem nunca disse isso a 

ninguém. Estou a dizer a si. Sempre fui uma pessoa encoberta de mim.[…] 

Alguns familiares não aceitaram bem a doença (G2H2). 

Não senti discriminações. Só a minha cunhada e sobrinho é que sabem 

(G2H3). 

Não vejo discriminação nenhuma. Não vejo. Há pessoas que dizem que há, mas 

eu não vejo isso (G2H4). 

 

Em síntese, em 1985 a vivência da homossexualidade era difícil devido à mentalidade centrada 

na heterossexualidade, na religiosidade e na procriação. Os participantes consideraram que a 

orientação sexual é algo pessoal, não revelando por vezes à família. Naquela altura a 

representação social de uma orientação homossexual teria como consequência a agressão física 

e verbal. Atualmente, a aceitação é mais fácil devido à nova mentalidade emergente. A própria 

representação de SIDA foi alterada com a convivência e a informação passou a ser mais 

coerente. Contudo, a discriminação ainda existe e é mais evidente no meio rural do que no 

meio urbano. Duas semelhanças estão patentes no discurso dos participantes relativamente à 

conceção sobre o VIH e à conceção da dualidade do VIH e homossexualidade. No entanto, as 

discriminações por VIH e por homossexualidade foram relatadas pelos participantes. O Grupo 

1 foi o grupo que mais referência fez às discriminações. As mais referidas foram as sociais e 

por profissionais de saúde. Contudo, foram também referidas discriminações no meio 

profissional e familiar. 
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6.4- EXPERIÊNCIAS DE CUIDADO À SAÚDE 

Quando questionados sobre as doenças oportunistas, a maioria dos participantes mencionou 

que já detinham, pelo menos, uma experiência. No Grupo 1, todos os participantes tiveram 

experiências com doenças oportunistas, sendo as mais graves relatadas por estes. No Grupo 2 

apenas dois participantes referiram ter tido doenças oportunistas. Em ambos os grupos, as 

doenças oportunistas mais referidas foram a candidíase, pneumocystis, toxoplasmose e 

tuberculose. Outros problemas de saúde relatados foram as diarreias e diabetes. 

 

Tive um cardápio de várias, já não sou capaz de discriminar. […] Mas tive 

pneumocystis, candidíase, diarreias, sei lá o que mais tive. […] Mas, do 

cardápio tive muitas, do cardápio das doenças oportunistas não tive todas, mas 

tive Toxoplasmose. Já são bastantes, já são bastante razoáveis (G1H1). 

Tive a lista completa. As que quiser nomear, já as tive todas. Toxoplasmose, 

tuberculose, pneumonia por pneumocystis, candidiase […] (G1H2). 

Tive uma infeção, aqueles sapinhos. Uns sapinhos que nascem na boca 

(candidiase), nasceram-me no ânus e eu chorava de dores (G1H4). 

Não, Graças a Deus não. Graças a Deus até hoje não tive doenças 

oportunistas. Espero não vir a ter! (G2H1). 

Não tenho nenhuma doença que me possa queixar, não devido ao VIH (G2H4). 

 

A adesão terapêutica como um cuidado de saúde foi relatada pela maioria dos participantes 

(G1H1, G1H2, G1H3, G1H4, G2H1, G2H2, G2H3). No Grupo 1, todos mencionaram que a 

terapêutica medicamentosa foi uma prioridade. O consumo de fármacos já se tornou uma 

atividade diária, algo necessário e natural no dia a dia dos participantes. Estes compararam a 

sua regularidade na toma de medicação como o método contracetivo utilizado pelas mulheres 

(pílula). Relembraram ainda que a medicação anterior à antirretroviral altamente ativa, como o 

AZT, tinha efeitos secundários que dificultava a toma diária, tais como o mal-estar e vómitos. 

Um participante (G1H1) revelou que na altura do seu diagnóstico a medicação que necessitava 

não existia em Portugal e sempre que necessitava de adquirir mais medicamentos tinha que ir a 

França. Durante diversos anos este participante viajou nos fins de semana para França, de 

forma a ter a medicação mais adequada. Estes participantes relembraram, ainda, que o facto de 

se medicarem há diversos anos fez com que a gama de medicamentos disponíveis para o seu 

tratamento estivesse neste momento restrita, dada a habituação. 
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Olhe os medicamentos ia comprá-los a Paris. Comprá-los ou buscá-los. Uns 

eram dados e outros ia comprá-los (G1H1). 

Comecei com o AZT, eu não tomava porque não era capaz de o tomar. É que 

eu não tomava […] se tomasse o AZT sentia-me doente e sem AZT eu sentia-me 

bem. Eu não tomava e andei uns 3 ou 4 anos sem tomar medicação nenhuma. 

Até que depois tive uma infeção e tive que começar a tomar medicamentos, que 

não era o AZT e é perfeito até hoje. Continuo com medicamentos, apesar de já 

me terem dito que já não tinham muito por onde escolher para mim. Portanto, 

já corri parte de toda a medicação que há e que agora já há pouco por onde 

escolher para me tratar (G1H4). 

 

No Grupo 2, três participantes (G2H1, G2H2,G2H3) referiram que a toma de medicação faz 

parte do seu dia a dia, trazendo benefícios. No entanto, um participante do estudo (G2H4) põe 

em causa os benefícios da medicação, afirmando que não sente melhoras. 

 

Tomo a minha pastilhazinha todos os dias de manhã como um comprimido, ou 

como as senhoras tomam a pílula. Eu tomo a minha pílula, tomo a minha pílula 

de manhã muito bem e acabou. Faço a minha vida normal (G2H1). 

É um bocado difícil porque conversando com muitas pessoas que conheço, 

muitas pessoas que têm VIH, sabem que têm e não tomam medicamentos 

nenhuns e vivem melhor que eu e com mais posição e saúde que eu. Portanto, 

tenho a impressão que a medicação só se aplica para prolongar a vida. Mas 

que a pessoa tomando ou não tomando, tenho a impressão que o resultado é 

quase idêntico […] (G2H4). 

 

No que concerne às experiências de internamento, a maioria dos participantes referiram ter 

pelo menos uma experiência (G1H1, G1H2, G1H4, G2H1, G2H2, G2H3). Estes revelaram ser 

uma experiência dolorosa, significando que a saúde se encontrava fragilizada. Somente dois 

(G1H3, G1H4) nunca estiveram internados.  

 

Foi uma experiência muito dolorosa, não gosto de recordar. Foi longa, 

dolorosa. Enfim, não fui mal tratado, mas houve muitos atrasos (G1H1). 

43 internamentos. É sempre má, uma pessoa não é internada por boas razões. 

As experiências de internamento são sempre más (G1H2). 
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 Estive internado três meses mais ou menos. Quando estive internado fui 

cuidado com muito cuidado, com muito carinho, porque eu não sabia (G2H1). 

Estive lá três meses, estive sempre na cama do hospital. […] Sabe o que é que 

eu digo, às vezes a gente é posta de lado na prateleira (G2H2). 

Não nunca estive internado no hospital. Fui à consulta no ambulatório, mas 

nunca estive internado (G2H3). 

 

Durante o internamento, todos os participantes de ambos os grupos referiram que a sua relação 

com os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), sempre foi adequada e empática. 

Segundo as suas narrativas, sempre foram muito bem tratados, não existindo nenhuma 

discriminação ou atitude homofóbica pelos profissionais que acompanhavam os seus casos 

clínicos. Os profissionais de saúde com quem contactaram eram empáticos, sensíveis, 

comunicativos e afetuosos. Tornaram-se amigos e, portanto, eram conhecidos nos serviços de 

apoio a pessoas com VIH. Afirmaram ser protegidos pelos profissionais de saúde e que, por 

este fator, não querem sair da unidade hospitalar pela qual estão a ser acompanhados.  

 

Em termos de receção e em termos do profissionalismo quer dos enfermeiros, 

quer dos médicos, quer dos auxiliares, sempre fui muito bem tratado (G1H2). 

Mas desde aí que não quero sair e deixar de ser tratado no hospital. Quero lá 

continuar, foi lá que fui protegido, por assim dizer. Hoje lá sou mais um utente 

da casa, portanto sou uma pessoa já muito conhecida dos porteiros, médicos, 

sou conhecido lá (G1H4). 

A minha médica é muito boa e tem-me ajudado muito. É muito minha amiga, é 

uma menina simples, beija-me, abraça-me. Quando tive agora a 

broncopneumonia aqui, eu tive internado e ela foi-me ver. Depois marcou-me 

uma consulta agora, deu-me um abraço e deu-me os parabéns e disse „Podes 

agradecer a Deus!‟ (G2H2). 

Bom, sempre bom, o contacto com os profissionais de saúde. A minha primeira 

médica, tive seis anos com ela, era uma simpatia extraordinária, uma boa 

médica. O doutor agora também é uma simpatia, tanto que quem vai comigo 

acha o mesmo (G2H3). 

 

Em síntese, no que se refere à existência de doenças oportunistas, a candidiase, pneumocystis, 

toxoplasmose e a tuberculose foram as mais mencionadas pelos participantes. A adesão 

terapêutica contribuiu para uma melhor qualidade de vida. O Grupo 1 revela que a medicação 
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anterior à antirretroviral altamente ativa tornava a toma regular problemática, produzindo mau 

estar constante e vómitos. Apenas um participante do Grupo 2 põe em causa os benefícios da 

medicação. As experiências de internamento revelaram-se penosas, momentos de incerteza e 

como uma possibilidade de agravamento do estado de saúde. Os participantes afirmaram que a 

relações que tinham com os médicos eram de profissionalismo, devido à empatia, 

disponibilidade e sensibilidade dos profissionais.  

6.5- REDE DE APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA 

O apoio de uma instituição de caráter social mostrou-se em todas as narrativas um apoio 

imprescindível. 

Todos os participantes, de ambos os grupos, revelaram que a integração e o apoio necessário 

para a situação em que se encontravam não foram fáceis. A necessidade de apoio para os 

participantes foi encarada como um sinal de fragilidade e de falta de controlo sobre a sua 

própria saúde. Contudo, após a sua integração, os participantes verificaram que este tipo de 

apoio é fundamental para a sua nova condição de saúde.  

