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RESUMO 

 

Evidências empíricas de um modelo teórico para explicar a noopsicossomática em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS 

 

A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, que destrói os mecanismos de defesa do corpo 

humano, pois tem como principal alvo células do sistema imunológico (linfócitos T CD4
+
). 

No entanto, com o surgimento da Terapia Antirretroviral, o HIV/AIDS passou a ser 

classificado como uma doença crônica, o que melhorou consideravelmente a qualidade de 

vida de seu portador e incluiu em seus estudos variáveis como a religiosidade/espiritualidade, 

o sentido da vida e os afetos. Nesta perspectiva, a presente pesquisa teve como objetivo 

principal testar um modelo teórico proposto por Viktor Frankl que explica a dinâmica da 

noopsicossomática em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Especificamente, buscou-se 

entender como a dimensão noológica (representada pela atitude religiosa e a realização de 

sentido), influencia a dimensão psíquica (afetos positivos e a percepção do passado) e, 

consequentemente, repercute na dimensão somática (representada pelo funcionamento do 

sistema imunológico por meio do nível de células CD4
+
/CD8

+
). Destarte, participaram da 

pesquisa 115 pacientes soropositivos para o HIV/AIDS, com idade variando entre 18 a 63 

anos (dp= 10,32; m= 39), sendo 61,37% do sexo masculino. Os pacientes responderam a um 

conjunto de cinco instrumentos: Questionário de Sentido de Vida; Escala de Percepção 

Ontológica do Tempo; Escala de Afetos Positivos e Negativos; Escala de Atitude Religiosa e 

um Questionário sócio-demográfico e clínico. Foram realizadas analises descritivas, 

bivariadas – correlações de Pearson (r) – e fatoriais. Por meio do AMOS (versão 7) procedeu-

se uma path analysis (Análise de caminhos) para testar o modelo teórico de predição dos 

índices dos linfócitos representados pela razão CD4
+
/CD8

+
. Os resultados apontam para 

adequabilidade desse modelo, com os índices de ajustes plausíveis: χ
2
 (20) = 27,4 (p < 0,01); 

χ
2
/gl = 1,37; GFI = 0,95; AGFI = 0,91; CFI = 0,97 e RMSEA = 0,06 (IC 90% = 0,000 – 0,11); 

o teste Pclose indicou que o valor do RMSEA não é estatisticamente superior ao tomado como 

ponto de corte, isto é, 0,05. Ressalta-se ainda que todas as saturações (os lambdas, λ) foram 

estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05). Os resultados apontaram que a atitude 

religiosa – composta por seus quatro fatores: conhecimento religioso (λ = 0,87), 

comportamento religioso (λ = 0,87), sentimento religioso (λ = 0,63) e corporeidade religiosa 

(λ = 0,56) – associou-se diretamente com a realização de sentido (λ = 0,37), que por sua vez 

se relacionou com a satisfação com o passado (λ = 0,35). Por fim o sistema imunológico, 

aferido pela relação CD4
+
/CD8

+
, foi predito por esse mesmo item (λ = 0,16). Assim sendo, 

concebe-se que o presente trabalho reuniu evidências empíricas acerca da adequação do 

modelo teórico da noopsicossomática em pacientes que vivem com HIV/AIDS. Compreende-

se, portanto, a relevância da religiosidade/espiritualidade e do sentido da vida no processo de 

adoecimento e saúde. 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS; Religiosidade; Espiritualidade; Afetos; Sentido da vida; 

Noopsicossomática 



15 

ABSTRACT 

 

Empirical evidence of a theoretical model to explain the noopsychosomatic in people 

living with HIV/AIDS 

 

AIDS is a disease caused by HIV, which destroys the defense mechanisms of the human body 

because it has as main target immune system cells (CD4
+
). However, with the emergence of 

Antiretroviral Therapy, HIV/AIDS was classified as a chronic disease, which improved the 

quality of life of its bearer and included in their studies variables such as religiosity / 

spirituality, the meaning of life and affections. In this perspective, this research aimed to test a 

theoretical model proposed by Viktor Frankl explains the dynamics of noopsychosomatic in 

people living with HIV/AIDS. Specifically, we sought to understand how the size noological 

(represented by the religious attitude and sense of accomplishment), influences the psychic 

dimension (positive affect and the perception of the past) and thus affects the somatic 

dimension (represented by the functioning of the immune system through the level of 

CD4
+
/CD8

+
). Thus, 115 participants were seropositive for HIV / AIDS, aged 18-63 years (sd 

= 10.32 m = 39), and 61.37% male. The patients answered a set of five instruments: Sense of 

Life Questionnaire; Scale Ontological Perception of Time, Scale Positive and Negative 

Affects; Religious Attitude Scale Questionnaire and a socio-demographic and clinical. 

Analyzes were performed descriptive, bivariate - Pearson correlations (r) - and factorials. 

Through AMOS (version 7) proceeded with a path analysis (path analysis) to test the 

theoretical prediction of the indices represented by the ratio of lymphocytes CD4
+
/CD8

+
. The 

results indicate that suitability model, with rates adjustments plausible: χ2 (20) = 27.4 (p 

<0.01); χ2/gl = 1.37, GFI = 0.95, AGFI = 0.91 ; = CFI RMSEA = 0.97 and 0.06 (90% CI = 

from 0.000 to 0.11); pclose test indicated that the value of RMSEA is taken as statistically 

higher than the cutting point, ie 0.05 . It is worth noting that all saturations (the lambda, λ) 

were statistically different from zero (z> 1.96, p <0.05). The results showed that the religious 

attitude - composed of the four factors: religious knowledge (λ = 0.87), religious behavior (λ 

= 0.87), religious sentiment (λ = 0.63) and religious embodiment (λ = 0 , 56) - was directly 

associated with the realization of meaning (λ = 0.37), which in turn was related to satisfaction 

with the past (λ = 0.35). Finally, the immune system, measured by CD4 + / CD8 +, was 

predicted by the same item (λ = 0.16). Thus, he conceives that this work brought together 

empirical evidence about the adequacy of the theoretical model of noopsychosomatic in 

patients living with HIV/AIDS. It is understandable, therefore, the relevance of religion/ 

spirituality and meaning of life in the process of illness and health. 

 

Keywords: HIV/AIDS; Religiosity; Spirituality; Affections; Meaning of life; 

Noopsychosomatic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired Imunodeficiency Syndrome / 

AIDS) é uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que destrói os 

mecanismos de defesa do corpo humano, provocando uma drástica redução da resposta 

imune, ocasionando o aparecimento de várias doenças chamadas oportunistas, tais como: 

diarréias, feridas na boca, tuberculose, pneumonia, emagrecimento, entre outras (FARIAS, 

2003). 

No ano de 1981, nos Estados Unidos, a AIDS foi inicialmente reconhecida. Na época, 

identificou-se um elevado número de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais, 

moradores de São Francisco e Nova York, com características de imunossupressão, 

apresentando infecções oportunistas e um tipo de tumor raro, denominado de Sarcoma de 

Kaposi. Desta forma foi concluído que se tratava de uma nova doença, ainda não classificada 

e de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível (BALESTIERI, 2005). No Brasil, a 

AIDS foi identificada pela primeira vez no início da década de 1980. Inicialmente era restrita 

às grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas rapidamente iniciou sua 

expansão para outras capitais e interior do país. Na Paraíba, o primeiro caso foi registrado no 

ano de 1985 (BRASIL, 2012). 

Atualmente a AIDS é considerada uma pandemia, pois acomete milhões de pessoas 

em todo o mundo. O último relatório divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/AIDS (UNAIDS, 2012) apresentou um dado extremamente importante e 

alarmante, estimando que exista 34 milhões de pessoas infectadas pelo HIV em todo mundo 

até o final do ano de 2011 e que só em 2010 ocorreram 2,7 milhões de novas infecções. 

Diversas medidas para reduzir o crescimento e os danos causados pelo HIV/AIDS 

foram propostas desde seu surgimento, porém, um fator que dividiu sua história e favoreceu 

de forma relevante a redução das taxas de mortalidade, melhorando consideravelmente a 

qualidade de vida de seu portador, foi a introdução de medicamentos denominados de Terapia 

Antirretroviral (TARV) de Alta Potência (Hight Active Antiretroviral Terapy – HAART). A 

partir da utilização dos antirretrovirais o HIV/AIDS deixou de ser referendado como uma 

―doença terminal‖ e passou a ser classificado como uma doença crônica (ALENCAR et al, 

2008). 

Além de um problema de saúde pública, há um contexto psicossocial que envolve essa 

doença, a saber: preconceito, isolamento social, medo, anseios, enfim, muitas são as 
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mudanças advindas desse diagnóstico (MARQUES, 2003). Sendo assim, quando se aborda 

essa temática não se pode estudá-la em um único prisma, devido sua complexidade e 

inúmeros fatores envolvidos. Com isso, percebe-se a necessidade de analisar variáveis 

salutogênicas (ANTONOVSKY, 1984), que podem estar vinculadas ao fenômeno da infecção 

pelo HIV/AIDS, como a religiosidade/espiritualidade, o sentido da vida e os afetos. 

Para Saroglou (2003), a espiritualidade pode emergir nas pessoas como uma forma de 

enfrentamento às crises ou adversidades como, por exemplo, o surgimento de uma doença 

crônica como a AIDS. No campo da saúde, em decorrência da expansão do modelo 

biopsicossocial, religiosidade e espiritualidade têm sido reconhecidas por sua relevância no 

enfrentamento a situações estressoras. Este ato de voltar-se para a religião como forma de 

lidar com o estresse é denominado na literatura científica de coping religioso espiritual (CRE) 

(PANZINI e BANDEIRA, 2007). Além disso, a espiritualidade e o envolvimento em religiões 

organizadas podem proporcionar apoio social, aumento do senso de propósito e significado da 

vida, que são associados à maior resiliência e resistência ao estresse relacionado às doenças 

(LAWLER e YOUNGER, 2002).  

O contexto da experiência religiosa e da espiritualidade relaciona-se com a procura 

por significado frente ao sofrimento e à vida, através da busca pelo sagrado e transcendente. 

A esse respeito, Amatuzzi (2000) afirma que esta busca se refere à necessidade de sentido 

para a vida humana, que embora compreendido pelo campo do sagrado, perpassa também 

uma significação através do encontro com o sentido, ou seja, o homem procura o significado 

último das coisas. 

Um dos principais autores que se preocupou com a busca de sentido do ser humano foi 

o médico vienense Viktor Emil Frankl (1905-1997). Este desenvolveu a Logoterapia, 

considerada a Terceira Escola de Psicoterapia de Viena, que tem uma visão holística do ser 

humano, considerando-o em sua tridimensionalidade: psíquica, somática e espiritual. 

Portanto, para Frankl (2007), aceitar apenas as dimensões psicofísicas é ter uma imagem 

deformada daquilo que realmente é o ser humano.  

A dimensão psíquica proposta por Frankl (2011) abrange fatores como os 

condicionamentos, cognições e afetos. Por volta da década de 1960, o estudo destas variáveis 

despertou interesse principalmente da psicologia, sendo denominada de bem estar subjetivo 

(BES) (GALINHA e PAIS RIBEIRO, 2005; DINNER et al, 1999). Deste modo, o BES 

passou a ser usado para investigar a forma como as pessoas avaliam suas vidas, como se 

mostram satisfeitas consigo mesmas e com o meio em que elas estão inseridas, bem como a 

maneira como equilibram as experiências de suas vidas, sejam elas conflituosas ou felizes. 
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Essa avaliação pode ser feita de duas formas: cognitiva e afetiva. Na primeira, o indivíduo 

julga de forma consciente sua vida ou faz julgamentos de aspectos específicos (família ou 

trabalho); na segunda, a pessoa vivencia emoções e humores prazerosos ou desprazerosos 

(DIENER, OISHI e LUCAS, 2003).  

Mediante tais considerações, a relevância desta pesquisa se justifica por abordar de 

forma integral a pessoa que vive com HIV/AIDS, considerando-a em sua totalidade, isto é, 

não apenas a dimensão psicofísica, mas incluindo aquela que é a mais central e genuinamente 

humana, a dimensão noológica (espiritual), ou seja, aquela dimensão onde se origina os 

fenômenos especificamente humanos (FRANKL, 2005). Assim sendo, sugere-se que abordar 

um tema como HIV/AIDS, envolve a necessidade de compreender como essas três dimensões 

interagem entre si e se complementam, no intuito de favorecer uma vida plena de sentido e, 

consequentemente, uma melhor saúde mental e física para seu portador. 

Considerando a totalidade do ser humano proposta por Frankl, alguns questionamentos 

podem ser feitos como: há correlação entre atitude religiosa, realização de sentido, afetos 

positivos, a percepção do passado e o nível de CD4
+
/CD8

+ 
em pessoas que vivem com 

HIV/AIDS? Será que os pacientes mais religiosos/espiritualistas apresentam um maior nível 

de sentido de vida e afetos positivos ou vice versa? O funcionamento do sistema imunológico 

destas pessoas pode ser afetado por essas três variáveis? Há alguma correlação entre 

religiosidade/espiritualidade, sentido da vida, afetos e depressão em pessoas soropositivas 

para o HIV/AIDS? 

Nesse sentido, para responder aos questionamentos supracitados a presente dissertação 

foi dividida em duas partes. A primeira, composta por quatro capítulos, apresentou o 

referencial teórico, descrito da seguinte forma: Capítulo I - Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) – abordou o desenvolvimento do HIV/AIDS ao longo da história, 

epidemiologia, funcionamento do sistema imunológico, aspectos clínicos e psicossociais; 

Capítulo II - Psicoimunologia e Afetos no contexto do HIV/AIDS – descreveu a relação entre a 

psiconeuroimunologia e os afetos em pessoas soropositivas para o HIV/AIDS, apresentando 

seus conceitos e estudos já desenvolvidos, bem como uma breve revisão da literatura sobre 

depressão nessa população.  

O Capítulo III - A relação da religiosidade/espiritualidade no contexto da saúde – 

apresentou o desenvolvimento histórico/conceitual da religião, suas repercussões para a saúde 

e estudos que abordam esta interação; Capítulo IV - O valor do sentido da vida no contexto 

da saúde – relatou a influência do sentido da vida na saúde, com base na teoria de Viktor 

Frankl, onde foram descritos os pressupostos básicos da logoterapia, a crítica de Frankl à 
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Medicina Psicossomática Norte Americana e Alemã e o modelo teórico da 

noopsicossomática. 

A segunda parte foi composta de um capítulo denominado de Estudo Empírico que se 

dividiu em quatro tópicos: Tópico I - Metodologia – descreveu os aspectos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa, elucidando a população, instrumentos utilizados, etapas e 

estratégias de investigação bem como os procedimentos éticos adotados; Tópico II - 

Resultados – apresentou os resultados de acordo com os objetivos propostos pelo estudo; 

Tópico III - Discussão – discutiu os principais resultados obtidos, procurando avaliar e 

elucidar os dados à luz da literatura pesquisada, enfocando suas limitações e aplicabilidade, as 

principais descobertas e as possibilidades de pesquisas futuras; Tópico IV - Considerações 

finais – foram feitas as conclusões do presente estudo. Por fim, foram apresentadas as 

referências bibliográficas, anexos e apêndices. 
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1. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) 

 

 

O HIV/AIDS foi responsável por mudanças significativas na área da saúde, sobretudo 

por combinar comportamento sexual e doença (GALVÃO, 2000). Isto favoreceu sua 

disseminação entre pessoas que apresentavam comportamentos de risco, por meio de relações 

sexuais com parceiros previamente infectados e usuários de drogas injetáveis soropositivos 

que compartilhavam seringas, bem como pessoas que receberam transfusão de sangue, 

hemofílicas e crianças nascidas de mães infectadas. Em 1982, o Centro de Controle de 

Doenças (CDC - Center for Disease Control) dos Estados Unidos reconheceu que havia uma 

epidemia da doença, que atacava o sistema imunológico, enfraquecendo-o, chegando assim a 

defini-la como Acquired Imunodeficiency Syndrome/AIDS. Esta descoberta ajudou não só a 

desmistificar a doença, mas a ampliar os estudos sobre a mesma, uma vez que cientistas ainda 

não sabiam sua causa (KHER, 1982). 

Nos países de língua latina (Portugal, Espanha, França) costuma-se usar a sigla SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), no Brasil, adota-se a sigla em inglês AIDS. A 

palavra ―síndrome‖ designa um conjunto de sinais e sintomas que se desenvolvem 

conjuntamente e que indicam a existência de uma doença. A AIDS é definida como síndrome 

porque não tem uma manifestação única, pelo contrário, caracteriza-se pelo surgimento de 

várias doenças sucessivas e simultâneas, que ocultam a sua verdadeira causa (ROCHA, 2008; 

FERREIRA, 2010). 

A ―imunodeficiência‖ trata-se de uma deficiência do sistema imunológico. "Imuno" 

refere-se ao sistema imunológico que é responsável pela capacidade natural que o corpo 

humano possui para se defender das doenças. "Deficiência" quer dizer que o sistema 

imunológico é incapaz de defender o organismo humano das doenças que o atacam. 

―Adquirida‖ porque existem formas de deficiências congênitas e, no caso da AIDS, a 

imunodeficiência ocorre por contágio através de pessoas ou objetos infectados e se instala em 

um organismo previamente imunocompetente (FERREIRA, 2010). 

A primeira indicação oficial de que a AIDS seria causada por um retrovírus – que 

recebeu a denominação de LAV (Lymphadenopathy Associated Virus ou Vírus Associado a 

Linfadenopatia) (BARRÉ-SINOUSSI et al, 1983) – aconteceu em 1983, por meio dos estudos 

do francês Luc Montagnier, pesquisador do Instituto Pasteur, em Paris, e ganhador do Nobel 

de Medicina por esta descoberta. Posteriormente em 1984, pelo pesquisador Robert Gallo, nos 
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Estados Unidos, que denominou o vírus de HTLV-III (Human T-Lymphotrophic Virus ou 

Vírus T-Linfotrópico Humano tipo III) (POPOVIC et al, 1984). 

 No ano de 1984, foi desenvolvido um teste imunoenzimático que permite a detecção 

de anticorpos específicos no plasma sanguíneo denominado de Enzyme-Linked 

Immunoabsorbent Assay (ELISA), e que somente uma parcela das pessoas infectadas tinha 

desenvolvido a AIDS. Concluiu-se que a AIDS seria o final de um espectro de diferentes 

efeitos da infecção pelo vírus que variava de uma fase assintomática, até esta última fase que 

se caracterizava pelo surgimento de doenças oportunistas de alto risco de morte, pela elevação 

da carga viral e desequilíbrio no funcionamento do sistema imunológico (FERREIRA, 2010; 

BALESTIERI, 2005). Sendo assim, vale ressaltar que ter HIV não é a mesma coisa que ter 

AIDS, tendo em vista que há muitos soropositivos que passam vários anos sem apresentar 

sintomas e desenvolver a doença. Porém, estas pessoas tanto podem transmitir o vírus para 

outros sujeitos, como podem também adquirir outro subtipo do vírus através das diversas 

formas de contágio. 

No ano de 1985, foi observado que o LAV e o HTLV-III eram o mesmo vírus e o 

provável responsável pela AIDS, sendo assim denominado de Vírus da Imunodeficiência 

Humana Tipo 1 (Human Immunodeficiency Virus – HIV-1) pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e reconhecido como capaz de infectar seres humanos. Nesse mesmo ano surgiu 

o primeiro caso de infecção vertical, isto é, da mãe para o bebê (CHANG et al, 1993). Em 

1986, outro retrovírus, diferente do já então caracterizado, foi isolado de dois pacientes com 

AIDS originários da África Ocidental, sendo denominados Vírus da Imunodeficiência 

Humana Tipo 2 (HIV-2) (BALESTIERI, 2005).  

 

 

1.1 Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

 

 

Os vírus são organismos microscópicos que não conseguem sobreviver sozinhos, de 

maneira independente. Por isso, ao invadirem o organismo, procuram penetrar e tornarem-se 

parasitas de alguma célula, para assim conseguirem sobreviver e multiplicarem-se 

(VERONESI e FOCACCIA, 2010). Quando o corpo humano é infectado por um micróbio 

(vírus, bactérias, fungos), o sistema de defesa, que é formado por um grupo de células, os 

glóbulos brancos e, dentre estes, os linfócitos, entra em ação e impede que esses invasores 

causem danos à saúde (SEAID, 1998).  

http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem.php?autor=1623
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem.php?autor=1612
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O vírus HIV ao penetrar no organismo, também vai à procura de uma célula para 

conseguir sobreviver e se multiplicar. As células escolhidas pelo HIV são exatamente as que 

fazem parte do sistema imunológico e que são responsáveis pela defesa do organismo, 

principalmente os linfócitos T CD4
+
. Além dessas células, o HIV também tem atração pelas 

células do sistema nervoso central (BRASIL, 2010).  

O HIV é um retrovírus – vírus cujo código genético é formado por RNA e que 

necessita para se multiplicar de uma enzima denominada transcriptase reversa – classificado 

na subfamília dos Lentiviridae, responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia 

DNA, que pode, então, integrar-se ao genoma do hospedeiro, ou seja, o HIV aloja seus genes 

no DNA da célula CD4
+
 atingida e passa a utilizá-la para se multiplicar e, com isso, 

contaminar novas células, o que provoca também muitas mutações no vírus. Durante esse 

processo, as células CD4
+
 acabam morrendo por razões ainda não totalmente conhecidas. 

Com a redução do número desses glóbulos brancos, o sistema imune começa a perder a 

capacidade de combater microorganismos invasores (BALESTIERI, 2005).  

Quando um vírus com tamanha capacidade de mutação e destruição como o HIV surge 

no cenário mundial, inevitavelmente diversos questionamentos são feitos: onde ele surgiu? 

Como se desenvolveu? Como criar uma cura para esta infecção? Estas são perguntas ainda 

sem respostas precisas, mas para compreender melhor a atuação deste vírus e propor o 

desenvolvimento de vacinas, faz-se necessário refletir acerca de sua origem. 

 

 

1.2 Origem do vírus HIV 

 

 

A origem do HIV é um tema bastante discutido pela ciência e ainda cheio de 

questionamentos sem respostas. Não se sabe ao certo como ou onde surgiu o vírus, e não 

sabendo sua origem, fica ainda mais difícil descobrir sua cura ou vacinas. Pode-se citar duas 

teorias acerca da origem do vírus: a primeira descreve que o vírus pode ter sido disseminado 

através da vacina contra pólio na África; a segunda afirma que surgiu em macacos africanos e 

foi transmitido para seres humanos (DOUGLASS, 1987; CHAPPELL e HOREL, 2003).  

Uma das teses sobre a origem do HIV é a de que o vírus surgiu através da fabricação 

da vacina contra a pólio na África. O documentário Les Origines du SIDA (A origem da 

AIDS) escrito por Chappell e Horel (2003), relata que em 1992, o jornalista Tom Curtis foi o 

primeiro a levantar a hipótese de que a AIDS surgiu graças ao uso de tecido vivo de macacos 
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para a produção de uma versão de teste da vacina antipólio. Entre os anos de 1957 e 1960, 

foram vacinadas mais de um milhão de crianças na região do antigo Congo Belga, objeto de 

teste de uma vacina criada pelo médico Hilary Koprowski, polonês, radicado nos EUA. Curtis 

relacionou as áreas de vacinação com o epicentro do surgimento da doença, no entanto, sua 

teoria foi violentamente combatida pela comunidade científica e rapidamente refutada. Porém, 

esta teoria chamou a atenção de outro jornalista, o repórter Edward Hooper (CHAPPELL e 

HOREL, 2003).   

Edward Hooper (2000) publicou um vasto material tratado com rigor acadêmico, que 

retomou a hipótese de Curtis, no seu livro ―The River: A journey to the source of HIV and 

AIDS‖ (O Rio: Uma jornada à origem do HIV e da AIDS), fruto de dezessete anos de 

pesquisa, a maior parte destes em solo africano, principalmente no Congo, onde acredita que 

surgiu o vírus. Segundo Hooper, o HIV surgiu da mutação do vírus da pólio usado em 

vacinações nessa região entre os anos de 1957 e 1960. Esta alteração teria acontecido durante 

o processo de fabricação da vacina, que segundo ele era feita do sangue e rins de chimpanzés 

contaminados com o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV). 

Concebe-se que o vírus HIV provavelmente teve sua origem no continente Africano. 

Embora não se saiba ao certo qual a origem deste vírus, sabe-se que uma grande família de 

retrovírus relacionado ao HIV está presente em primatas não humanos na África 

SubSahariana (região que vai do centro do continente até a África do Sul) e tem apresentado 

grande similaridade com o HIV-1 e 2. O Vírus da Imunodeficiência Símia, que infecta uma 

subespécie de chimpanzés africanos, é 98% similar ao HIV-2, sugerindo que ambos 

evoluíram de uma origem comum. Após a infecção em humanos, o vírus teria sofrido 

mutações genéticas, formando diferentes subtipos do HIV (BALESTIERI, 2005; ALVES, 

2005). 

Ainda não se sabe exatamente como os chimpanzés infectam uns aos outros e por que 

a doença não está mais disseminada entre eles, já que possuem vários parceiros sexuais e 

brigam com frequência, muitas vezes distribuindo mordidas, uma prática que em alguns raros 

casos resultou na transmissão do vírus entre os humanos. Aparentemente, o HIV-1 e o HIV-2 

passaram a infectar o homem há poucas décadas (ALVES, 2005). 

Há alguns anos foram descobertos vários subtipos, tanto do HIV-1 quanto do HIV-2, 

em pacientes infectados procedentes de diferentes partes do mundo. O HIV-1, primeiro a ser 

descoberto, mais infeccioso, geralmente disseminado nas Américas e na Europa, possui maior 

capacidade de transmissão e é causador da maioria das infecções por HIV do mundo, sendo 

por isso o mais estudado. Classifica-se em dois grupos: ―M‖ (major - adulto) e ―O‖ (outlier – 
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isolado, maciço), com variabilidade genética de até 30%. No grupo M, identificam-se dez 

subtipos (de ―A‖ a ―J‖), e no grupo O, apenas um. Em relação ao HIV-2, geralmente 

encontrado na África e Ásia, descrevem-se cinco subtipos: A, B, C, D e E. Embora ainda não 

conhecida, especula-se a possibilidade de variantes virais possuírem diferentes índices de 

transmissibilidade e/ou patogenicidade (BALESTIERI, 2005). 

 

 

1.3 Formas de Transmissão do HIV 

 

 

Com os avanços no estudo da AIDS, foi descoberto que a principal forma de 

transmissão do vírus em todo o mundo é a sexual, principalmente nos casos em que a relação 

ocorreu de maneira desprotegida com um parceiro previamente contaminado. De acordo com 

a OMS, além da sexual, existem três formas de transmissão do HIV: sanguínea, vertical e 

ocupacional (BRASIL, 2010). 

Inicialmente a transmissão sexual era mais prevalente nas relações homoafetivas, 

porém, com o avanço da doença, a quantidade de infecções por relações heterossexuais se 

tornou maior. Esta forma de transmissão ocorre quando fluidos corporais do indivíduo 

infectado entram em contato com membranas genitais, orais ou retais da mucosa de outro 

indivíduo. Com isto, o uso correto de preservativos reduz em cerca de 85% o risco de 

transmissão do vírus no ato sexual (FERREIRA, 2010). Estudos apontam que nos beijos a 

transmissão é dificultada, pois existem diversas substâncias na saliva que danificam o vírus 

(KAZMI et al, 2006). Outros fatores como as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 

também podem favorecer a contaminação através da atividade sexual, especialmente aquelas 

que levam ao aparecimento de feridas genitais. 

A transmissão sanguínea associada ao uso de drogas injetáveis é um dos meios mais 

eficazes de infecção pelo HIV, devido ao uso compartilhado de seringas e agulhas 

contaminadas, como também a transfusões de sangue, que no início da epidemia foi uma das 

principais formas de transmissão, porém, devido às medidas adotadas pelos países 

industrializados de controle na qualidade do sangue utilizado para os diversos fins, essa forma 

de transmissão praticamente foi extinta nos dias atuais (VERONESI e FOCACCIA, 2010). 

