
RESUMO
O presente estudo teve como tema os aspectos psi-
cológicos que envolvem a revelação do diagnóstico 
às parcerias afetivo-sexuais, por pessoas que vivem 
com HIV/Aids. Como objetivo geral propôs-se com-
preender de que forma a revelação diagnóstica afeta 
os relacionamentos afetivo-sexuais desses indiví-
duos. Especificamente, buscou-se verificar quais são 
os sentimentos vivenciados pelas pessoas que vivem 
com HIV em relação à revelação de seu diagnóstico 
para parcerias afetivo-sexuais, bem como ampliar o 
escopo teórico-clínico a respeito do tema, de modo a 
contribuir teoricamente para a construção de projetos 
terapêuticos mais eficazes no atendimento aos usuá-
rios que apresentam dificuldade em relação à revela-
ção diagnóstica. Realizou-se uma pesquisa qualitati-
va, onde foram entrevistadas pessoas que vivem com 
HIV, convidadas à reflexão a respeito dos sentimentos 
mobilizados frente à temática em questão. O medo 
da rejeição foi o sentimento mais frequente dentre os 
entrevistados motivado principalmente pelo precon-
ceito existente quanto ao HIV/Aids.
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ABSTRACT
The main theme of this study was the psychological 
aspects that involve the disclosure of the 
diagnosis to affective-sexual partnerships, by 
people living with HIV/Aids. As a general goal, we 
aimed to understand how a diagnostic revelation 
affects people’s affective-sexual relationships. 
Specifically, we sought to verify the feelings 
experienced by the people living with HIV regarding 
the disclosure of their diagnosis to affective-
sexual partnerships, as well as to broaden the 
theoretical-clinical scope of the subject, in order 
to contribute theoretically to the development of 
more effective therapeutic projects to assist the 
users who present difficulty in relation to the 
diagnostic disclosure. A qualitative research was 
carried out, where people living with HIV were 
interviewed, invited to reflect on the feelings 
mobilized in relation to the issue in question. The 
fear of rejection was the most frequent feeling 
among those interviewed motivated at least by the 
existing prejudice regarding HIV/Aids.
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INTRODUÇÃO

Embora já passados mais de 30 anos 
desde o início da epidemia, a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (Aids) continua 
a ser um dos mais sérios desafios mundiais 
à saúde, tendo custado mais de 35 milhões 
de vidas em todo o mundo. O Vírus da Imu-
nodeficiência Humana (HIV) continua a ser a 
quinta principal causa de morte entre adul-
tos no mundo e a principal causa de morte de 
mulheres entre 15 e 49 anos (UNAIDS, 2013).

Diferente do antigo cenário da epidemia, 
no qual se caracterizava pelo acometimen-
to da doença em homossexuais e bisse-
xuais, a aproximação entre o número de 
homens e mulheres infectadas aponta para 
um processo de feminização e heterosse-
xualização da epidemia. De acordo com da-
dos do Ministério da Saúde, (BRASIL, 2014) 
foram registrados no país, desde 1980 até 
junho de 2014, 491.747 (65,0%) casos de 
Aids em homens e 265.251 (35,0%) em mu-
lheres. A razão de sexos tem apresentado 
variações regionais importantes desde o 
início da epidemia. Nas regiões Sudes-
te e Centro-Oeste, há um predomínio de 
homens em comparação com as demais 
regiões; com razão de sexo de 2,1 casos 
em homens para cada caso em mulheres 
e tendência significativa de crescimento. 
Nas regiões Norte e Nordeste, a razão de 
sexos é de 1,7 casos em homens para cada 
caso em mulheres, enquanto que na região 
Sul há uma participação maior das mulhe-
res nos casos de Aids, em que a razão de 
sexo é de 1,5 homens para cada mulher.

Assim, conclui-se que a antiga concep-
ção de grupos de risco não corresponde 
mais à realidade atual da epidemia e pou-
co tem nos auxiliado no combate à doença 
e na criação de políticas públicas eficazes 
(MORESCHI et al., 2012). 

Apesar disso e da grande melhoria do 
prognóstico e na qualidade de vida das pes-
soas que vivem com HIV, existem inúmeros 
estigmas ainda relacionados à associação 
entre HIV e os ditos grupos de risco e/ou 
comportamentos ditos fora das normas acei-
tas socialmente (XAVIER et al., 2013). Dessa 
forma, ressalta-se que os impactos psicos-
sociais do diagnóstico de HIV/Aids podem 
se associar ao processo de estigmatização, 
seus efeitos sobre a identidade dos indiví-
duos, dos grupos e das relações sociais.