 

Eu tive só uma rede de apoio institucional quando a Santa Casa da 

Misericórdia tomou conta do meu caso. No momento em que eu estava 

gravíssimamente doente. Pensei que tinha de vida 3, 4 ou 5 meses (G1H1). 

Só tenho uma rede de apoio, que é da Santa Casa da Misericórdia (G1H2). 

 Vejo-me integrado numa misericórdia com apoios, não estava habituado. A 

rede de apoio tem sido a Santa Casa porque não procurei mais ninguém 

(G2H1). 

 

Os participantes do Grupo 1 afirmaram que quando descobriram o diagnóstico ainda não 

existiam redes de apoio formais disponíveis em todo o país, uma vez que à época esse apoio 

não existia com regularidade. Assim, os participantes frequentemente sofriam isoladamente a 

sua situação de saúde, ou com o apoio muito restrito dos amigos e familiares mais próximos. 

Os participantes consideraram que, apesar de não ser um apoio especializado, este era essencial 

na altura.  

 

Bem, hoje há muito mais redes de apoio do que havia antigamente. Durante 

muitos anos não havia redes nenhumas de apoio, se não, eventualmente a rede 
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de amigos. Que digamos apoiavam no melhor dos sentidos, muitas de forma 

muitíssimo calorosas e muitíssimo boas (G1H1). 

Houve uma certa longevidade entre o aparecimento do(a) VIH/SIDA e do 

aparecimento das associações. Começaram a aparecer os seropositivos em 

Portugal e só passado algum tempo é que apareceu a Abraço. E só mais tarde 

é que começaram a aparecer outras associações. Hoje em dia há associações 

por todos os cantos (G1H4). 

 

Alguns participantes (G1H2, G1H3, G1H8, G2H2) referiram ter apoio dos familiares quando 

tinham necessidade. Estes referem que caso precisassem de ajuda para a resolução de um 

problema os familiares estariam presentes.  

 

Sim, ajudam as minhas irmãs, mãe e pai (G1H3). 

Sim, as irmãs. E os irmãos também apoiam. Ainda o ano passado, tenho cinco 

irmãos, comigo são seis. Os cinco irmãos puseram num potinho o que podiam e 

depois abriram e foram comprar coisas para mim (G1H4).  

A minha irmã mais velha é muito minha amiga, até deve vir cá hoje. Quando 

preciso ela ajuda (G2H2). 

 

Atualmente, todos os participantes encontravam-se a beneficiar de apoio de uma rede formal 

destinada a pessoas infetadas por VIH. Todos os participantes constituintes do Grupo 1, 

residiam em casa própria, necessitando apenas de um apoio pontual ou de Serviço de Apoio 

Domiciliário.   

Os participantes do Grupo 2, após o diagnóstico, acionaram uma rede de apoio formal para 

uma melhor adaptação aos seus estados de saúde. Três participantes, atualmente (G2H2, 

G2H3, G2H4) residiam numa instituição que presta apoio a pessoas com VIH/SIDA. Somente 

um participante (G2H1) habita na sua residência, usufruindo de Serviço de Apoio 

Domiciliário.  

 

Vivo com a minha mãe e tenho apoio da Santa Casa (G1H2). 

A Santa Casa tem sido de facto um grande apoio. Tenho uma senhora que me 

dá apoio, faz a limpeza da casa, porque de resto felizmente ainda consigo fazer 

(G2H1). 
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A Santa Casa presta-me o apoio, assim, estou a pagar. Pago 80% da minha 

reforma (residência) (G2H2). 

Resido aqui (residência de apoio VIH/SIDA). Gosto muito do pessoal. Não 

gosto é do sítio. Não gosto do barulho, mas também não gosto de solidão 

(G2H3). 

 

Os participantes enalteceram as características das associações que prestam apoio social. 

Referiram-se aos profissionais mais próximos, como amigos e companheiros, uma vez que 

prestavam uma constante ajuda. As características mais apreciadas e mencionadas foram, a 

empatia, disponibilidade, preocupação, sensibilidade e valorização para com as pessoas das 

instituições.  

 

Eu tenho uma mensagem dela, em que me queixo de uma situação em que ela 

me diz, isto é muito importante „Um pedido seu é uma ordem‟. Eu não apaguei 

essa mensagem, tenho-a aqui no meu telemóvel porque vi o que é que a 

senhora queria dizer. Isto é lindo! (G2H1). 

É uma joia, é uma santa essa senhora. Aí, é tão querida essa senhora, essa é 

quem me pôs cá e eu vim (G2H2). 

Tenho a senhora doutora que me atura todas as semanas. Quando me dá para 

ir dizer umas coisas a senhora Doutora está lá, graças a Deus (G1H4). 

 

No entanto, alguns participantes de ambos os grupos (G1H4, G2H1, G2H2) narraram que nem 

todos os profissionais que desempenhavam atividades profissionais no âmbito da rede de apoio 

formal estão disponíveis para a pessoa. Estes referiram que o aumento do número de 

associações de VIH/SIDA e o número crescente de profissionais levam a uma indiferença para 

com a problemática, mencionado, igualmente, que muitos profissionais hoje vivem à sombra 

do(a) VIH/SIDA, recebendo o seu salário e não contribuindo ativamente para uma melhoria nos 

cuidados à pessoa com VIH. Relembraram, também, que os profissionais mais próximos são 

encarados como essenciais na prestação de um apoio adequado. 

 

O facto de existirem muitas associações, faz com que não tenham o que fazer. 

Vão para lá jogar computador, fazer jogos no computador e falar com este e 

falar com aquele. Depois o próprio associado, eles querem que cada pessoa 
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que lá vá pedir ajuda seja associado da associação, para eles estarem lá 

sentados. Acho que isso não é ajuda (G1H4). 

Em termos sociais, há lacunas como já referi, há muita coisa que tem que ser 

resolvida. […] Eu não posso admitir que alguém esteja num lugar e que esteja 

a viver à sombra disto, sem ter feito nada para isto ou sem fazer nada para isto 

(G2H1).  

Aqui esses enfermeiros são muito bons é em determinadas na altura percebe. 

Quando vocês vêm é tudo muito bonito percebe? Mas depois estão sempre com 

pressa, quando a gente quer perguntar alguma coisa. Por isso é que quero ir 

para minha casa (G2H2). 

 

Em síntese, as instituições de apoio a pessoas com VIH/SIDA foram caracterizadas pelos 

participantes como imprescindíveis e os familiares prestam apoio quando necessário. Os 

participantes do Grupo 1 mencionam que, aquando dos seus diagnósticos não existiam redes de 

apoio formal, vivendo muitas vezes no isolamento e com o apoio muito restrito de amigos e 

familiares mais próximos. No Grupo 1, a totalidade dos participantes residia em casa própria e 

no Grupo 2 a maioria residia numa associação de apoio. Os participantes do estudo 

enalteceram as características dos profissionais mais próximos, pois prestam apoio constante, 

sendo amigos e companheiros. As características mais apreciadas foram a empatia, 

disponibilidade, preocupação, sensibilidade e valorização para com os participantes. Estes 

referem que o aumento do número de associações leva a um alheamento para com as pessoas 

com VIH/SIDA. 
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77..00--  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Com vista a discutir os resultados apresentados anteriormente, optámos por seguir a mesma 

estrutura da apresentação dos mesmos. A presente discussão articula os resultados com o 

quadro teórico-conceptual e empírico apresentado previamente, focando a vivência de homens 

homossexuais com o(a) VIH/SIDA, as representações sociais e discriminações acerca da 

homossexualidade e VIH/SIDA, os cuidados em saúde e redes de apoio de pessoas 

homossexuais com VIH/SIDA com mais de 50 anos.  

7.1- (CON)VIVÊNCIA DE HOMENS HOMOSSEXUAIS COM VIH/SIDA 

O VIH pode incubar no organismo por tempo indeterminado, sem se manifestar. A infeção por 

VIH é caracterizada pela ausência de sintomas e sinais clínicos na pessoa infetada, durante um 

período mais ou menos longo após a contaminação, aparentando este um estado saudável(16, 17). 

Esta característica patológica conduz a que o diagnóstico seja realizado numa fase mais tardia, 

estando a doença já instalada. Deste modo, a pessoa pode estar infetada sem ter conhecimento, 

podendo transmitir a outra pessoa, caso não tenha em atenção comportamentos de 

prevenção(16). Neste estudo, os participantes realizaram o teste após o aparecimento de sinais e 

sintomas que agravaram o seu estado de saúde. As condições de saúde que motivaram a 

realização do teste, em ambos os grupos, foram o cansaço, desmaio, aparecimento de gânglios, 

cefaleias intensas, emagrecimento e sudorese noturna(23). O AVC foi mencionado por dois 

participantes como motivo para a realização de análises que acabaram por comprovar o 

diagnóstico de VIH. Apenas um participante realizou o teste após a morte do seu companheiro 

por VIH/SIDA.  

A maior parte da população idosa não realiza testes por iniciativa própria, mas sim por 

solicitação de profissionais de saúde, quer seja por motivo de doença, quer seja por 

seropositividade do parceiro sexual, estando já muitas vezes instalada a doença(55-57). A falta de 

consciência que a pessoa idosa tem perante a possibilidade de se encontrar infetada com VIH, 

pode ser o motivo pela demora na procura dos serviços de saúde para se estabelecer um 

diagnóstico precoce, principalmente em determinados grupos sociais marginalizados(55, 56), 

como os homossexuais. O diagnóstico tardio da infeção por VIH tem um impacto negativo(59), 

tanto para a pessoa como para o Sistema Nacional de Saúde(56). 

Em Portugal surgiu em 2001 o Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce, que visa o 

fornecimento de informação acerca do(a) VIH/SIDA, assim como da realização de forma 
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gratuita testes de deteção de VIH. No entanto, há ainda uma certa resistência na realização de 

testes de rastreio. A falta de informação e o estigma associado à doença podem possivelmente 

explicar esta resistência. Deste modo, faz-se necessário ter em consideração que o teste só se 

irá realizar em maior escala se a população estiver sensibilizada para a importância do 

diagnóstico, se o seu acesso for facilitado, se as pessoas obtiverem informação credível sobre a 

doença e/ou se não houver discriminação da pessoa infetada. Em Portugal, a maioria da 

população ainda apresenta importantes lacunas no âmbito da informação e continua insensível 

à problemática do(a) VIH/SIDA(56).  