Apesar de menos frequente, existem outras formas de transmissão sanguínea, como o 

recebimento de uma tatuagem, piercing ou escarificação com equipamentos contaminados, ou 

até mesmo o contato direto do sangue com os olhos ou feridas abertas. 

http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem.php?autor=1623
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem.php?autor=1612
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A transmissão vertical é decorrente da exposição do bebê durante a gestação 

(ocorrendo geralmente nas últimas semanas de gravidez), parto ou amamentação. Na ausência 

de tratamento, a taxa de transmissão durante a gravidez e o parto, entre uma mãe e seu filho, é 

de 25%. Porém, esse número cai para 1% quando a mãe recebe a terapia antirretroviral e dá à 

luz por cesariana (COOVADIA, 2004). Do ano de 2000 a 2010 foram registrados 54.218 

mulheres gestante infectadas com o HIV, porém nesse mesmo período apenas 6.112 crianças 

menores de treze anos foram contaminadas, e esse número cai a cada ano devido às medidas 

de prevenção adotadas pelos órgãos de saúde. Em 2010 foram registrados 280 casos de 

transmissão vertical (BRASIL, 2012).  

A transmissão ocupacional ocorre quando profissionais da área da saúde ou afins 

sofrem ferimentos com instrumentos perfuro cortantes contaminados com sangue de pacientes 

portadores do HIV (BRASIL, 2010). 

 

 

1.4 Fases de desenvolvimento da infecção pelo HIV 

 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), a infecção pelo HIV pode ser 

dividida em quatro fases clínicas: infecção aguda; fase assintomática, também conhecida 

como latência clínica; fase sintomática inicial ou precoce e AIDS. A fase da infecção aguda 

ocorre de duas a três semanas após a infecção pelo HIV, onde os indivíduos infectados 

frequentemente desenvolvem uma doença aguda, semelhante à mononucleose infecciosa, 

apresentando sintomas como: sudorese noturna, fadiga, emagrecimento, diarréia, candidíase 

oral e vaginal, febre, mialgia, linfadenopatia, fotofobia, faringite e exantema macular. Com 

menos frequência, exibem sintomas neurológicos que sugerem encefalite ou alguma forma de 

neuropatia. A maioria desses sintomas desaparece em duas a três semanas, sendo o quadro 

clínico autolimitado, embora a linfadenopatia, a febre e a mialgia possam durar por meses.  

  Já de acordo com Kahn et al (1998), a infecção primária ou também chamada de 

síndrome da infecção retroviral aguda, ocorre em cerca de 50% a 90% dos pacientes, 

entretanto, cursa sem o diagnóstico, o qual, em sua maioria é retrospectivo. O tempo entre a 

exposição e os sintomas é de cinco a 40 dias. A história natural da infecção aguda caracteriza-

se tanto por viremia elevada (grande quantidade de HIV no sangue), como por uma intensa 

resposta imune. Existem evidências de que a redução da viremia nesta fase é consequente à 
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ativação dos linfócitos T citotóxicos (CD8
+
). Mas apesar da resposta imune celular ocorrer e 

reduzir a ploriferação viral, o vírus não é completamente destruído (BALESTIERI, 2005).  

 A ocorrência da síndrome de infecção retroviral aguda, sintomas mais graves e sua 

persistência por mais de duas semanas, têm implicações prognósticas, podendo estar 

relacionadas com a evolução mais rápida da doença. Portanto, quanto mais prolongados e 

graves forem os sintomas mais rápida é a progressão para AIDS.  A Tabela 1 apresenta os 

sinais e sintomas mais frequentemente associados à síndrome viral aguda causada pelo HIV 

(HECHT et al, 2002): 

 

Tabela 1 – Sinais e sintomas mais frequentes durante a infecção aguda 

Sinais e Sintomas Frequência (%) 
Febre 80-90 
Fadiga 70-90 
Exantema  40-80 
Cefaléia 32-70 
Linfadenopatia 40-70 
Faringite 50-70 
Mialgia e/ou Artalgia 50-70 
Nausea, Vômito e/ou Diarréia 30-60 
Suores Noturnos 50 
Meningite Asséptica 24 
Úlceras Orais 10-20 
Úlceras Genitais 5-15 
Trombocitopenia 45 
Linfopenia 40 
Elevação dos níveis séricos de enzimas hepáticas  21 

Adaptado de Kahn e Walker (1998, p. 35) 

 

Uma vez que os primeiros sintomas e os mais prevalentes na infecção aguda são muito 

parecidos com os de uma gripe (febre, fadiga, dor de cabeça e mal-estar), como pode ser 

observado na Tabela 1, a maioria das pessoas infectadas pelo HIV não chegam ao 

conhecimento de seu contágio nessa fase, o que favorece o desenvolvimento mais rápido da 

doença e a consequente descoberta tardia, já no estágio da AIDS (BRASIL, 2010).  

A segunda fase é assintomática, também conhecida por latência clínica. Nela o estado 

clínico básico é mínimo ou inexistente. Essa fase é marcada pela forte interação entre 

as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus, que não consegue 

enfraquecer o organismo o suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus amadurecem 

e morrem de forma equilibrada. Portanto, a abordagem clínica no início de seu seguimento 

prende-se a uma história clínica prévia, investigando condições de base como hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, enfim, situações 

que podem ser agravantes em alguma fase de desenvolvimento da doença pelo HIV. Alguns 
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fatores também são importantes como a história familiar, hábitos de vida, a avaliação do perfil 

emocional e psicossocial do paciente (KAHN e WALKER, 1998).  

Na terceira fase, denominada de sintomática inicial ou precoce, ocorre o crescente 

ataque do vírus HIV, fazendo com que as células de defesa comecem a funcionar com menos 

eficiência até serem destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções 

comuns. Essa fase ainda é caracterizada pela alta redução dos linfócitos T CD4+ que chegam a 

ficar abaixo de 200 céls/mm
3
 de sangue. Em adultos saudáveis, esse valor varia entre 800 a 

1.200 céls/mm
3
. Os sintomas mais comuns são: febre, diarreia, suores noturnos e 

emagrecimento (BRASIL, 2010). 

A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse 

nome por se aproveitarem da debilidade do sistema imunológico devido ao avanço do HIV. 

Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença, a AIDS. Quem chega a essa fase, por 

não saber ou não seguir o tratamento indicado pelos médicos, pode sofrer de tuberculose, 

pneumonia, hepatites virais, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Por isso, os pacientes 

com AIDS não morrem da infecção pelo HIV em si, mas geralmente sucumbem a estas 

doenças oportunistas (BRASIL, 2010; KUMAR et al, 2005).  

 Todavia, como no caso do HIV/AIDS há um progressivo declínio na resposta 

imunológica, verifica-se a importância de compreender de forma mais detalhada como se 

processam os mecanismos de defesa do organismo humano, tendo em vista principalmente a 

direta interação entre o vírus HIV e as células do sistema imune. 

 

 

1.5 Funcionamento do sistema imunológico: resposta ao HIV  

 

 

O corpo humano reage constantemente a invasões e ataques de bactérias, vírus e 

outros micróbios, por meio do sistema imunológico. Além de muito complexa, essa barreira é 

composta por milhões de células de diferentes tipos e funções, com o objetivo de garantir a 

defesa do organismo e manter o corpo funcionando livre de doenças. Portanto, sua principal 

função é identificar e eliminar as substâncias estranhas ao corpo, num esforço para manter a 

homeostase. Estas substâncias são chamadas ―antígenos‖, que tanto podem ser externas – 

adquiridas com o meio – como internas – produzidas pelo organismo (ROA, 2005; 

LINARES, 2008). 
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A resposta imune pode se dividir em natural e adaptativa. A primeira diz repeito a 

linha de defesa do organismo contra agentes estranhos, sendo formada por leucócitos 

(neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos e macrófagos). A segunda atua por meio de 

mecanismos celulares e humorais, e tem como principais células envolvidas nesse processo os 

linfócitos, bem como os anticorpos, que têm papel crucial na eliminação de agentes 

extracelulares (VULKCZAK e MONTEIRO, 2008). 

Nessa mesma direção Balestieri (2005) afirma que os linfócitos são as únicas células 

do sistema imune que apresentam receptores específicos para os antígenos, e se dividem em 

duas categorias: B e T. Os linfócitos B têm como função própria, a produção de anticorpos ou 

imunoglobulinas (Ig) de diferentes classes (Igs,  IgG, IgA ou IgE).  Os linfócitos T se dividem 

em T auxiliares (CD4
+
) e T citotóxicos (CD8

+
).  

Os linfócitos T auxiliares CD4
+
 são os principais alvos do HIV, vírus causador da 

AIDS. Eles têm a função de memorizar e reconhecer os antígenos, bem como acionar os 

linfócitos T citotóxicos CD8
+
. Os linfócitos T CD8

+
 têm por finalidade destruir os 

microorganismos estranhos que invadem o corpo humano ou as células já infectadas, seja por 

vírus, protozoários e alguns fungos, obtendo assim uma enorme importância no controle de 

infecções. Um exemplo dessa ativação é no caso do HIV/AIDS, onde a redução da viremia 

ocorre principalmente pela ativação de linfócitos T citotóxicos. Porém, apesar da resposta 

imune celular ocorrer e reduzir a proliferação viral, o vírus não é totalmente eliminado, tendo 

em vista sua capacidade de mutação (BRASIL, 2010). 

Segundo Balestieri (2005), na época em que foram identificados os primeiros casos de 

AIDS, observou-se que havia uma modificação na proporção entre linfócitos T CD4
+
/CD8

+
. 

Um indivíduo sem doenças apresenta, geralmente, o dobro de linfócitos T auxiliares em 

relação aos citotóxicos, isto é, uma proporção de 2 para 1. No entanto, sabe-se que, após a 

infecção primária, começa a ocorrer uma alteração desta proporção, podendo chegar a sua 

total inversão. Essa descompensação na regulação dos linfócitos T CD4
+
/CD8

+
 ocorre 

geralmente pela destruição dos linfócitos T auxiliares, que no caso do HIV/AIDS pode ser em 

consequência da replicação viral ou pela própria ação dos linfócitos T citotóxicos. 

 Assim sendo, quando o vírus HIV sai do linfócito T infectado, rompe sua membrana, 

consequentemente, causando a lise (morte) celular. Isso justifica a importância de observar a 

carga viral, isto é, a quantidade do vírus HIV no sangue. Estimativas sugerem que a cada dia 

são gerados entre 10
9
 e 10

10
 novos vírus nas células hospedeiras. Além da replicação de um 

grande número de vírus durante esse processo ocorre alta frequência de mutações, chegando a 
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originar pelo menos 10
8
 novos mutantes a cada dia, porém apenas um pequeno número destes 

consegue sobreviver (BALESTIERI, 2005). 

 Por conseguinte, quando os linfócitos T CD4
+
 tornam-se infectados pelo HIV, há uma 

alteração em suas membranas, o que ocasiona a liberação algumas substâncias, fazendo com 

que os linfócitos T CD8
+
 específicos para esses complexos, pela liberação dessas substâncias, 

destruam os linfócitos T auxiliares infectados. Com a morte dos linfócitos CD4
+
 pelos T 

citotóxicos, que ocorre durante a fase de latência, há uma redução na capacidade de resposta 

imune do organismo, causando extrema sensibilidade às infecções oportunistas 

(BALESTIERI, 2005).  

Arroz et al, (2001) apontam para o fato de que apesar do valor como marcador geral 

do estado da doença, a contagem de células T CD4
+
 por si só parece ser inadequada para 

efetuar o prognóstico e estabelecer o seguimento das terapias antirretrovirais. Nesse sentido, a 

relação CD4
+
/CD8

+
 constitui-se como outro parâmetro laboratorial utilizado no estudo da 

progressão da doença causada pelo vírus HIV. 

Considerando a constatação dessa interação, justifica-se o uso da proporção 

CD4
+
/CD8

+
 não apenas para o presente estudo, como evidenciado no modelo proposto, mas 

para os estudos de forma geral, visto que, conforme informado anteriormente, deve haver um 

equilíbrio nas populações destes linfócitos com base na proporção de 2:1, respectivamente. 

Corroborando o que se comentou sobre a competência do sistema imunológico, 

percebe-se que a capacidade desse sistema proteger o corpo num determinado momento 

poderá estar deficiente, devido à proliferação e ação do vírus HIV, no entanto, compreender 

os parâmetros necessários para a utilização dos antirretrovirais é de fundamental importância 

para o manejo do paciente, bem como para o direcionamento de seu tratamento. 

 

 

1.6 Tratamento 

 

 

No Brasil, entre 1982 a 1989, a sobrevida mediana dos pacientes com HIV/AIDS 

maiores de 12 anos era de apenas 5,1 meses, isto é, cerca de 50% destes morriam em menos 

de seis meses após o diagnóstico da primeira infecção oportunista e os demais só conseguiam 

sobreviver por 12 a 18 meses no máximo (CHEQUER, 1992). Essa realidade levou a ciência 

a desenvolver medidas urgentes para retardar o avanço da epidemia. Isto possibilitou o 

aparecimento, no ano de 1995, de uma proposta terapêutica que proporcionou um 
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significativo aumento da sobrevida e melhora na qualidade de vida (QV) do portador, a 

TARV (MENDES, 2009). 

 Segundo Martins et al (2003), a AIDS passaria a ser uma enfermidade crônica, 

compatível com sobrevivência e com preservação da qualidade de vida. No Brasil, desde 

1995, garantiu-se o acesso universal aos antirretrovirais, porém, em 1996, os medicamentos 

que compõem a TARV foram garantidos com a aprovação da lei nº 9.313. Atualmente, há 17 

drogas que compõem o arsenal contra o HIV, impedindo-o de se reproduzir dentro das células 

CD4
+
, cessando assim a infecção de novas células pelas suas cópias. Ao fazer isto, a 

quantidade de HIV no sangue diminui e o dano que ele pode causar ao sistema imunológico 

também é reduzido. 

 A introdução destas drogas no contexto do tratamento da infecção pelo HIV mudou 

radicalmente o panorama dos serviços que tratam os pacientes (AOKI, 2005). Tal fato 

impactou de forma significativa a vida dos portadores do vírus HIV, provocando diminuição 

da mortalidade imediata, melhora dos indicadores da imunidade e recuperação de infecções 

oportunistas. Como consequência, tem-se observado um retorno destes pacientes ao seu 

contexto social, envolvendo uma reintegração à sociedade e um resgate na qualidade de vida 

(SILVA et al, 2009a). 

Considerando o exposto, convém ressaltar que uma questão que é motivo de discussão 

no meio científico, diz respeito a quando o tratamento deve ser iniciado, principalmente em 

pacientes assintomáticos, devido os benefícios e os riscos da utilização da terapia 

antirretroviral. O maior benefício é justamente o controle da replicação viral, porém, há o 

risco de ocorrer uma resistência às drogas, com um aumento rápido de mutações do vírus, 

prejudicando assim o uso desses agentes antivirais em situações futuras e de maior 

necessidade (BALESTIERI, 2005). 

 Ainda segundo a autora supracitada, o tratamento é em geral realizado em pacientes 

que apresentam um número de células T CD4
+
 abaixo de 350/mm³ de sangue e entre 30 mil e 

50 mil cópias de DNA viral/mm³ de sangue. Corroborando com os dados apresentados por 

Balestieri (2005), o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) publicou recomendações para o uso 

da TARV em adultos infectados pelo HIV, nas quais a pacientes assintomáticos com 

contagem de linfócitos T CD4
+
 acima de 350/mm³ não se recomenda iniciar o tratamento, 

como descrito na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Recomendação para uso da TARV de acordo com a contagem de linfócitos 

Assintomáticos sem contagem de linfócitos T-CD4
+
 

disponível ou CD4
+
 > 350 céls/mm3 

Não tratar 

Assintomáticos com CD4
+
 entre 200 e 350 céls/mm3 Recomendar tratamento 

Assintomáticos com CD4
+
 < 200 céls/mm3 Tratar + Quimioprofilaxia para IO* 

Sintomáticos Tratar + Quimioprofilaxia para IO* 

Adaptado de BRASIL (2008, p. 36) 

* Infecções Oportunistas 

 

 Assim sendo, preconiza-se que quanto mais elevada estiver a carga viral plasmática 

(mais de 100.000 cópias/mm³) e mais baixa estiver a contagem de linfócitos T CD4
+
 (menos 

de 350 células/mm³), maior é o risco de progressão para AIDS (surgimento de Infecções 

Oportunistas) e, consequentemente, a indicação para o uso da terapia medicamentosa através 

dos antirretrovirais.  

 Alves (2005) afirma que faz-se necessário a monitorização da carga viral a cada 3 ou 4 

meses. Em caso de início ou mudança da TARV, recomenda-se uma avaliação da carga viral 

com 1 a 2 meses de tratamento, para mensurar a resposta ao esquema. Os resultados devem 

ser interpretados conforme a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Risco de progressão do HIV relacionado com a carga viral 

Carga viral abaixo de 10.000 cópias de RNA por ml 
Baixo risco de progressão ou  

de piora da doença 

Carga viral entre 10.000 e 100.000 cópias de RNA por ml 
Risco moderado de progressão  

ou de piora da doença 

Carga viral acima de 100.000 cópias de RNA por ml 
Alto risco de progressão  

ou de piora da doença 

Adaptado de ALVES (2005 p. 9) 

 

 Ainda no que diz respeito ao tratamento, vale ressaltar as ações desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde no intuito de favorecer um melhor atendimento ao portador de 

HIV/AIDS. Com a crescente demanda assistencial e com base em projetos de serviços 

alternativos de atendimento, o Ministério da Saúde lançou, de forma inovadora, o Programa 

de Alternativas Assistenciais, que objetivou criar nos serviços da rede pública de saúde, 

centros de referência no tratamento do HIV/AIDS. Dessa forma, no plano ambulatorial 

desenvolveu o Serviço de Assistência Especializada (SAE) e no plano de hospitalização, os 

hospitais-dia (HD) e a assistência domiciliar terapêutica (ADT) (BRASIL, 2010). 

 Seguindo este entendimento, Silva (2007) comenta que a partir do ano de 1994, ainda 

que de forma descentralizada, os Serviços de Assistência Especializada foram criados. Três 

anos depois, em 1997, decidiu-se por centralizar estes serviços por meio do repasse dos 

recursos às instituições de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o SAE é 
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caracterizado por ser unidade assistencial de caráter ambulatorial, que favorece ações diversas 

como a prevenção e o tratamento às pessoas vivendo com HIV/AIDS e a seus familiares 

através do vínculo com a equipe multiprofissional, que conta com médicos, psicólogos, 

enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, educadores, faxineiros, 

secretárias, seguranças, entre outros (SILVA, 2007). 

 Esses planos assistenciais têm criado uma importância estratégica nas políticas de 

combate ao HIV/AIDS, interligando de forma sistemática as esferas Federal, Estadual e 

Municipal com o objetivo de promover um atendimento individualizado e eficaz para o 

paciente e seus cuidadores, contribuindo de forma substancial para uma melhor qualidade de 

vida desta população, bem como corroborado significativamente para o controle e prevenção 

desta infecção no Brasil. O reflexo de políticas públicas como esta pode ser observado nos 

últimos dados epidemiológicos divulgados por órgãos como a UNAIDS (2012) e o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2012). 

 

 

1.7 Epidemiologia 

   

 

O estudo da AIDS despertou interesse global após sua disseminação por praticamente 

todo o mundo, afetando homens e mulheres de todas as idades, classes sociais, raças etc. Na 

literatura, são encontrados vários registros de seu desenvolvimento, porém, vale ressaltar 

neste tópico os estudos mais atuais que descrevem sua evolução epidemiológica. Nesse 

sentido, os dados aqui apresentados foram retirados do Relatório Global Sobre a Epidemia de 

AIDS da principal instituição no que se refere ao HIV/AIDS no mundo, o Programa Conjunto 

das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS, 2012), que trás o panorama mundial, bem 

como são apresentados os dados mais recentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), 

descrevendo os resultados no âmbito nacional.  

O último relatório divulgado pela UNAIDS (2012) apresenta como principais 

objetivos chegar a zero o número de novas infecções, de mortes decorrentes da AIDS e de 

discriminação sofrida pelos soropositivos por parte da sociedade, através do acesso universal 

à efetiva prevenção, tratamento, cuidados e apoio. Porém, os resultados apresentados ainda 

demonstram que há um longo caminho a ser percorrido para alcançar esses objetivos, mesmo 

havendo uma considerável redução no quadro de desenvolvimento da doença nos últimos 

anos. 
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Como informado na introdução do presente estudo, estima-se que existe atualmente 34 

milhões de pessoas infectadas pelo HIV em todo mundo. A África Subsaariana é responsável 

por quase 70% desse total, com aproximadamente 22,9 milhões de pessoas infectadas pelo 

vírus, seguido do Sul e Sudeste da Ásia com 4 milhões. A América do Norte e a América do 

Sul apresentam resultados quase que equivalentes, sendo 1,3 milhões de soropositivos para a 

primeira e 1,5 milhões para a segunda. 

Um dado importante é que para cada pessoa que inicia o tratamento do HIV, há duas 

novas infecções. Esse número, porém, já foi maior, pois a quantidade de novas infecções tem 

reduzido a cada ano, prova disso é que em 2010 houve 2,7 milhões de novas infecções pelo 

HIV, representando uma redução em comparação com as 3,1 milhões de novas infecções em 

1999. 

Ainda em 2010, estima-se que aproximadamente 390.000 crianças nasceram com 

HIV, aumentando para 2,5 milhões o número total de crianças com menos de 15 anos vivendo 

com HIV em todo o mundo, porém, esse número decresceu 24% comparado com o ano de 

2004. Isso se deve principalmente ao acesso da população às políticas de prevenção, pois a 

percentagem de gestantes vivendo com HIV que receberam tratamento para prevenir a 

transmissão do vírus a seus filhos aumentou de 35% no ano de 2007 para 48% em 2010. 

Desde o início da epidemia, mais de 60 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV 

e quase 30 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas ao vírus. Um em cada quatro 

óbitos por AIDS é causado por tuberculose, uma doença que hoje pode ser curada e 

prevenida. Com a introdução da terapia antirretroviral, ocorreu uma diminuição do número de 

óbitos decorrentes da AIDS, evitando do ano de 1995 até 2010 aproximadamente 2,5 milhões 

de mortes em países de baixa renda e subdesenvolvidos. Isso favoreceu também o aumento do 

número de indivíduos vivendo com o vírus, devido à maior longevidade dessas pessoas, o que 

propicia o aparecimento de novos casos de infecção. 

A epidemia do HIV pouco tem mudado nos últimos anos na América Central e 

América do Sul, mesmo havendo um pequeno crescimento que vai de 1.1 milhão de 

soropositivos em 2001 para 1.5 milhão em 2010. Isso se deve principalmente aos esforços 

continuados de prevenção e tratamento do HIV com a introdução da terapia antirretroviral, 

com isto, deixando-a estável. Estima-se que um terço de todas as pessoas que vivem com HIV 

nessa região mora no Brasil. 

De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), 

o Brasil notificou 608.230 casos de AIDS no período de 1980 a junho de 2011. Em 2010 

foram registrados 34.218 novos casos, com taxa de incidência nacional de 17,9/100.000 
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habitantes. Ao longo dos últimos 12 anos observa-se uma estabilização da taxa de incidência 

no Brasil, mas, ao avaliar por regiões, percebe-se que a taxa diminuiu na Região Sudeste e 

aumentou nas demais regiões. 

A análise por regiões do Brasil demonstra que entre 1980 e junho de 2011 foram 

identificados 343.095 casos de AIDS na Região Sudeste (56,4% dos casos acumulados no 

Brasil), 123.069 casos no Sul (20,2%), 78.686 casos no Nordeste (12,9%), 35.116 casos no 

Centro-Oeste (5,8%) e 28.248 casos na Região Norte (4,7%). 

Outro resultado encontrado foi que existem mais casos de AIDS no sexo masculino 

(397.662 – 65,4%) do que no feminino (210.538 – 34,6%), entretanto, nota-se uma queda na 

razão de sexos ao longo dos anos, que era de 40 homens para cada mulher em 1983 e 

permanece estável desde 2002 em 1,7/1 (Dezessete homens para cada dez mulheres).  

Em relação às faixas etárias, observa-se que a maior proporção dos casos de AIDS se 

encontra entre os 40 e 49 anos de idade (24,8%). Entre 1998 e 2010, observou-se um aumento 

da taxa de incidência de casos de AIDS nas faixas etárias de 50 anos acima. Nos indivíduos 

com 60 anos ou mais, verificou-se um aumento importante dos casos em ambos os sexos, que 

passaram de 586 casos em 1999 para 998 casos em 2010.  

No que se refere à escolaridade, no ano de 2011, aproximadamente 50% dos 

entrevistados possuíam até o ensino fundamental completo. Contudo, observa-se uma 

tendência de aumento da escolaridade entre os indivíduos notificados com AIDS no país, 

prova disto é que no ano de 1999, apenas 0,3% possuíam o ensino médio completo, no 

entanto, em 2011 este índice aumentou para 14,7%. 

O número total de óbitos declarados tendo como causa a AIDS, no período de 1980 a 

junho de 2011, foi de 241.469, sendo a maioria deles (65,1%) concentrada na Região Sudeste. 

Em 2010 ocorreram 11.965 óbitos tendo como causa básica a AIDS. Nos últimos 10 anos 

observa-se uma redução de 11,1% na mortalidade por AIDS no Brasil. De acordo com o sexo, 

constata-se que, no ano de 2010, o coeficiente de mortalidade no sexo masculino foi duas 

vezes maior que no sexo feminino com valores de 8,4 e 4,2 por 100.000 habitantes, 

respectivamente. 

 Analisando o acumulado dos casos de AIDS notificados em indivíduos de 13 anos e 

mais no sexo masculino, a maioria destes (63,6%) relaciona-se à categoria de exposição 

sexual, distribuídos entre heterossexual (31,2%), homossexual (20,6%) e bissexual (11,8%), 

e, na categoria de exposição sanguínea, o uso de drogas injetáveis pode ser observado em 

17,6% dos casos. No sexo feminino, os casos de AIDS estão relacionados majoritariamente 

(91,2%) à categoria de exposição heterossexual. 
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 Na Região Nordeste, no período de 1980 a junho de 2011, ocorreu um total de 78.686 

infecções por HIV, sendo 4.762 destas no estado da Paraíba. Em 2010, a distribuição de casos 

de AIDS entre os estados da região apontou que do total de 6.702 novas infecções, a Paraíba 

ocupa o quinto lugar com 395 (5,1%) notificações. 

 Considerando os dados apresentados, percebe-se que no Brasil a epidemia da infecção 

por HIV/AIDS, como em todo o mundo, aparece como um importante problema de saúde 

pública, não apenas por seu crescimento, mas por suas repercussões tanto no aspecto psíquico 

(medo, culpa, estigma envolvido) quanto social (isolamento, vergonha) Desta forma, concebe-

se que são diversos os fatores psicossociais que parecem influenciar a vida do soropositivo ao 

HIV/AIDS, às vezes, determinando a protelação do tratamento ou prejudicando a sua eficácia 

(MARQUES, 2003).  

 

 

1.8 Aspectos Psicossociais 

 

 

Após mais de três décadas de constantes pesquisas e intervenções no âmbito do 

HIV/AIDS, percebe-se que o impacto psicossocial desta patologia na vida das pessoas vem 

sofrendo alterações nos últimos anos. Remor (2002) aponta que alguns trabalhos têm alertado 

para o surgimento de novas necessidades psicossociais nessa população, como por exemplo: 

mudanças na expectativa de vida, fazendo-se necessário rever as perspectivas de futuro; 

necessidade de uma redefinição dos objetivos pessoais, da situação profissional e dos 

relacionamentos; reavaliar as perspectivas e benefícios do tratamento; normalizar os vínculos 

afetivos e as relações sexuais, entre outras. 

Assim sendo, além dos físicos, os sintomas psicossociais estão diretamente ligados à 

infecção pelo HIV. Ao abordar esta temática, Garcia-Huete (1993) afirma que a infecção por 

HIV/AIDS não possui intrinsecamente nenhum componente que justifique alterações 

psicológicas nas pessoas afetadas, salvo naqueles casos nos quais a doença prejudicou 

estruturas neurológicas. No entanto, observa-se que os portadores do vírus, em maior ou 

menor grau, sofrem alterações emocionais, tanto nos momentos que antecedem o recebimento 

da notícia de sua soropositividade – quando a pessoa suspeita estar infectada pelo HIV –, 

quanto pelas consequências da própria doença. 

Nesta perspectiva, Medeiros (2010) relatou em sua pesquisa que a presença de culpa 

entre os participantes sugeriu que a vivência da soropositividade ao HIV/AIDS tem trazido 
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sofrimento emocional e sentimentos que interferem na percepção de qualidade de vida em 

relação aos diversos domínios que a englobam. Foi verificado que uma avaliação física 

insatisfatória – decorrente das limitações físicas impostas pelo avanço clínico da doença – 

esteve relacionada com a vivência de sentimentos de culpa.  

Destarte, a Tabela 4 aponta algumas alterações emocionais enfrentadas por indivíduos 

no momento da divulgação do resultado sobre a contaminação pelo HIV. 