A partir da experiência prática-clí-
nica da pesquisadora no tratamento de 
pessoas vivendo com HIV/Aids, enquan-
to psicóloga residente do Ambulatório de 
Dermatologia Sanitária; foi possível iden-
tificar que, para esses indivíduos, a expe-
riência de revelação do diagnóstico de HIV 
aos parceiros afetivo-sexuais mobilizava 
intenso sofrimento emocional, indican-
do a importância do aprofundamento nos 
estudos relativos aos processos psíquicos 
ali implicados.

A política nacional de promoção da saú-
de coloca uma nova concepção de saúde, 
não mais ligada à ausência de doença, mas 
em uma visão afirmativa, que a identifica 
como bem-estar e qualidade de vida, o que 
implica uma abordagem mais complexa, 
pois a saúde deixa de ser um estado es-
tático e biologicamente definido para ser 
compreendido como um estado dinâmico, 
socialmente produzido (BRASIL, 2006).

 Partindo do recente exposto, enten-
de-se que promover a saúde das pessoas 
que vivem com HIV/Aids só é possível 
mediante o conhecimento dos processos 
psicológicos subjacentes à dificuldade 
experimentada por todos. Dessa forma, 
este estudo se justifica pela possibilida-
de de oferecer ao serviço de psicologia 
do Ambulatório de Dermatologia Sanitá-
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ria, um plano de ação terapêutico mais 
adequado a essa que se mostra como 
uma das maiores demandas trazida pelos 
usuários que vivem com HIV.

Nesse sentido, o objetivo geral do estu-
do foi compreender de que forma a reve-
lação diagnóstica afeta os relacionamentos 
afetivo-sexuais na percepção das pessoas 
que vivem com HIV. Mais especificamente, 
procurou-se identificar quais são os senti-
mentos vivenciados pelos indivíduos quan-
do se depararam diante da questão, bem 
como ampliar o escopo teórico-clínico a 
respeito do tema, de modo a contribuir teo-
ricamente para a construção de projetos 
terapêuticos mais eficazes no atendimento 
aos usuários que apresentam dificuldade 
em relação à revelação diagnóstica.

MÉTODO 

Admitindo-se a complexidade, as espe-
cificidades e a abrangência multidisciplinar 
do campo da Saúde (MINAYO, 2007) e espe-
cificamente da realidade dos sujeitos parti-
cipantes, este estudo caracterizou-se como 
uma pesquisa qualitativa de caráter explo-
ratório, que busca ampliar a compreensão 
acerca de um fenômeno novo, cujos estudos 
se encontram em estágios embrionários ou 
ainda inexistentes (GOULART, 2002).

Por meio de uma entrevista semies-
truturada convidou-se pessoas que vivem 
com HIV a refletirem sobre a revelação 
diagnóstica aos parceiros afetivo-sexuais 
e suas implicações emocionais. Para res-
pondermos aos objetivos, foram entrevis-
tados seis indivíduos que não estavam em 
acompanhamento terapêutico, tanto indivi-
dual quanto grupal, e que concordaram e 
se comprometeram em participar espon-
taneamente da pesquisa mediante a assi-

natura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). O projeto foi apro-
vado mediante parecer do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Escola de Saúde Pública 
– CEP/ESP (CAAE: 67345817.0.0000.5312). 
As entrevistas foram realizadas no Am-
bulatório de Dermatologia Sanitária (ADS) 
durante o terceiro quadrimestre de 2017. 

O ADS funciona em Porto Alegre desde 
1920, historicamente destinado ao trata-
mento de doenças venéreas, hoje chamadas 
de infecções sexualmente transmissíveis. 
O ADS é referência estadual em problemas 
dermatológicos, hanseníase e infecções se-
xualmente transmissíveis, tendo agregado 
na década de 1980 o atendimento aos pri-
meiros casos de Aids do país, com ambula-
tório de HIV/Aids ativo até os dias de hoje. 
Também no ADS, encontra-se o primeiro 
Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA) do Brasil, instituído pelo Ministério da 
Saúde em 1988 e anteriormente denomina-
do de Centro de orientação e apoio soroló-
gico (COAS). Assim o ADS, funciona como 
uma importante referência na capital e no 
estado para o diagnóstico e o tratamento de  
DST/HIV/Aids com ampla tradição de acesso 
a segmentos populacionais mais vulnerá-
veis (RIO GRANDE DO SUL, 2017). 