No que diz respeito à via de transmissão, os participantes referiram maioritariamente a via 

sexual. Este dado é apoiado pelos divulgados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de 

Doenças Transmissíveis (CVEDT) que, numa perspetiva evolutiva, revelam que a transmissão 

sexual é uma das predominantes. O grupo homossexual atualmente representa 12% das pessoas 

infetadas(2). Os dados do NVLDI, do ano 2010, revelam que a via sexual homossexual e 

bissexual obteve um aumento de 5,7% de 2001 até 2010(42). Embora ao longo das últimas 

décadas os homossexuais tentarem combater o aumento da incidência de VIH/SIDA através de 

campanhas de sensibilização, estas parecem não terem surtido efeito, uma vez que houve um 

aumento significativo de casos de VIH/SIDA em Portugal. Deste modo, parecem ser 

necessárias medidas adicionais para o combate do(a) VIH/SIDA neste grupo. Apesar das 

constantes campanhas dirigidas a homens homossexuais, as pessoas de meia-idade 

homossexuais, por vezes, não são abrangidas, uma vez que, por norma, não frequentam os 

mesmos locais que as pessoas jovens no qual ocorrem essas campanhas de sensibilização. 

Infelizmente, as campanhas de prevenção do contágio do VIH não se encontram 

suficientemente atentas a estas modificações no perfil da doença e continuam mais 

direcionadas para o público jovem. Desta forma, as sensibilizações podem ser ineficiente para 

outras faixas etárias que não se identificam com as mensagens transmitidas(60). 

De referir que um grupo do estudo revelou que nos anos de 1986, a utilização do preservativo 

não era uma prática comum. Deste modo, os meios de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST´s) eram pouco utilizados naquela época. O aparecimento do preservativo 

de látex em 1880 revolucionou o método de contraceção, no entanto, este produto só se 

popularizou em 1930. Na época, alguns profissionais que se regiam mais por ideologias morais 

do que cientificas, tentaram banir o uso do preservativo alegando que este causava esterilidade, 

deterioração sexual e tendências suicidas em ambos os sexos(47). Na década de 1960, este 

método caiu em desuso devido à comercialização da pílula anticoncecional sendo, por isso, a 
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sua utilização pouco usual em toda a população(47). Esta alteração de comportamento levou ao 

aumento de DST´s. O preservativo popularizou-se após o surgimento do(a) VIH/SIDA, no qual 

milhares de pessoas optaram pela utilização deste método de prevenção.  

Atualmente, o aparecimento do(a) VIH/SIDA ficou assinalado por afetar um grupo muito 

específico na Califórnia e Nova Iorque, a comunidade homossexual(6). Devido a esse facto, a 

discriminação social acentuou-se nessa minoria sexual. A própria comunidade científica e as 

diversas categorias profissionais contribuíram para a marginalização dos homens 

homossexuais, quando os CDC reconheceram quatro grupos de risco, sendo um deles a 

comunidade homossexual(9). Esta panóplia de situações desencadeou um fenómeno pouco 

relatado ainda na literatura, que foi o aparecimento de um grupo homossexual organizado que 

pretendia infetar o maior número de homossexuais. Este fenómeno foi relatado pelo Grupo 1, 

constituído por pessoas infetadas em média há 25 anos. A comunicação social e a sociedade 

daquela época culpabilizavam e discriminavam a população homossexual pelo aparecimento 

do(a) VIH/SIDA. Neste sentido, este grupo homossexual tinha por objetivo infetar o maior 

número de homens como forma de vingança social, devido à associação entre a 

homossexualidade e o(a) VIH/SIDA. Na comunidade homossexual aqueles que tinham vários 

parceiros sexuais, que estavam infetados e que não se protegiam agiam como redes de infeção 

para essa comunidade. Assim, rapidamente atingiam um elevado número de infetados 

comparativamente com a rede global(139). Um dos participantes deste estudo relata que foi 

vítima desta situação. 

O momento da revelação do diagnóstico de seropositividade representa um momento de 

consciencialização de uma nova condição de saúde para a pessoa infetada pelo VIH. Contudo, 

as circunstâncias em que o diagnóstico é revelado podem influenciar decisivamente a vida da 

pessoa, repercutindo-se na capacidade de enfrentar a sua nova condição. No estudo, os 

participantes foram informados quase na sua totalidade pelo profissional de saúde que 

acompanhava o seu caso clínico. Em diversos estudos, o mesmo dado foi constatado, 

revelando-se o médico o profissional adequado para a transmissão desta informação(47). Nesta 

investigação, foi observado que a revelação deu-se em ambiente acolhedor, existindo 

manifestações de compreensão, ajuda e informação por parte dos profissionais de saúde. Esta 

etapa é um elemento essencial para a elaboração e planeamento do tratamento e permiti 

interferir ativamente sobre aspetos evitáveis da vulnerabilidade que estas pessoas possam 

sofrer(63). Tratando-se de uma doença incurável e estigmatizante, o conhecimento do 

diagnóstico acarreta repercussões na vida da pessoa, tendo impacto nos seus objetivos e 
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expectativas de vida. O momento da revelação é relembrado pelos participantes do estudo 

como um momento de tristeza(65, 66), choque(71-73), arrependimento(66), desertificação(44), 

considerado pelos participantes como uma bomba atómica. A falta de informação e as 

experiências negativas associadas ao(à) VIH/SIDA e o facto de se tratar de uma doença 

incurável levavam à manifestação destes sentimentos.  

A perceção do diagnóstico foi igualmente condicionada por se encontrar associada a grupos de 

risco e não a comportamentos de risco. A pessoa homossexual sofre um duplo estigma devido 

não só à sua orientação sexual como também ao estar infetado com VIH(97, 128, 129). Esta 

associação ainda se encontra demasiadamente marcada na sociedade, dificultando a aceitação 

de um diagnóstico como o do(a) VIH/SIDA. Neste estudo, somente dois participantes 

relataram uma aceitação natural do diagnóstico, devendo-se à personalidade e à fácil adaptação 

a situações adversas. Um destes participantes encontrava-se ciente da sua possibilidade de 

infeção, uma vez que o seu companheiro faleceu devido à SIDA.  

A religião, em situação de fragilidade e menor controlo de um acontecimento da vida, torna-se 

por vezes, um refúgio e alento para enfrentar e ultrapassar a situação. Neste caso, os 

participantes do estudo revelaram que a crença e a fé lhes deu capacidade para ultrapassar e 

acreditar que a convivência com o(a) VIH/SIDA poderia ser mais harmoniosa. Sentimentos de 

revolta relativamente à incompatibilidade da homossexualidade com a religião católica, nem 

sempre são contrários à fé, sendo que a religião tende a ter um papel importante na vida dos 

homossexuais, sendo crentes em Deus e identificando-se como católicos(113). 

A própria perceção de vida dos participantes foi um dado que surgiu no estudo. Os 

participantes realizaram uma comparação com o estilo de vida anterior ao diagnóstico de 

VIH/SIDA. Nesta comparação, os participantes citaram que anteriormente eram pessoas ativas, 

com vidas preenchidas, enquanto que atualmente as suas vidas alteraram devido à necessidade 

de maiores cuidados de saúde. Narraram que viver dia a dia com a SIDA é difícil, mesmo com 

uma visão positiva e boa qualidade de vida. A SIDA é uma doença que pode trazer inúmeras 

consequências psicossociais, profissionais e orgânicas, atingindo assim o Ser Humano na 

globalidade. Estas consequências podem repercutir em vários aspetos de suas vidas, como na 

produtividade, na vida social e na qualidade de vida(72).  

A convivência com o VIH exige uma alteração de comportamentos e atitudes de forma a se 

adequarem às exigências da nova condição de saúde. As alterações ocorreram tanto no âmbito 

pessoal e familiar, como também no âmbito profissional.  
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Na maioria dos participantes do estudo, a dimensão pessoal sofreu com o aparecimento desta 

nova condição de saúde. Inicialmente, o impacto foi vivenciado através do isolamento social e 

com a necessidade de reestruturação do modo de vida. Esta adaptação inicial perdurou durante 

um tempo indeterminado, no qual a pessoa reorganizou toda a sua dimensão pessoal de forma 

a se adaptar adequadamente à convivência com o VIH. O seropositivo vivencia 

quotidianamente situações de caráter emocional e social que os desmotiva no confronto da 

doença e do próprio tratamento antirretroviral(17). As pessoas com VIH/SIDA podem enfrentar 

grandes obstáculos emocionais, psicológicos e mesmo na participação social(141).  

Os participantes destacam que atualmente alteraram alguns comportamentos/atitudes que 

anteriormente lhes proporcionavam prazer. A privação de situações sociais (cinema e jantares), 

diminuição da socialização (menor contacto com amigos), mudança na relação com outros, 

dificuldade em acreditar nas pessoas e dificuldade em amar, foram as alterações de 

comportamento/atitudes no âmbito pessoal mais evidenciadas pelos participantes. O VIH 

atinge a pessoa infetada induzindo mudanças e necessidades, tanto na redefinição dos objetivos 

pessoais, como da situação profissional e nos relacionamentos(73). Os participantes declaram 

que valores como o sentido de justiça, solidariedade, sentido de humanidade e valorização de 

cada dia das suas vidas passaram a estar mais presentes após a infeção por VIH. Três 

participantes relembram que a sua dimensão pessoal não foi afetada, devido à sua capacidade 

de adaptação e também à fácil aceitação das pessoas mais próximas. 