 

Tabela 4 - Resumo das alterações emocionais causadas pela infecção por HIV 
ALTERAÇÃO SITUAÇÃO 

Choque 
Pelo diagnóstico e possibilidade de morte 

Por perda de esperança de boas notícias 

Medo e Ansiedade 

Prognóstico incerto e curso da doença  

Deterioro e incapacidade  

Efeitos da medicação e tratamento  

Isolamento e rejeição  

Infectar outros e reinfectar-se  

Por perda das capacidades cognitivas, físicas, sociais e de trabalho 

Depressão 

Pelo deterioro "inevitável"  

Pela inexistência de cura  

Pelo vírus controlando o futuro de sua vida  

Pelos limites impostos pela doença e rejeição dos demais 
Por auto-culpabilização  e  recriminação por  haver-se exposto ao HIV 

Raiva e Frustração 
Por incapacidade de superar o vírus  
Por novas e involuntárias restrições de saúde ou estilos de vida  

Pela incerteza do futuro ("fora de suas mãos") 

Culpa 
Pelo estilo de vida passado ter resultado na exposição ao vírus 

Pela possibilidade da infecção de outros involuntariamente 

Problemas obsessivos 

Implacável busca por novas evidências diagnósticas 

Cuidados sobre a saúde e dietas alimentares 

Preocupação com doenças e morte, e evitação de novas infecções 

Adaptado de Remor (1999, p.6) 

  

 Com o diagnóstico da soropositividade para o HIV, há uma série de alterações 

emocionais no portador que vai desde manifestações de ansiedade e medo provocadas pela 

dúvida frente ao possível resultado positivo à infecção, a um estado de choque, raiva, 

frustração e culpa no ato da confirmação. Essas manifestações ocorrem conjuntamente a 

transtornos psicossomáticos provocados pelos estados de angústia e ansiedade, como por 

exemplo: cefaléias, insônia, diarréia, tensões etc. (REMOR, 1999). Pode haver outras 

alterações também como da autoimagem, fobias, ideações suicidas e transtornos neurológicos 

(REMOR, 2002). 

Estas diversas reações foram observadas inicialmente em pacientes com câncer e 

doentes terminais; posteriormente, pesquisadores e clínicos que trabalham com pacientes 

soropositivos ao HIV/AIDS, adaptaram e aperfeiçoaram este modelo de alterações 

emocionais para esta população, tendo em vista que na maioria das vezes estas reações 
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psicológicas se devem com maior probabilidade ao estigma associado à infecção do que a 

própria morte. Cabe comentar que estas alterações não ocorrem, necessariamente, de uma 

forma gradual, inclusive, algumas poderão ser suprimidas no processo de adaptação e 

convivência com o HIV/AIDS (CARACIOLO, 2007). 

Sinais e sintomas clínicos específicos podem também ser desencadeados, como os 

encontrados em pacientes com Complexo de Demência de AIDS (DILLEY e BAER, 1990), 

em ambos os estágios (inicial e tardio). Tais alterações estão descritas na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Sinais e sintomas clínicos de pacientes com Complexo de Demência de AIDS 
SINTOMAS INICIAIS REAÇÃO 

Cognitivos 
Perda de memória; dificuldade de concentração; lentidão de pensamento; 

confusão. 

Comportamentais Apatia; isolamento; agitação; 

Motores 
Perda de coordenação; dificuldade para escrever; tremores; fraqueza bilateral; 

caminhar lento. 

SINTOMAS TARDIOS REAÇÃO 

Cognitivos Demência global; confusão; distração; resposta verbal dilatada. 

Comportamentais Olhar vago (perdido); impaciência; desinibição etc. 

Motores 
Lentidão; fraqueza em pernas e braços; ataxia; trio de sinais piramidais: 

espasticidade, hiper-reflexia e tremor. 

   Retirado de Remor (1999. p. 10) 

 

Portanto, percebe-se que a ação do HIV para seu portador vai muito além da 

destruição do sistema imune. Fatores cognitivos, comportamentais, motores e sociais estão 

intrinsecamente relacionados com esta afecção, influenciando diretamente as respostas 

fisiológicas e emocionais (CARACIOLO, 2007). 

Além do adoecimento do corpo em meio à desestabilização do sistema imunológico, 

do aparecimento de doenças oportunistas e das inúmeras alterações psíquicas e 

comportamentais, ainda há o estigma social vivenciado pelo portador do HIV/AIDS, tendo 

em vista que o diagnóstico positivo para esta infecção está associado a um intenso grau de 

preconceito e discriminação, mesmo após os avanços alcançados nos últimos anos (CASAES, 

2007). 

Goffman (1993) acrescenta que o portador de HIV constituía-se como uma identidade 

estigmatizada e que sua representação cultural foi crucial para definir e caracterizar a 

identidade social da pessoa soropositiva. De um lado, essencialmente genérica; por outro, a 

categoria implicava a objetividade e a violência simbólica dos significados culturais de 

doença e morte, compreendidos de modo bastante negativo e associados com devastação 

corporal e uma finitude não desejada. Finalmente, o soropositivo ao HIV era aquele que tinha 
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passado por uma trajetória moralmente condenada. Cabe também salientar os significados 

vinculados a esse grupo de risco, onde a ideia central era a de promiscuidade. 

Associados à discriminação frente à opção pela homossexualidade, certamente, essa 

postura concorreu para um atraso da consciência social sobre a necessidade de se tomar 

medidas públicas urgentes que evitassem a disseminação da epidemia entre os outros 

segmentos e entre a população geral (FERREIRA, 2010). 

Ainda segundo Goffman (1993), o estigma pode ser definido como um significativo 

descrédito atribuído por um determinado grupo a uma pessoa com uma diferença indesejável. 

Ademais, é um poderoso símbolo de controle social usado para marginalizar e desumanizar 

indivíduos que apresentam certos traços considerados inadequados.  

No caso da AIDS, Parker et al (2005) afirmam que no processo de estigmatização das 

pessoas portadoras do HIV/AIDS há uma desqualificação como portadores de direitos que 

antecedem o da infecção, como ser profissional do sexo, negro, homossexual ou 

desempregado. Nesse sentido, o estigma e a discriminação associados à AIDS frequentemente 

reforçam a ordem social que mantém diferenças e desigualdades sociais preexistentes como as 

produzidas pelo sexismo ou racismo, sendo outro fator que pode reforçar a deterioração da 

autoimagem, do bem estar subjetivo e do sentido de vida. 

Percebe-se que nesta curta trajetória da pandemia, a AIDS passa da noção de doença 

que afeta a poucos, para um problema de saúde pública mundial. Apesar das inúmeras 

conquistas – evidenciadas nos resultados epidemiológicos – ainda há lacunas nas iniciativas 

que consigam socializar os benefícios de programas bem sucedidos (UNAIDS), seja no 

campo da prevenção, tratamento ou assistência biopsicossocial e espiritual. Portanto, 

independente da localidade, raça e status social, a demanda dos homens, mulheres ou crianças 

portadores de HIV ainda percorre em direção à superação do estigma, do preconceito e da 

exclusão social (CASAES, 2007). 

 Além dos aspectos psíquicos (medo, ansiedade, choque, depressão etc.) e sociais 

(isolamento social, preconceito, estigma etc), existem diversos outros fatores que podem estar 

ligados à infecção pelo HIV/AIDS. Alguns estudos descreveram as consequências da vivência 

da soropositividade ao HIV/AIDS em áreas como a espiritualidade/religiosidade, o bem estar 

subjetivo e o sentido da vida (RESENDE et al, 2008; LIMA et al, 2009; FARIA e SEIDL, 

2006; LUKAS, 2002; COTTON et al, 2006 ; ULLA e REMOR, 2002 ; LIMA et al, 2007). 

Nesse sentido, os próximos capítulos abordam justamente a relação do HIV/AIDS com estas 

variáveis. 
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2. PSICONEUROIMUNOLOGIA E AFETOS NO CONTEXTO DO HIV/AIDS 

 

 

A discussão que envolve o contexto saúde e doença no século atual tem fomentado a 

importância de perceber e tratar o homem em sua totalidade, isto é, numa perspectiva holística 

(do grego holos: todo, integral), baseado na relação entre fatores somáticos, psicossociais e 

espirituais (LOBATO e LOBATO, 2011). No entanto, esta discussão acerca da unicidade do 

ser humano, da relação entre mente e corpo, emoções e saúde, remete a períodos bastante 

antigos. 

Na mitologia grega divindades como Apolo, Higéia, Esculápio e Panacéia estavam 

vinculadas à saúde. Alguns dos principais filósofos gregos como Hipócrates, Platão e 

Aristóteles consideravam a unidade indivisível do ser humano (CASTRO et al, 2006). Por 

outro lado, no século XVII, René Descartes (1596-1960), considerado ―pai da filosofia 

moderna‖, propôs um dualismo metafísico, baseado na premissa de que alma e corpo eram 

―entidades‖ separadas, distintas e interdependentes (RAMOS, 2006). 

Durante a primeira metade do século XIX surgiu um modelo, denominado de 

―medicina romântica‖, em que o ser humano era compreendido como um campo unitário 

global, o qual não poderia ser abordado como um simples conjunto de partículas. Neste 

modelo o estado de saúde do paciente era atribuído à interação entre fatores biológicos, 

morais, psíquicos e espirituais, e a doença era definida como um desequilíbrio não natural 

causado na interação entre estes fatores. Acreditava-se que toda enfermidade corporal poderia 

refletir em perturbações no nível da consciência, assim como as doenças psíquicas 

pertenceriam ao campo do orgânico. Esse pensamento favoreceu o surgimento posterior do 

termo ―psicossomática‖ (RAMOS, 2006). 

O primeiro autor a introduzir o termo ―medicina psicossomática‖ foi o médico Felix 

Deutsch, em 1922, embora tenha sido a médica Helen Flanders Dunbar (1902-1959) que 

forneceu a base principal para formação dessa área. Psicossomático pode ser compreendido 

como a inseparabilidade e interdependência dos aspectos psicológicos e biológicos, ou seja, é 

todo distúrbio somático que comporta em seu determinismo um fator psicológico 

interveniente, ou vice versa (CASTRO et al, 2006; RAMOS, 2006).  

Ainda refletindo sobre a relação emoções e saúde, por volta da década de 1970, 

cientistas sociais e do comportamento, modificaram o foco de estudo, dando ênfase a um 

modelo preventivo, isto é, baseado nos aspectos positivos do homem, diferentemente dos 

modelos vigentes na época que tinham por base a cura, o patológico. Com isso, passaram a 
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estudar e pesquisar mais profundamente e de forma sistemática a felicidade, denominada de 

bem estar subjetivo, concebendo que a maneira como as pessoas avaliam suas vidas e os 

afetos vivenciados, sejam eles positivos ou negativos, poderiam influenciar a saúde 

(PASSARELI e SILVA, 2007). 

Todo esse processo de evolução acerca da relação entre mente e corpo, emoções e 

doença, concorreu para publicação do artigo intitulado "psychoneuroimmunology" 

(psiconeuroimunologia - PNI), por Robert Ader (1981), marcando o início de uma nova 

abordagem multidisciplinar (CASTRO et al, 2006). A psiconeuroimunologia rapidamente se 

tornou uma emergente área de pesquisa, contribuindo com uma compreensão mais abrangente 

acerca da saúde/doença, apresentando-as como redes complexas que interligam os sistemas 

neurológico (SN), endócrino (SE) e imunológico (SI), juntamente com a demanda emocional 

vivenciada por cada pessoa (ALMINHANA e NOÉ, 2010). O intenso interesse por este 

campo tem sido explicado nos últimos anos devido aos avanços da medicina, em especial nos 

estudos de imagem cerebral e neurociências (MARQUES-DEAK e STERNBERG, 2004). 

Tendo em vista a possível relação entre as dimensões psíquica e somática, bem como 

as consequências desta interação para a saúde, nos próximos tópicos será feita uma descrição 

acerca da psiconeuroimunologia e dos afetos, bem como a interação entre estas áreas no 

contexto da vivência da soropositividade ao HIV. 

 

 

2.1 Psiconeuroimunologia 

 

 

 Concebe-se que fatores externos avaliados pelo organismo como estressores podem 

influenciar a predisposição para o desenvolvimento de doenças, bem como promover 

alterações no funcionamento do sistema imunológico (AMÂNCIO et al, 2010). 

Nessa mesma direção, Ulla e Remor (2002) compreendem a PNI como um campo 

considerado ainda novo e interdisciplinar que surge para preencher a lacuna existente entre as 

neurociências e a imunologia, tendo em vista a falta de interação entre estas áreas, que 

predominou até poucas décadas atrás, pois, mesmo havendo uma enorme ampliação de seus 

campos de conhecimento, praticamente as relações com as outras disciplinas foram 

inexistentes. 

O campo de estudo da psiconeuroimunologia tem suas origens na abordagem 

psicossomática, porém evoluiu no sentido da realização de investigações de como esses 
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sistemas descritos anteriormente interagem entre si. Atualmente, este tema tem despertado o 

interesse de pesquisadores, o que favoreceu o desenvolvimento de vários estudos 

comprovando que uma variedade de estressores físicos e psicossociais pode alterar a resposta 

imune através dessas conexões (MAIA, 2002; CASTRO et al, 2006; BOTTURA, 2007; 

ALMINHANA e NOÉ, 2010). 

Considerando o que se comentou, faz-se necessário compreender como ocorre a 

interação entre os sistemas nervoso, endócrino e imune. Deste modo, a Figura 1 apresenta um 

esquema ilustrativo baseado nos estudos já desenvolvidos que comprovam esta interrelação. 

 

 

Figura 1. Resposta orgânica na Psiconeuroimunologia 

(Adaptado de Alves e Palermo-Neto, 2010, p. 215) 

  

 De acordo com Vulkczak e Monteiro (2008), o sistema nervoso central (SNC) pode 

fornecer ao sistema endócrino informações provenientes do meio externo, que por sua vez, 

regula a resposta interna do organismo a esta informação recebida. Dessa forma, estes dois 

sistemas atuam na coordenação e regulação das funções corporais. Por outro lado, alguns 

hormônios e neuropeptídeos são capazes de modular respostas do sistema imunológico, assim 

como algumas células imunes são capazes de produzir determinados tipos de hormônios. Um 

importante resultado é que os SN, SE e SI interagem de forma geral através de uma mesma 

linguagem: neurotransmissores, hormônios e citocinas, respectivamente, como se pode 

observar a seguir: 

  Sistema Imune – Os linfócitos quando ativados, podem liberar fatores 

neuroendócrinos e citocinas (extenso grupo de moléculas envolvidas na emissão de sinais 

entre as células durante o desencadeamento das respostas imunes, que também é capaz de ser 
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percebido pelo sistema nervoso), que são capazes de responder a neurotransmissores e sinais 

neuroendócrinos com demonstrável propriedade imunomoduladora (MARQUES e 

MICHELINI, 2000).  

 Esta imunomodulação das citocinas pode ser explicada através de sua atuação no SNC 

como fator de crescimento neuronal e como neurotoxinas, desempenhando, portanto, um 

papel em doenças como demência de Alzheimer, neuroaids, câncer, doenças cardiovasculares, 

artrite, entre outras, como também atua no sistema endócrino através da ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), consequentemente, levando à produção de 

corticosteróide por parte da glândula adrenal, o que pressupõe a ligação destas moléculas na 

etiologia de alguns subtipos de depressão (BALESTIERI e KLUPPEL, 2007; MARQUES-

DEAK e STERNBERG, 2004).  

 Corroborando com essa perspectiva, alguns autores (MARQUES e MICHELINI, 

2000; ALVES e PALERMO-NETO, 2010) sugerem que anomalias na função imune já têm 

sido apontadas como fatores relevantes para a manifestação e/ou modulação de algumas 

doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, esquizofrenia e autismo; ou seja, alterações 

imunes são capazes de modular a atividade neuronal e, consequentemente, as aferências 

sensoriais, emoções e o comportamento. Além disso, a produção de anticorpos é 

acompanhada por mudanças químicas e elétricas no cérebro.  

 Sistema Endócrino – É formado pelo conjunto de glândulas, que apresentam como 

atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios. Frequentemente o 

sistema endócrino interage com o sistema nervoso e imunológico, formando mecanismos 

reguladores bastante precisos na homeostase corporal (BALESTIERI e KLUPPEL, 2007). 

De acordo com Maia (2002), as ligações entre o sistema imunológico e endócrino 

podem ocorrer através do efeito de diferentes mediadores hormonais como prolactina, 

catecolaminas, cortisol, ACTH, entre outros. Corroborando com esta ideia, Vulkczak e 

Monteiro (2008) afirmam que o Hormônio Adrenocorticotrópico (ACTH - 

Adrenocorticotropin Hormone) pode influenciar a atividade de várias células pertencentes ao 

sistema imune, tais como células Natural-Killer (NK), Macrófagos e Linfócitos. Para explicar 

esta ação, Alminhana e Noé (2010) descrevem que durante a vivência de um estresse crônico, 

ocorre no organismo a ativação do Eixo Hipotálamo–Pituitária–Adrenal (HPA), necessário 

para a geração de uma ótima resposta imune e que passou a fazer parte como processo 

integrante do que foi denominado de síndrome de adaptação geral ao estresse, desenvolvendo-

se de em quatro fases: 
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1. Hipotálamo: secreta o peptídio CRF (Corticotropin Releasing Factor – Fator de 

Liberação da Corticotropina), que age sobre as células da hipófise anterior; 

2. Pituitária: também conhecido como hipófise, estimulada pelo CRF, coloca em 

circulação o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH – Adrenocorticotropin Hormone), 

que estimulará a cortical das glândulas suprarrenais; 

3. Glândulas Suprarrenais: estimuladas pelo ACTH, produzem hormônios 

corticoesteróides, dentre esses, o cortisol; 

4. Cortisol: conhecido como o hormônio do estresse, é responsável por diversas funções 

indispensáveis à vida, mas também por suprimir (temporariamente) algumas funções 

do sistema imunológico. 

 Sistema Nervoso (SN) – Em conjunto com o sistema endócrino, o SN capacita o 

organismo a perceber os estímulos do meio (interno e externo), a difundir as modificações 

que esses estímulos produzem e a executar as respostas adequadas para que seja mantido o 

equilíbrio interno do corpo (homeostase). Enquanto as mensagens transmitidas pelo sistema 

endócrino têm natureza química (com os hormônios), as mensagens nervosas são de natureza 

eletroquímica através, principalmente, dos neurotransmissores (VILELA, 2005).  

 Consoante com o que se abordou, Linares et al (2008), ao falarem das semelhanças 

entre o SN e o SI afirma que ambos relacionam o organismo com o mundo externo, têm 

funções que servem de defesa e adaptação homeostática, possuem memória e aprendem 

através da experiência. Corroborando com esta ideia, Maia (2002) descreve que as ligações 

entre o SNC e o SI foram identificadas nomeadamente pela observação de que linfócitos, 

como as células Natural-Killer (NK), têm receptores para os neurotransmissores, por isso a 

estimulação ou o bloqueio de determinadas áreas do cérebro influenciam a resposta imune. 

 Além de ter sido fundamental para uma melhor compreensão do funcionamento 

corporal, a descoberta da conexão entre estes três sistemas permitiu concluir que os diferentes 

componentes do organismo (anatômicos, fisiológicos e bioquímicos) não são estruturas 

isoladas. Estas interrelações adquirem uma importância singular devido às funções de 

proteção, homeostase e controle que desenvolvem no corpo e suas repercussões no bom 

funcionamento e adaptação dos indivíduos ao ambiente (ULLA e REMOR, 2002).  

Por outro lado, além de interagirem entre si, estes três sistemas estão intrinsecamente 

ligados às emoções vivenciadas pela pessoa. Portanto, faz-se necessário compreender não 

apenas as interações ocorridas no organismo, mas a influência que os aspectos subjetivos 

desempenham na ativação desta interrelação, como o estresse, o apoio social, as 

características de personalidade e os afetos. 
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2.1.2 A influência das emoções no funcionamento do sistema imune  

 

 

A relação entre as emoções e a psiconeuroimunologia pode ser evidenciada de duas 

maneiras distintas: de um lado encontram-se os efeitos que os sistemas endócrino, nervoso e 

imune exercem sobre o estado emocional; por outro, as influências que o comportamento ou 

as emoções podem exercer sobre as atividades imunitárias, neuroendócrinas ou o estado de 

saúde. Neste sentido, uma questão frequentemente abordada se refere às possíveis relações 

entre fatores psicossociais e parâmetros imunológicos (ULLA e REMOR, 2002). 

 O modelo apresentado na Figura 2 descreve de forma simplificada como fatores 

psicológicos podem alterar a imunidade e, consequentemente, a susceptibilidade para doenças 

ou progressão de uma infecção.  

 

 

Figura 2. Relação entre aspectos psicossociais e mudança imunológica 

(Adaptado de Cohen e Herbert, 1996, p. 118) 

   

 Este modelo assume que a alteração imunológica é mediada por fatores como a 

ativação do SNC, a resposta hormonal e a mudança comportamental, em consonância com as 

características e estados psicológicos. Deste modo, as alterações comportamentais estão 

associadas com as características de personalidade, isto é, fatores estressores ou estados 

emocionais negativos repercutirão de forma diferente na imunidade de cada pessoa, tendo em 

vista a forma de reação, as adaptações ou respostas de enfrentamento utilizadas (COHEN e 

HERBERT, 1996). 
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 Nesse sentido, percebe-se que a relação entre fatores psicossociais e a função 

imunológica é hoje uma evidência. Diversos estudos abordam e comprovam essa interrelação 

de diferentes perspectivas (WOODS et al, 1999; ULLA e REMOR, 2002; STEPTOE et al, 

2005; ROA, 2005; SANTOS, 2008; LESERMAN, 2008; VENKER et al, 2010). Conforme 

afirma Maia (2002), as investigações que analisam a relação entre os aspectos psicológicos e a 

saúde e/ou a atividade imunológica geralmente dividem-se em quatro grupos: os que estudam 

o efeito do estresse (seja em condições naturais, ou produzidas em laboratório); os que 

avaliam a importância do apoio social; os que analisam o efeito das características de 

personalidade; e, finalmente, os que verificam a influência dos afetos (nomeadamente o 

humor triste/alegre e a depressão). 

 Percebe-se que dentro desta perspectiva de estudo, o estresse é um dos fatores 

psicológicos mais amplamente abordados, assim como o que possui mais dados que 

comprovam esta interação (ULLA e REMOR, 2002). Estudos clínicos e experimentais 

demonstram amplamente que fatores estressores têm profunda influência no sistema 

imunológico, podendo causar a morte de linfócitos responsáveis pela defesa do organismo ou 

alterações nas funções de células imunológicas, como a diminuição na produção de citocinas 

e falha na regulação da resposta imune frente a diferentes patógenos (AMÂNCIO et al, 2010). 

 Achterberg (1996) descreve que o estresse exacerba o desenvolvimento do câncer nos 

seres humanos, acentua manifestações em pacientes com artrite reumatoide e faz com que 

asmáticos procurem o pronto socorro em busca de oxigênio, além de ser apontado como um 

fator do início e de desencadeamento de todas as doenças autoimunes, isto é, aquelas em que 

o sistema imunológico volta-se contra o próprio organismo. 

 Seguindo este entendimento, Venker et al (2010) descrevem que em pessoas 

soropositivas para o HIV/AIDS, o estresse prevalece em resposta a um comportamento social 

evasivo, baixa da autoestima, estigma vivenciado, ocorrendo uma elevação na liberação de 

hormônios adrenocorticotróficos, sendo o cortisol o principal envolvido, e consequentemente, 

inibindo a produção de algumas citocinas e células linfocitárias, em especial os linfócitos T, 

comprometendo desta forma o sistema imune e facilitando a replicação viral. 

 Lipp (1996) define o termo estresse como uma reação do organismo, composta de 

elementos físicos e/ou psicológicos, decorrente das alterações psicofisiológicas que ocorrem 

na interação com uma situação de medo, ira, excitação, perigo ou mesmo de imensa 

felicidade. Um prolongado processo bioquímico instala-se quando a pessoa se depara com um 

desses estressores, desencadeando uma série de sintomas como taquicardia, sudorese 

excessiva, tensão muscular, boca seca e sensação de estar alerta.  
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 Ainda segundo a autora supracitada, além do conceito de estresse, é importante 

ressaltar o termo estressor, definido como todo estímulo, positivo ou negativo, que provoca a 

quebra da homeostase corporal, exigindo da pessoa um desprendimento de energia adaptativa 

para poder lidar com estes eventos. Estes estressores também podem ser fisiológicos 

(internos) – modo de ser da pessoa, se é ansiosa, tímida, depressiva ou se tem uma neurose – 

ou emocionais (externos) – mudanças no trabalho, rompimento de relações, acidentes ou 

qualquer outra situação que aconteça fora do corpo. Aragão et al (2009) evidenciam que os 

estressores têm apenas a capacidade de desencadear a reação ao estresse, sendo mediado pela 

capacidade de enfrentamento que a pessoa aprendeu a empregar durante sua história de vida. 

 Nessa mesma direção, Alminhana e Noé (2010) afirmam ainda que o estresse pode ser 

categorizado de duas maneiras distintas: ―bom‖ ou ―mau‖. O primeiro é consequência da 

pressão e dos desafios do cotidiano, possuindo um tempo de duração limitado, tornando-se 

proativo, sendo alternado por momentos de relaxamento; o segundo pode ser compreendido 

como o desenvolvimento de um estado crônico de estresse, que mesmo após o cumprimento 

das demandas enfrentadas diariamente, a tensão permanece, estando geralmente ligado a 

estressores como a depressão, a solidão e a falta de esperança. Portanto, pode-se concluir que 

a intensidade e duração do estresse são fundamentais para determinar sua influência na 

resposta imune. 

 Nesse contexto, Leserman (2008) em uma revisão sobre a função do estresse, do 

trauma e da depressão na progressão do HIV, demonstrou que estes fatores estão diretamente 

relacionados à alta viremia e diminuição dos linfócitos T CD4
+
, o que reflete em um 

crescimento na mortalidade em decorrência da ação do vírus.  

 Outro estudo desenvolvido por Perez (2011) examinando o efeito do HIV em 40 

mulheres latinas com um ou mais filhos, observou que as mulheres soropositivas podem ter 

níveis mais elevados de estresse psicológico do que os homens. De acordo com Socorro et al 

(2007), essa diferença pode estar associada a sobrecarga de funções, como a educação dos 

filhos, trabalho, questões socioculturais, estresse financeiro, guarda de crianças e o estigma 

associado à soropositividade. Estas mulheres também apresentam maior risco de desenvolver 

transtornos de ansiedade e de humor, uma vez que não têm capacidade para lidar eficazmente 

com a sua doença. 

 Vale ressaltar que o estresse, por si só, não é um fator determinante para o 

desenvolvimento ou progresso de patologias, ou ainda para uma menor competência 

imunológica. Entretanto, fatores estressores podem causar diferentes consequências 

psicológicas, exigindo de cada pessoa adaptações pessoais e reações frente às situações da 
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vida, o que, consequentemente, reflete na imunidade de forma singular (SILVA e MÜLLER, 

2007). 

 Corroborando com os autores supracitados, Alminhana e Noé (2010) compreendem 

que na verdade a saúde não está ligada à ausência de conflitos e adversidades, mas com a 

maneira de lidar com essas situações. É fato que todas as pessoas passarão por alguma 

situação estressora durante a vida, porém uns desenvolvem estratégias de enfrentamento 

eficazes em meio ao sofrimento, enquanto que outros sucumbem a ele. 

 Intrinsecamente relacionado com o estresse, outro fator relevante nesse contexto diz 

respeito ao suporte social e a influencia que este pode desempenhar na imunidade. De acordo 

com Antunes e Fontaine (2005) este termo pode ser compreendido como apoio emocional ou 

prático de um determinado grupo para um indivíduo, seja a família, amigos vizinhos, 

profissionais de saúde ou outros, na forma de afeto, lealdade, compreensão e intimidade, 

fazendo com que este se sinta amado, cuidado, valorizado e seguro. Este conjunto de 

interações é denominado rede de relações sociais. 

 Consoante com o que se abordou, Ulla e Remor (2002) comentam que o apoio social 

pode atuar como modulador da resposta de estresse face aos eventos ameaçadores, de modo 

que os possíveis efeitos nefastos do estresse na resposta imune também seriam amenizados. 

Portanto, comportamentos de afiliação e fortes redes sociais estariam favorecendo o 

desenvolvimento de uma competência imunitária eficaz e, consequentemente, um melhor 

estado de saúde.  