Foram resguardadas todas as questões 
éticas e os entrevistados foram identifica-
dos por pseudônimos. As seis entrevistas 
realizadas foram gravadas, transcritas na 
íntegra e submetidas à análise de conteú-
do. Por análise de conteúdo, Minayo (2007) 
entende como sendo algo mais amplo que 
um procedimento técnico, fazendo parte de 
uma busca teórica e prática no campo das 
investigações sociais. Essa técnica ope-
racional visa analisar o conteúdo presen-
te em um primeiro plano para atingir um 
nível mais profundo de entendimento, que 
ultrapassa os significados manifestos,
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[...] relaciona estruturas semânticas (signi-
ficantes) com estruturas sociológicas (sig-
nificados) dos enunciados. Articula a super-
fície dos textos descrita e analisada com os 
fatores que determinam suas característi-
cas: variáveis psicossociais, contexto cul-
tural, contexto e processo de produção da 
mensagem (MINAYO, 2007, p. 203). 

Na análise, os conteúdos foram agrupa-
dos considerando-se os temas que emer-
giram da fala dos entrevistados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo contou com a partici-
pação de seis pessoas entre 24 e 57 anos, 
na sua maioria composto por mulheres, 
cinco, e um homem. A proposta inicial era 
entrevistar dez participantes, no entanto, 
ficamos com seis entrevistados devido ao 
critério de saturação de dados. 

Em relação ao tempo do diagnóstico de 
HIV, o mesmo variou entre o máximo de oito 
anos e mínimo de três meses. A maioria dos 
entrevistados receberam seu diagnóstico en-
tre dois e quatro anos e meio, tendo um usuá-
rio recebido seu diagnóstico positivo para HIV 
há oito anos e um mais recentemente, há três 
meses. Todos os participantes contaram ter 
contraído o vírus por via sexual e relataram 
estar vinculados a parceiros fixos e únicos no 
momento do contágio, atribuindo-lhes a sua 
contaminação com o vírus HIV. À exceção de 
uma entrevistada, os demais expuseram que 
suas parcerias da época sabiam da sua soro-
logia embora tenham omitido.

A esse respeito, cabe evidenciar que as 
pessoas vivendo com HIV, em muitos ca-
sos, se encontram em um terreno de incer-
tezas, justificando a escolha pelo oculta-
mento do diagnóstico enquanto estratégia 

de sobrevivência psíquica e social. Barreto 
(2011), em um estudo sobre adolescentes 
soropositivos, expõe que é comum a omis-
são do seu diagnóstico, como forma de 
proteção contra o preconceito, julgamen-
tos e discriminações; postura essa muitas 
vezes incentivada pela família.

Dentre os participantes, três já viven-
ciaram a experiência de revelar seu diag-
nóstico à parceria afetivo-sexual, uma 
participante teve seu diagnóstico revelado 
ao marido por uma médica no mesmo mo-
mento em que ela soube da sua sorologia e 
duas referem nunca terem se relacionado 
depois do diagnóstico. Destas, uma tem o 
diagnóstico recente e contou que pretende 
revelar caso namore alguém e uma parti-
cipante refere ter optado por não se rela-
cionar com ninguém. Estas diferentes es-
colhas serão discutidas ao longo do texto.

Este estudo encontrou três categorias 
de significado, que serão analisadas e dis-
cutidas a seguir:

Conto não conto? Sobre o temor da 
rejeição em virtude do preconceito

É consenso que, em posse de seu diag-
nóstico de HIV, o indivíduo traz uma nova 
questão para a sua vida: a revelação para 
outras pessoas. 

A esse respeito, foi possível observar 
que o medo da rejeição foi o sentimento 
mais experimentado pelos entrevistados e 
que o preconceito aparece intimamente re-
lacionado ao diagnóstico de HIV, seja pelas 
experiências relatadas pelos participantes, 
seja pelo reconhecimento do preconceito 
associado à doença. 

Esses fatos são descritos também em 
outros estudos, como o de Marques et al. 
(2006) onde aponta a complexidade da re-
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velação diagnóstica que, por um lado é 
reconhecida a necessidade de proteger o 
parceiro afetivo-sexual da possibilidade 
de infecção, mas por outro, revelar seu 
diagnóstico e ser abandonado apresen-
ta-se como um fato bastante ameaçador.  
Castellani (2014) observa que as dificul-
dades sobre tal questão ocorrem princi-
palmente porque não envolve apenas a 
informação de uma condição, mas, prin-
cipalmente, o medo do estigma, da discri-
minação, do desamparo e por representar 
uma ameaça psíquica para o indivíduo.