No âmbito familiar, o receio de partilhar o diagnóstico com outras pessoas é recorrente em 

doenças infeciosas, que requerem cuidados adicionais em relação a si e aos outros. Os 

participantes do estudo revelaram esta informação aos familiares e amigos com quem tinham 

relações de proximidade, como também revela a literatura(57, 76). Somente três participantes 

revelaram o diagnóstico aos amigos mais próximos. O estudo evidencia uma disparidade na 

aceitação familiar relativamente ao diagnóstico do VIH em ambos os grupos. No Grupo 1, dois 

participantes revelaram o diagnóstico aos seus familiares, recebendo sempre apoio. Outro 

participante preferiu afastar-se dos seus familiares, não revelando o diagnóstico. Por último, o 

quarto participante do grupo revelou que os seus familiares inicialmente não aceitaram o 

diagnóstico, mas progressivamente foram aceitando e informando-se sobre este vírus. Já no 

Grupo 2, a disparidade de resultados encontra-se igualmente patente. Dois participantes 

afirmaram que os familiares mais próximos aceitaram com naturalidade, outro participante 

preferiu o anonimato quanto ao diagnóstico, sendo que o quarto participante afirmou que os 

familiares não aceitaram inicialmente o diagnóstico, mas que atualmente a maioria aceita. De 
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uma forma global, em ambos os grupos verificamos que a aceitação dos familiares mais 

próximos foi recorrente. Contudo, aferimos que dois participantes preferiram o sigilo do 

diagnóstico. A literatura revela que alguns participantes optam pelo autoisolamento e pela não 

revelação do diagnóstico de seropositividade(74). Outros dois participantes verificaram alguma 

resistência numa primeira instância pelos seus familiares. Os resultados evidenciam ainda que 

os participantes que mantiveram o sigilo do diagnóstico para os familiares, revelaram-no 

somente a amigos próximos(70, 76). A família e amigos constituem um apoio fundamental para a 

aceitação de um diagnóstico e normalização da nova condição de saúde, mas por vezes este 

apoio não se encontra disponível.  

Por outro lado, a convivência com o(a) VIH/SIDA afetou também a dimensão profissional dos 

participantes. A seropositividade não significa inaptidão para desempenhar uma atividade 

profissional. A nova readaptação ao trabalho deve estar, no entanto, relacionada com as 

consequências da doença, isto é, a capacidade da pessoa para executar tarefas com 

determinadas exigências(82). Nesta dimensão encontraram-se igualmente disparidades nos 

resultados relativamente aos grupos em análise. As diferenças entre as épocas históricas nas 

quais ocorreram as infeções encontram-se bem patentes na dimensão profissional. No Grupo 1, 

os participantes encontravam-se com uma média de idades de 34 anos quando souberam o 

diagnóstico, estando numa fase ativa das suas vidas profissionais, continuando a sua atividade 

profissional. Apenas um terminou a sua atividade por considerar que tinha uma curta esperança 

de vida. Estes participantes relembraram que, na altura do seu diagnóstico, as perspetivas de 

vida eram mínimas, sendo apenas de três anos. No Grupo 2, a maioria dos participantes optou 

pela reforma, uma vez que tinham uma média de idades de 62 anos, quando lhes foi 

diagnosticado o(a) VIH/SIDA. O aparecimento do(a) VIH/SIDA revelou-se um marco para a 

cessação da atividade profissional. Somente um participante continuou a desenvolver a sua 

atividade profissional. Em ambos os grupos o sigilo relativamente ao(à) VIH/SIDA foi 

preponderante. Um estudo evidencia que a maioria dos empregados homossexuais ou 

bissexuais não revelam a sua orientação sexual e o diagnóstico de VIH aos empregadores(70). 

No entanto, isto pode gerar um conflito pessoal, pois o trabalhador tem o desejo de ser honesto 

e responsável para com o seu empregador, porém surge também o medo de ser rejeitado, 

estigmatizado ou discriminado(70). 

Os participantes mencionam igualmente o cuidado com outras pessoas, uma preocupação após 

o diagnóstico. O medo de contaminar involuntariamente outra pessoa fez com que estes 

participantes tivessem cuidado redobrado para com as pessoas que entravam em contacto(78). 
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No que concerne às perspetivas de vida dos participantes do Grupo 1, nem sempre foram 

semelhantes. Esta diferença deve-se ao facto de a comunidade médica e científica estipular 

naquela época uma esperança de vida após a infeção de apenas três anos. Só em 1983 foi 

identificado o retrovírus capaz de justificar a imunodeficiência observada nas pessoas com 

VIH/SIDA e em 1985, ainda não se encontrava nenhum fármaco disponível no mercado(9). 

O diagnóstico de VIH/SIDA leva as pessoas a repensarem os seus objetivos pré-estabelecidos 

de vida(69). Atualmente, a terapêutica medicamentosa, a melhoria na assistência médica, social 

e psicológica e o caráter crónico da doença permite que os participantes tenham perspetivas 

mais positivas. Os participantes referem que, atualmente, dão valor às pequenas coisas da vida, 

vivem um dia de cada vez, mantêm-se ativos e concretizam as metas estipuladas(57). Um dos 

desejos destes participantes é o aparecimento de uma vacina ou medicação que permita a cura 

da SIDA. Ao longo dos últimos 30 anos, ocorreram diversos estudos sobre uma provável 

vacina para a SIDA. As disputas e desacordos entre as próprias comunidades médicas e 

científicas sobre uma possível criação ainda permanecem(13), sendo que atualmente ainda não 

foi encontrada nenhuma medicação para a cura(8). No presente estudo, dois participantes 

afirmaram não ter perspetivas futuras, um devido à idade que tinha e um outro participante 

devido a desmotivação para com a vida. A falta de perspetivas futuras também é relatada num 

estudo(69). A questão é saber o que diferencia as pessoas que utilizam o seu tempo tendo uma 

perspetiva futura positiva daqueles que não conseguem sair de uma visão negativa do futuro(71). 

Por vezes, o que leva a pessoa a desistir de fazer planos e a ter objetivos é a incapacidade de 

ver alternativas, ou ainda, o facto de rejeitar essas alternativas(69). 

O conhecimento do diagnóstico da SIDA, doença que ainda não tem cura, leva habitualmente a 

pessoa a considerar o fim da vida(69). Mesmo sendo a própria evolução da infeção por VIH 

muito lenta, os pensamentos sobre a morte invadem a consciência das pessoas infetadas, 

muitos antes da fase terminal(69). O VIH e a morte dolorosa ainda são uma perceção dos 

participantes e, por isso, desejam uma morte sem sofrimento que lhes permita estar bem até ao 

final da vida.  

7.2- HOMOSSEXUALIDADE E VIH/SIDA: REPRESENTAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 

As várias práticas sexuais percorrem diversas culturas, épocas e sociedades e encontram-se 

muito unidas à história de cada povo(87). A homossexualidade existe há diversos milénios e 

mesmo antes de Cristo já se verificava a existência de relações homossexuais(87). A 

homossexualidade nem sempre foi encarada e vivenciada da mesma forma. Os participantes 
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deste estudo revelaram que a mentalidade marcadamente católica, centrada no machismo, 

heterossexualismo e na procriação dificultava a aceitação de uma orientação homossexual na 

altura da sua juventude, como revela um estudo na literatura(95). A omissão sexual revelou-se 

essencial durante muitos anos, uma vez que o julgamento social e o regime político vigente 

não permitiam um anúncio natural das suas escolhas sexuais. Os participantes revelaram 

igualmente que na época uma divulgação da sua orientação sexual à sociedade seria encarada 

com agressividade física e verbal.  

A população portuguesa é, maioritariamente, católica e, neste sentido, existe a tendência de 

caracterizar a sexualidade como um ato exclusivo de procriação. Assim, todas as outras 

atividades sexuais são vistas como pecaminosas(95). A própria política vigente naquela época 

em Portugal, o Estado Novo (1933-1975), oprimia e silenciava a revelação de uma orientação 

sexual homossexual, através da ameaça constante de prisão por ―vício contra a natureza‖. Essa 

opressão levou à inexistência de movimentos associativos gay, lésbico, bissexual ou 

transgénero naquela época (LGBT)(103, 105). Em 1975, os participantes do estudo tinham uma 

média de 26 anos de idade, o que revelou que toda a sua infância e juventude foram 

vivenciadas num clima de opressão e ditadura, homofobia e heterossexismo(104). Desta forma, 

as suas identidades foram-se ajustando à sociedade vigente, não revelando a sua orientação 

sexual devido às represálias sociais. Um estudo relacionado com a estruturação de uma 

identidade homossexual mencionou que a influência política e as pressões sociais dificultam a 

revelação da identidade de uma pessoa(121). 

 Historicamente, a ―condição de ser homossexual‖ percorreu diversos desafios políticos, 

religiosos, científicos e jurídicos(121). Um grande desafio para os homossexuais mais idosos foi 

desenvolver um sentido positivo de si mesmo num contexto de homofobia. Os participantes 

deste estudo podem ser considerados resilientes, pois muitas pessoas não sobreviveram à 

opressão e não reivindicaram os seus direitos numa cultura de opressão(104). Na realidade, foi 

nesta coorte de homossexuais mais velhos que se deu início aos primeiros movimentos 

homossexuais(104), sendo um dos participantes do estudo, um dos primeiros a lutar pelos 

direitos das minorias sexuais em Portugal.  

Só após o 25 de Abril de 1975, a abertura ideológica permitiu vagarosamente a emancipação 

daqueles que o regime ditatorial oprimia. Iniciaram-se as manifestações LGBT no país, as 

alterações na igreja católica e no estado português(95). O código penal português, durante 

diversos anos, condenou a homossexualidade, deixando de o fazer apenas em 2007, quando 

este foi revogado(95, 103). Na última década, as associações de defesa dos direitos LGBT 
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permitiram alterações legislativas no que concerne aos direitos das minorias sexuais, tais 

como: servir o exército, não discriminação no acesso ao emprego, aprovação do casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo e doação de sangue por homossexuais(103, 105, 106, 108, 110). Os 

participantes revelam que, comparativamente com a época da sua juventude, atualmente, a 

sociedade e a nova mentalidade emergente começam a aceitar melhor a diversidade cultural e 

sexual existente. A aceitação pelo ―diferente‖ já se encontra patente nesta nova geração. 

Assim, consideraram que a aceitação de uma orientação sexual diferente da heterossexual já é 

melhor compreendida. A dignidade e a liberdade do Ser Humano englobam o direito de 

identidade pessoal e, por consequência, o direito de identidade sexual, os quais devem ser 

respeitados numa sociedade que se diz comprometida com a emancipação humana(125). 