 No contexto da pessoa que vive com HIV/AIDS, o suporte social se tornou um fator 

relevante tanto na adesão ao tratamento como para a própria saúde, principalmente por fazer 

com que o portador deste vírus se sinta apoiado e amado, contrapondo-se ao isolamento 

social, restrição dos relacionamentos interpessoais e afetivo-sexuais resultantes do 

preconceito e discriminação relacionados à soropositividade (CASAES, 2007). 

 Corroborando com o que se comentou anteriormente, um estudo desenvolvido por 

Seidl et al (2005) com uma amostra de 241 pessoas soropositivas, apontou que os pacientes 

que utilizaram fatores como a satisfação com o suporte emocional e viviam com parceiro(a), 

relataram melhores condições de funcionamento e satisfação das esferas cognitiva, afetiva e 

dos relacionamentos sociais. O suporte social teve sua importância destacada a partir de sua 

constatação como variável preditora de diferentes dimensões da qualidade de vida (QV). 

 Consoante com o estudo supracitado, Giovelli et al (2009) relatou que o suporte social 

também é desatacado como uma influência positiva no encorajamento e motivação para o 

autocuidado. Nesse estudo os pacientes com maior suporte social e emocional apresentam 
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maiores índices de adesão ao tratamento e de QV. O suporte social e a 

religiosidade/espiritualidade/crenças pessoais foram considerados fatores de proteção à saúde, 

repercutindo para o fortalecimento no processo de resiliência. 

 Nesta perspectiva, há a necessidade de ressaltar ainda que uma das principais fontes de 

apoio social pode ser a religião, representando uma importante rede de suporte emocional. 

Seguindo este entendimento, uma pesquisa desenvolvida por Saldanha (2003) com mulheres 

soropositivas descreve que após a infecção pelo HIV, houve um aumento na procura pela 

religião, tida como grande conforto e alívio para o sofrimento, e que a fé e a esperança de cura 

contribuem para uma melhora no quadro clínico das pacientes. 

 Moreira-Almeida et al (2006) afirmam que uma das formas em que a religião promove 

a saúde mental é através do apoio social, proporcionando coesão social, senso de 

pertencimento a um grupo de afeto, continuidade nas relações com amigos, familiares e outros 

grupos de afetividade. O apoio social também pode facilitar a adesão em programas de 

promoção da saúde, oferecendo companheirismo nos momentos de sofrimento, estresse e dor, 

diminuindo o impacto da ansiedade e outras emoções negativas. 

 Nesse contexto, Lotufo Neto (2003) aponta como aspectos positivos da religião a 

redução da ansiedade existencial através de uma cosmovisão que oferece uma estrutura que dá 

significado, ordena e explica um mundo com características caóticas, bem como oferece 

esperança, sentido de vida, sensação de bem-estar emocional, solução para conflitos 

emocionais e situacionais, estabelece uma orientação moral a qual auxilia os indivíduos a 

suprimir práticas e estilos de vida autodestrutivos, entre outros. 

No entanto, Saldanha (2003) adverte que há aspectos negativos relacionados à 

influência da religiosidade para saúde das pessoas. Lotufo Neto (2003) aponta alguns dos 

principais fatores acerca do caráter prejudicial da religiosidade, como a promoção de níveis 

patológicos da culpa, diminuição da autoestima, estabelecimento de uma base para reprimir a 

raiva, cria ansiedade e medo através de crenças punitivas, inibe a expressão de sensações 

sexuais e abre o caminho para o desajuste sexual, encoraja a visão de que o mundo é dividido 

entre "santos" e "pecadores", entre outros. 

 Assim como o estresse e o apoio social, um fator importante nesses aspectos 

psicossociais é a característica de personalidade. Há bastante tempo se tem pesquisado acerca 

da relação entre esta variável e a saúde, porém, poucos estudos abordam diretamente o efeito 

dessas características sobre o funcionamento do sistema imunológico (MAIA, 2002). 

 Para Millon (1979) o sujeito pode desenvolver reações adaptativas frente às situações 

traumáticas, baseada em formas flexíveis de reagir decorrentes da aprendizagem de atitudes 
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interpessoais (como a autoconfiança e a identidade) e de estratégias de enfrentamento. 

Portanto, é a partir do tipo e da fonte de reforços utilizados pelo sujeito que se constituirão e 

definirão os padrões denominados de estilos de personalidade. 

 Em uma pesquisa realizada por Thomas e Alchieri (2005) que avaliou a qualidade de 

vida, depressão e características de personalidade em pacientes submetidos à hemodiálise, foi 

observado no fator ―vacilação‖ do Inventário Millon de Estilos de Personalidade, que sujeitos 

com pontuação elevada nesta escala apresentam timidez em situações sociais, nervosismo, 

ansiedade, grande nível de insegurança e retraimento, o que contribui com um padrão 

comportamental de não aderência em relação à dieta e medicamentos. Foi relatada ainda uma 

correlação entre esse fator e depressão, tendo em vista que esta insegurança torna-se um 

dispositivo para o isolamento e retraimento social. 

 Seguindo este entendimento, Maia (2002) afirma que o estilo pessimista, um nível 

elevado de repressão e a tendência para o desânimo foram relacionados a uma pior resposta 

imune, bem como a supressão de emoções negativas potencializa a progressão ou o risco de 

doenças. Outro argumento é que os sujeitos introvertidos são mais susceptíveis de contrair 

infecções respiratórias, assim como o aumento de sintomas físicos (mais visitas médicas; 

alterações no sistema imunológico) têm sido associadas a estratégias inibitórias, repressivas 

ou de negação. 

 Uma revisão de pesquisas sobre características de personalidade apontam que pessoas 

ansiosas, com baixa autoestima, com um padrão cognitivo rígido e disfuncional, apresentam 

níveis baixos de competência social e de empatia, além de nível elevado de mal estar pessoal 

(LIPP, 2000).  

 Outro fator psicológico que está relacionado com a saúde e/ou a eficiência 

imunológica são os afetos. Há crescentes evidências de que os estados afetivos são associados 

com a saúde física (STEPTOE, 2005; BOTTURA, 2007; SILVA FILHO et al, 2012). Embora 

existam muitos estudos abordando variáveis que alteram as respostas imunes, principalmente 

relacionados com a exposição ao estresse, poucas pesquisas se dedicam a verificar a 

influência dos afetos nessa interação (FUTTERMAN et al, 1994). Refletindo sobre o assunto, 

Maia (2002) ainda acrescenta que existem poucos estudos relacionando o efeito do humor 

positivo ao sistema imunológico. 

 Seguindo este entendimento, Achterberg (1996) aponta para o elo potencial entre 

processos mentais positivos e a ativação do sistema imunológico. Substâncias químicas como 

os opiáceos, endorfinas e encefalinas, podem, além de produzir euforia e reduzir a dor, 
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intensificar a resposta imune. Esta interação remete a quatro hipóteses concernentes à sua 

relatividade para a condição humana: 

1. Se as atividades do SN e do SI estão intrinsecamente ligadas, poder-se-ia supor que as 

pessoas com uma resposta imune extremamente eficiente também são diferentes, 

mental e psicologicamente, daquelas cujo SI é menos capaz de se defender contra 

antígenos; 

2. Se há uma conexão entre a atividade mental e a atividade imunológica, a natureza 

desta interrelação poderá ser observada por meio de uma associação estatística entre 

estes fatores; 

3. Se os fenômenos mentais estão relacionados à atividade imunológica e se o SI estiver 

relacionado à defesa contra as doenças, então, o fenômeno mental ou a natureza do SI 

se correlacionarão com o estado de saúde; 

4. Se houver uma relação recíproca entre atividade mental e o SI de forma que um possa 

causar alteração no outro, e vice versa, então esta relação de causa e efeito poderá ser 

demonstrada manipulando-se uma determinada circunstância e observando as 

alterações subsequentes que um exercerá sobre o outro. 

 A confirmação das hipóteses propostas por Achterberg (1996) pode ser observada na 

literatura e nos estudos que abordam esta interrelação entre fatores psíquicos e imunológicos. 

Complementando esta ideia, Bottura (2007, p. 2) afirma que ―a emoção é concreta e, tal 

concretude se expressa nas alterações da fisiologia do corpo humano‖. Esta afirmação 

representa o poder de atuação que os fatores emocionais têm sobre o funcionamento normal 

do corpo. O medo, por exemplo, desencadeia no organismo a produção de substâncias, como 

a adrenalina, que provoca alterações corporais específicas. Outras emoções, como raiva, 

tristeza e alegria geram outros tipos de substâncias, portanto, pode-se sugerir que a emoção 

influencia no funcionamento da fisiologia humana. 

 Nessa mesma direção, Futterman et al (1994) verificaram em seu estudo que havia 

diferença na resposta imunológica mediante a indução de humor positivo e negativo, isto é, o 

humor positivo aumentava a proliferação de linfócitos enquanto que a indução de humor 

negativo causava uma redução. Corroborando com este resultado, Maia (2002) descreve que a 

revisão dos diferentes estudos procuraram avaliar o efeito da depressão ou humor triste sobre 

o sistema imunológico, concluiu que o afeto negativo esteve relacionado com uma diminuição 

da imunocompetência. 

 Uma pesquisa desenvolvida por Samson e Gross (2012) comprovou a hipótese de que 

o humor positivo e negativo podem ter importantes e diferentes efeitos sobre regulação da 
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emoção negativa. Os autores concluíram que o humor tem sido visto como um meio de 

adaptação para lidar com emoções e que o humor positivo é mais eficaz do que o negativo na 

regulação das emoções quando confrontado com imagens negativas. 

 No âmbito da academia, especificamente na área da Psicologia, os afetos passaram a 

fazer parte de um constructo mais abrangente que tem crescido reconhecidamente nos últimos 

anos, denominado de bem-estar subjetivo (BES). Tendo em vista que o afeto, positivo ou 

negativo, também pode desempenhar um papel fundamental na progressão viral ou no 

desenvolvimento de patologias, faz-se necessário aprofundar este tema e suas repercussões na 

vida da pessoa que vive com HIV/AIDS. 

 

  

2.2 O valor dos afetos no contexto do HIV/AIDS 

 

 

O estudo dos afetos apresentado neste estudo tem por base o conceito de Bem Estar 

Subjetivo (BES). O BES se apresenta, em diversos trabalhos, sob diferentes denominações, 

tais como felicidade, satisfação, estado de espírito e afeto positivo, além de ser considerado 

por alguns autores como a avaliação subjetiva da qualidade de vida (DIENER et al, 1999; 

DIENER, 2000; ALBUQUERQUE e TRÓCCOLI, 2004). 

A história do conceito de Bem-Estar Subjetivo é relativamente nova, porém, desde a 

filosofia grega, pensadores e pesquisadores têm buscado compreender a ―Felicidade‖ 

(DIENER, 1994). Pode-se considerar que as raízes ideológicas do BES remontam ao século 

XVIII, durante o Iluminismo, movimento filosófico e cultural que tinha o desenvolvimento 

pessoal e a felicidade como parte de seus valores centrais. No século XIX este pensamento se 

manifestou nos princípios do Utilitarismo, sugerindo que a melhor sociedade é aquela que 

proporciona a maior felicidade para o maior número de pessoas (VEENHOVEN, 1996). 

Ainda conforme Veenhoven (1996), no século XX, o Utilitarismo inspirou tentativas 

de uma reforma social em grande escala e influenciou o desenvolvimento dos Estados 

Providência (Welfare State – conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance universal 

promovido pelo Estado com a finalidade proteger, garantir uma relativa estabilidade social e 

segurança à sociedade). Neste movimento foram identificados alguns males da sociedade 

como a pobreza e a doença, o que conduziu a um esforço para desenvolver uma sociedade 

melhor para todos, onde o progresso era medido pela alfabetização, controle de doenças 
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epidêmicas e eliminação da fome. Posteriormente, o progresso foi expresso através dos 

ganhos monetários e da segurança dos rendimentos. 

No entanto, a partir da década de 60, surge nesse cenário o interesse por uma avaliação 

mais completa acerca do bem estar, para além dos recursos materiais e, desta forma, 

introduziu-se o termo qualidade de vida (QV), evidenciando a necessidade de abranger o bem 

estar para vida como um todo, valorizando outras dimensões outrora não abordadas, o que 

serviu de base para o futuro desenvolvimento de seu conceito (GALINHA e PAIS RIBEIRO, 

2005). 

Dentro deste contexto, um dos primeiros pesquisadores a estudar o termo bem estar 

Subjetivo foi Warner Wilson (1967), apresentando em sua tese uma extensa revisão sobre a 

felicidade, denominada ―Correlates of Avowed Happiness” (Correlações da Felicidade 

Assumida). O autor afirmou que as pessoas mais felizes eram as que possuíam mais vantagens 

(DIENER et al, 1999). 

No decorrer das últimas quatro décadas, o estudo do BES apresentou crescimentos 

consideráveis nos seus modelos explicativos estruturais. Alguns trabalhos foram avaliados 

como bases para esse desenvolvimento, como os livros de Andrews e Withey (1976) e 

Campbell et al (1976), fazendo com que o BES se tornasse um importante indicador de QV. 

Mas, foram os trabalhos de Campbell e cols. (1976) e de Bradburn (1969) que criaram os dois 

componentes que integram a visão contemporânea deste constructo – satisfação com a vida e 

afetos positivos e negativos (SIQUEIRA e PADOVAN, 2008). 

Posteriormente a essas publicações, o conceito de BES passou a ser associado à saúde, 

o que favoreceu a construção de medidas que possibilitaram uma avaliação mais completa dos 

indicadores da Saúde Mental, através de variáveis como a Satisfação com a Vida, Felicidade, 

Afeto Positivo e Afeto Negativo (DIENER et al, 1999).  

Este interesse em pesquisar os aspectos positivos do homem favoreceu o surgimento 

de um movimento descrito como ―a terceira força em Psicologia‖, em oposição à Psicanálise 

e ao Behaviorismo, denominado de Psicologia Humanista, firmado em uma visão otimista e 

positiva do ser humano, que buscou o desenvolvimento de suas potencialidades e autonomia. 

Esta mudança no cenário da psicologia, respaldada nos trabalhos Carl Rogers e Abraham 

Maslow, principais representantes do humanismo, deu origem a outro movimento, a 

Psicologia Positiva (FONSÊCA, 2008). 

A Psicologia Positiva foi inicialmente introduzida pelo então presidente da American 

Psychologycal Association (APA), Martin Seligman (2004), através da publicação de seu 
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livro intitulado Authentic Happiness, em 2002, e traduzido para o português em 2004, onde o 

autor relata suas reflexões sobre a Psicologia Positiva e sua relação com a felicidade.  

Este movimento pode ser entendido como o estudo científico das forças e virtudes 

próprias do indivíduo, que além de fomentar o interesse acerca das potencialidades humanas, 

aborda o estudo dos comportamentos positivos, das emoções e dos sentimentos que visam à 

felicidade. Convém salientar que, com a modificação no foco de investigação do patológico 

para a dimensão positiva da Saúde Mental, o BES passou a ser considerado um dos conceitos 

chave da Psicologia Positiva (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000; GALINHA e 

PAIS RIBEIRO, 2005). 

Considerando o que se comentou, compreende-se que o BES se tornou uma variável 

importante no estudo de aspectos relacionados à saúde, como a qualidade de vida e a saúde 

mental. Porém, Giacomoni (2004) alerta para a dificuldade de definir seu conceito, uma vez 

que durante seu percurso histórico, diversos autores (CAMPBELL e cols., 1976; 

BRADBURN, 1969; ANDREWS e WITHEY, 1976; DIENER, 1994) apresentaram 

perspectivas distintas acerca deste constructo, que pode ser influenciado por variáveis tais 

como idade, gênero, nível sócioeconômico e cultura. Desta forma, ressalta-se a importância 

de descrever o conceito de BES adotado neste estudo. 

  

 

2.2.1 Conceitos de Bem Estar Subjetivo 

 

 

O BES pode ser descrito como felicidade, prazer ou satisfação com a vida. No Brasil, 

este constructo vem sendo utilizado desde 1993, com maior impacto a partir de 2000. Existe 

um entendimento por parte de diversos pesquisadores (ANDREWS e WITHEY, 1976; 

DIENER e cols., 1999; GOUVEIA et al, 2003; ALBUQUERQUE e TRÓCCOLI, 2004) de 

que BES se constitui em um complexo fenômeno que engloba dois componentes específicos: 

o cognitivo e o afetivo. Por se tratar de componentes separados, porém interrelacionados, é 

importante compreender de forma individual cada um destes constructos, sem, contudo, 

desconsiderar a ideia de que fazem parte de um fator mais amplo, o BES. 

O componente cognitivo é denominado de Satisfação com a Vida, sendo definido 

como uma avaliação cognitiva positiva da vida pessoal (GALINHA e PAIS RIBEIRO, 2005). 

Trata-se de um construto que se refere a um processo de julgamento avaliativo das pessoas 

acerca de suas vidas. Esta satisfação pode ser ponderada em termos globais, onde o indivíduo 
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faz um julgamento de sua vida como um todo, ou pode ser avaliada considerando áreas 

específicas da vida, como trabalho, família ou igreja (FONSÊCA, 2008). De acordo com 

Lucas, Diener e Suh (1996), o julgamento da vida possui como características a estabilidade 

temporal e o fato de não ser completamente dependente do estado emocional da pessoa no 

momento da avaliação. 

O componente afetivo é denominado de dimensão emocional do BES, sendo composta 

por humores e emoções que representam as avaliações que as pessoas fazem sobre os eventos 

que ocorreram em suas vidas, dividindo-se em afetos positivos e negativos (FONSÊCA, 

2008). Trata-se de duas dimensões relativamente independentes na estrutura dos afetos, onde 

os positivos indicam o quanto uma pessoa está se sentindo entusiástica, apresentando 

características como determinação, inspiração, alegria, autoaceitação, autoimagem, 

autorespeito, enquanto que os afetos negativos representam sentimentos de angústia e 

insatisfação, acompanhado de humores aversivos como raiva, culpa, vergonha, tensão, 

desgosto, tristeza, assim com a ansiedade e a depressão (COSTA e PEREIRA, 2007; 

SIQUEIRA e PADOVAN, 2008). 

Corroborando o que se comentou, Diener e cols. (1999) afirmam que os dois 

componentes do BES formam um fator global de variáveis interrelacionadas e que cada um 

desses componentes pode ser subdividido, como pode ser observado na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Componentes do Bem Estar Subjetivo  

Afeto  

Prazeroso 

Afeto  

Desprazeroso 

Satisfação com  

a Vida 

Domínios da 

Satisfação 

Alegria  Tristeza Desejo de mudar de vida  Trabalho 

Euforia Culpa e Vergonha Satisfação com a vida atual Família 

Contentamento Ansiedade e Preocupação Satisfação com o passado Lazer 

Orgulho Raiva Satisfação com o futuro Saúde 

Afeição Inveja Pontos de vistas de pessoas Finanças 

Felicidade Depressão importantes sobre a vida da Self 

Êxtase Estresse própria pessoa Próprio Grupo 

Diener et al, (1999, p. 277) 

 

Nesse sentido, a felicidade seria o resultado da presença frequente de afeto positivo e 

da relativa ausência de afeto negativo (DIENER e cols., 1999), relativa no sentido de que um 

alto nível de bem-estar não significa necessariamente ausência de emoções negativas, mas 

simplesmente de que as emoções positivas suplantaram as negativas (ALBUQUERQUE e 

TRÓCCOLI, 2004). Portanto, as pessoas que demonstram um bem estar positivo 

experienciam uma preponderância de emoções positivas em relação às emoções negativas e 

avaliam positivamente a sua vida. 
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Conforme o exposto, percebe-se que os componentes do BES estão de certa forma, 

interligados ao processo de adoecimento, como pode ser observado em estudos que 

investigam ou relacionam o efeito da doença ou da saúde com fatores como o BES 

(GIACOMONI, 2002; DIOGO, 2003; FARIA e SEID, 2006; LIMA, SALDANHA e 

OLIVEIRA, 2009). Mediante tais considerações, justifica-se importante apresentar estudos 

que comprovem o uso desse conceito no estudo do fenômeno da AIDS, uma vez que a forma 

como o paciente percebe ou avalia sua vida ou os afetos vivenciados podem repercutir em sua 

saúde. 

 

 

2.3 Estudos empíricos abordando o BES em portadores de HIV 

 

 

Nos últimos anos diversos instrumentos de avaliação foram criados com o objetivo de 

estudar os efeitos dos componentes do bem estar subjetivo. Pode-se citar a Escala de 

Vitalidade (RYAN e FREDERICK, 1997), Escala de Satisfação com a Vida (DIENER et al, 

1985), Escala de Bem Estar Subjetivo (ALBUQUERQUE e TRÓCCOLI, 2004), Escala de 

Afetos Positivos e Negativos – EAPN (DIENER e EMMONS, 1984), entre outras. Nesta 

pesquisa foi utilizada a EAPN, que além de avaliar os afetos da amostra estudada, colaborou 

no desenvolvimento do modelo proposto. 

Apesar de o bem estar subjetivo ser um tema em ascensão no âmbito acadêmico, 

percebe-se que quando relacionado com pessoas que vivem com HIV/AIDS, poucos foram os 

estudos desenvolvidos a nível nacional (FONSÊCA et al, 2006; PASSARELI e SILVA, 

2007). 

Nessa perspectiva, uma pesquisa desenvolvida por Lima, Saldanha e Oliveira (2009) 

com 19 mães de filhos com o diagnóstico de soro-interrogativo para o HIV (crianças entre, 0-

2 anos de idade, que ainda não tem um diagnóstico fechado), teve por objetivo avaliar o nível 

de BES nesta amostra. Os resultados apontaram para uma instabilidade no BES das mães em 

questão, tendo em vista as divergências das respostas apresentadas, onde o maior resultado foi 

―bastante produtivas‖ e ―bastante engajadas‖ com doze respostas. Outro fator que chamou a 

atenção foi a associação entre religiosidade, satisfação com a vida e os afetos positivos, 

evidenciando que as mães de níveis de religiosidade elevados (treze participantes) também 

apresentaram maior satisfação com a vida, bem como frequência maior de emoções positivas. 
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Resultado semelhante foi encontrado no estudo desenvolvido por Pargament et al 

(2001) que verificou a relação entre afetos, enfrentamento e religiosidade de 2818 pessoas 

participantes de igrejas (membros, líderes e sacerdotes). Observou-se através dos resultados 

uma associação elevada entre enfrentamento religioso positivo e níveis altos de afetos 

positivos. 

 Nessa mesma direção, Faria e Seidl (2006) investigaram o poder de predição das 

variadas estratégias de enfrentamento (enfrentamento religioso, escolaridade e condição de 

saúde – assintomático ou sintomático) em relação ao Bem Estar Subjetivo (afeto positivo e 

negativo), em 110 pessoas soropositivas para o HIV. Os autores concluíram que o 

enfrentamento religioso positivo foi um preditor satisfatório de afetos positivos, bem como o 

afeto negativo foi mais frequente em pessoas que relataram uso maior de estratégias 

focalizadas na emoção e de enfrentamento religioso negativo. Foi observado que as pessoas 

com escolaridade até o ensino médio incompleto obtiveram escores mais altos em afeto 

negativo do que aquelas com ensino médio completo ou superior. Seidl et al (2005) ressaltam 

que a presença de sentimentos negativos pode ser atribuída a dificuldades emocionais 

associadas à soropositividade, podendo configurar quadros de depressão ou de ansiedade, com 

diferentes níveis de gravidade.  

Nessa mesma direção, Dunbar et al (1998) descreve que aspectos psicológicos 

positivos também têm sido associados à infecção pelo HIV/AIDS, como a descoberta da 

vontade de viver, a redefinição de relações pessoais, a percepção de sentido na vida e a 

descoberta de novas relações com a natureza, com Deus e com poderes tidos como superiores. 

Nyirenda e cols. (2012) examinaram a correlação entre bem estar e saúde. A amostra 

foi composta de 203 adultos infectados e 219 não infectados pelo HIV da zona rural da África 

do Sul, com idade variando entre 50 a 94 anos (m=60). Os participantes infectados pelo HIV 

relataram melhor capacidade funcional, qualidade de vida e estado de saúde geral, 

comparados com os não infectados. Isto se deve ao fato de que os consideráveis recursos 

destinados ao cuidado do idoso que vive com HIV/AIDS parecem beneficiar o bem estar 

deste grupo, ao passo que recursos semelhantes não foram dedicados às necessidades gerais 

de saúde das pessoas adultas não infectadas pelo HIV. 

Silva (2012) desenvolveu uma pesquisa com 257 estudantes universitários com o 

objetivo avaliar a qualidade de vida e o BES de estudantes universitários. Os resultados 

demonstraram que o afeto negativo foi o fator que obteve maior escore médio (m = 3,80) em 

relação aos demais, indicando que esses estudantes experimentam maior frequência e 

intensidade de emoções negativas do que de emoções positivas ou de satisfação com a vida. A 
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maioria dos estudantes, 185 (72%) apresentou BES moderado, evidenciando que os 

entrevistados não estão completamente felizes e satisfeitos com suas vidas. Os dados indicam 

também que quanto maior a satisfação com a vida, melhor a qualidade de vida nos domínios e 

maior a frequência de emoções positivas. Em relação ao afeto negativo, quanto maior sua 

frequência, pior será a qualidade de vida nos domínios e menor será a frequência de afetos 

positivos. 

Outra variável que também tem sido associada ao BES são lembranças de eventos da 

vida, sejam eles positivos ou negativos. Pergher et al (2006) apontam para a relação entre a 

memória e o humor, onde tanto o armazenamento do evento como a recuperação deste na 

memória estão em congruência com os afetos, repercutindo na vida atual. Nesse sentido, 

Headey, Holmstrom e Wearing (1984) verificaram que eventos de vida positivos predizem 

modestos aumentos no BES, assim como os adversos predizem diminuições. Sendo assim, 

indivíduos felizes podem relembrar mais fatos positivos e menos negativos simplesmente 

devido à frequência com que eles experienciam esses eventos.  

Seidlitz e Diener (1993) propõem outra explicação para as distintas lembranças entre 

pessoas felizes e infelizes, argumentando que as primeiras interpretam os eventos da vida de 

forma mais positiva do que as segundas. Portanto, sugere-se que essa característica pessoal de 

interpretação dos fenômenos estaria diretamente relacionada ao BES e, consequentemente, 

poderiam explicar as diferenças nas lembranças entre pessoas felizes e infelizes. Mediante tal 

consideração, pode-se verificar uma relação entre aspectos positivos do passado e os afetos, e 

suas repercussões para vida atual da pessoa. 

Dentro deste quadro, Fonsêca et al (2006) desenvolveram uma pesquisa que objetivou 

verificar os correlatos entre valores humanos e o BES de professores do ensino fundamental. 

Os resultados descrevem que entre os seus valores específicos, tradição apresentou correlação 

positiva com afetos positivos (r = 0,23, p < 0,001) e correlação inversa, com bem estar (r = -

0,25, p < 0,001). Os valores normativos apresentaram correlação direta com os afetos 

positivos (r = 0,17, p<0,01) e satisfação com a vida (r = 0,12, p < 0,05) e correlacionara-se 

negativamente com depressão (r = -0,13, p < 0,05) e com a pontuação total do bem estar (r = 

-0,18, p < 0,01).  

 Compreende-se, portanto, que o estado afetivo é um componente importante na 

avaliação da saúde geral do indivíduo (SILVA FILHO et al, 2012). Seguindo este 

entendimento, Woods et al (1999) ressaltam que a presença de humor deprimido, perda, ou 

depressão clínica tem sido associada com índices de supressão do sistema imunológico, como 

observado nos dados do Multicenter Los Angeles AIDS Cohort Study, indicando que o afeto 
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deprimido crônico prevê declínio na contagem de CD4
+
 em homens HIV

+
. Esta associação 

entre sofrimento afetivo e função imunitária torna-se cada vez mais importante quando se 

avalia uma pessoa cujo sistema imunológico é comprometido, como é o caso da pessoa que 

vive com HIV/AIDS. 

 Corroborando com os autores supracitados, Linares et al (2008) afirma que pesquisas 

sobre as implicações da depressão no sistema imune revelaram um declínio nas atividades 

linfocitárias e que entre os transtornos psiquiátricos mais observados em indivíduos 

soropositivos, a depressão é o mais prevalente. Esses achados justificam a importância de 

pesquisar de forma mais objetiva a associação entre o transtorno de humor e suas 

repercussões para a vida do portador de HIV/AIDS. 

 

 

2.2.3 A depressão no contexto do HIV/AIDS 

 

 

 Além de bastante antigos, são inúmeros os registros sobre um humor negativo ou 

deprimido ao longo da história, nos mais variados lugares e expressos das mais diversas 

formas, seja através da arte, lenda, literatura, poesia, manuscritos antigos, enfim, mesmo com 

nomenclaturas diferentes, os sintomas depressivos eram uma evidência. 