As falas a seguir exemplificam o recém- 
abordado:

Meu primeiro namorado depois do diag-
nóstico foi meio complicado porque tu tem 
aquele medo de rejeição né, tu tem medo 
de te apegar, tu tem medo de conhecer as 
pessoas justamente por conta disso, né 
o que que eles vão pensar, de de repente 
não entender assim, medo do julgamento 
por conta da doença (Clara)

Eu tenho medo de falar e ser abandona-
da, porque o preconceito é muito grande. 
(Mara)

Quando eu vi que ia me apaixonar eu cha-
mei ele e contei. Porque se fosse pra tomar 
um pé, que fosse antes de eu cair de 4 pelo 
homem. Fui até lá e contei “Olha. Tenho 
uma coisa pra te contar. Pode ser que tu 
nunca mais me olhe na cara” daí eu disse 
que eu tinha HIV. (Joana)

Ainda é bem difícil pra mim, deus me li-
vre se alguém fica sabendo, só quem sabia 
é minha mãe, vocês daqui e meu irmão, 
só (...) porque as pessoas não sabem que 
existe diferença entre HIV e Aids, tu vira um 
aidético. Tem muito preconceito. (Marcos)

Além do medo de rejeição pela parce-
ria afetivo-sexual, todos os entrevistados 
referiram perceber o preconceito por parte 
da população em geral. Assim, para que se 
entenda a construção do preconceito re-
lacionado ao diagnóstico do HIV, torna-se 
necessário entender os fatores históricos 
que contribuíram para tal. 

Considerando a evolução histórica da 
Aids no Brasil e as ações programáticas 
de prevenção e de controle da epidemia 
executadas através das políticas públicas, 
Galvão (2002) expõe que três fases carac-
terizaram a expansão da epidemia. 

A fase inicial focalizou apenas os infec-
tados pelo HIV, sendo marcada pelo con-
ceito de “grupo de risco”, que se restringia, 
basicamente, aos homens homossexuais, 
que possuíam alto nível de escolaridade. 
Lopes (2005) escreve que nesse momen-
to, o estigma e a discriminação referentes 
à Aids se manifestaram de várias formas, 
como por exemplo, nas expressões utiliza-
das: “câncer gay” ou “peste gay”. Essas ex-
pressões passavam a ideia de que a doença 
seria uma espécie de castigo divino contra 
pessoas cujo comportamento sexual não 
condizia com os dogmas cristãos. Assim, 
além de sofrerem com os danos físicos 
acarretados pelo HIV e as doenças oportu-
nistas, as vítimas da Aids tiveram de en-
frentar a culpabilização individual pela in-
fecção e o forte preconceito e rejeição por 
parte da sociedade, que ainda hoje permeia 
a vida dos indivíduos que vivem com HIV.

A segunda fase orientou-se por uma 
perspectiva cujo centro era a exposição ao 
vírus. Percebeu-se que a maior forma de 
transmissão se dava via drogas injetáveis e 
atingia um número cada vez maior de he-
terossexuais. Adotou-se, então, o conceito 
de “comportamento de risco”. Outrossim, 
diante do aumento da infecção entre hete-
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rossexuais, do aumento da infecção entre a 
população feminina, da baixa escolaridade 
da população afetada e da interiorização da 
doença para municípios de médio e peque-
no porte, fez-se necessária a ampliação do 
olhar sobre a Aids (GALVÃO, 2002).

Sendo assim, a terceira e atual fase, 
procura caracterizar a suscetibilidade dos 
indivíduos de maneira mais global à con-
taminação pelo HIV. Adota-se, então, o 
conceito de “vulnerabilidade”, cuja ideia 
central reside no reconhecimento de que a 
infecção pelo HIV não depende apenas da 
informação e da postura individual, mas de 
uma série de fatores estruturais, tais como 
políticos, econômicos e culturais, que afe-
tam os indivíduos, independente de sua 
vontade (GALVÃO, 2002).

 Apesar desse reconhecimento, o imagi-
nário social ainda está atrelado à questão 
de grupos de risco, resultando na manu-
tenção do preconceito e estigma que dis-
crimina e culpabiliza as pessoas que vivem 
com HIV (ESPOSITO; KAHHALE, 2006).