Contudo, mencionam que a discriminação e a aceitação da homossexualidade varia consoante 

o meio geográfico. No meio urbano, a discriminação é menos evidenciada do que no meio 

rural, como comprovam alguns estudos(95, 113). Atualmente, as áreas urbanas apresentam uma 

maior abertura à diversidade sexual, sobretudo as novas classes médias, mais escolarizadas e 

com uma mentalidade aberta às novas formas de vida(95). As comunidades rurais, apesar das 

transformações ocorridas na estrutura económica e social, apresentam-se mesmo assim mais 

tradicionais(113).  

Durante a década de 1970 surgiram diversos movimentos LGBT que dominaram a comunidade 

homossexual, lutando pelos direitos das minorias sexuais. Estes movimentos foram 

rapidamente esquecidos pelo aparecimento do(a) VIH/SIDA(126). A SIDA, desde o seu 

surgimento, não é apenas uma doença, como também se tornou na doença mais estigmatizante 

da atual sociedade(126, 127). As conceções relativamente ao(à) VIH/SIDA são semelhantes entre 

os grupos. Em ambos os grupos, as primeiras informação sobre o(a) VIH/SIDA ocorreram no 

início da epidemia. As fontes de informação que permitiram a aquisição de conhecimento 

foram os amigos e a comunicação social. Esta última durante diversos anos foi a principal 

fonte de informação sobre esta patologia. As primeiras notícias sobre o(a) VIH/SIDA a surgir 

na imprensa portuguesa, num momento em que pouco se conhecia sobre a mesma, nem a 

denominação de doença apresentava. Posteriormente, globalizou-se a expressão SIDA para 

referir-se a todos os casos e todos os estadios. O medo instaurado e as ideias erróneas foram 

prevalecendo, gerando o medo do outro e dos atos discriminatórios(69). Posteriormente, o 

aparecimento das associações de apoio ao(a) VIH/SIDA permitiram uma maior aquisição de 

informação. A informação que circulava no início da epidemia era escassa e veiculava 

situações clínicas de outros países com pessoas infetadas pelo VIH, transmitindo a mensagem 
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de que ―a SIDA mata‖, como revela a literatura(13). A divulgação de imagens de pessoas 

infetadas em estado terminal, pretendia transmitir a inexistência de uma cura, da possibilidade 

de morte e a necessidade de utilização de meios contracetivos como prevenção.  

Após o diagnóstico, ocorreu um aumento do conhecimento sobre o(a) VIH/SIDA pelos 

participantes como superior. O diagnóstico revelou-se um momento que estimulou a procura e 

aquisição de informação sobre o(a) VIH/SIDA para ambos os grupos. Os profissionais de 

saúde que acompanharam os participantes foram considerados importantes na aquisição de 

informação pertinente e adequada para a sua nova condição de saúde(61), apresentando um 

papel fundamental no apoio inicial às pessoas com VIH/SIDA. Debater a prevenção da infeção 

pelo VIH, formas de infeção e de proteção são essenciais após o diagnóstico de uma doença 

infeciosa(62). Os profissionais da área da saúde podem contribuir de um modo muito importante 

para os esforços de prevenção(62). 

Os participantes do Grupo 1 mencionaram uma especificidade da época do seu diagnóstico. 

Revelaram nas suas narrativas que na altura do seu diagnóstico a informação disponível era 

escassa uma vez que a epidemia do(a) VIH/SIDA encontrava-se a surgir. Em 1986, a 

investigação científica começava a desenvolver os primeiros estudos conclusivos e a investigar 

uma terapêutica que permitisse o retardamento do VIH. Essa medicação surgiu em 1986 com o 

aparecimento do antirretroviral Zidovudina, com possuía bastantes efeitos secundários 

prejudiciais e apenas permitia alguns benefícios temporários(32). A terapêutica medicamentosa 

ainda se encontrava em progressão, sendo as próprias pessoas cobaias nas novas terapêuticas 

que surgiam. O(a) VIH/SIDA foi um bom exemplo da importância dos avanços científicos e 

tecnológicos incorporados pela biomedicina para o Ser Humano. Contudo, algumas 

investigações no meio biomédico apenas trazem reconhecimento para o investigador e para a 

instituição financiadora, sendo que para a pessoa apenas fica a experiência de ter sido 

cobaia(26).  

Alguns participantes do estudo questionaram o conhecimento atual da população, afirmando 

que, apesar da existência de informação disponível e das novas formas de aquisição de 

informação, uma parcela da população atual ainda está pouco informada. Estes referem que 

ainda se perpetuam informações erróneas relativamente ao VIH e formas de contágio. Diversos 

estudos na literatura revelam que o conhecimento em termos gerais da população atual é 

satisfatório. No entanto, algumas questões mais específicas como a causalidade e transmissão 

do(a) VIH/SIDA ainda persistem erradamente no quotidiano da população, mesmo com a 

disseminação e ações formativas na sociedade(64-66).  
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Contudo, o facto dos primeiros casos de SIDA surgirem quase exclusivamente em jovens 

homossexuais da Califórnia e Nova Iorque, conduziu a opinião pública e a imprensa a 

denominar a doença como Imunodeficiência dos homossexuais, Cancro Gay, Peste Gay, Peste 

Rosa(97, 126, 133). A associação persistente entre SIDA e a homossexualidade serviu de motivo 

para o recrudescimento do preconceito contra os homossexuais(97, 128, 129). Assim, os 

homossexuais foram, de certa forma, culpabilizados e discriminados pelo aparecimento do 

VIH(129, 130). Na opinião dos participantes, a associação VIH e homossexualidade não é 

apropriada, uma vez que toda a população se encontra suscetível ao VIH. Contudo, afirmam 

que antigamente a associação entre a homossexualidade e o VIH encontrava-se mais intrínseca 

na sociedade, sendo por isso muitas vezes culpabilizados pelo aparecimento do VIH(129, 130). 

Um dos participantes considera que a atual população homossexual, apesar de se encontrar 

informada sobre as DST´s e meios de prevenção, também têm probabilidade de ficarem 

infetados. Esta crença advém do facto de considerar que esta população usa o preservativo 

apenas nos primeiros encontros e, posteriormente, deixa de utilizá-lo. Um estudo recente 

afirmou que o aparecimento dos tratamentos antirretrovirais gerou otimismo e favoreceu a 

rejeição das práticas sexuais de forma segura (138). 

Após o diagnóstico de VIH, as pessoas infetadas podem apresentar dificuldades no exercício 

da sua sexualidade. A vivência sexual, até então motivo de prazer, passa a ser vista como 

responsável por uma doença sem cura(69). Com o aparecimento do VIH, a sexualidade deve ser 

sempre estudada e trabalhada, uma vez que desde o nascimento até à morte somos sexuados(80). 

Relativamente à sexualidade, alguns participantes afirmaram que, após o diagnóstico, a sua 

vida sexual cessou, sendo que o principal motivo foi a probabilidade de infetar outra pessoa. 

De certa forma, esta população viveu toda a sua juventude sem o apelo à utilização de 

preservativos, sendo a sua utilização após o diagnóstico um método pouco apreciado. Assim, a 

cessação das relações sexuais na opinião dos participantes foi a melhor opção. Nos discursos 

dos participantes, foi evidente que a comunidade médica que acompanhava os casos clínicos 

afirmava que a prática sexual era possível desde que com uso de prevenção e que a interrupção 

abrupta da atividade sexual não era saudável. Um participante do estudo afirmou que gostaria 

de ter um parceiro com VIH/SIDA para ter alguém com quem pudesse partilhar a sua 

sexualidade sem usar preservativo. Estudos revelam esta tendência, pois homens homossexuais 

ou bissexuais procuram parceiros sexuais com o mesmo status sorológico para terem relações 

sexuais desprotegidas(140). 
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A construção histórico-social do(a) VIH/SIDA como uma doença de homossexuais, associada 

à morte, sexualidade e contaminação, contribuiu para a culpabilização, isolamento, preconceito 

e estigma(70, 129, 130). O preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma 

de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições consideradas 

diferentes(123). No presente estudo foi evidente uma diferenciação entre participantes do Grupo 

1 e do Grupo 2, quanto à vivência de discriminações relativamente ao VIH e à 

homossexualidade. Os participantes do Grupo 1 vivenciaram um maior número de 

discriminações, tanto no âmbito social, familiar, profissional, como também por profissionais 

de saúde. O facto de se encontrarem a conviver com o(a) VIH/SIDA em média há 25 anos, foi 

preponderante para uma maior diversidade de discriminações. Os participantes do Grupo 2 

afirmaram sentir poucas vezes discriminações devido ao facto de encobrirem a sua identidade e 

também por revelarem o seu diagnóstico a um número muito restrito de pessoas. 

Relativamente ao Grupo 1, diversas situações foram relatadas. As principais formas de 

discriminação referenciadas foram as sociais e as realizadas por profissionais de saúde externos 

ao serviço de apoio a pessoas com VIH/SIDA.  

Quanto às discriminações sociais, os participantes revelaram que, ao longo das suas vidas, 

sentiram discriminações devido ao VIH e à homossexualidade. Um participante mencionou 

que apenas foi alvo de discriminações devido à sua orientação sexual. Apesar da evolução 

jurídico-legal, Portugal ainda apresenta elevados índices de preconceito contra pessoas 

homossexuais(112). Comparativamente, a homossexualidade masculina é menos tolerada 

socialmente que o lesbianismo(113). O(a) VIH/SIDA atualmente ainda estigmatiza muitas 

pessoas e durante vários anos não permitiu uma convivência natural. Os profissionais de saúde, 

como médico, dentista e farmacêutico, foram mencionados pelos participantes como agentes 

de discriminação num dado momento das suas vidas. Estas situações ocorreram num passado 

não muito distante dos participantes, conduzidas por profissionais externos aos serviços de 

apoio a pessoas com VIH/SIDA. Os participantes descreveram estes episódios como 

desconcertantes, intimidantes e desadequados para profissionais de saúde. A literatura revela 

que as atitudes discriminatórias na assistência à saúde de pessoas com VIH/SIDA ocorrem, 

principalmente, pela recusa de atendimento ou pelo tratamento diferencial desses pacientes(144). 