  Alguns exemplos de quadros depressivos são encontrados na Bíblia Sagrada, em 

passagens que descrevem momentos de intensa melancolia, tristeza profunda, dor, medo. 

Pode-se citar o caso de Ana, mulher de Eucana, que apresentava sintomas como irritabilidade, 

choro abundante, falta de apetite, intensa tristeza, alma amargurada, angústia, baixa 

autoestima, grande ansiedade e aflição (BÍBLIA, 2001). 

 Também pode-se encontrar exemplos de quadros depressivos na literatura, romances 

ou poesias, como Shakespeare que contou sobre a melancolia de Hamlet, Homero que 

escreveu sobre a melancolia de Ulisses. Artistas plásticos e pintores também expressaram seu 

quadro depressivo através de suas obras, como Van Gogh e Miro (SENE-COSTA, 2006). 

 Ainda conforme a autora supracitada, várias foram as definições formuladas ao longo 

da história para descrever os sintomas depressivos. Hipócrates (450 a.C. – 355 a.C.) iniciou 

essa definição ao distinguir quatro humores como causa do desequilíbrio humano: sangue, 

fleuma, bile negra e bile amarela, afirmando que o excesso de bile negra no indivíduo 

resultaria em uma melancolia. Esta ideia perpassa por outros grandes pensadores, como 
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Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) e Galeno (130 d.C – 200 d.C.). A teoria da bile negra 

preponderou ainda na Idade Média, conhecida como Idade das Trevas.  

 O termo depressão foi inicialmente usado em inglês para descrever o desânimo no ano 

de 1660. No entanto, apenas em meados do século XIX, há o surgimento do termo depressão 

com o sentido atual, modificando o conceito de melancolia anteriormente utilizado 

(SOLOMON, 2002).  Esse termo foi originado do verbo deprimire (de- para baixo e premere- 

apertar, comprimir), termo cunhado pela medicina cardiovascular relacionado à ―diminuição 

de função‖ (BORLOTI et al, 2009). 

 De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-

IV, 1995) a depressão é classificada como um transtorno do humor que se caracteriza por 

tristeza e anedonia exageradas, prolongadas e desmotivadas, apresentando como sinais, a 

melancolia (tristeza profunda), a desesperança, lentificação psicomotora, bem como a fadiga, 

os distúrbios do sono e de alimentação, sentimentos de impotência, pensamentos suicidas e 

uma visão negativa da autoimagem. 

 Outros sintomas da depressão foram descritos por Knapp (2004), como a diminuição 

no desempenho em vários testes de memória. Entretanto, outro fenômeno menos reconhecido, 

mas igualmente importante, é que apesar das dificuldades de memória, pacientes depressivos 

lembram-se bem de eventos negativos. 

 Uma pesquisa realizada por Bower (1981) descreve experimentos em que houve uma 

indução de humores alegres e tristes em indivíduos para investigar a influência das emoções 

sobre a memória e o pensamento. Os resultados evidenciaram que o humor estava diretamente 

associado á memória, pois quando solicitadas que relatassem eventos do passado, os 

participantes se lembraram de uma maior quantidade de experiências que eram afetivamente 

congruentes com o humor que estavam na hora da lembrança; ao serem expostos a uma 

narrativa percebeu-se que: quando o sentimento descrito na narrativa coincidia com o estado 

emocional do leitor, a memorização destas partes foram maiores; os leitores tristes 

identificaram-se mais com um personagem de uma história triste, lembrando mais desse 

personagem depois. Portanto, verificou-se que uma emoção serve como uma unidade de 

memória que pode entrar em associações com eventos coincidentes. 

 Complementando esta ideia, Knapp (2004) relatam que uma vez instalada a depressão, 

ocorre alterações na atenção, cognição e memória, ou seja, a atenção diminui, o 

processamento cognitivo torna-se mais automático e há uma tendência à evocação de 

informações de cunho negativo. Esta interação foi denominada pelo autor de círculo vicioso 

da depressão, pois o viés da atenção (estreita o foco para fatos negativos) e da memória 
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(facilita a evocação de fatos negativos), combinados com um processamento cognitivo mais 

automático (que requer mínima atenção), leva a uma dificuldade para identificar aspectos 

positivos em si mesmo ou no ambiente, como descrito na Figura 3: 

 

 
 

Figura 3: Espiral cognitiva da depressão 

(Retirado de Knapp, 2004, p. 176) 

 

 Na espiral depressogênica, o viés de interpretação negativa dos eventos gera um 

humor depressivo congruente com a distorção; este humor, por sua vez, aciona ainda mais 

percepções negativamente distorcidas da memória, que geram mais humor deprimido. 

Consequentemente, os pensamentos se tornam cada vez mais negativos e o humor mais 

depressivo (KNAPP, 2004). 

 Os supracitados autores complementam que a depressão se caracteriza pelo viés no 

processamento das informações, portanto, o indivíduo seleciona apenas aqueles fatos de sua 

vida que são congruentes com seu humor negativo, desta forma, as cognições negativas e o 

processamento de informações distorcido influenciam os sintomas comportamentais, afetivos, 

somáticos e motivacionais da depressão. Nessa mesma direção, Frankl (1992) comenta que no 

caso da depressão endógena, é como se o paciente olhasse para seu passado através de uma 

lupa aumentada e deformativa, distorcendo sua percepção. 

 Corroborando com o exposto, um estudo realizado por Oyanadel e Beula-Casal (2011) 

avaliou a influência das dimensões temporais (Passado Positivo; Passado Negativo; Presente 

Fatalista; Presente Hedonista; Futuro) na saúde física e mental. A amostra foi composta por 

50 sujeitos (25 homens e 25 mulheres com idades entre 20 e 70 anos). Foram utilizados o 

inventário Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) e o Cuestionario de Salud (SF-36). 

Foi realizada uma correlação de Perason e uma ANOVA, que mostraram relações 

significativas entre as dimensões e a saúde física e mental. 

 Como resultados, verificou-se que a dimensão ―Passado Negativo‖ se correlacionou 

negativamente com a Capacidade Física (r = -0,40; p < 0,01), Função Física (r = -0,50; p < 
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automáticos negativos 

Humor Deprimido 
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0,001), Dor Corporal (r = -0,51; p < 0,001), Saúde Geral (r = -0,61; p < 0,001) e Saúde 

Mental (r = -0,47; p < 0,01), e também com as pontuações sumárias de Saúde Física (r = -

0,61; p < 0,001) e sumárias de Saúde Mental (r = -0,31; p < 0,05). Deste modo, concluiu-se 

que os indicadores de saúde e qualidade de vida foram afetados negativamente pela visão 

pessimista do passado (OYANADEL e BEULA-CASAL, 2011).  

 Vale ressaltar que, quando associada com as alterações clínicas, percebe-se uma ampla 

variação nas taxas de prevalência da depressão, de 3% a 75% (SCHMITT e SILVA, 2009). 

Esta amplitude também é encontrada em pessoas que vivem com HIV/AIDS, conforme afirma 

Levi et al (2010), em uma revisão bibliográfica com esta população, apresentando resultados 

entre 20% a 79% de prevalência. Segundo Faria e Seidl (2006), a depressão é observada em 

mais de 50% dos pacientes HIV positivos, em algum momento da trajetória da doença. 

 Essa heterogeneidade quanto à prevalência pode ser justificada por variáveis como a 

população estudada (hetero/homossexuais, gênero e usuários de drogas), instrumento de 

avaliação utilizado (entrevista diagnóstica padronizada; questionários e escalas), local de 

realização da pesquisa (comunidade, hospitais e serviços de assistências) e estágio da doença 

(STUMPF et al, 2006). 

 Outra variável que favorece a diversidade de achados na prevalência é a dificuldade 

para diagnosticar a depressão em indivíduos infectados pelo HIV, conforme afirma Castanha 

et al (2006). Os autores destacam que 50% a 60% dos casos não são diagnosticados, 

principalmente pela semelhança entre as consequências biopsicossociais do HIV/AIDS e os 

sintomas depressivos, como por exemplo, o sentimento de tristeza associado a infecção ou os 

sintomas somáticos, tais como emagrecimento ou perda de energia, que podem ser 

decorrentes da progressão da doença, dificultando assim o diagnóstico diferencial. 

 Nesse contexto, Stumpf et al (2006) relatam que há uma tendência dos profissionais de 

saúde em considerar a depressão uma reação normal ao diagnóstico da infecção pelo 

HIV/AIDS, tendo em vista os efeitos colaterais psiquiátricos de alguns antirretrovirais e a 

dificuldade dos pacientes em expressar seus sentimentos. Assim sendo, sugere-se que há um 

há um alto índice de depressão nesta população, apesar do baixo número de casos 

diagnosticados, o que favorece uma crescente repercussão deste transtorno na progressão e 

mortalidade pelo HIV/AIDS. 

 Convém salientar que a depressão em portadores de HIV/AIDS parece estar associada 

a questões como descoberta da infecção, estigma relacionado ao vírus, limitações impostas 

pela doença, início dos sintomas físicos, suscetibilidade às infecções oportunistas, e as 

complexas questões psicossociais envolvidas. Destaca-se ainda o fato de que a depressão está 
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associada a um pior prognóstico para o HIV/AIDS, portanto indivíduos deprimidos 

apresentam menor adesão ao tratamento, pior qualidade de vida, maior prejuízo funcional e 

mortalidade (SCHMITT e SILVA, 2009). 

 Consoante com que se abordou, Stumpf et al (2006) apontam que a depressão causa 

uma diminuição na resposta imune. Semelhantemente, Roa (2005) afirma que a intensidade 

da resposta imune tem sido correlacionada com diagnósticos específicos como a depressão. 

Uma possível explicação para este fato é que a depressão está relacionada à ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal e ao sistema nervoso simpático. Outra hipótese envolve a 

associação entre depressão e comportamentos específicos que influenciam a resposta imune 

tais como insônia, sedentarismo, diminuição do apetite e comportamentos de risco, como o 

uso de álcool ou outras drogas. 

 Corroborando com esta afirmação, Leserman (2008) afirma em seu estudo que a 

depressão é um dos fatores que podem afetar a progressão da doença em termos de 

diminuição em linfócitos T CD4
+
, aumento da carga viral, maior risco de declínio clínico e 

mortalidade. 

 Nessa mesma direção, Woods et al (1999) descrevem que alguns fatores podem 

influenciar o desenvolvimento de um quadro depressivo, como observado em seu estudo, 

onde os homens que usaram enfrentamento religioso mais frequentemente apresentaram 

menor quantidade de sintomas depressivos. Seguindo este entendimento, Faria e Seidl (2006) 

apontam para associação entre a depressão e o enfrentamento religioso negativo. 

 Castanha et al (2006) desenvolveram uma pesquisa com 91 sujeitos soropositivos de 

ambos os sexos, objetivando apreender as representações sociais da AIDS e da depressão por 

soropositivos para o HIV e avaliar a prevalência da sintomatologia deste transtorno. Através 

do Inventário de Depressão de Beck, constatou-se uma prevalência de 64% da sintomatologia 

depressiva. Destes, 45% apresentaram nível de depressão moderada. A depressão foi 

representada em duas esferas: físico/orgânica (manifestações cognitivas, esquecimento, 

fadiga, apatia) mais prevalente nas mulheres e psicoafetiva (angústia, ansiedade, desespero, 

culpa, raiva) mais prevalente nos homens. 

 Em um levantamento bibliográfico sobre a depressão em pacientes com HIV/AIDS, 

Levi et al (2010) descreveram que a presença deste transtorno nessa população está associada 

a uma piora na qualidade de vida, progressão da infecção e a diminuição na adesão ao TARV. 

Em outro pesquisa bibliográfica, Basavaraj et al (2010) relataram que a depressão é um dos 

fatores que interferem nos escores da QV, através de variáveis como desemprego, limitações 

físicas, baixa contagem de células CD4
+
, falta de um parceiro(a), baixa qualidade do 
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apoio social, uso de drogas. Seguindo este entendimento, SEIDL et al (2005) verificou que 

medidas de depressão e sentimentos de desamparo estiveram associadas a piores escores na 

dimensão física da qualidade de vida. 

 Após o diagnóstico para HIV/AIDS, as causas da depressão identificada pelos 

profissionais de saúde incluem a notícia da doença, tratamento, estigmatização, rejeição social 

por parte da família, cônjuge, amigos ou da comunidade, perda do emprego e da saúde. O 

autor descreve ainda que os profissionais entrevistados relataram que os sistemas que lidam 

com a saúde não estão preparados para detectar e gerenciar a depressão em pacientes HIV 

positivos (MUFUKARI, 2011). 

 O exposto parece evidenciar que a investigação acerca da depressão é fundamental, já 

que se trata de uma patologia com alta prevalência e alto índice de melhora quando tratada, 

inclusive em indivíduos infectados pelo HIV/AIDS (SCHMITT e SILVA, 2009). Levi et al 

(2010) acrescentam que o adequado tratamento antidepressivo tem demonstrado ser efetivo no 

manejo da sintomatologia deste transtorno, na melhoria dos parâmetros clínicos e 

laboratoriais, e na adesão ao TARV. 

 Por fim, vale ressaltar que foi observada uma carência de estudos que relacionam de 

forma direta a Psiconeuroimunologia e o Bem Estar Subjetivo em pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, fazendo-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas sobre estes temas.  

Ademais, estudar a PNI e o BES nessa população torna-se imprescindível para alargar o 

entendimento dos efeitos causados pelo HIV/AIDS e de suas consequências biopsicossociais, 

além de possibilitar uma abordagem interventiva mais eficaz. No sentido de favorecer uma 

visão integral e completa da pessoa que vive com HIV/AIDS, o próximo capítulo aborda a 

religiosidade/espiritualidade e suas repercussões para a saúde. 
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3. O VALOR DA RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DA 

SAÚDE 

 

 

  A religiosidade e a espiritualidade são temas que, mesmo apresentando definições 

distintas, podem estar interligados, não apenas no contexto da religião, mas também quando 

relacionados à saúde. Nas últimas décadas diversos pesquisadores têm se dedicado ao estudo 

desta relação, fomentado o interesse em fatores como crenças, atitudes e comportamentos 

religiosos, coping religioso/espiritual, suporte social, entre outros (PANZINI e BANDEIRA, 

2005; PARGAMENT, 1997; PARGAMENT et al, 2001; KOENIG, 2001). Em vista disso, 

percebe-se que há uma crescente alusão sobre a influência desses aspectos no auxilio à cura e 

tratamento de enfermidades, enfrentamento de situações adversas e proteção à saúde. 

 Inúmeros estudos comprovam a interrelação entre religiosidade/espiritualidade e a 

saúde, sendo associadas de forma geral a efeitos benéficos para pessoas que estão em 

recuperação de doenças físicas e mentais, apresentando resultados como maior qualidade de 

vida, apoio social e bem estar subjetivo, bem como a um menor nível de estresse, depressão, 

progressão de doenças e comportamentos de risco (KOENIG et al, 2001; SALDANHA, 2003; 

LOTUFO NETO, 2003; AQUINO et al, 2005; CARRICO et al, 2006; COTTON et al, 2006; 

FRANKL, 2007; LITWINCZUK e GROH, 2007; AQUINO et al, 2009; ALVES et al, 2010). 

No entanto, antes de compreender como a religiosidade e a espiritualidade repercutem 

na saúde, ou de revisar as publicações científicas que trazem à tona esta interrelação, verifica-

se a importância de compreender de forma mais detalhada cada uma dessas variáveis, 

abordando suas definições, desenvolvimento e bases teóricas. 

 

 

3.1 Religião, religiosidade e espiritualidade: desenvolvimento conceitual 

 

 

Os termos religião, religiosidade e espiritualidade têm sido pesquisados ao longo do 

tempo por diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, a psicologia (ZILLES, 1991). 

Na atualidade, essas variáveis têm sido objeto de estudos por parte desta disciplina, com a 

finalidade de investigar suas contribuições tanto para a dinâmica social, como para a pessoal. 

Destaca-se ainda o fato de que são termos interligados, porém complexos e polêmicos, tendo 
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em vista a dificuldade de definir seus conceitos, as diversas discussões que surgiram acerca de 

suas origens e os diversos movimentos por eles desencadeados. 

Nesse sentido, convém esclarecer que a vivência da espiritualidade do homem ou a 

busca por uma relação com um Ser superior remete aos tempos primórdios. A crença nos 

mortos, veneração a objetos da natureza, culto aos ancestrais, feitiços, contos e mitos, culto 

aos animais ou plantas, demonismo, entre outros, todas estas práticas, por mais que difiram 

entre si, tanto se assemelham pelo reconhecimento da necessidade do homem em relacionar-

se com um Ser que o transcende através da vivência de sua espiritualidade, como serviram de 

base para o surgimento daquilo que hoje entende-se como religião institucionalizada (OTTO, 

2007). 

Seguindo este entendimento, Eliade (1999) descreve que o interesse pelo estudo da 

religião remonta às primeiras manifestações ocorridas na Grécia clássica por volta do século 

V a.C. No entanto, foi através das conquistas de Alexandre, ―o Grande‖ (356-323 a.C.), que 

os escritores gregos tiveram contato com outras culturas além da européia, conhecendo e 

descrevendo as tradições religiosas dos povos orientais. Além deste fato, diversos outros 

movimentos favoreceram para uma melhor abrangência e compreensão no desenvolvimento 

dos conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade, como o surgimento do cristianismo, 

as expedições, a revolução francesa e industrial, o iluminismo e o desenvolvimento das 

ciências das religiões. 

As definições desses termos têm gerado debates e divergências ainda hoje. A religião 

é uma das palavras chave da sociedade moderna, sendo empregada por milhões de pessoas em 

todo o mundo tão rotineiramente como as palavras ―política e sexo‖, e com um significado 

aparentemente fácil e evidente. Mas assim como a espiritualidade, a palavra religião é um 

produto da academia européia, muito difícil de traduzir para línguas não européias, 

principalmente as orientais. Infelizmente há um emprego desse termo com vários 

significados, baseados em um conhecimento geral e talvez até confuso. O grande problema 

não é a sua dificuldade de definição, mas a possibilidade de ser definida, com maior ou menor 

sucesso, de mais de cinquenta maneiras diferentes (SCHMIDT, 2007). 

 Conforme descrito pelo autor supracitado, muitos foram os conceitos desenvolvidos 

que se referem a religião. Prandi (1999) apresenta várias definições que surgiram ao longo da 

história como relinquere (abandonar, deixar), relegere (rito), Religio (lealdade, consciência). 

Marilena Chaui (1996) relata que esta palavra é advinda do latim religio, constituída pelo 

prefixo re (outra vez, de novo) e o verbo ligare (ligar, unir, vincular). Nesse sentido a palavra 

religião, em sua origem refere-se à ideia de vínculo. Nessa mesma direção, Koenig et al 
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(2001) definem religião como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 

destinados a facilitar a aproximação com o sagrado e o transcendente (Deus, força superior ou 

verdade absoluta). Já para Hufford (2005) e Pargament (1999), religião é o aspecto 

institucional e coletivo da espiritualidade, isto é, são as instituições organizadas em torno da 

ideia de espírito. 

 Outro conceito relacionado com o estudo sobre religião é o de ―religiosidade‖, que se 

refere ao nível de envolvimento religioso e o reflexo desse envolvimento na vida da pessoa, o 

quanto isso influencia seu cotidiano, seus hábitos e sua relação com o mundo. Segundo 

Gordon Allport (1950), a religiosidade de uma pessoa divide-se em intrínseca ou extrínseca. 

Na religiosidade intrínseca, as pessoas têm na religião seu bem maior, portanto, as outras 

necessidades têm menor importância e, se possível, são colocadas em harmonia com sua 

orientação e crença religiosa. Este tipo de religiosidade está habitualmente associada à 

personalidade e estado mental saudáveis. Na religiosidade extrínseca, a religião é um meio 

utilizado para obter um fim: proporcionar segurança e consolo, sociabilidade e distração, 

status e autoabsolvição. Nesse caso depende de fatores externos, nem sempre acompanhados 

da experiência de transcendência. (KOENING, 2001; STROPPA e MOREIRA-ALMEIDA, 

2008; BALESTIERI, 2009). 

 Já a palavra ―espiritualidade‖ origina-se do Latim spiritus, que significa 

―sopro‖/―respiração‖ ou ―vida‖, ou do Latim spiritulis designando uma pessoa ―do espírito‖ 

(HILL et al, 2000). Pode ser definida como a essência da pessoa (HUFFORD, 2005), ou 

como uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu 

significado e da relação com o sagrado e o transcendente, produzindo autêntica experiência 

interior, liberdade de expressão individual ou mesmo experimentação religiosa individual, 

mas não está necessariamente relacionada a rituais religiosos ou formação de comunidades 

(PARGAMENT, 1999; KOENIG, 2001). 

Nessa mesma direção, Solomon (2003, p. 18) deixa explícito que não há 

obrigatoriamente uma associação da espiritualidade com a existência ou crença em Deus, 

imortalidade pessoal, religiões institucionalizadas, sensações em outra vida, pelo contrário, 

insiste em uma definição moderna de espiritualidade: ―um amor bem pensado à vida‖, 

baseada em três atitudes naturais e exclusivas ao homem: a reverência, a confiança e o 

perdão, significando a busca de autonomia, abertura e experimentação ao novo, respeito à 

singularidade do outro, o que faz da espiritualidade um bem desejável e condizente com o 

aprimoramento humano. 
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Saroglou (2003) aponta algumas dimensões da espiritualidade, como busca de sentido, 

onde acredita na existência de um sentido e de uma finalidade da vida individual e do mundo, 

postulando um princípio de transcendência. Portanto, percebe-se que religiosidade e 

espiritualidade, quando investigadas não só como representações, mas como processos 

psicológicos, não se definem necessariamente por contraste em todas as latitudes do globo 

(AMATUZZI, 2000; 2005). 

O ponto chave dessa questão entre religiosidade e espiritualidade é o conceito do 

sagrado, que unifica estes termos, tendo em vista que religiosidade é uma busca de significado 

através do sagrado, abarcando tanto o individual como o institucional, e espiritualidade é uma 

busca individual do sagrado. Com esse entendimento, a espiritualidade é a função mais 

central da religião, sendo nesta perspectiva a religião um construto mais amplo do que a 

espiritualidade (PARGAMENT, 1999). 

Vale destacar outro conceito que pode estar interligado aos supracitados, denominado 

de atitude religiosa. A presente pesquisa está baseada na definição de atitude religiosa que, 

segundo Aquino (2005), apresenta quatro domínios (DINIZ e AQUINO, 2009): 

1. Conhecimento religioso - Corresponde à procura do conhecimento de Deus através 

da leitura das Sagradas Escrituras e de livros que tratam de religiosidade. Refere-se, também, 

à busca de conhecer as doutrinas ou preceitos religiosos, à participação em reuniões que 

discutem religião e de conversas em que há troca de experiências sobre a própria 

religiosidade. 

2. Comportamento religioso - Refere-se à procura e seguimento de valores e normas 

religiosas, da influência da religiosidade nas decisões de uma pessoa, questionando-se se ela 

age de acordo com o que a religião prescreve como o mais correto. Refere-se, também, à 

participação e frequência nas celebrações e orações coletivas e, ainda, à relação de 

comunicação com Deus em orações pessoais. 

3. Sentimento religioso - Diz respeito às emoções e sentimentos provocados por 

músicas religiosas ou pela entrada numa igreja e pela união de alguém a um ―Ser‖ superior. 

4. Corporeidade religiosa - Representa a expressão corporal feita para se demonstrar a 

religiosidade, como levantar os braços para louvar a Deus, ajoelhar-se para rezar, bater 

palmas nos momentos de cânticos e movimentar-se com o corpo, como uma maneira de 

expressar a união com um ser transcendente. 

Mediante tais considerações, observa-se que compreender os conceitos de religião, 

religiosidade e espiritualidade facilita não apenas para uma análise histórico/conceitual destes 

termos, mas também para verificar as repercussões que eles podem desempenhar para a 
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saúde, já que de forma geral a religiosidade/espiritualidade está associada a melhor saúde 

física e mental (STROPPA e MOREIRA-ALMEIDA, 2008). 

 

 

3.2 Religiosidade/Espiritualidade e saúde  

 

 

A temática da religiosidade/espiritualidade e da saúde tem ocupado lugar de destaque 

no cenário mundial nos últimos anos, através de questões como adesão a tratamentos médicos 

e psicológicos (BEZERRA, 2011), enfrentamento de doenças (PANZINI e BANDEIRA, 

2005), sentido da vida (AQUINO et al, 2009), suporte social (SEIDL et al, 2005; 

SALDANHA, 2003), melhor saúde física e mental (MOREIRA-ALMEIDA et al, 2006; 

CASATANHA et al, 2006; KOENIG et al, 2001) e menor probabilidade de desenvolver 

comportamentos de risco, como abuso de drogas/álcool, delinquência ou crime (PANZINI e 

BANDEIRA, 2007; MOREIRA-ALMEIDA et al, 2006). Alguns estudos têm confirmado a 

relação da religiosidade/espiritualidade na diminuição de sintomas depressivos em pessoas 

que sofrem os efeitos do HIV/AIDS (CARRICO et al, 2006; KOENIG et al, 2001).  

Vale ressaltar que nos registros das diversas culturas e sociedades, as práticas 

religiosas/espirituais, de forma geral, estiveram relacionadas a questões como a saúde/doença 

e a vida/morte. Essa associação possui raízes histórico/culturais bastante antigas, estando 

presentes, por exemplo, em mitos gregos e rituais indígenas (BOTELHO, 1991). De forma 

geral, acreditava-se que os deuses ou aqueles que eram seus representantes na Terra 

ministravam não só a cura para o espírito, mas também para as doenças físicas, interferindo 

no processo de saúde e doença ou de vida e morte. 

Nessa mesma direção, Terrin (1998) descreve que desde os primórdios da medicina é 

possível provar que qualquer prática terapêutica antiga tinha seu ponto de apoio e buscava sua 

força no mundo religioso, desta forma, pode-se sugerir que a medicina seria uma 

especialização da religião. 

 Para perceber esta ligação, basta rever a etimologia da palavra ―saúde/salvação‖ – que 

têm origem no mesmo termo latino salus – para compreender que não havia diferenças 

essenciais e que a saúde estava inserida num plano e numa perspectiva mais ampla que incluía 

a ligação com a salvação. Os termos soteria, olon, salvus, svastha whole, Heil, healt e hall, 

são todos derivados de um sentido original que significa a indivisibilidade do conceito saúde-

salvação, indicando a integralidade e a totalidade da pessoa e ao mesmo tempo identificando 
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―aquilo que salva‖, o ―salvífico‖ com o ―sagrado‖: heilig, holy. Portanto, pode-se admitir que 

a relação entre religião e saúde é essencial, inegável e antiquíssima (TERRIN, 1998). 

Como se pode perceber, a religiosidade/espiritualidade e a medicina já foram 

socialmente aceitas como conhecimentos que podem interagir no cuidado integral ao homem. 

Porém, com o surgimento do modelo cartesiano, houveram profundas mudanças na medicina, 

que passou a ser reconhecida como científica e, com isso, a negar e suprimir seu lado 

subjetivo e transcendente (VASCONCELOS, 2009). Por conseguinte, já não foi mais aceita 

uma associação entre religião e saúde, pois aquilo que era atribuído ao mundo religioso 

passou a ser procurado em outras instâncias, principalmente através das grandes descobertas 

da tecnologia e da microbiologia ocorridas no fim do positivismo (TERRIN, 1998). 

Seguindo este entendimento, Espírito Santo (2011) ressalta que o avanço técnico 

científico se tornou o centro do processo de cuidado. A confiança na alta tecnologia e o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica, associada às descobertas no campo da saúde, 

resultou na sobreposição do conhecimento técnico científico sobre os aspectos subjetivos que 

permeiam o processo de saúde e doença, e a relação profissional e paciente.  

Outro fator relevante nesse cenário que também pode ter influenciado para essa 

ruptura no processo de abordagem integral ao ser humano, foram os aspectos negativos que a 

religião pode desempenhar na saúde (LOTUFO NETO, 2003). Nesse sentido, Koenig (2001) 

relata que as crenças e práticas religiosas podem ser usadas para justificar comportamentos de 

saúde negativos, substituir cuidados médicos tradicionais, induzir culpa, vergonha, medo ou 

justificar raiva e agressão. 

Esses fatores favoreceram a repressão desta dimensão religiosa/espiritual no processo 

do cuidado, proporcionando uma abordagem limitada ao paciente, bem como contribuíram 

para a hegemonia do modelo clínico biomédico e tecnocentrado no desenvolvimento das 

atividades dos profissionais de saúde. 