Entre a aceitação e a culpa:  
de quem é a culpa pelo diagnóstico?

A culpabilização das pessoas que vi-
vem com HIV, conforme colocado no tópico 
anterior, parece contribuir para um movi-
mento, observado durante esse estudo, de 
busca por um culpado durante o processo 
de elaboração do impacto do diagnóstico.

A maior parte dos participantes desse 
estudo relatou descobrir por quem foi in-
fectada e, conforme já mencionado, as par-
cerias conheciam sua sorologia, mas não 
revelaram seu diagnóstico, o que os fez se 
sentirem enganados, conforme exemplifi-
cado nas falas a seguir.

Como que eu nessa minha idade virei soro-
positiva? Eu não consigo aceitar... porque eu 
não tenho essa maldade da coisa sabe? En-
tão eu não admitiria nem enganar ninguém 
e nem ser enganada e fui enganada. (Anna)

Depois descobri que eu peguei dela, namo-
ramos três anos e nunca me contou, nem 
ela nem a família dela, nada. (Marcos)

A minha família ainda não aceita. Foi bem 
complicado. Porque sempre tu quer achar 
um culpado.[...] Então foi muuuuito com-
plicado tanto pra mim quanto pra ele. A 
gente entrou numa depressão muito pro-
funda [...] Estranho... Um sentimento as-
sim... Como é que eu vou te dizer assim... 
Ao mesmo tempo em que tu te sente cul-
pada, tu acha que tu não é... Então isso aí 
é uma mistura de sentimentos é uma frus-
tração, é uma culpa. (Rose)

Através dessa última fala, também foi 
possível observar o sentimento de culpa 
da entrevistada e a estranheza que causa 
essa culpabilização socialmente imposta. 
Os trabalhos sobre Representação Social 
e Aids de Joffe (1998a, 1998b) auxiliam no 
entendimento dessa questão ao descrever 
a Aids como uma relação entre alteridade 
e identidade. De acordo com os resultados 
de suas pesquisas, a Aids tem sido ligada 
à responsabilidade e à culpabilidade de 
determinados grupos sociais, entendidos 
como “outros”. Nestes estudos, a represen-
tação social da doença é atribuída à condi-
ção de ser estrangeiro e à condição de ou-
tro como responsáveis pela disseminação 
da epidemia. Essa forma de pensar a Aids 
contribui para que um determinado grupo 
que se considere isento da infecção veja ou-
tros grupos como perigosos. Nos relatos de  
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pesquisa de Joffe (1998a, p. 303), “[...] as 
pessoas com Aids são julgadas como estan-
do ‘em falta’ ou dignas de acusação, porque 
contraíram um vírus”. A autora revela que a 
síndrome tem sido ligada a grupos margi-
nais e a nações estrangeiras. 

Dialogando com o medo: ainda que  
eu decida contar, o medo existe 

Diferente de alguns estudos que de-
monstraram que a maioria das pessoas que 
vivem com HIV preferem não revelar seu 
diagnóstico à sua parceria afetivo-sexual 
(BARRETO, 2011; PAIVA, 2011), a decisão 
sobre contar predominou dentre os entre-
vistados. Mais especificamente, os parti-
cipantes revelaram que contaram ou con-
tariam logo no início do relacionamento. A 
justificativa dada para essa especificidade 
revela tanto o estabelecimento da confiança 
na relação quanto o medo da rejeição, con-
forme já analisado no tópico anterior.

As falas a seguir explicitam esse aspecto:

Eu não tenho problema nenhum em expor a 
minha sorologia então para mim é normal 
falar, é bem tranquilo assim. Mas também 
tem gente que conhece, que namora dois 
anos e não conta, então na minha opinião, 
acho bem mais complicado tu passar dois 
anos com uma pessoa e ela descobrir, do 
que falar logo no início. Porque daí tu já está 
num relacionamento estável, daí a pessoa 
descobre e de repente o problema nem vai 
ser o HIV, porque a pessoa já vai ter convivi-
do esses dois anos contigo. Mas daí é aque-
la coisa “porque não confiou em mim? Por 
que não me contou antes?” então em mi-
nha opinião é isso. Mas também tem aquele 
problema de início de contar e tomar um pé, 
né, que pode acontecer né. (Clara)

Resolvi contar logo de início que era para 
ele sair correndo dali e acabar com isso 
logo de início, sabe Vivian? Eu tinha certeza 
que ele ia sair correndo dali. Mas não. Ele 
ficou. Mas o medo é de a pessoa te rejeitar. 
Sair correndo de ti, eu tinha certeza que ele 
sairia correndo. (Marcos)