Um estudo revela que a comunidade médica e enfermeiros são os profissionais de saúde que 

mais discriminam pessoas com VIH/SIDA(144).  

No âmbito profissional, também foram mencionadas situações complexas, sendo que alguns 

participantes revelaram que adotaram medidas preventivas de forma a não existirem motivos 
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de discriminação e não colocarem em risco a sua atividade profissional. Somente um revelou 

que foi discriminado profissionalmente. A literatura revela que é recorrente algum tipo de 

discriminação na atividade profissional de pessoas infetadas, sendo o sigilo, por vezes, a opção 

escolhida pelas pessoas com VIH/SIDA(79, 81). 

Quanto ao âmbito familiar, um participante declarou incompreensão familiar. Na sua narrativa 

refere que inicialmente os familiares não utilizavam os mesmos utensílios de cozinha com 

medo de contágio. Afirmou, no entanto, que os familiares atualmente encontravam-se 

informados, deixando de existir discriminação. Um participante do Grupo 2 também 

mencionou este tipo de discriminação. A reação inicial ao diagnóstico de VIH é complexa para 

os familiares de pessoas infetadas. O desconhecimento sobre o(a) VIH/SIDA pode 

proporcionar discriminação para com o familiar infetado e, desta forma, a pesquisa de 

informação e a aquisição de conhecimentos irá permitir uma diminuição da discriminação para 

com pessoas com VIH/SIDA(79).  

As minorias sexuais sofrem bastante com todos os tipos de preconceito. No entanto, lutam 

pelos seus direitos para garantirem a sua dignidade. Na questão da homossexualidade, essa 

problemática torna-se mais complexa, pois as pessoas não aceitam que uma pessoa tenha uma 

relação amorosa com outra do mesmo sexo. Vários são os movimentos que pretendem 

combater o preconceito e assim promover uma maior aceitação para aqueles que fazem parte 

deles(123).  

7.3- EXPERIÊNCIAS DE CUIDADO À SAÚDE 

Várias são as especificidades de viver com VIH/SIDA. A SIDA propriamente dita, com 

história de doenças oportunistas, desenvolve outro aspeto dessa convivência. O VIH afeta e 

destrói sobretudo os linfócitos CD4, o que significa que a pessoa vai perdendo 

progressivamente as células coordenadoras do sistema imunitário, fazendo com que as doenças 

oportunistas iniciam o seu desenvolvimento(16, 21). A maioria dos participantes do estudo, 

referiram ter desenvolvido pelo menos uma doença oportunista. O Grupo 1, foi o que 

apresentou mais relatos de doenças oportunistas, incluindo as mais graves. No Grupo 2, dois 

participantes referiram nunca ter tido doenças oportunistas. As doenças referidas foram: 

candidíase, pneumocystis, toxoplasmose e tuberculose(23). Outros sintomas foram relatados, 

tais como diarreias e diabetes. O tratamento das pessoas com VIH/SIDA pode ser dividido em 

duas categorias: tratamento de infeções secundárias ou neoplasias associadas à SIDA e 

tratamento para o VIH. No tratamento de infeções secundárias utiliza-se a prevenção de 
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infeção, tratamento da infeção ativa e prevenção de novas infeções. Desta forma, quando 

ocorre uma doença oportunista este é o tratamento adequado(29).  

As pessoas com VIH/SIDA têm planos terapêuticos distintos, definidos a partir de avaliações 

clínicas e laboratoriais. Ao iniciar-se o tratamento, o médico solicita à pessoa infetada diversos 

exames para conhecer o estado imunológico, para assim definir se será indicado o uso de 

medicação(70). A adesão terapêutica ao tratamento e aos medicamentos tornou-se, ao longo dos 

últimos anos, uma das questões centrais para as pessoas, assim como para os profissionais de 

saúde(70). A adesão terapêutica como cuidado à saúde foi relatada pela maioria dos 

participantes. Os participantes do Grupo 1 e a maioria do Grupo 2 mencionam que a 

terapêutica medicamentosa era uma prioridade. O consumo de fármacos tornou-se uma 

atividade diária, referindo-se à medicação como algo necessário. Os participantes compararam 

a sua toma de medicação com o método contracetivo feminino, a pílula. A introdução de 

esquemas terapêuticos fáceis e adequados ao perfil biopsicossocial da pessoa e às suas rotinas 

diárias são imprescindíveis para amenizar a adesão precária à terapêutica(32). Em Portugal, a 

terapêutica antirretroviral é universal, gratuita e de distribuição hospitalar, permitindo que as 

pessoas com VIH/SIDA possam usufruir de um plano terapêutico adequado e sem custos(16). 

Em 1986 surgiu o primeiro antirretroviral, a Zidovudina (AZT), sendo os efeitos colaterais 

bastantes intensos(32). Os primeiros antirretrovirais permitiam benefícios temporários, devido a 

uma baixa eficácia na recuperação da capacidade imunológica e aos efeitos limitados sobre a 

redução da carga viral(27). Os participantes do Grupo 1, medicados desde há 25 anos, revelaram 

que a primeira medicação a surgir, o AZT, tinha efeitos secundários que dificultavam a sua 

toma regular, uma vez que provocava mau estar geral e vómitos. A anemia. neutropenia, 

leucopenia e pancitopenia, são outros efeitos secundários graves do AZT(33). A má adesão à 

terapêutica medicamentosa centraliza-se sobretudo nos efeitos secundários da medicação e na 

limitada perspetiva de sobrevivência, como evidencia a literatura(32). Estes participantes 

mencionaram igualmente que o facto de se medicarem há diversos anos faz com que 

atualmente não tenham tantos medicamentos disponíveis para tratamento, estando a gama a 

esgotar-se. Somente um participante do Grupo 2 pôs em causa os benefícios da medicação, 

afirmando não sentir melhoras. A dificuldade em aderir à medicação pode advir da organização 

e de compromisso necessário por parte da pessoa em relação ao seu tratamento, assim como a 

presença de efeitos colaterais. Tal, pode tornar-se uma situação desagradável devido às 

ocorrências adversas e desconfortáveis relacionadas com a administração medicamentosa(27). 
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Outros aspetos que dificultam a adesão correta aos antirretrovirais, são os fatores emocionais, 

tais como, a depressão, o pessimismo e a irritabilidade(70).  

O diagnóstico por VIH/SIDA surge commumente após o aparecimento de um estado grave de 

saúde sendo, por isso, muitas vezes internados em meio hospitalar para um diagnóstico 

aprofundado do seu estado de saúde. Os participantes relembraram as experiências de 

internamento como sendo dolorosas, uma vez que a sua saúde se encontrava fragilizada. Os 

participantes deste estudo relataram que durante o internamento a relação com os profissionais 

de saúde que prestavam cuidados de saúde foi sempre foi adequada e empática. Sentiram-se 

sempre muito bem tratados, não existindo qualquer discriminação. Os participantes descreviam 

os profissionais que os acompanhavam como empáticos, sensíveis, comunicativos e 

afetuosos(147). Revelaram ainda que se tornaram amigos dos profissionais do serviço, uma vez 

que se sentiram protegidos. Os participantes mencionaram que não desejavam sair das 

unidades nas quais são acompanhados. Uma boa assistência e um bom acompanhamento 

médico podem melhorar a qualidade de vida das pessoas com VIH/SIDA. Os profissionais de 

saúde devem oferecer às pessoas uma assistência humanizada, individualizada, comprometida, 

técnica, ética e de valorização do Ser Humano, da sua autonomia e necessidades(146). 

7.4- REDE DE APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA 

As associações de apoio formal representam um contraponto à desintegração social nas 

sociedades modernas(83). O número de associações de apoio a pessoas com VIH/SIDA 

aumentou consideravelmente em Portugal, sendo que estes participantes usufruem dos seus 

cuidados relatando-os como essenciais e imprescindíveis. As associações de apoio a pessoas 

infetadas com VIH/SIDA são organizações não governamentais sem fins lucrativos. Pretendem 

apoiar as pessoas afetadas pelo VIH/SIDA, prevenir a infeção, lutar contra a discriminação e 

defender os direitos das pessoas infetadas, apoiar de forma psicossocial e na reinserção 

socioprofissional. Todos os participantes revelaram que a necessidade de apoio formal foi uma 

situação que não foi encarada de forma fácil, mas como sinal de fragilidade e de falta de 

controlo sobre a sua própria saúde. Após a integração, os participantes verificaram que este 

tipo de apoio é fundamental para a sua nova condição de vida. A pouca participação da família 

no apoio à pessoa adulta idosa seropositiva, a curta rede de apoio social e o facto de, por vezes, 

optarem por não contar à família o seu estado de seropositividade, revela que as associações de 

apoio a pessoas com VIH/SIDA têm um papel preponderante na vida destas pessoas(53). 
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Os participantes do Grupo 1 mencionaram que na altura da descoberta do seu diagnóstico não 

existiam redes de apoio formal disponíveis por todo o país como existem atualmente. Assim os 

participantes, muitas vezes, sofriam em isolamento o seu problema de saúde ou com o apoio 

muito restrito de amigos e familiares. Os parceiros e familiares, quando presentes prestavam 

essencialmente apoio emocional, enquanto que, os amigos apoiavam mais no reconhecimento 

social e na socialização(150). 

Os participantes afirmaram que, em casos de necessidade de apoio, os familiares estariam 

presentes, prestando o apoio considerado necessário. Os familiares são assim considerados 

como um pilar importante no apoio às pessoas em situações que desencadeiam stresse para 

pessoas com VIH/SIDA(150). 

Atualmente, todos os participantes encontravam-se a beneficiar de apoio de uma rede formal. 

Os participantes do Grupo 1, pessoas infetadas há 25 anos, residiam todos em casa própria, 

necessitando de apoio pontual por parte das associações, como por exemplo, Serviço de Apoio 

Domiciliário. Já no Grupo 2, a quase totalidade dos participantes reside numa associação de 

apoio a pessoas infetadas com VIH. Somente um reside em casa própria com ajuda de apoio 

domiciliário. O consumo regular e adequado da medicação e o facto de a infeção ocorrer em 

etapas da vida diferentes podem estar na base de um maior apoio a pessoas com idade mais 

avançada. O diagnóstico em pessoas mais idosas pode ser dificultado pela semelhança dos 

sintomas com outras patologias que afetam as pessoas idosas(52). 