Em contrapartida, Terrin (1998) comenta que há algumas décadas, constata-se uma 

volta vigorosa à visão religiosa terapêutica, na qual religião e medicina se encontram e se 

completam. Seguindo esse entendimento, Roberto (2004) descreve que esse modelo 

cartesiano e dualista que separou o ser humano em sistemas – perdendo a visão do todo, da 

individualidade na sua totalidade – tem se modificado em virtude de uma nova perspectiva da 

relação entre religiosidade/espiritualidade e saúde, baseada em resultados empíricos de um 

crescente número de estudos nessa área. 

Considerando o que se comentou, Gobatto e Araújo (2010) relatam que os primeiros 

artigos sobre esta temática surgiram na década de 1960. No ano de 1984, a dimensão 
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espiritual tornou-se parte das estratégias dos Estados-Membros da OMS para a saúde, graças à 

resolução OMS 37.13. Esta culminou com um convite aos Estados-Membros para 

considerarem a inclusão da dimensão espiritual nas estratégias de ―Health for All‖ (―Saúde 

para Todos‖). Moreira-Almeida et al (2006) ainda acrescentam que diversos artigos têm sido 

publicados relacionando religiosidade e espiritualidade à saúde nos últimos anos, e que muitas 

escolas de medicina nos Estados Unidos (84 instituições de um total de 126) têm integrado 

estas variáveis em seus currículos. 

Nesse sentido, Moreira-Almeida (2007) comenta que profissionais de diversas áreas, 

pesquisadores e até mesmo a população em geral têm reconhecido a dimensão 

religiosa/espiritual como sendo imprescindível na prática de assistência à saúde, apesar de 

ainda haver muita resistência em abordar esta temática, principalmente por parte dos 

profissionais que lidam com o paciente.  

Refletindo sobre o assunto, Okon (2005) relata que os sujeitos acometidos por 

enfermidades esperam ser tratados não como uma doença ou um número de prontuário, mas 

como pessoas que são acolhidas como um todo, incluindo-se os aspectos físico, emocional, 

social e espiritual. Portanto, ignorar qualquer uma dessas dimensões torna a abordagem ao 

paciente incompleta. 

Nesse sentido, um estudo realizado por Koenig et al (2001) que avaliou as crenças e o 

comportamento religioso na população geral e em médicos dos Estados Unidos, relatou que 

95% das pessoas afirmaram que acreditam em Deus, 77% descreveram que os médicos devem 

considerar as suas crenças espirituais, 73% apontaram que devem compartilhar as suas 

crenças religiosas com o profissional médico e 66% demonstram interesse de que o médico 

pergunte sobre sua espiritualidade. No entanto, apenas 10% a 20% dos pacientes relataram 

que os médicos discutiram a espiritualidade com eles. Em uma pesquisa nacional 

desenvolvida por Faria e Seidl (2006) com pessoas que vivem com HIV/AIDS, 90% da 

amostra respondeu positivamente quando foi perguntado se acreditavam que a religiosidade 

poderia ajudá-los a lidar com os problemas relativos à doença.  

Estes resultados refletem o quanto a religiosidade e a espiritualidade são necessárias 

na prática de assistência à saúde e o quanto estão intrinsecamente ligadas aos pacientes, 

principalmente quando acometidos por infecções graves. Considerando o que se comentou, 

Terrin (1998) atribui à religião uma enorme força terapêutica, por infundir no homem 

confiança, uma atitude de pensar positivamente, confiar em Deus, contemplar o mundo com 

um sentido de otimismo, por isso, a religião exerce uma influência positiva sobre os estados 

de espírito, sobre a psique e sobre os humores de uma pessoa. 
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Um estudo desenvolvido por Moreira-Almeida, Lotufo Neto e Koenig (2006) apontou 

que de 850 pesquisas que abordaram religiosidade e saúde mental, a maioria endossa 

associação do envolvimento religioso com maiores níveis de satisfação de vida, felicidade, 

afeto positivo, moral mais elevado, senso de propósito e significado da vida, bem estar, 

otimismo, esperança e menores índices de depressão, ansiedade e abuso de substâncias.  

Os autores supracitados descrevem ainda outros mecanismos que têm sido propostos 

para explicar a influência da religiosidade na saúde humana. Muitas religiões prescrevem ou 

proíbem comportamentos que podem ter impacto na saúde, como a monogamia e a fidelidade 

conjugal, comer e beber moderadamente, considerar o corpo sagrado e ter relações pacíficas. 

Outro fator é que as crenças religiosas podem prover suporte através da resiliência e podem 

auxiliar na manutenção da saúde mental, a lidar com a ansiedade, medos, frustrações e a raiva 

(MOREIRA-ALMEIDA, LOTUFO NETO e KOENIG, 2006). 

 No contexto da espiritualidade/religiosidade, um tema que tem despertado o interesse 

dos pesquisadores no meio acadêmico é o coping (palavra inglesa sem tradução literal para o 

português, que pode significar ―lidar com‖, ―adaptar-se a‖, ―enfrentar‖ ou ―manejar‖) 

(PANZINI e BANDEIRA, 2007). Coping pode ser entendido como o conjunto das estratégias 

utilizadas pelas pessoas para se adaptarem a situações adversas ou estressantes, para lidar com 

demandas específicas – sejam elas internas ou externas – que muitas vezes excedem os 

recursos pessoais (ANTONIAZZI et al, 1998). 

 Panzini e Bandeira (2007) ressaltam que as estratégias de coping pressupõem duas 

avaliações cognitivas do fenômeno estressante: a primeira são as estratégias focadas no 

problema (ações práticas dirigidas à solução do evento estressor); a segunda são as focadas na 

emoção (dirigidas à regulação da resposta emocional).  

 O coping focalizado no problema caracteriza-se pela atuação na situação causadora de 

estresse, na tentativa de modificá-la ou evitá-la. A função dessa estratégia é modificar a 

relação entre pessoa e o meio que está causando tensão. Por sua vez, o coping focalizado na 

emoção refere-se aos pensamentos ou ações cujo objetivo primordial é regular a resposta 

emocional causada pelo estressor com a qual a pessoa se depara, aliviando o impacto 

emocional do estresse, fazendo com que a pessoa se sinta melhor, embora não alterem as 

condições estressoras (ANTONIAZZI et al, 1998). 

 Na perspectiva da Psicologia da Religião, ―coping é uma busca por significado em 

tempos de estresse‖ (PARGAMENT, 1997, p.90), isto é, um processo pelo qual as pessoas 

procuram entender e lidar com as demandas significantes de suas vidas. O autor afirma ainda 
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que quando as pessoas se voltam para a religião com o objetivo de lidar com o estresse, ocorre 

o coping religioso. 

Nessa mesma direção, Panzini e Bandeira, (2007) descrevem que um dos construtos 

da religiosidade/espiritualidade que tem apresentado relação com a saúde física e mental é o 

coping religioso espiritual (CRE), por possibilitarem o desenvolvimento e o aumento de 

recursos pessoais de coping. O CRE é um conceito importante, atual e constitui-se como uma 

variável que possibilita a aproximação da relação entre religião/espiritualidade e saúde ao 

facilitar o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a solução ou adaptação das pessoas 

às situações estressoras enfrentadas. 

 Pargament (1997) considera que frente a eventos estressantes da vida, a religiosidade 

global de um indivíduo pode traduzir-se em práticas e crenças religiosas específicas, 

denominadas de métodos de coping religioso espiritual. O autor acrescenta que o CRE pode 

ser entendido como o uso da religião, espiritualidade ou fé para lidar com o estresse, podendo 

ser classificados como positivos ou negativos.  

 Nesse sentido, Panzini e Bandeira (2007) comentam que se entende por CRE positivo 

as estratégias que proporcionam efeito benéfico e positivo para o praticante, como procurar o 

amor/proteção de Deus ou maior conexão com forças transcendentais; buscar ajuda/conforto 

na literatura religiosa; buscar perdoar e ser perdoado; orar pelo bem-estar de outros; resolver 

problemas em colaboração com Deus; redefinir o estressor como benéfico, entre outros; 

geralmente está associado a melhores resultados na saúde física/mental e na qualidade de 

vida. 

 Já o CRE negativo envolve estratégias que geram consequências prejudiciais e 

negativas ao indivíduo como questionar a existência, o amor ou os atos de Deus, delegar a 

Deus a resolução dos problemas, sentir insatisfação/descontentamento em relação a Deus ou 

frequentadores/membros de instituição religiosa, redefinir o estressor como punição divina ou 

forças do mal, entre outros; geralmente está associado a piores resultados na saúde 

física/mental e na qualidade de vida (PANZINI e BANDEIRA, 2007). 

 As autoras complementam ainda que instrumentos como Religious Coping Scale 

(RCOPE) e a escala Coping Religioso Espiritual podem ajudar na avaliação espiritual do 

paciente, na pesquisa e no planejamento de intervenções psicoespirituais enfocando o 

processo de CRE. Considerando o que se comentou, o presente estudo utilizou a Escala de 

Atitude Religiosa (EAR) desenvolvida por Aquino (2005) e elaborada originalmente em 

português. O instrumento é composto por 20 itens, distribuídos de acordo com os 

componentes da atitude e divide-se em quatro fatores que neste estudo obtiveram os seguintes 



73 

índices de consistência interna: conhecimento (α = 0,87), comportamento (α = 0,87), 

sentimento (α = 0,63) e corporeidade (α = 0,56).  

Mediante tais considerações, poder-se supor que existe outra via de acesso, além da 

cartesiana e mecanicista, que seja capaz de abordar o ser humano, considerando-o em sua 

totalidade e inteireza. Portanto, analisar a questão da saúde e da doença transcende a simples 

prescrição de uma receita médica ou até mesmo a cura de uma enfermidade, mas deve ser, 

antes de tudo, uma oportunidade de fazer das pessoas seres capazes de triunfarem em meio às 

adversidades, de serem protagonistas de suas vidas e, para tal, a religiosidade/espiritualidade 

desempenha um papel fundamental. Nesse sentido, o tópico que se segue faz uma revisão na 

literatura de estudos que abordam as influências da religiosidade/espiritualidade no contexto 

da saúde. 

  

 

3.2.1 Estudos empíricos sobre religiosidade/espiritualidade e saúde 

 

 

A literatura descreve diversas pesquisas que avaliam a associação entre a 

religiosidade/espiritualidade e a saúde, seja de forma geral ou relacionando especificamente a 

algum fator ou patologia.  Nesse sentido, um estudo bibliográfico realizado por Williams e 

Sternthal (2007) verificou a associação da espiritualidade/religiosidade na saúde em 

australianos. Os resultados descreveram que há crescentes evidências científicas de uma 

associação positiva entre envolvimento religioso e múltiplos indicadores de saúde; o apoio 

social, o fornecimento de significado e sentimentos de força para lidar com o estresse e a 

adversidade são exemplos dessa associação. Concluiu-se que os níveis de espiritualidade, as 

crenças e os comportamentos religiosos são relativamente elevados na Austrália e, além disso, 

os pacientes australianos desejam que seus médicos abordem a espiritualidade no decorrer do 

tratamento. 

Estes resultados corroboram com os encontrados em outros estudos bibliográficos 

como os de Moreira-Almeida, Lotufo Neto e Koenig (2006), Koenig et al (2001) e Lake 

(2012), onde apontam para os efeitos benéficos que a religiosidade e a espiritualidade podem 

desempenhar na saúde. 

 Outra pesquisa de caráter bibliográfico realizada por Peres e cols. (2007) baseado em 

publicações indexadas pelo banco de dados do Medline, objetivou descrever estratégias atuais 

de abordagem de pacientes com dores crônicas, enfatizando medidas relacionadas à 
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espiritualidade e à religiosidade. Foi verificado que grande parte dos estudos demonstrou 

associação positiva entre espiritualidade/religiosidade e melhora em variáveis e marcadores 

de doenças crônicas. Os autores concluíram que é muito importante para a melhora na 

qualidade de vida de pacientes com dor crônica integrar aspectos da espiritualidade, fé e 

religiosidade com seu atendimento em diversos aspectos. 

A religiosidade/espiritualidade também foi associada à área acadêmica. Aquino (2005) 

avaliou a religiosidade e as crenças de estudantes universitários, em uma amostra de 169 

acadêmicos de psicologia. Neste estudo foram feitos dois questionamentos aos entrevistados: 

o quanto se sentiam religiosos (numa escala de cinco pontos, variando de pouco religioso até 

muito religioso), e o quanto frequentavam as celebrações religiosas (numa escala de 5 pontos, 

variando de não frequento até mais de uma vez por semana), bem como foram criadas duas 

escalas: Escala de Atitude religiosa (com 16 itens) e a Escala de Crenças Religiosas (com 14 

itens).  

O autor concluiu que de acordo com o avanço da idade, a atitude e as crenças 

religiosas tornam-se fatores importantes para a construção da subjetividade do aluno de 

psicologia. Esse dado indica que a religiosidade tem uma função integradora do self, como 

apontam os teóricos – Amatuzzi (2000); Frankl (2009) – que consideram a religião como uma 

expressão saudável do ser humano (AQUINO, 2005). 

Outra investigação com alunos universitários realizada por Abdala et al (2010), 

avaliou a influência da religiosidade/espiritualidade na abstinência, redução e/ou abandono do 

uso e abuso de drogas. Trata-se de um estudo exploratório, de corte transversal, onde foi 

aplicado um questionário semiestruturado sobre religiosidade/espiritualidade e crenças 

pessoais em uma amostra de 233 alunos universitários numa escola de filosofia cristã, com 

idade variando entre 19 a 26 anos.  

 Os resultados apontaram que 63,4% da amostra acreditam que existe muita influência 

(intensidade 5) da religiosidade/espiritualidade no bom desempenho de suas atividades 

acadêmicas; 81,2% tiveram forte convicção de que as crenças religiosas ajudam na 

abstinência de drogas e 90,4% creem que o fator religiosidade/espiritualidade ajuda no 

abandono ou redução do uso de drogas. Portanto, além de promover estilos de vida mais 

saudáveis, as crenças espirituais ajudam na adesão ao tratamento, especificamente para 

aqueles que estão se reabilitando do uso abusivo de substâncias (ABDALA et al, 2010).  

Aquino et al (2009) verificaram a correlação entre a religiosidade/espiritualidade e o 

sentido da vida em 300 sujeitos de ambos os sexos, sendo 37% homens com idade média de 

42 anos. Os resultados apontam correlações positivas entre: atitude religiosa e a realização 
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existencial (r = 0,36, p< 0,0001); atitude religiosa e idade (r = 0,29, p< 0,0001); desespero 

existencial e vazio existencial (r = 0,62, p< 0,0001); realização existencial e idade (r= 0,13; 

p<0,05); houve também correlações negativas entre a atitude religiosa e o desespero 

existencial (r = - 0,26, p < 0,0001) e a atitude religiosa e o vazio existencial (r = - 0,19, p < 

0,001). Concluiu-se que a atitude religiosa é uma forma de encontro de sentido de vida bem 

como um elemento de prevenção do vazio existencial e do desespero existencial (AQUINO et 

al, 2009). 

 Nessa mesma perspectiva, Maltby, Lewis e Day (2008) verificaram a relação entre 

oração e bem estar subjetivo com base em um modelo cognitivo comportamental. Foram 

entrevistados 173 adultos britânicos, entre as idades de 18 a 51 anos (M=24,6; dp=5,8). Como 

resultados, observou-se que orações ritualísticas, orações meditativas, frequência de oração e 

experiência de oração foram relacionadas com melhor saúde mental. Percebeu-se, através dos 

resultados de uma análise de regressão múltipla, que a oração meditativa, frequência de 

oração e experiência de oração se constituíram como melhores preditores de BES, portanto, as 

pessoas que através de suas orações sentiam, pensavam ou tinham profunda experiência com 

Deus e que oravam regularmente, relataram melhor BES. 

 A depressão também foi associada à religiosidade/espiritualidade. Miller et al (2012) 

apresentaram dados de um estudo longitudinal de filhos de uma amostra de pacientes 

deprimidos e não deprimidos para determinar se a religião ou a espiritualidade influenciaram 

o surgimento ou a evolução da depressão maior ao longo dos 10 anos de acompanhamento. 

Foi verificado que os indivíduos declarados como protestantes ou católicos que descreveram a 

religiosidade/espiritualidade como altamente importante, tinham 76% menos probabilidade de 

sofrer um episódio de depressão maior durante o acompanhamento. O efeito protetor da 

religiosidade/espiritualidade foi sentido principalmente entre os indivíduos considerados de 

alto risco, em virtude dos pais já terem desenvolvido algum episódio de depressão.  

 Os autores ainda acrescentam que embora este estudo seja o primeiro resultado em 

longo prazo relacionado ao impacto da religião ou da espiritualidade no surgimento ou 

prevenção da depressão, verifica-se um crescente interesse na literatura sobre esta temática, 

que de maneira geral associa a religiosidade/espiritualidade na diminuição da frequência e 

recorrência de transtornos depressivos.  

 Refletindo sobre o assunto, Vanderlei (2010) acrescenta que dois dos maiores fatores 

de risco para a depressão são: o isolamento social e a falta de sentido para vida. O primeiro 

pode ser combatido através do pertencimento a uma comunidade religiosa que funciona como 

fonte de integração social. O segundo pode ser contido pelos ensinamentos religiosos e 
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crenças que fornecem um quadro coerente para interpretar os acontecimentos da existência 

dando-lhe significado. Portanto, estes são dois exemplos de como a proteção fornecida pela 

espiritualidade e religiosidade pode influenciar a saúde e, especificamente, no 

tratamento/prevenção da depressão. 

  Outro fator que tem despertado o interesse de pesquisadores é o coping religioso 

espiritual (CRE). Panzini e Bandeira (2007) realizaram uma revisão da literatura sobre CRE, 

enfocando sua base teórica, avaliação e aplicação na prática clínica. Para isto, foi realizada 

uma pesquisa nas bases de dados Medline, PsycINFO, Scielo e Bireme/BVS entre 1979 e 

2006. Os resultados demonstraram que o CRE esteve associado à maior contagem de CD4
+
; 

associação positiva moderada entre CRE positivo e ajustamento positivo; o CRE foi preditor 

negativo de depressão e estresse psicológico global. Concluiu-se que as pessoas utilizam CRE 

especialmente em situações de crise e, também, mais CRE positivo que negativo. Estas 

intervenções podem ser efetivas, ajudando os pacientes a utilizar melhor um importante 

recurso disponível, com significativo impacto na saúde, na QV populacional e reduzindo 

custos de intervenção em termos de saúde pública. 

 Vale ressaltar que o conjunto de itens da Escala de Coping Religioso-Espiritual 

(CRE), validada para o Brasil por Panzini e Bandeira (2005), apresentou excelentes índices de 

fidedignidade, além do mais, foi verificada a validade convergente dessa escala com a Escala 

de Atitude Religiosa (AQUINO, 2005), que propõe investigar a religiosidade em um único 

domínio: Atitude Religiosa Total, que engloba os elementos cognitivos, afetivos e 

comportamentais presentes na experiência religiosa (MEDEIROS, 2010).  

 Nesse sentido, foi observada uma alta correlação entre os índices de coping 

religioso/espiritual total (CRE) e atitude religiosa total (ARTOTAL) (r = 0,72; p < 0,001), 

bem como CRE positivo e ARTOTAL (r = 0,81; p < 0,001), demonstrando-se que as duas 

escalas se correlacionam na avaliação de enfrentamento religioso/espiritual positivo, 

refletindo a busca por comportamentos positivos, apoio social e familiar, orações e apoio da 

comunidade no contexto de enfrentamento de doenças (AQUINO, 2005). 

Nessa perspectiva, Brito (2011) buscou identificar e compreender o papel do coping 

religioso de pessoas em psicoterapia diante de situações de estresse, bem como investigar 

como tais recursos religiosos foram abordados durante o atendimento clínico-psicológico. 

Nesse sentido, foi realizada uma análise qualitativa através de entrevistas com oito pessoas – 

sendo dois homens e seis mulheres, com idade variando de 28 a 62 anos, através de um 

roteiro de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas e 

submetidas à análise de conteúdo.  
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Os resultados indicaram que os participantes usaram uma variedade de estratégias de 

CRE para manejar situações de estresse, contudo, estas não foram valorizadas por parte dos 

psicoterapeutas. Tais estratégias incluíam: reavaliação religiosa benevolente; coping religioso 

colaborativo; práticas religiosas não institucionais; coping religioso autodiretivo; procura de 

apoio de líderes e membros de instituições religiosas. A importância do CRE também pôde 

ser observada através das falas dos participantes: “Diante dos problemas agente precisa da 

religião pra ajudar”; “A religião ajuda agente a enfrentar os vários problemas do dia-a-

dia”. Assim sendo, a autora chama a atenção para a necessidade dos terapeutas reconhecerem 

e aproveitarem os inúmeros benefícios que o CRE pode desempenhar para vida do paciente 

(BRITO, 2011). 

 Os estudos acima citados, sugerem que a religiosidade e a espiritualidade são 

importantes fatores a serem considerados nos estudos sobre a saúde. Nesse sentido, chama-se 

a atenção para a importância de avaliar as influências destas variáveis na vida do portador de 

uma infecção crônica como o HIV/AIDS. 

 

 

3.2.2 Estudos empíricos sobre religiosidade/espiritualidade no contexto do HIV/AIDS 

 

 

 No que se refere às pessoas que vivem com HIV/AIDS, a religiosidade e a 

espiritualidade ganham importância através de fatores como o encontro de sentido da vida e 

de razão para viver após o diagnóstico; das práticas e sentimentos resultantes deste encontro; 

do relacionamento consigo, com o outro e com o divino a partir do diagnóstico; dos 

sentimentos e atitudes gerados no processo de descoberta diagnóstica; da forma como o 

indivíduo entende, interpreta e vive a doença de modo que dê significado a ela; das mudanças 

experienciadas e dos valores que norteiam e orientam a vida com HIV/AIDS (ESPÍRITO 

SANTO, 2011). 

Seguindo este entendimento, Resende et al (2008) afirmam que o HIV/AIDS, quando 

diagnosticado, assola a pessoa de dúvidas, incertezas, anseios e medos, muitas vezes por sua 

associação inicial com comportamentos socialmente desviantes e, por isso mesmo, sujeitos à 

condenação implacável da sociedade. A aquisição do vírus trouxe ainda para essas pessoas o 

problema adicional de tornar pública sua condição de portador de uma doença infecciosa 

crônica. Nesse sentido, Cotton et al (2006) comentam que a espiritualidade e a religiosidade 

surgem como questões centrais em pacientes que lidam com doenças infecciosas ou que estão 
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no final da vida. Pessoas com HIV/AIDS utilizam a espiritualidade como um suporte na 

reformulação de suas vidas, na busca de um sentido e propósito, bem como parece reforçar a 

resiliência, o bem estar e a habilidade de enfrentar os eventos negativos relacionados à 

confirmação do diagnóstico positivo para o HIV. 

Corroborando com esta ideia, Faria e Seidl (2006) descrevem que no caso de uma 

doença crônica como o HIV/AIDS, além dos aspectos clínicos, sociais e psicológicos que 

podem acarretar sofrimento físico e psíquico, a percepção de não ter controle sobre a doença – 

sem cura, muitas vezes percebida como sinônimo de morte e altamente estigmatizante – pode 

remeter a conteúdos religiosos no processo de enfrentamento, com possibilidade de 

influências sobre aspectos diversos da vida.  

Calvetti, Muller e Nunes (2008) descrevem que apesar dos efeitos positivos da 

espiritualidade serem encontrados em qualquer estágio do HIV, tornam-se mais importantes 

nos estágios finais, quando esta passa a ser sintomática. Nesta fase, as práticas espirituais 

corroboram para a manutenção e diminuição dos sintomas da doença, aliviando os 

sofrimentos relacionados à soropositividade. 

 Algumas pesquisas foram desenvolvidas avaliando a importância da 

espiritualidade/religiosidade em portadores de HIV/AIDS. Entre eles, um estudo longitudinal, 

pioneiro nos Estados Unidos, desenvolvido por Cotton (2006), analisou oito medidas de 

espiritualidade/religiosidade – entre elas a Escala de Terapia-Espiritualidade Expandida; 

Coping Positivo e Negativo (RECOP); Índice de religião de Duck – em 450 portadores de 

HIV/AIDS de três diferentes cidades americanas. Os resultados demonstram que maiores 

níveis de espiritualidade estão relacionados com maior satisfação com a vida, saúde, 

qualidade de vida e bem estar geral. 339 pacientes (75%) disseram ter sua fé, pelo menos um 

pouco fortalecida e utilizaram estratégias de enfrentamento religioso positivo. O aumento no 

nível de espiritualidade/religiosidade estava associado com uma maior satisfação com a vida, 

suporte social, melhor autoestima, otimismo e menores sintomas depressivos. 

 Corroborando com o estudo supracitado, Calvett, Muller e Nunes (2008) avaliaram a 

qualidade de vida e o bem estar espiritual em 200 portadores de HIV/AIDS, onde foi 

verificada uma correlação significativa entre estas duas variáveis. O bem estar espiritual 

também foi entendido como uma das variáveis presentes na capacidade de resiliência, 

proteção à saúde e apoio social, contribuindo assim para uma sensação de conforto que tende 

a auxiliar na convivência com a infecção. Portanto, pode-se pensar que, pela enfermidade, as 

pessoas tendem a aderir a uma religião como fonte de apoio social. 
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 Nessa mesma direção Medeiros e Saldanha (2012) investigaram a relação entre 

religiosidade e qualidade de vida em pessoas com vírus HIV. Participaram do estudo 90 

pacientes soropositivos ao HIV de um hospital de referência em João Pessoa no estado da 

Paraíba, sendo 56% do sexo masculino. Foram utilizados os instrumentos da Avaliação da 

World Health Organization Quality of Life Assessment Questionnaire-bref, quatro questões 

sobre religiosidade do World Health Organization Quality of Life Assessment Questionnaire-

100 e o questionário de atitude religiosa. Foram realizadas análises descritivas e bivariadas, 

bem como uma análise de regressão linear múltipla (stepwise), a fim de se verificar as 

variáveis que melhor explicariam a qualidade de vida nessa amostra.  

 Os resultados apontaram para relação entre religiosidade e qualidade de vida na 

amostra estudada (r=0,33; p=0,001), ressaltando-se ainda que a dimensão da religiosidade se 

correlacionou com os domínios, psicológico (r=0,39; p=0,001), social (r=0,41; p=0,001) e 

ambiental (r=0,35; p=0,001) de qualidade de vida, o que se manifestou de forma semelhante 

entre os pacientes sintomáticos (r=0,47; p=0,004). Assim sendo, os autores evidenciam a 

importância da religiosidade no contexto da saúde e enfrentamento de doenças crônicas 

(MEDEIROS e SALDANHA, 2012). 

 Nessa mesma direção, Seidl et al (2005) avaliaram as relações entre qualidade de vida 

(QV), condição clínica, escolaridade, situação conjugal, enfrentamento e suporte social, em 

pessoas portadoras do HIV/AIDS. Participaram 241 pessoas (161 homens), com idade entre 

20 a 64 anos. A QV foi investigada nas dimensões psicossocial, física, ambiente e qualidade 

de vida geral, mediante análises de regressão múltipla hierárquica. Os resultados apontaram 

que as médias do enfrentamento focalizado no problema e da busca de prática religiosa foram 

mais altas, indicando maior utilização dessas duas estratégias. Nesse sentido, a espiritualidade 

foi indicada como fonte de suporte social para pacientes com HIV/AIDS e como meio de 

apoio para o enfrentamento das dificuldades da vida, para a mudança de atitudes e, 

consequentemente, demonstrou ser um importante preditor de QV em portadores de 

HIV/AIDS.  

 Outro estudo avaliou a relação entre a espiritualidade, coping e suas associações com 

sintomas depressivos e os níveis de cortisol urinário livre. A amostra foi composta de em 264 

pacientes portadores do HIV, sendo 130 homens gays e 134 mulheres, objetivando determinar 

o impacto da espiritualidade sobre os níveis de cortisol e sua relação com sintomas de 

depressão. Como resultado, foi observado que a prática de atividades religiosas esteve 

associada a menores taxas de cortisol urinário de 24 horas (r=-0,17; p<0,05) e, 

consequentemente, a menores sintomas de depressão (r=-0,17; p<0,05). Foi verificado que 
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quanto maior a espiritualidade, maiores são os benefícios encontrados e o nível de reavaliação 

positiva de coping (CARRICO et al, 2006). 