Se algum dia eu conhecer alguém, penso 
que vou chegar e falar logo de cara “ó, eu 
tenho HIV” porque eu sou muito de falar, 
sabe Vivian? Então é melhor falar já de iní-
cio porque se der certo o relacionamento 
não fica aquela coisa de “por que não con-
tou antes?” e se for para acabar, que acabe 
de uma vez. (Mara)

Através dos relatos pode-se entender 
a escolha do momento inicial para a reve-
lação do diagnóstico como uma estratégia 
para evitar sofrimento maior, em caso de 
rejeição, por quem já muito sofreu desde o 
conhecimento da sua sorologia.

A esse respeito, Cavallari (1997) relata 
que receber o diagnóstico HIV positivo é 
essencialmente deparar-se com a vulne-
rabilidade dos aspectos fundamentais de 
suporte do eu, o que pressupõe um cará-
ter traumático cujas gradações dependem 
das condições de cada sujeito. As cargas de 
significação em torno do HIV estão relacio-
nadas a conotações atribuídas a assuntos 
tabus, primitivos no psiquismo, por envol-
verem o sangue, a sexualidade e a morte.

Cedaro (2005) complementa ao afirmar 
que a Aids é um tipo de perda marcante; 
que exige um trabalho de luto incessan-
te, por si mesmo, em função das perdas 
consequentes da doença, como a perda do 
corpo saudável, o abandono de parceiros 
afetivos ou a perda de empregos por conhe-
cimento do diagnóstico. O eu se apresenta 
ferido afetado pelo vírus e pelos efeitos dos 
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sintomas, sejam eles biológicos, sociais ou 
psíquicos. Sendo uma doença incurável, a 
Aids por vezes aproxima o indivíduo da an-
gústia de morte, provocando sentimentos 
de impotência e desespero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da Aids é causadora de uma 
ferida para além do corpo, para além do 
real da carne, ela cria uma ferida psíqui-
ca que encerra a ilusão de completude e 
integridade plena inerente aos sujeitos. 
As feridas oriundas dessa história deixam 
importantes cicatrizes naqueles que trafe-
gam no contexto do viver com o vírus. Es-
sas marcas traduzem medos, inseguran-
ças e as dores de carregar um estigma tão 
presente nos dias atuais, ainda que tenham 
passados trinta anos. 

O estudo evidenciou que a revelação do 
diagnóstico fala de um luto, não pela morte 
biológica, mas pela morte civil que se des-
vela no olhar de desaprovação do outro. O 
medo da morte do corpo, não é o que mais 
aparece. Hoje, ele nos fala da morte social, 
da morte da capacidade de se relacionar 
com o outro sem o peso da exclusão.

Apesar do movimento feminista, na luta 
das mulheres por seus direitos, as falas 
presentes neste estudo denunciaram o 
conjunto de questões culturais que perpas-
sam o fenômeno da feminização da epide-
mia. Podemos pensar a premissa cultural 
que permeia a norma familiar da fidelidade 
do marido ou companheiro, criando para as 
mulheres uma falsa sensação de proteção 
em relação ao vírus HIV. A discussão sobre 
prevenção de IST e Aids é considerada des-

necessária ou mesmo inconveniente entre 
casais estáveis, uma vez que introduz o 
mal-estar gerado pela possibilidade con-
creta da infidelidade. Nesse sentido, além 
da dificuldade de negociação quanto à pre-
venção e autocuidado, recai sobre a mulher 
soropositiva o peso de, ao revelar seu diag-
nóstico, ter seu direito de expressão sexual 
julgado, revelando as relações de poder 
que compõem as construções de gênero e 
a formação da identidade feminina a partir 
do cumprimento de papéis sexuais. 

Espera-se que este estudo possa subsi-
diar a equipe técnica do Serviço de Atenção 
Especializada em HIV/Aids a criar espaços 
de discussão sobre a revelação do diag-
nóstico, visando a incorporação dessa te-
mática no cotidiano do serviço. Ainda que 
saibamos que os processos de exclusão 
se encontram encrustados no repertório 
social esperamos que esses movimentos 
possam contribuir para a diminuição do es-
tigma e da visão excludente direcionada a 
essas pessoas e, principalmente, devolver-
lhes a plenitude da vida que lhes foi tirada.
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