Os participantes elogiam as características deste tipo de apoio social, referindo que os 

profissionais mais próximos que prestavam apoio eram como amigos, companheiros e que se 

encontravam sempre disponíveis. As características mais apreciadas foram a empatia, 

disponibilidade, preocupação, sensibilidade e valorização da pessoa. As associações tentam 

restabelecer o espaço privado da pessoa infetada e, consequentemente, restaurar o sentido de 

pertença, uma vez que os laços sociais e familiares, por vezes, tornam-se escassos(86). 

Contudo, alguns participantes mencionaram que o aumento das associações de apoio ao(à) 

VIH/SIDA e o aumento de pessoas a trabalhar nesta problemática origina um alheamento para 

com a problemática do VIH. Mencionaram que alguns profissionais vivem à sombra do(a) 

VIH/SIDA, recebendo o salário e não contribuindo verdadeiramente para melhorar os cuidados 

à pessoa com VIH/SIDA. Assim, por vezes, consideram que o apoio fornecido pelos 

profissionais mais distantes poderia ser mais adequado às necessidades da população com 

quem trabalham. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

Este estudo teve como objetivo explorar as experiências de homens homossexuais com mais de 

50 anos a conviver com VIH/SIDA. O método escolhido para este estudo, a história oral, 

permitiu dar liberdade aos homens homossexuais para falarem livremente sobre as suas 

vivências sobre o(a) VIH/SIDA. No decorrer das entrevistas, as suas ideias e sentimentos 

enriqueceram a compreensão da temática em estudo. Da análise de dados surgiram quatro 

categorias: viver com o(a) VIH/SIDA, homossexualidade e VIH/SIDA: representação e 

discriminação social, experiências de cuidado à saúde e rede de apoio.  

A exposição completa dos dados evidenciou a vivência de dois grupos marcados pela diferença 

da época da contaminação pelo(a) VIH/SIDA. Os sinais e sintomas comuns à SIDA foram os 

motivos que levaram a realização do teste ELISA, sendo a via predominante a via sexual. Duas 

particularidades surgiram no âmbito deste trabalho, a primeira refere-se ao facto do uso do 

preservativo na época do diagnóstico do grupo 1 não ser uma prática comum, e a segunda é a 

existência de um grupo homossexual com o objetivo de infetar o maior número de 

homossexuais, como vingança social.  

O conhecimento do diagnóstico desencadeou o reconhecimento do seu novo estado de saúde, 

levando a uma adaptação em diversos âmbitos como o pessoal, familiar e profissional A 

religião, neste estudo revelou-se importante na normalização e aceitação do diagnóstico. No 

estudo foi relevante que o conhecimento antes do diagnóstico era escasso e por vezes errado, 

sendo que, após o diagnóstico, os participantes reconheceram estar mais informados e 

despertos para aquisição de informação. Parte dos participantes consideraram que uma parcela 

da população atual ainda se encontracom ideias erróneas sobre o(a) VIH/SIDA. Relativamente 

às perspetivas futuras verificamos que as pessoas contaminadas em média há 25 anos, não 

tinham perspetivas futuras, sendo três anos a média de sobrevivência. Atualmente, a maioria 

dos participantes desenvolveu perspetivas futuras, pretendendo dar valor as pequenas coisas da 

vida, vivendo um dia de cada vez, mantendo-se sempre ativos.  

A homossexualidade na juventude dos participantes era vivenciada de forma difícil devido à 

mentalidade centrada na procriação, religiosidade e heterossexualidade. A revelação de uma 

orientação sexual nessa altura era reprimida com agressões físicas e verbais. A aceitação da 

homossexualidade atualmente é um processo de maior normalidade devido à nova estrutura 

social. A discriminação, no entanto, ainda é patente em determinados meios e situações, 

aprestando-se o meio rural é mais discriminatório que o meio urbano. Relativamente à 
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dicotomia entre VIH e homossexualidade, os participantes consideram inadequada. As 

discriminações, foram identificadas principalmente pelo Grupo 1, sendo a discriminação social 

e por profissionais de saúde as mais evidenciadas, seguindo-se discriminações no meio 

profissional e por familiares.  

As experiências nos cuidados de saúde foram evidentes nas narrativas dos participantes de 

ambos os grupos. As doenças oportunistas mencionadas foram a candidíase, pneumocystis, 

toxoplasmose e tuberculose. A terapêutica medicamentosa melhorou a qualidade de vida dos 

participantes, sendo que o Grupo 1 evidencia uma particularidade, a medicação anterior a 

antirretroviral altamente ativa provocava efeitos secundários como mau estar geral e vómitos 

que não permitiam a sua toma regular. As experiências de internamento revelaram-se 

dolorosas, como momentos de incerteza e como uma possibilidade de agravamento do estado 

de saúde. A sua relação com os profissionais de saúde foi agradável, devido à empatia, 

disponibilidade e sensibilidade dos profissionais de saúde.  

Por fim, as redes de apoio social, as instituições de apoio a pessoas com VIH/SIDA foram 

caracterizadas como imprescindíveis. O Grupo 1 na altura do seu diagnóstico não tinham à 

disposição redes de apoio formal, sendo muitas vezes os amigos restritos e familiares a 

prestarem apoio. Os participantes do estudo enalteceram as características dos profissionais 

mais próximos nas instituições, sendo as características mais apreciadas foram a empatia, 

disponibilidade, preocupação, sensibilidade e valorização das pessoas com VIH/SIDA. O 

aumento do número de associações não é bem visto por metade dos participantes, pois esse 

aumento leva ao alheamento para com o paciente, afirmando que alguns profissionais vivem à 

sombra do VHI/SIDA. 

Como limites do estudo podemos destacar o tamanho e as características da amostra. A 

amostra é limitada, não atingindo desta forma a saturação dos dados. Temos de ressaltar o 

desafio enfrentado na execução deste estudo, no sentido de localizar homens homossexuais 

com mais de 50 anos e com VIH/SIDA. Ficou evidente no estudo o sigilo que estas pessoas 

mantém para continuar sobrevivendo numa sociedade na qual o preconceito e a discriminação 

são comportamento frequentes em relação ao(à) VIH/SIDA e à homossexualidade. Deste 

modo, as vias de acesso encontradas para entrevistar estas pessoas foram as associações de 

apoio a pessoas com VIH/SIDA. No entanto, deparamo-nos com a falta de abertura para a 

investigação por parte de várias instituições de saúde, bem como a recusa de algumas pessoas 

em participar do estudo, o que dificultou a recolha dos dados.  
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Não é nossa intenção neste estudo a generalização dos resultados, já que esta não é um dos 

critérios dos estudos qualitativos(159). Contudo, a realização desta investigação possibilitou-nos 

uma maior compreensão do fenómeno em estudo. Identificamos a carência de estudos 

nacionais que tratam a temática do(a) VIH/SIDA e homens homossexuais com mais de 50 

anos. Esperamos, assim, contribuir na construção do conhecimento sobre a vivência de homens 

homossexuais com mais de 50 anos infetados pelo VIH. Estamos cientes da necessidade de 

complementar os dados obtidos com futuras investigações, que permitam explorar e 

aprofundar esta realidade, para que se possam delinear intervenções de cuidado que respondam 

eficazmente às necessidades desta população. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  II  

HOMOSSEXUALIDADE: DEFINIÇÃO DE TERMOS  

Sodomia - na história a sodomia é tomada como referência pelas religiões judaico-cristãs como 

prova cabal da condenação ao homoerotismo por parte de Deus. Daí que, o uso do termo 

sodomia surge para designar as relações homossexuais masculinas(91).  

Homossexual - o termo homossexual foi criado em 1869 pelo escritor e jornalista Karl-Maria 

Kertbeny. Homos, deriva do grego que significa semelhantes, igual(93, 160). Já a sexualidade 

refere-se a como o sujeito vivência a experiência do sexo sob todas as crenças e valores. Assim 

a homossexualidade é um estilo de vida sexual compartilhada e vivenciada com pessoas do 

mesmo sexo(93, 96).  

Homossexismo – este conceito traduz uma reação à violação dos papéis sexuais tradicionais, 

uma vez que as lésbicas são estereotipadamente vistas como mais masculinas do que as 

mulheres heterossexuais e os homossexuais como mais femininos do que os homens 

heterossexuais(106).  

Heterossexismo – crenças que valorizam a heterossexualidade como mais ―natural‖ e/ou 

superior à homossexualidade. Este termo surgiu com Morin em 1977(106). 

Homofobia – pânico de partilhar um mesmo espaço com homossexuais. Este termo foi 

introduzido por Weinber em 1972(106).   

Homoerotismo – refere-se à atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo, tanto entre 

homens como entre mulheres(161). 

Homonegatividade moderna – Morrison &Morrison, em 2002, introduziram um novo termo 

que assenta em três crenças nucleares: a discriminação contra homens e mulheres 

homossexuais já não existe; os direitos reclamados pelos homossexuais e lésbicas são 

ilegítimos (desnecessários); os gays e lésbicas exageram a importância da sua preferência 

sexual e, ao fazê-lo, auto-excluem-se da cultura dominante(162).  

Homens que fazem Sexo com Homens (HSH) - ou ―erotismo do mesmo sexo‖ são expressões 

utilizadas atualmente, pois são mais adequadas para manter a especificidade da linguagem 

analítica, tendo em vista a carga cultural e política de termos como ―homossexualidade‖ e 

―gay‖(121). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  IIII  

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, Fabiana Andresa Aranha de Almeida aluna do Mestrado em Gerontologia da Secção Autónoma 

de Ciências da Saúde da Universidade de Aveiro, estou a desenvolver, juntamente com a 

Professora Dra. Alcione Leite da Silva, uma investigação acerca da experiência de vida e o cuidado 

à saúde de pessoas idosas com VIH/SIDA, entitulada: 

“VIH/SIDA: Narrativas de homens homossexuais com mais de 50 anos” 

A sua participação neste estudo é completamente voluntária. Se desejar poderá desistir a qualquer 

momento. A sua participação é muito importante, dado que permitirá perceber as experiências 

vividas por pessoas idosas homossexuais com VIH/SIDA. 