 Além disso, outro fator de extrema importância é o apoio social derivado dos centros 

religiosos, que pode ajudar a diminuir o sofrimento causado pelo estigma e preconceito em 

virtude de se viver com HIV/AIDS, evitando o isolamento social dessas pessoas e, por 

conseguinte, auxiliando-as a viverem de forma mais saudável (SALDANHA, 2003). 

 Nesta perspectiva, Ferreira et al, (2011) abordaram as correlações entre saúde e 

espiritualidade no campo do adoecimento crônico, através de uma pesquisa qualitativa 

realizada com nove pessoas que vivem com HIV/AIDS. As entrevistas gravadas foram 

transcritas e foi observado nos relatos dos pacientes duas categorias sobre religiosidade: a 

primeira relaciona a religiosidade como fortalecimento subjetivo no enfrentamento da 

fragilidade que o HIV/AIDS expõe – Ex. “O centro (local de reuniões) é um lugar onde eu 

tenho muita força...” (p. 246), e a segunda, que aborda a função social da religião nas vidas 

destes indivíduos – “Foi na minha religião que eu tive mais apoio...” (p. 249). Os autores 

chamam a atenção para a relevância que a religiosidade/espiritualidade tem nas histórias de 

vida e adoecimento, assim como para necessidade dos profissionais de saúde abordar temas 

como estes. 

 Corroborando com esta ideia, Bezerra (2011) investigou de que forma o apoio social 

influencia na adesão à terapia antirretroviral de dez moradores de rua portadores do HIV. Os 

dados foram avaliados através de análise de conteúdo e os resultados apontaram que a 

religiosidade/espiritualidade constituiu-se como parte de uma rede de apoio social emocional 

e instrumental que influencia positivamente o processo de adesão ao tratamento promovendo 

processos de resiliência e enfrentamento. Estes resultados foram evidenciados na fala de um 

dos entrevistados: “Graças a Deus, que eu amanheço vivo né, que independente dos nossos 

erros e dos nossos vícios, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Existe mil e uma 

religião. Toda as religiões são boa, mas tem que ter fé” (P3). Verificou-se que alguns 

pacientes atribuíram um novo sentido para a adversidade em que vive e apresentaram 

esperança e otimismo através da espiritualidade. 

 Ao verificar as representações sociais da AIDS e da depressão por soropositivos para o 

HIV, Castanha et al (2006) complementam que a religião surge como apoio, representando 

uma importante rede de suporte emocional.  O indivíduo que tem crenças religiosas sente em 

si mais força, seja para suportar as dificuldades da existência, seja para vencê-las. Dessa 

maneira, os soropositivos encontram, na crença religiosa, um grande auxílio para suportar as 

privações e angústias impostas pela doença. 
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 Consoante com que se abordou, Silva et al (2009a) realizaram um estudo descritivo, 

de natureza qualitativa que buscou compreender, a partir da perspectiva de 10 indivíduos 

portadores do HIV/AIDS (representados nessa pesquisa por cores) e seus familiares, os 

aspectos que influenciam na adesão à TARV. Observou-se que após o impacto social e 

emocional do diagnóstico, os entrevistados apegam-se à fé religiosa e à esperança de cura – 

[...], mas eu acredito muito em Deus, e vai dar tudo certo (Azul C). Verificou-se também que 

alguns portadores mudaram de religião ou mesmo se tornaram mais assíduos frequentadores – 

[...] do contrário não encontraria forças para lutar. Participo agora da Igreja Evangélica 

(Amarelo). Concluiu-se que além da família, a religiosidade/espiritualidade foi a rede social 

que mais se destacou e demonstrou ter papel importante na vida do portador de HIV/AIDS e 

de sua família, pois a fé e a esperança ajudam a aliviar a dor e o sofrimento, facilitando a 

adesão aos antirretrovirais. 

 Outra variável que tem se destacado no estudo do HIV/AIDS é o coping religioso 

espiritual. Nesse sentido, um estudo desenvolvido por Faria e Seid (2006) evidenciou o 

impacto do CRE em soropositivos ao HIV/AIDS. A amostra foi composta de 110 portadores 

do vírus e teve por objetivo investigar o enfrentamento religioso e sua relação com afetos. Os 

resultados indicaram que o enfrentamento religioso positivo foi um preditor satisfatório de 

afetos positivos. Houve predominância de enfrentamento positivo e afetos positivos na 

amostra. 

 Por meio de uma meta análise realizada por McIntosh e Rosselli (2012) foi analisado o 

efeito do estresse e do coping em mulheres que vivem como HIV/AIDS. Foram utilizados 

quarenta artigos empíricos que incluíram um total de 7.602 mulheres adultas soropositivas 

para o HIV/AIDS (M = 36,3 anos). Observou-se que o estresse psicossocial, a sintomatologia 

do HIV/AIDS, isolamento social e a evitação predisseram o desajuste na saúde mental das 

mulheres estudadas. No entanto, a espiritualidade e a reavaliação positiva predisseram melhor 

afeto positivo e foram usados como mecanismos de adaptação para diminuir os efeitos do 

estresse. 

 Em outro estudo, Resende et al (2008) procuraram identificar as estratégias de coping 

e a satisfação com a vida em 22 adultos com AIDS, correlacionando estas duas variáveis. Os 

Resultados indicaram que a maioria (85,8%) dos entrevistados estava satisfeito ou mais ou 

menos satisfeito com a vida e que 90,4% destes também tinham expectativa estarem 

satisfeitos com suas vidas no futuro. As estratégias de enfrentamento mais utilizadas foram: 

práticas religiosas e pensamentos fantasiosos; estratégias de enfrentamento focalizadas no 

problema; busca de suporte social. Destarte, percebe-se que a religiosidade e a espiritualidade 
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constituem-se importantes estratégias de enfrentamento no auxílio às demandas enfrentadas 

por portadores de doenças infecciosas crônicas. 

 Conforme as supracitadas pesquisas, percebe-se que apesar das evidências apontarem, 

de forma geral, para os efeitos benéficos da religiosidade e da espiritualidade – 

principalmente através de modelos correlacionais – na saúde de pessoas com HIV/AIDS, há 

uma carência de estudos que utilizem modelos explicativos para justificar esta interrelação. 

Portanto, uma avaliação mais profunda dessas variáveis é fundamental para favorecer uma 

intervenção e interação clínica destinada a promover a saúde e uma melhor qualidade de vida 

para essa população. 

 Nesse sentido, o crescente reconhecimento de que a religiosidade e a espiritualidade 

constituem-se como variáveis importantes para a vida das pessoas soropositivas para o 

HIV/AIDS, bem como a constatação de que as práticas e as crenças religiosas podem 

influenciar no cuidado aos pacientes e na evolução dos problemas de saúde, tem conduzido a 

um esforço internacional para integrar estas variáveis na prática médica. 

 Afora isso, sabe-se que um dos benefícios da religiosidade/espiritualidade relatadas 

por alguns autores (KOENIG, 2001; COTTON, 2006; MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO 

NETO e KOENIG, 2006; SAROGLOU, 2003; AQUINO et al, 2009) é a importância do 

encontro de sentido para a vida em contextos de saúde. Esta interrelação entre a 

religiosidade/espiritualidade e o sentido da vida pode ser evidenciada em duas perspectivas: a 

primeira descreve que a religiosidade é uma das possíveis formas de o homem encontrar 

sentido para vida e está relacionada ao sentido último de cada pessoa, da história e do mundo 

(AQUINO et al, 2009; ZILLES, 1991; SAROGLOU, 2003).  

 A segunda relata que a busca por sentido é uma manifestação da dimensão 

genuinamente humana, a dimensão noética (espiritual), a qual pela sua dinâmica pode 

despertar a vivência da religiosidade, como ocorre com o homo religiosus (FRANKL, 2007; 

MOREIRA e HOLANDA, 2010). Mediante tais considerações, o capítulo que se segue 

descreve a importância do sentido da vida no contexto da saúde. 
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4. O VALOR DO SENTIDO DA VIDA NO CONTEXTO DA SAÚDE 

 

  

 A reflexão sobre o sentido da vida remete a tempos longínquos na história. Registros 

mostram nas mais diversas culturas e áreas do conhecimento – como a literatura através dos 

poemas e lendas, a arte através das pinturas, encenações e esculturas, em escritos sagrados 

como a Bíblia – que há no homem um intenso desejo em encontrar para si um sentido de vida, 

algo que preencha o seu vazio interior. No entanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, este 

tema passou a ser objeto de estudos nos mais diversos campos da ciência (TEIXEIRA, 2006), 

destacando-se pesquisadores como Viktor Frankl (2009; 2007; 2005; 1978), Elisabeth Lukas 

(2002; 1990; 1989), Izar Xausa (1986), Aquino (2011; 2005), entre outros. 

 A busca pelo sentido da vida é uma atitude natural e uma característica distintiva do 

ser humano. Somente ele é capaz de questionar sua existência e discutir a problematicidade 

do ser. Há em cada pessoa um propósito essencial de vida, que é a procura desse significado, 

que vai muito além daquilo que é material ou de um simples prazer momentâneo, mas é, na 

verdade, a decisão por um propósito que transcende a matéria e adentra o mais íntimo do ser, 

dando-lhe uma razão que o dignifique como ser humano (SILVA e BREITENBACH, 2009). 

 Ainda de acordo com os autores supracitados, é no sentido de conceder ao homem a 

sua dimensão de liberdade, propósito e transcendência que o médico vienense Viktor Emil 

Frankl (1905-1997), através de sua experiência de sobrevivência em quatro campos de 

concentração durante a II Guerra Mundial, contribuiu de forma singular com a criação de uma 

teoria que influenciou vários campos do conhecimento: a Logoterapia e Análise Existencial. 

  

 

4.1 Pressupostos teóricos da Logoterapia e Análise Existencial 

 

 

 A logoterapia é a ―terapia através do sentido‖, diferentemente do conceito tradicional 

da psicoterapia, que antes, poderia ser definida como significado através da terapia. Seu 

fundador, Frankl (2005), afirma que se uma pessoa encontrou o sentido de sua vida, então está 

pronta a sofrer, a oferecer sacrifícios, a dar até, se necessário, a própria vida por amor a ele. 

Porém, do contrário, se não há um sentido para viver, há a tendência de desenvolver um vazio 

interior, mesmo que todas as necessidades estejam satisfeitas. 
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 Posto isto, Frankl (2009) desenvolve uma Logoterapia que tem como função a cura da 

alma na tentativa de restituir ao homem a sua condição de sanidade através de um método 

particular fundado no ―encontro‖ e na conquista da liberdade. Esta, por sua vez, conduz o 

homem a descobrir o sentido último de cada ação e de toda sua existência. Isto favorece não 

apenas a cura, mas esta busca de sentido pode se tornar no homem um fator de proteção à sua 

saúde.  

 Nesta perspectiva, para compreender a repercussão da Logoterapia na saúde, torna-se 

importante descrever seus pressupostos teóricos que, conforme afirma Frankl (2008), divide-

se em três construtos básicos: liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida; que 

será discutido nos tópicos a seguir. 

 

 

4.1.1 Liberdade de vontade 

 

 

 Para Frankl (2009), a pessoa decide sempre acima de qualquer fator, seja ele interno 

ou externo. Este autor afirma ainda que ―em nenhum instante da sua vida poderá o homem 

esquivar-se à forçosa necessidade de escolher entre possibilidades‖ (2010, p. 122). Não 

pretende-se dizer que ele tenha o controle sobre seu destino, isto é, tudo aquilo que o homem 

não pode mudar, mas em última instância, ele é livre para ter uma postura perante este 

destino. Portanto, a liberdade faz parte do campo das possibilidades, do que é possível, 

facultativo, sendo antagônico ao destino, que é factual (AQUINO, 2011). 

 Assim sendo, trata-se de uma liberdade perante três aspectos: os instintos, a 

hereditariedade e o meio ambiente. Isto não quer dizer que o ser humano não tenha instintos, 

ou que eles não existam, mas que é livre para escolher satisfazê-los. Desta forma, o homem 

possui instintos, mas os instintos não possuem o homem, pois este é, essencialmente, um ser 

que transcende às suas necessidades.  

 Vale ressaltar que a hereditariedade e o meio ambiente, por serem fatores imutáveis, 

podem exercer influência sobre o homem, porém, nem a carga genética, nem o ambiente 

podem determiná-lo por completo, pois, tudo depende de sua postura perante o seu destino 

(FRANKL, 2009).  

 Na mesma medida que o homem é um ser livre, ele deve ser responsável por suas 

escolhas. Desta forma, ser responsável implica assumir a responsabilidade perante algo ou 

alguém e, aquilo pelo qual o homem é responsável, constitui a realização de sentido e de 
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valores. Portanto, a análise existencial considera que o homem é um ser orientado para o 

sentido e que aspira valores, diferentemente da concepção psicanalítica/psicodinâmica 

habitual, que considera o homem um ser que é determinado pelos instintos e aspira ao prazer 

(FRANKL, 2009). 

 Aquino (2011), ao comentar sobre a liberdade e responsabilidade em Frankl, afirma 

que este autor tem uma postura contrária a todo tipo de reducionismo – seja ele biológico, 

psicológico ou sociológico – que bloqueie esta liberdade e responsabilidade. Desta forma, se 

há possibilidade de escolha, há liberdade, e como consequência, a responsabilidade por esta 

escolha realizada. Por isso Frankl (1990) afirma que o homem é um ser consciente e 

responsável, implicando isto na resolução das questões: perante quem ele é responsável, por 

exemplo, perante sua própria consciência ou Deus; e pelo que se sente responsável, isto é, a 

que valores se orienta e serve, em que direção encontra o sentido de sua vida e que tarefas 

cumprem com este sentido. 

 Por fim, Aquino (2011) afirma que o reconhecimento do homem como sendo 

consciente e responsável constitui o axioma da liberdade da vontade humana, defendendo 

assim que há sempre um resquício de liberdade para escolher e responder às questões 

impostas pela vida. Destarte, o homem não é livre de, mas é livre para, isto é, não é livre do 

destino, da hereditariedade ou do meio ambiente, mas é livre para escolher uma postura 

perante estes fatores.  

 Os pacientes com HIV/AIDS não são livres para escolher entre ter ou não o vírus, 

porém, podem decidir que tipo de pessoa humana gostaria de se tornar, respondendo 

positivamente à vida e realizando valores, apesar da AIDS. Neste caso, concebe-se que há no 

ser humano uma vontade de sentido que o conduz a transcender os condicionamentos 

biológicos, psicológicos e sociológicos. 

 

 

4.1.2 Vontade de Sentido  

  

 

 A atual sociedade fomenta cada vez mais o sucesso socioeconômico como um alvo 

que deve ser traçado e alcançado por todos, é a busca pelo ter como forma de satisfação com a 

vida, de encontrar prazer, realização, por que não dizer paz. Porém, muitas vezes as pessoas 

são tomadas pela pergunta: ―sobreviver? Mas para quê?‖. Frankl (2005. p. 15) afirma que ―só 
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na medida em que cumprimos nossas obrigações e exigências e realizamos sentidos e valores, 

nos realizamos a nós mesmos‖. 

 É justamente partindo desse pressuposto que Frankl (2008) faz um giro de 180 graus 

no que diz respeito à pergunta que o homem faz sobre o sentido da vida, ao afirmar que não se 

deve questionar o que você espera da vida ou qual o sentido que ela tem, na verdade deve-se 

indagar o que a vida espera de você. Há um constante questionamento por parte da própria 

vida que necessita de respostas que ocorrem não através de locuções ou discursos, mas de 

ações que tenham uma conduta correta para àquela pergunta ou situação enfrentada. Assim 

sendo, a cada instante a vida exige do homem uma atitude responsável perante ela.  

 Para a Logoterapia, o ser humano é o único ente que busca significado para a vida. 

Diferentemente dos animais, homens e mulheres se preocupam com o sentido de sua 

existência, pois possuem a consciência da sua finitude (AQUINO, 2011). Assim sendo, a 

busca da pessoa por um sentido é a principal força motivadora do ser humano. Por isso a 

vontade de sentido é o conceito central da teoria de Frankl, sendo descrita como a tendência 

natural que o homem tem para buscar o sentido no mundo através da realização dos valores 

(LUKAS, 1989).  

 Ao fazer um relato sobre uma carta que Freud escreveu para a princesa Bonaparte, 

onde afirmara que quando alguém procura compreender o sentido ou o valor de sua vida, esse 

alguém está doente, Frankl (2010), contrariando o pensamento psicanalítico, assegura que esta 

indagação jamais será um sinal de uma doença mental, pois quem procura um sentido para 

vida, demonstra antes de tudo uma genuína manifestação de sua humanidade. 

 Deste modo, a busca do sentido é um aceitável indício de saúde mental, pois se o 

homem rejeita o sentido, dizendo ―não‖ para este, estará recusando a própria existência e 

felicidade (FRANKL, 2005). Portanto, o desejo de sentido é uma questão de sobrevivência, 

conforme já dizia Albert Einstein (1981, p. 9): ―Aquele que considera sua vida e a dos outros 

sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz, pois não tem motivo algum para viver‖. 

 Seguindo este entendimento, Frankl (2008; 2005) relata que o homem está sempre se 

movendo em busca da realização de um sentido. Isto favoreceu sua crítica à psicologia 

moderna, que negligencia este desejo pelo sentido, se limitando apenas a concepção de que o 

homem seria um ser que reage a estímulos ou obedece aos próprios impulsos. Ainda para 

Frankl (1978), o homem não busca a felicidade em si, mas, em sua existência busca uma 

razão para ser feliz, na qual descobre como consequência a felicidade e o prazer. Esta 

interação pode ser observada na Figura 4: 
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Figura 4: Representação da felicidade como efeito da realização de sentido 
(Retirado de FRANKL, 2011, p. 48) 

 

 Compreende-se, portanto, que a vontade de sentido é a motivação para realizar um 

objetivo, que por sua vez, constitui-se uma razão para ser feliz. Assim sendo, se existe um 

motivo para ser feliz, um sentido a realizar, a felicidade se apresenta de forma automática e 

espontânea. Ressalta-se ainda que a felicidade não deve ser intencionada, pois ao fazer isto, 

perde-se de vista o motivo, a razão para ser feliz e, consequentemente, a felicidade acaba por 

desaparecer (FRANKL, 2011). 

 Destarte, o que motiva o homem, não é a vontade de prazer nem a vontade de poder, 

mas é uma necessidade essencial que se chama vontade de sentido. Frankl (2011) relata que 

em ultima instância, o desejo de superioridade ou a vontade de poder, e o princípio do prazer 

ou a vontade de prazer, também são meras derivações da motivação primária do homem, isto 

é, de sua vontade por um sentido na vida. Esta afirmação justifica-se na ideia de que o prazer, 

mais do que a finalidade básica dos esforços humanos é, de fato, o efeito da realização de 

sentido. O poder, por sua vez, mais do que um fim em si mesmo, constitui-se um meio para 

um fim (o sentido), como apresenta a Figura 5: 

 

 

Figura 5: Representação vetorial da busca de sentido 

(Retirado de FRANKL, 2011, p. 48) 

 

 Refletindo sobre o assunto, Aquino (2011) descreve que o sentido é um fim em si 

mesmo, o poder um meio para a realização de uma meta ou valor (sentido) e o prazer e a 

felicidade um efeito. O homem, como ser aberto ao mundo, não reage nem obedece, apenas 

responde. Compreende-se, portanto, que para a Logoterapia a autorealização é uma 

Meio = Poder 

Fim = Sentido Efeito = Prazer 

Vontade 

de Sentido 

Uma razão 

para ser feliz 
Felicidade 

Busca da felicidade 
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consequência da autotranscendência, pois na medida em que o homem está voltado para além 

de si, que não há uma preocupação com o próprio realizar-se, então ele pode se sentir 

realizado. 

 A constatação da vontade de sentido para Frankl (2011) decorre da não comprovação 

da tese, até então apregoada, de que a satisfação das necessidades de sobrevivência é uma 

condição necessária e suficiente para a pessoa encontrar felicidade. Frankl (2005) relata que a 

vontade de sentido é uma motivação específica não reduzível a outras necessidades e está 

presente em medida maior ou menor em todos os seres humanos. Portanto, não é apenas uma 

questão de fé, mas também uma realidade, como comprovada em diversos estudos realizados 

(AQUINO, 2011; AQUINO et al, 2011; 2010a; 2010b; 2010c; 2009; SILVA et al, 2009b). 

 Dessa forma, a satisfação das necessidades mais básicas é condição fundamental para 

a sobrevivência, porém, não é capaz de dar um sentido à vida do homem (FRANKL, 2005), 

por isso, a vontade de sentido é sempre a motivação mais elevada, primeira e última da 

existência humana (AQUINO, 2011). 

 Assim sendo, percebe-se que há um profundo poder terapêutico no sentido, a ponto de 

Frankl (2005) afirmar que a sobrevivência depende da capacidade do homem de orientar a 

própria vida em direção a um ―para que‖ (que coisa) ou um ―para quem‖ (outra pessoa). 

Portanto, diferentemente das outras abordagens, na logoterapia a existência depende da 

capacidade de transcender o próprio eu, ou seja, é a compreensão de que o ser humano deve 

sempre estar dirigido para algo ou alguém distinto dele próprio, para um sentido a realizar ou 

para outro ser humano a encontrar, para uma causa à qual consagrar-se ou para uma pessoa a 

quem amar. A esta capacidade Frankl (2005) chama de autotranscendência. 

 A autotranscendência seria uma característica especifica do homem, e somente quando 

ele consegue viver para algo ou para alguém, pode-se tornar autenticamente homem e ser 

feliz. Convém ressaltar que é prejudicial e frustrante fazer da autorealização, do prazer ou da 

felicidade objeto de intenção direta, pois quanto mais ela é intencionada, maior será o vazio 

existencial (AQUINO, 2011), como descrito na Figura 6: 

 

 
Figura 6: Representação vetorial da busca de poder/prazer 

Meio = Impulsos 

ou Necessidades 

Fim = Prazer/Poder Efeito = Vazio 

Existencial 
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 A vontade de sentido contrapõe-se aos princípios do prazer e do poder, como propõem 

Freud e Adler, respectivamente. Para Frankl (2011, p. 48), o princípio do prazer é 

autoanulativo, isto é, ―quanto mais se faz do prazer um alvo, mais se erra a mira‖. Desta 

forma, esta ênfase no princípio do prazer proposto por Freud é análoga à teoria de Adler sobre 

o desejo de superioridade ou poder.  

 Assim sendo, Frankl (2011) aponta que é a busca direta pelo prazer/poder que frustra 

sua obtenção, pois esta procura jamais deverá ser a finalidade última da atividade humana, 

mas, deve ser um efeito, mais especificamente, um efeito da consecução da realização de um 

sentido. Portanto, quanto mais ele busca sentido, mais se sente realizado e, consequentemente, 

encontra prazer. 

 

 

4.1.2.1 Vazio Existencial 

 

  

 Depois de abordar a questão do sentido, faz-se necessário voltar à atenção àquelas 

pessoas que sofrem de um sentimento de vazio, de falta de sentido. Percebe-se que cada vez 

mais as pessoas reclamam de uma experiência que elas mesmas chamam de ―vazio interior‖, e 

essa é a razão pela qual Frankl (2011; 2010; 2007) passou a utilizar, desde 1955, a 

denominação ―vácuo existencial‖ ou ―vazio existencial‖, que se constituiu um fenômeno, a 

partir do século XX, muito difundido, crescente e com alta propagação.  

 A etiologia do vazio existencial parece ser consequência de dois fatos: primeiramente, 

ao contrário do que ocorre com os animais, nenhum instinto ou pulsão diz ao homem o que 

ele deve fazer; em segundo lugar, diferentemente ao que ocorria nas gerações passadas, nem 

convenções, tradições, sequer valores orientam o homem de hoje sobre o que ele deveria 

fazer. Atualmente, na maior parte das vezes ele mal sabe o que deseja fazer. Nesse contexto, 

ou ele acaba fazendo o que os outros fazem (conformismo), ou acaba fazendo o que os outros 

querem que ele faça (totalitarismo), tornando-se um joguete nas mãos dos outros (FRANKL, 

2011).  

 Seguindo este entendimento, Frankl (2005) descreve que o declínio dos valores 

resultou nesse sentimento de falta de sentido para vida. Porém, ressalta-se que algumas 

instituições favoreceram para o desenvolvimento desta relação, entre elas está a escola, por 

desempenhar um papel fundamental na educação e formação dos valores. Frankl (2011) 

afirma que a escola não deve limitar-se a transmitir conhecimento, nem contentar-se com o 
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repasse das tradições. Ele deve, na verdade, refinar a capacidade humana de encontrar aqueles 

sentidos únicos que não se deixam afetar pelo declínio dos valores universais, bem como 

guarnecer o homem com os meios para encontrar o sentido.   

Ao falar-se neste contexto de uma frustração existencial, para logoterapia, esta não 

constitui em si mesma algo patológico. No entanto, se fosse, seria uma neurose sociogênica, 

tendo em vista que se trata de uma neurose de massa. Apesar de não constituir efeito de uma 

neurose, o vazio existencial pode tornar-se sua causa, o que resulta em um novo tipo de 

neurose, classificada como neurose ―noogênica‖, contrastando com as habitualmente 

conhecidas, psicogênicas e somatogênicas (FRANKL, 2011; 2010). 

 As neuroses noogênicas têm sua origem na dimensão ―noológica‖ (termo grego nous 

que significa ―espírito‖) da existência humana e pode ser definida como aquela que é causada 

por um conflito em nível espiritual – um conflito ético ou moral. Portanto as neuroses 

noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de questões existenciais. 

Entre esses problemas a frustração da vontade de sentido desempenha papel central 

(FRANKL, 2009). 

 Hoje os pacientes não se queixam mais, como faziam no tempo de Freud e Adler, de 

sentimentos de inferioridade ou frustrações sexuais, mas de um sentimento de inutilidade da 

vida, de um vazio existencial, que se manifesta por meio do tédio, da falta de interesse e da 

indiferença, podendo gerar transtornos psicossociais descritos por Frankl como tríade da 

neurose de massa: depressão, agressão e toxicodependência. Estes não podem ser entendidos 

se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles (FRANKL, 2009; 2005; 

AQUINO, 2011). 

 Um exemplo disto é a ―neurose dominical‖, uma espécie de depressão que acomete 

pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o ativismo da 

semana e o vazio dentro delas se torna manifesto. Nesta neurose o homem se sente 

incomodado ao chegar o domingo ou o fim de semana em que fica em casa e tem de conviver 

com a família, consigo mesmo e com o próprio vazio existencial. De forma semelhante ocorre 

com o aposentado que, por não exercer nenhuma atividade se sente inútil e, 

consequentemente, enfrenta um decaimento psicofísico e um envelhecimento precoce 

decorrente do vazio de sua vida (FRANKL, 2009).  

 A drogadição é também uma tentativa de aliviar o vazio existencial, fugir dos conflitos 

e não ter que enfrentar a própria realidade. Por isso a dependência química também pode vir a 

ser uma das manifestações do vácuo existencial. Concebe-se, portanto, que muitas vezes, a 
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vontade de sentido frustrada é compensada pela vontade de poder ou prazer (FRANKL, 2011; 

2009). 

 Complementando este pensamento, Frankl (2011) afirma que uma das formas que a 

vontade de poder assume, constitui aquilo que chama de ―vontade de dinheiro‖. Esta se 

mostra responsável, por muitos casos de hiperatividade profissional, a qual, juntamente com a 

hiperatividade sexual, funcionam como uma fuga à consciência do vazio existencial, como 

pode ser observado na Figura 7: 

 

 
Figura 7: Fuga e Enfrentamento ao Vazio Existencial 

  

 Apenas quando a preocupação original com a realização de sentido é frustrada, é que 

alguém concentra seus esforços na obtenção de prazer ou contenta-se com a conquista do 

poder. Porém, trata-se de um mecanismo de defesa, de uma tentativa frustrada de escapar ao 

confronto com o vazio existencial. Todavia, a única forma de enfrentá-lo é através de um 

sentido que o preencha, fruto de uma resposta positiva do homem às situações oferecidas, de 

escolhas responsáveis perante a vida. 

 Frankl (2011) dá o exemplo do que chama de ―lazer centrífugo‖ (que se afasta do 

centro) em oposição ao ―lazer centrípeto‖ (que se dirige para o centro). Hoje este primeiro é o 

predominante. Pode ser compreendido como a fuga de si mesmo ou como forma de evitar o 

confronto com o vazio interior. O lazer centrípeto, por sua vez, viabiliza a solução deste 

problema, e o primeiro passo para isto, é enfrentá-lo.  