Para tal, a sua participação consistirá em responder a algumas perguntas acerca das experiências de 

vida. Esta entrevista será gravada em áudio, todos os dados recolhidos são confidenciais e usados 

somente para o estudo. Apenas, os(as)  investigadores(as) terão acesso às informações.  

Esperamos que a sua colaboração traga bons contributos, para caracterizar a forma como vivem as 

pessoas idosas homossexuais com SIDA. 

Eu, ………………………………………………………………., fui esclarecido(a) sobre a 

investigação: 

“VIH/SIDA: Narrativas de homens homossexuais com mais de 50 anos” 

Concordo em participar e que os meus dados sejam utilizados na realização da mesma. 

Data: …………………………………………………….……………………………… 

Assinatura: ………………………………………………………………………...…… 

Caso, surja alguma dúvida da sua parte, ou queira desistir do estudo, agradecia que me contactasse: 

 Fabiana Aranha 

Com os melhores cumprimentos, 

_______________________________ 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  IIIIII  

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

I - Caracterização do(a) Participante 

1. Nome _____________________________________________________________ 

2. Residência ________________________________________________________ 

3. Sexo:  Masculino (    ) 

4. Idade______________ 

5. Nacionalidade___________________________ 

6. Naturalidade_____________________________ 

7. Escolaridade _____________________________ 

8. Profissão _________________________________ 

9. Religião __________________________________ 

10. Estado Civil: 

 Solteiro  Casado  União de facto  Viúvo  Divorciado 

11. Nº de Filhos/Idade: ___________________________________________ 

12. Com quem vive: _____________________________________________ 

13. Data do diagnóstico: ________________________________________ 

14. Via de contaminação: ___________________________________________ 

15. Rendimento mensal: _________________________________________ 

 

II – Questões 

“Fale-me sobre a sua experiência de vida como pessoa homessexual com VIH/SIDA” 

 Conhecimento sobre VIH/SIDA quando ouviu falar pela primeira vez 

 Perceção sobre o problema VIH/SIDA em homossexuais 

 Conceções sobre VIH/SIDA e homossexualidade 

 Conhecimento sobre VIH/SIDA antes e após o diagnóstico 

 Reações ao diagnóstico do VIH/SIDA 
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 Impacto da SIDA no âmbito: 

 Pessoal 

 Familiar 

 Profissional 

 Situação que desencadeou o conhecimento do diagnóstico  

 Redes de apoio disponíveis  

 Formas de cuidados de saúde adquiridas 

 Experiências de internamento 

 Experiência de doença oportunista 

 Mudanças ocorridas na vida da pessoa 

 Experiências de discriminação social 

 Necessidades sentidas e possíveis soluções para estas 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  IIVV  

Caracterização dos participantes do estudo 

Pessoa Idade Estado 

civil 

Escolaridade Profissão Data de 

diagnóstico 

Com quem 

vive 

Nº de 

filhos 

Rendimento 

mensal 

Religião 

G1H1 65 Casado Licenciatura Licenciatura em 

História 

1986 Empregado 

doméstico 

Não tem 

filhos 

Reforma e trabalhos 

como jornalista 

Católico 

G1H2 63 Solteiro Licenciatura Artista, ator de teatro, 

produtor e realizador 

de espetáculos e 

investigador de 

música 

1985 Mãe 1 Filho Reforma e trabalha 

como produtor 

artístico  

Ateu 

G1H3 51 Solteiro 9º Ano Artista de variedades 1990 Sozinho Não tem Rendimento de 

inserção social 

Ateu 

G1H4 52 Solteiro 6º Classe Viticultor 1986 Companheiro Não tem Reforma Católico 

G2H1 66 Solteiro Doutoramento Psicólogo Clínico 2008 Sozinho Não tem Não tem de 

momento 

rendimento mensal 

Católico 
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Pessoa Idade Estado 

civil 

Escolaridade Profissão Data de 

diagnóstico 

Com quem 

vive 

Nº de 

filhos 

Rendimento 

mensal 

Religião 

G2H2 66 Solteiro 9º Ano Cabeleireiro 2007 Sozinho Não tem Reforma Católico 

G2H3 72 Solteiro 4º Ano Retroseiro 2001 Cunhada 

Sobrinho 

Não tem Reforma Católico 

G2H4 65 Divorciado Licenciatura  Comissário de bordo 2001 IPSS 1 Filha Reforma Católico 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  VV  

 

 

 

Autores 

Ano 

Local 

Título Objetivos/ Questão/ 

Hipótese 

Tipo de 

estudo 

Amostra Recolha de 

dados 

Conclusões 

(1)
(150)

 

Grossman 

2000 

USA 

Canada  

Social Support 

Networks of 

lesbian,gay,and 

bisexual adults 60 years 

of age and older 

Averiguar as redes de apoio 

social de lésbicas, gays e a 

bissexuais de 60 anos ou 

mais velhos 

Quantitativo 416 Questionário  Participantes estavam mais 

satisfeitos com o apoio de quem 

sabia de sua orientação sexual; 

Os entrevistados sentiram mais 

satisfeitos com o apoio, sentindo-se 

menos solitário que sentiam.  

Aqueles que vivem com parceiros 

eram menos solitário e avaliaram 

sua saúde física e mental mais 

positiva do que aqueles que viviam 

sozinhos. 

(2)
(153)

 

Mansergh 

1998 

Age and risk of HIV 

infection in men who 

have sex with men  

Verificar qual a idade de 

risco para a infeção de VIH 

para homens que fazem 

sexo com homens 

Revisão 32 estudos (Austrália, 

Canadá, EUA, Europa 

do Norte) 

 Os mais jovens têm menos 

probabilidade de infeção; 

Os homens homossexuais de meia-

idade (25-30 anos) tem maior 

probabilidade porque têm relações 

com homens mais velhos; 

Os homens mais velhos têm maior 

prevalência de seropositividade. 
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Autores 

Ano 

Local 

Título Objetivos/ Questão/ 

Hipótese 

Tipo de 

estudo 

Amostra Recolha de 

dados 

Conclusões 

(3)
(154)

 

Gondim  

2000 

Brasil 

Homo/Bissexualidade 

masculina: um estudo 

sobre práticas sexuais 

desprotegidas em 

Fortaleza 

Verificar as práticas sexuais 

desprotegidas entre pessoas 

homo/bissexuais masculinas 

em Fortaleza 

Quantitativo- 

Estudo 

transversal 

400 Questionários 

semiestruturado

s 

Um grande número de homens 

homo/bissexual ainda se envolve em 

práticas de risco; 

Necessidade de aumentar a informação; 

Melhorar os programas de prevenção do 

HIV/SIDA.  

(4)
(155)

 

Halkitis 

2005 

USA   

Barebacking identity 

among HIV-positive 

gay and bisexual men: 

demographic, 

psychological, and 

behavioral correlates 

Para determinar os correlatos 

associados com a identidade 

barebacking entre os HIV-

positivos homens gays e 

bissexuais 

 

Quantitativo 1168 Questionário  Os comportamentos de Barebacking 

representam riscos para a saúde pública 

para HIV-positivos, homens gays e 

bissexuais; 

É necessária mais formação em relação 

aos fatores psicológicos, sociológicos, 

realidades biomédicas e culturais. 

(5)
(152)

 

Heaphy 

2007 

UK 

Sexualities, Gender 

and Ageing 

Verificar o envelhecimento 

em homossexuais e lésbicas 

mais velhas e qual a 

importância dos recursos 

sociais e culturais.  

Qualitativos  7 Grupos focais  

(16 mulheres e 14 

homens) 

Questionário  

(102 mulheres e 

164 homens) 

Questionários e 

focus grupo 

As experiências são essenciais para o 

envelhecimento; 

O género determina o acesso a 

determinados recursos sociais e culturais; 

A cultura gay permeia as pessoas mais 

novas esquecendo as mais velhas; 

O envelhecimento de homens 

homossexuais e lésbicas requer mudança 

social; 
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Autores 

Ano 

Local 

Título Objetivos/ Questão/ 

Hipótese 

Tipo de 

estudo 

Amostra Recolha de 

dados 

Conclusões 

  (6)
(149)

 

Lyons 

2010 

Austrália  

Ageing with HIV: 

health and psychosocial 

well-being of older gay 

men 

Avaliar a saúde geral e o 

bem-estar deste grupo mais 

idoso em comparação com 

os mais jovens. 

Quantitativo  693 Questionário  Os homens mais velhos relataram 

maior comorbilidade e tinham maior 

probabilidade de viver na pobreza; 

Indicadores de saúde e bem-estar 

sugeriram que este grupo lida 

relativamente bem, pois continuam a 

idade com HIV.  

(7)
(151)

 

Grov 

2010 

USA 

Loneliness and HIV-

related stigma explain 

depression among older 

HIV-positive adults 

Correlacionar a depressão, 

a solidão, saúde e o estigma 

em pessoas com mais de 50 

anos com HIV 

Quantitativo  914 Questionário  Estes dados ressaltam a necessidade 

de unir esforços para resolver os 

problemas de saúde física e 

psicossocial que caracterizam o 

envelhecimento da epidemia de AIDS 

nos EUA; 

Os dados sugerem que é necessário 

reduzir o estigma e a solidão 

relacionados com o HIV. 

(8)
(138)

 

Folch  

2010 

Espanha 

Incremento en la 

prevalencia del VIH y 

en las conductas de 

riesgo asociadas en 

hombres que tienen 

sexo con hombres: 12 

años de encuestas de 

vigilancia conductual 

en Cataluña  

Descrever as tendencias e a 

prevalência da infeção por 

VIH, e comportamentos e 

atitudes associadas a 

transmissão de VIH entre 

homens que fazem sexo 

com homens (1995-2006). 

Quantitativo  4431 Questionário  Aumento da prevalência entre homens 

que fazem sexo com homens. 

Programas de prevenção deveriam ser 

intensificados; 

Divulgar informação sobre a 

terapêutica antirretroviral.  

A terapêutica antirretroviral estimulou 

a falta de proteção nesta população. 
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Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