 As pessoas que oscilam entre hiperatividade profissional e lazer centrípeto – que 

passam horas sem fim em suas atividades, porém, sem encontrar verdadeiramente um sentido, 

apenas como uma fuga para o seu vazio existencial – não têm tempo nem para si mesmas. No 

entanto, à noite os problemas existenciais reprimidos retornam, pois sua consciência 

(gewissen
1
) não os deixa esquecer. Isso constitui a origem do que Frankl (2011) chama de 

insônia noogênica. As pessoas que enfrentam tais problemas geralmente tomam remédios 

para dormir. 

Vazio 

Existencial 

Prazer sexual/Poder 

“Lazer centrífugo” 
Realização de sentido 

“Lazer centrípeto” 

 

Fuga Enfrentamento 

 

 

 

Escolha  

1 – Consciência de caráter transcendente que se encontra na dimensão espiritual do homem. 
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 Destarte, Frankl (2007, p. 133) chama a atenção para a ―idolatria ao valor‖, isto é, 

quando o ser humano concentra-se exclusivamente na realização de um único valor que, em 

vez de ser relativo e limitado – como deveria ser –, torna-se um valor absoluto. 

Consequentemente, com a perda deste, perde-se também o sentido para a vida. Por isto, o fato 

de estar desesperado já implica a idolatria a algum valor. 

 Vale ressaltar que não se trata de uma apologia ao ócio, muito pelo contrário, o 

trabalho, é uma das formas de o homem encontrar sentido para vida. No entanto, quando este 

é realizado de forma irrefletida, passa a ser apenas o desenvolvimento de uma mera atividade 

desprovida de sentido ou uma idolatria ao valor e, por consequência, deixa o homem mais 

suscetível ao vazio existencial. 

 Portanto, o que o ser humano precisa na verdade é de um tempo livre, que permita 

algum espaço para contemplação e meditação. Para tal fim, o homem precisa de coragem para 

estar só. O problema é que muitas vezes o reflexo observado no espelho – o próprio vazio 

existencial – é por demais frustrante e temível para que se possa encará-lo, sendo mais fácil 

buscar uma fuga do que enfrentá-lo. 

 Um estudo desenvolvido por Aquino et al (2011) buscou validar uma proposta de 

prevenção do vazio existencial em um grupo de estudantes adolescentes. Participaram deste 

estudo 33 estudantes (11 do sexo masculino), com idade média de 16,5 anos. Foi aplicado o 

PIL-test no pré-teste e no pós-teste, tanto para o grupo experimental quanto para o grupo 

controle. Para a análise dos dados, utilizou-se o Test t de student para medidas repetidas. Foi 

realizada no grupo experimental uma reflexão sobre questões existenciais e definições de 

projetos de vida, através de fábulas e parábolas concernentes aos temas propostos pela 

logoterapia, com base no diálogo socrático. 

 Os resultados constataram que houve um aumento do nível de realização existencial (t 

(14) = 2,90; p < 0,01) bem como regressão dos níveis de desespero e de vazio existencial (t 

(14) = 5,52; p < 0,0001) dos participantes do grupo experimental. Sugere-se que a discussão 

sobre o sentido na vida e a consciência de uma perspectiva de futuro pode se constituir como 

fator de prevenção ao vazio existencial, de desenvolvimento da sensação de sentido de vida, 

bem como pode ajudar os jovens a descobrirem novos significados. 

 Este estudo corrobora para a ideia de que, em ultima análise, ninguém deveria ter 

razões de queixa, por lhe faltar o sentido da vida, pois basta alargar um pouco o horizonte e 

perceber que o homem desfruta de sua liberdade. O problema é que ele ainda não está 

completamente ciente de sua responsabilidade, pois, se assim estivesse, enxergaria que há 

uma vastidão de sentido à espera de sua realização, independente da circunstância. 
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4.1.3 Sentido da Vida 

 

 

 A pergunta sobre o sentido da vida é o axioma filosófico da Logoterapia. Existe, 

portanto, no homem, uma vontade de sentido, porém, faz-se necessário perguntar se há 

também um sentido a ser realizado. Para Frankl (2005) os sentidos são únicos, assim como 

cada pessoa é única e insubstituível, mas também podem mudar de pessoa para pessoa. O 

importante é que eles nunca faltam, isto é, o sentido só deixa de existir com a morte. Até o 

momento de seu último suspiro, o ser humano pode conceber o sentido de sua existência.  

 Por isso o sentido é um atributo especificamente humano, que está centrado na 

dimensão genuinamente humana, a noética (espiritual), pois nenhum outro ser ou animal tem 

a capacidade de encontrar sentido em sua existência. Na visão positiva da Logoterapia toda 

situação na vida é composta de um sentido, portanto, o sentido é incondicional (FRANKL, 

2005). Nesta perspectiva, Frankl (2009) descreve que o sentido pode ser discutido sob três 

aspectos: o sentido na vida; o sentido da vida; por fim o sentido do mundo ou do universo. 

 O sentido na vida também pode ser entendido como o sentido do momento ou da 

circunstância, isto é, a realidade está sempre se apresentando através de uma particular 

situação concreta e, sendo cada situação da vida irrepetível, conclui-se que cada situação 

apresenta um sentido. O sentido da vida diz repeito ao sentido global ou da vida como um 

todo e só é possível ser captado no final da vida, quando o ser humano consegue cumprir, ou 

não, todos os sentidos particulares.  Frankl (2009, p. 104) cita como exemplo um filme, que é 

composto de milhares de cenas individuais, onde cada uma transmite um sentido ao 

espectador; o sentido do filme todo, porém, só ficará evidente para o espectador ao final da 

apresentação, contanto que o sentido individual de cada cena tenha sido apreendido. De forma 

semelhante ocorre com a vida.  

 Já o sentido do mundo ou do universo também pode ser compreendido como sentido 

da existência, do cosmo, e não é passível de ser compreendido pela intelectualidade ou 

racionalidade humana, por isso é denominado de suprassentido ou supersentido. 

 Compreende-se, portanto, que o sentido não pode ser atribuído pelo homem mediante 

as situações vivenciadas, muito menos ser dado por outrem, mas é algo que o ser humano é 

motivado a encontrar. Frankl (2009, p. 83) afirma que ―o sentido da vida não pode ser 

inventado, ele precisa ser descoberto‖. Buscar o sentido e respondê-lo significa realizá-lo. A 

estas possibilidades gerais de realização de sentido Frankl chamou de valores. O mundo não é 

constituído de ideias, mas de valores, e a realização destes produz uma satisfação real e plena 
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para o ser humano. Frankl (2007, p. 112) descreve que ―na realidade, o homem não é 

empurrado pelos instintos, mas é arrastado pelo que tem valor‖, concluindo que os valores 

atraem o ser humano e não os empurra. Portanto, os valores não são acessíveis pela 

instintividade ou pulsão, pois, enquanto os estes impulsionam o homem para fora de si, os 

valores, ao contrário, atraem o homem para si através do sentido (FRANKL, 2009).  

 Refletindo sobre o assunto Aquino (2011) comenta que a apreensão dos valores é dada 

através de uma relação entre sujeito (consciência) e objeto (valores), que se dividem em duas 

categorias, os objetos reais e os ideais. Deste modo, os valores em princípio não possuem 

existência, pois pertencem a categoria de objetos ideais ou não sensíveis, mas nem por isso 

perdem sua objetividade, pois se encontram no mundo para serem realizados pelo homem. Ao 

serem realizados, os valores se convertem do mundo das possibilidades para o mundo do real, 

tornando-se imutáveis e permanentes, não sendo perecíveis apesar da transitoriedade humana. 

 O autor supracitado relata ainda que de acordo com a teoria do conhecimento, todo 

conhecimento pressupõe uma relação entre sujeito e objeto. Os objetos empíricos podem ser 

apreendidos pela consciência psicológica (bewissen), entretanto, os objetos não sensíveis, 

como os valores, são apreendidos, segundo Frankl, por meio de uma consciência (gewissen) – 

de caráter transcendente, encontrada na dimensão espiritual – considerada como órgão do 

sentido, conforme descreve Henssen (1925/1968, apud AQUINO 2011, p. 65) ―os valores são 

apreendidos imediatamente por nosso espírito do mesmo modo que as cores são apreendidas 

pelos olhos‖.  

 Por isso Frankl (2007; 2010) comenta que os valores só são acessíveis ao homem 

através da dimensão noética, visto que ela possibilita sua autotranscendência, um projetar-se 

para além de si, para um sentido a realizar no mundo.  

 Nessa mesma direção Frankl (2011) descreve que não pode haver algo como um 

sentido universal da vida, pois estes são situacionais, únicos e individuais. No entanto, 

existem sentidos que são partilhados por seres humanos em diversas sociedades e até em 

diferentes momentos da história. Estes sentidos também são denominados de valores. 

Portanto, os valores constituem-se como sentidos universais, sendo transmitidos e afetados 

pelas tradições. Deste modo, pode-se dizer que são mais amplos, pois abarcam pessoas e 

coisas, cultura e natureza, arte e sociedade (AQUINO, 2011). 

 Como os sentidos são únicos e individuais, não podem colidir entre si, pois o conflito 

não seria imanente na consciência, mas inerente às situações (AQUINO, 2011). No entanto, 

como sentidos universais, os valores podem, em vários momentos, gerar um aparente conflito 

valorativo. Isto ocorre devido à resposta que o homem precisa dar a uma determinada 
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situação, a que valores, que aparentemente podem parecer opostos, a vida solicita que ele 

realize naquele momento. Esta resposta deve emergir de uma escolha livre e responsável, 

baseada em sua consciência (gewissen) humana (FRANKL, 2011).  

 Desta forma, não se trata de um conflito entre valores, pois os valores contidos nas 

situações possuem uma característica hierárquica, ou seja, podem ser positivos e negativos 

assim como mais altos e mais baixos (AQUINO, 2011). Esta ideia pode ser observada na 

Figura 8: 

 

Figura 8: Conflito e hierarquização dos valores. 

(Retirado de FRANKL, 2011, p. 75) 

 

 A Figura 8 projeta em um plano linear duas esferas que, quando analisadas com base 

em suas projeções, estariam colidindo uma com a outra, no entanto, ao observar por uma 

dimensão mais ampla, percebe-se que na verdade uma é mais elevada que a outra, portanto, o 

que há é uma aparente colisão. Somente a partir desta dimensão mais elevada pode-se aceitar 

que uma esfera sobrepõe a outra. Da mesma forma ocorre com os valores, como descreve 

Frankl (2011, p. 75) ao citar uma frase de Max Scheler: ―valorar significa preferir um valor 

em detrimento de outro‖. Por isso é compreensível que um valor, que inicialmente parece 

mais elevado (respeito à ética da profissão), pode converter-se, perante outro (fraudar laudos 

para salvar a vida de centenas de pacientes das experiências nazistas), em um menos elevado. 

 A realização de um valor já implica o fato de que ele se encontra numa ordem relativa, 

acima de outros valores, por isso, não se deve falar em conflito de valores. Frankl (2011) 

descreve que ser humano significa ser em face de um sentido a ser preenchido e de valores a 

realizar.  
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4.1.4 Os valores como vias para o encontro de sentido  

 

 

 Concebe-se que na Logoterapia e Análise Existencial proposta por Frankl (2003; 

2011), o ser humano encontra sentido na vida de três formas distintas: através da capacidade 

de trabalhar, amar e suportar o sofrimento, que também pode ser descrito como valores de 

criação, de experiências e de atitudes. 

 Os valores criativos – Tratam-se da possibilidade de encontrar sentido através da 

prática de um ato, seja de bondade ou verdade, como também da criação ou produção de uma 

obra. Desta forma, está diretamente relacionada ao trabalho, à capacidade criadora e criativa 

do ser humano, conforme descreve Aquino (2011, p. 60) ―toda obra artística bem como toda 

obra científica expressa a capacidade especificamente humana de agir sobre o mundo e 

transformá-lo‖. Neste caso, refere-se ao que o homem oferta ou dá ao mundo, é o homo faber. 

 Os valores de experiências – Podem ser realizados quando o homem vivencia algo ou 

alguém, isto é, quando contempla valores estéticos como a beleza, natureza, cultura e a arte, 

ou na vivência com outro ser humano, sendo o mesmo que amá-lo em sua essência única e 

irrepetível. Frankl (2005, p. 136) afirma que ―Amor é a única maneira de captar outro ser 

humano no íntimo da sua personalidade‖, de ver o que está potencialmente contido nele, 

aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser, pois através desse amor a pessoa que ama capacita 

a pessoa amada a realizar suas potencialidades. Nesta categoria valorativa, o ser humano está 

recebendo algo do mundo, é o homo amans (AQUINO, 2011; FRANKL, 2005). 

 Ainda sobre o amor, Frankl (2005) afirma que este é um fenômeno especificamente 

humano e, consequentemente, um aspecto de um fator mais amplo, a autotranscendência. 

Assim sendo, o homem – por força da qualidade autotranscendente de sua realidade – 

basicamente procura expandir-se para fora de si, seja em direção a um sentido a realizar, seja 

em direção a outro ser humano a quem possa amar. Esse encontro existencial entre um ―eu‖ e 

um ―tu‖, baseado no amor, impede definitivamente que outro ser humano seja observado 

como um simples meio para um fim, como um simples produto de satisfações pessoais. 

 Desta forma, para a logoterapia o amor não é interpretado como mero epifenômeno de 

impulsos e instintos. Na verdade, o amor é um fenômeno tão primário como o sexo, porém, 

este último é uma modalidade de expressão do primeiro. O sexo se justifica, e é até 

santificado, apenas no momento em que for veículo do amor. Por isso o amor não é entendido 

como mero efeito colateral do sexo, pelo contrário, este é um meio de expressar a vivência 

daquela união última chamada amor (FRANKL, 2009). 
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 Frankl (2005) acrescenta que para o homem maduro o outro jamais é um ―objeto‖, 

mas, é percebido como um sujeito, uma pessoa, considerada em sua verdadeira humanidade e 

unicidade. Esta unicidade constitui a personalidade de um ser humano, pois, somente através 

do amor é que uma pessoa pode encontrar sentido ao conquistar outra em sua essência. 

 Os valores de atitudes – Para Frankl (2011), a experiência mais nobre do sentido se 

reseva àquelas pessoas que, mesmo privadas da possibilidade do trabalho ou do amor, 

decidem livremente ter uma atitude positiva perante o sofrimento inevitável, erguendo-se 

mesmo que por sobre os escombros de sua existência, transcendendo a si mesmos. O que 

importa, nesse caso, é a postura que se decide ter, a atitude que permite, heroicamente, 

transformar o sofrimento numa conquista. 

 Assim sendo, percebe-se que o ser humano pode descobrir um sentido mesmo numa 

situação de desesperança ou dor profunda, quando se depara com destino que não pode ser 

mudado. Destarte, o que realmente importa e conta mais, conforme afirma Frankl (2005), é 

dar testemunho do potencial, unicamente humano, que, em sua forma mais alta, deve 

transformar uma tragédia em um triunfo pessoal, em um sucesso humano.  

 Portanto, quando não há mais a possibilidade de mudar uma determinada situação 

(uma doença crônica e incurável como o HIV/AIDS), o ser humano é estimulado a mudar a si 

mesmo, e isto significa renascer maior que antes, crescer além de si próprio, além das 

circunstâncias vivenciadas, pois a vida, conforme afirma Frankl (2005, p. 34), ―[...] 

permanece literalmente cheia de sentido até seu último instante, até o suspiro final‖. 

 Vale ressaltar que o sentido do sofrimento é superior ao sentido do amor e do trabalho, 

pois pode ser considerado o mais sublime dos sentidos. Deste modo, Frankl (2005) descreve 

duas dimensões da existência humana: a dimensão do homo sapiens (homem inteligente) e a 

dimensão do homo patiens (homem que sofre), conforme apresentado na Figura 9. 

 

 

Figura 9: As duas dimensões da existência 

(Retirado de FRANKL 2011, p. 97) 
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 Comentando sobre a Figura 9 Frankl (2005) afirma que o homem geralmente é 

considerado como homo sapiens, que é inteligente e possui os conhecimentos necessários para 

obter o sucesso, ganhar dinheiro e prazer. Aquino (2011) ressalta que nesta dimensão 

horizontal, a pessoa teme o fracasso e busca como fim o sucesso e mesmo quando o alcança, 

ela carece de um sentido, o que a tornaria mais propícia a entrar em desespero, apesar do 

êxito. Portanto, este desespero é uma consequência da falta de sentido. 

 Esta reação é bem diferente do que Frankl (2005) chama de homo patiens, o homem 

que não apenas sofre, mas sabe como sofrer, isto é, como transformar seus sofrimentos em 

uma conquista humana. O homo patiens, move-se ao longo de um eixo perpendicular àquele 

do sucesso-fracasso do homo sapiens. Ele se move sobre um eixo que se estende entre os dois 

polos: da realização e do desespero. No entanto, apesar do fracasso, ele pode realizar-se 

(AQUINO, 2011). 

 Nesse contexto, Espírito Santo (2011) desenvolveu uma pesquisa qualitativa, 

descritiva e exploratória, com 130 portadores de HIV/AIDS, objetivando avaliar as expressões 

da espiritualidade nessa amostra. Em trinta dos entrevistados os dados foram coletados através 

de entrevistas semiestruturadas e analisados através da análise de conteúdo de Bardin, nos 

cem restantes os dados foram coletados através da técnica de evocações livres e analisados a 

partir do software EVOC. Conclui-se que a descoberta diagnóstica está marcada por intenso e 

inevitável sofrimento, relacionado principalmente à representação social do HIV/AIDS ligada 

à morte e à discriminação. Por outro lado, após o impacto do diagnóstico positivo para o HIV, 

os participantes encontram um sentido no sofrimento, passando a ―ressignificar‖ a vida.  

 O estudo supracitado corrobora com a ideia de que esta realização ocorre em 

consequência do encontro com o mais criativo dos potenciais humanos, o mais sublime dos 

sentidos, aquele que conduz o homem a mudar a si mesmo frente às situações mais 

devastadoras e sombrias, a se elevar e crescer para além de si mesmo, por isso, a dimensão do 

homo patiens – por se realizar na dimensão noética – não é apenas diferente, mas superior à 

dimensão do homo sapiens (FRANKL, 2005; 2007). 

 O referido autor relata ainda que somente quando se reconhece que estão em pauta 

duas dimensões diferentes, será possível compreender como, de um lado, existem pessoas 

que, apesar do sucesso, são levadas pelo desespero, enquanto que, do outro lado, podemos 

encontrar pessoas que, apesar do fracasso, chegaram a uma realização e até a felicidade 

porque descobriram um sentido para o próprio sofrimento. 

 Até então se falou de um sofrimento inevitável, porém, percebe-se que o sofrimento 

também pode ser fruto das decisões humanas. Frankl (2007) ressalta que há o caso do 
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sofrimento por culpa própria, isto é, aquele que é provocado por uma má ação da própria 

pessoa. Este sempre poderá ser reparado por meio de uma boa ação, denominada comumente 

de expiação. Porém, quando algo é irreparável, pelo menos por meio de uma boa ação, o que 

importa, mais que a boa atitude, é a postura correta, mas agora não diante do sofrimento em 

si, mas diante da culpa, e a boa atitude perante a própria culpa ou perante si mesmo, é o 

arrependimento. 

 Assim sendo, conclui-se que nem a mais profunda dor poderia tirar do homem a 

sublime capacidade de sobrepujar ao sofrimento necessário ou inevitável, de transcender aos 

seus próprios limites, encontrando para si um sentido onde não parecia haver, amando a uma 

pessoa que não se poderia imaginar. Do contrário, o que resta para o homem é a aparente 

felicidade, mascarada pelo sucesso ou prazer, que só o consome internamente como um 

câncer, aumentando cada vez mais seu vazio interior. 

 Considerando o exposto, concebe-se que os tópicos apresentados no presente capítulo 

apresentam as bases teóricas da Logoterapia. No entanto, para melhor fundamentar o presente 

estudo, torna-se importante expor algumas questões abordadas por Frankl que contribuem 

tanto para o reconhecimento da imprescindibilidade desta teoria para a saúde, quanto para 

elucidar o desenvolvimento do modelo proposto. 

 

  

4.2 A visão de Frankl sobre a religiosidade 

 

 

 A religião para Frankl (2009) é um fenômeno entre tantos que ocorrem no homem, 

portanto, trata-se de um objeto, não uma posição, tendo em vista que a logoterapia serve a 

todas as pessoas, tanto crentes como descrentes e pode ser utilizada por qualquer terapeuta, 

independente do credo religioso ou de sua visão do mundo.  

  A diferença para as outras formas de psicoterapia, é que a logoterapia é um método 

aberto, e precisamente esta abertura permite considerar o teológico como uma dimensão que 

transcende a dimensão antropológica e, portanto, também a psicoterapia enquanto tal 

(FRANKL e LAPIDE, 2005). Porém, Xausa (1986) ressalta que algumas pessoas rejeitam 

essa dimensão sobrehumana, as ideias tradicionais de Deus, ou mesmo alegam que são 

incapazes de percebê-la. 

 Nessa mesma direção Frankl e Lapide (2005) ressaltam que não se pode reduzir Deus 

à dimensão humana, pois nenhuma língua poderá jamais abarcá-Lo em sua plenitude, 
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ninguém poderá compreendê-Lo, ou sequer descrevê-Lo, nem que seja por aproximação, pois 

Este é inefável e transcende a própria capacidade do homem para tal.  

 Frankl relata que para muitas pessoas, depois de Auschwitz (um dos campos de 

concentração nazistas), já não há como crer em Deus. Entretanto, ele afirma que não se pode 

barganhar a fé, isto é, só preserva-se a fé em Deus ―se isto ou aquilo...‖. Mas, a verdadeira fé 

segue remanescente, independente da situação. Mesmo sem ter provas estatísticas, sua 

experiência o levou a perceber que, na verdade, em Auschwitz, mais pessoas recuperaram e 

fortaleceram a fé, do que a perderam (FRANKL e LAPIDE, 2005). 

 Ao ser questionado pelo teólogo Pinchas Lapide sobre o que significa Deus na frase 

que proferiu no dia de sua libertação – ―já não há no mundo nada mais que temer, fora Deus‖ 

– Frankl relata que se trata de religião, pois, quando o homem utiliza a linguagem religiosa, se 

dirige a Deus. Posteriormente veio a criar uma definição pessoal de Deus: ―é a referência de 

nossos monólogos mais íntimos‖. No entanto, ele deixa em aberto se são estes realmente 

monólogos ou se trata de diálogos com o outro, com o ―totalmente Outro‖ (FRANKL e 

LAPIDE, 2005, p. 78). 

 Percebe-se que na perspectiva deste autor, Deus é ―de natureza pessoal‖, portanto, 

cabe a cada pessoa escolher entre um monólogo ou um diálogo em sua existência. Desta 

forma, a diferença entre o homem não religioso e o religioso, é que o incrédulo só interpreta a 

sua consciência e considera esta como referência final, como fechada em si mesma, já o 

homem religioso apoia sua consciência em outra instancia mais elevada, a divina. 

 Todavia vale ressaltar que o papel desempenhado pela psicoterapia e pela religião é 

distinto um do outro – apesar de congruentes – tanto para o homem religioso como para o não 

religioso, como evidencia a Figura 10:  

 

 

Figura 10: Modelo das intenções e efeitos da psicoterapia e da religião 

(Retirado de FRANKL, 2009, p. 74) 
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 O alvo da psicoterapia é a cura da alma, ao passo que o alvo da religião é salvação 

desta. No entanto, mesmo que a religião não se preocupe em suas intenções primárias com a 

cura psíquica, em seus resultados (apenas como consequência) ela não deixa de ter efeitos 

psicohigiênicos e até psicoterapêuticos, uma vez que propicia a pessoa uma sensação de 

incomparável proteção e segurança, que não podem ser encontradas em outro lugar, a não ser 

na transcendência, no Absoluto (FRANKL, 2009). 

 Segundo o autor supracitado, efeito análogo e involuntário também pode ser 

observado na psicoterapia, uma vez que, em alguns casos, o paciente reencontra ao longo da 

psicoterapia fontes, há muito soterradas, de uma fé original, inconsciente e reprimida, mas isto 

sempre deve ser uma consequência, um efeito e não uma intenção. 

 Complementando este entendimento, ressalta-se que esta religiosidade primitiva e 

tradicional nada tem a ver com uma autêntica e primordial religiosidade proposta por Frankl 

(2009), pois, esta se refere a uma religiosidade primária, existente em sua origem, um estado 

inconsciente de relação com Deus, que se manifesta de forma clara nos sonhos, anteriormente 

compreendido apenas como um conteúdo do inconsciente impulsivo, mas agora possuindo 

também conteúdos de uma espiritualidade inconsciente, mesmo em pessoas ditas irreligiosas. 

Dessa forma, concebe-se que sempre existiu no homem uma espécie de tendência 

inconsciente e intencional direcionada para o Divino e é precisamente por isso que se fala de 

uma presença ignorada de Deus. 

 Ainda segundo o autor acima referido, esta religiosidade possui um caráter pessoal e 

íntimo, porém, muitas vezes reprimida, isto é, oculta diante do ―eu‖ consciente. No entanto, 

não é que Deus seja inconsciente em si mesmo, mas, é a relação do homem com Ele que pode 

ser inconsciente ou reprimida, e, assim, oculta. Desta forma, Frankl e Lapide (2005) 

acrescentam que o ser humano é mais religioso do que conscientemente consegue imaginar. 

 Nesse sentido, Frankl (2009) relata a necessidade de fazer uma espécie de reabilitação 

do inconsciente, acrescentando o que chama de ―inconsciente espiritual‖. Xausa (1986) 

comenta que assim como Freud estudou a libido reprimia atribuída ao inconsciente impulsivo, 

Frankl fala do inconsciente espiritual.  

 Deste modo, se o psicanalista trata de restituir à consciência as pulsões do 

inconsciente, de forma semelhante o logoterapeuta deverá trazer à consciência a 

espiritualidade e a moralidade inconsciente, isto é, a tomar consciência do seu inconsciente 

espiritual, tendendo para o mais alto sentido da vida ou ouvindo a voz de sua consciência 

(gewissen) (XAUSA, 1986). 
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 No entanto, o limite entre o consciente e inconsciente é bastante fluido. Para melhor 

compreender as noções de inconsciente espiritual e as funções da consciência é preciso 

remontar ao conceito antropológico do homem concebido por Frankl, descrito como uma 

unidade na totalidade psíquica, somática e espiritual. 

 

 

4.3 Ontologia Dimensional 

 

 

 Para Frankl (2007), toda psicoterapia é constituída de uma visão antropológica e de 

uma cosmovisão e mesmo que ela se considere isenta de valores, não passa de ―cega‖ aos 

valores. Ao desenvolver sua teoria, fica evidente o interesse em utilizar os termos logoterapia 

e análise existencial. Isto suscita uma crítica ao afirmar que da mesma forma que no início 

houve uma psicologia sem a psique, temos ainda hoje uma psicologia sem o espírito, isto é, 

ocorre uma redução daquilo que realmente é o homem. Neste caso, há apenas uma 

representação da concepção de homem fundada em sua ―caricatura‖, abordando apenas o 

psíquico e o somático, uma ―marionete‖ de reações e instintos, ou ainda, como um produto de 

impulsos, hereditariedade ou meio ambiente. 

 Seguindo este entendimento, Frankl (2009) afirma que a análise existencial caracteriza 

a essência da existência como uma forma de ser, isto é, o ser realmente humano, o ser 

específico do homem, que não é factual, determinado, um ter que ser assim e não de outra 

forma, antes, porém, ele é facultativo, livre para escolher sua atitude perante a vida, um poder 

ser também de outra forma, abordando-o em sua inteireza.  

 Portanto, é justamente no âmbito do espiritual que ocorre a existência, o que Frankl 

(2009, p. 65) chamou de ―Ex-sistir‖, isto é, é um autodistanciamento que o homem espiritual 

faz de seu psicofísico, rompendo a barreira do psicofísico e adentrando a dimensão 

genuinamente humana, esta dimensão espiritual, que por sua vez parte não dos instintos, mas 

da aspiração aos valores. 

 Desta forma, Aquino (2011) comenta que para fugir do reducionismo psicossomático, 

Frankl recorre ao conceito grego de nous (espírito), e integra o ser humano numa unidade bio-

psico-noética, tendo em vista que este não poderia ser concebido apenas como um ser 

autômato, reduzido a processos psicológicos, sociológicos e somáticos. A esta estrutura 

humana Frankl (2007) denominou ontologia dimensional. 
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 Assim sendo, mesmo que o psicofísico esteja doente, como no caso de uma depressão 

endógena, a dimensão espiritual continua intacta, e é justamente ela que conduz o homem ao 

que Frankl (2009) chamou de paralelismo psicofísico e o antagonismo psiconoético, isto é, o 

fato de adentrar a dimensão primordialmente humana conduz o homem distanciar-se da 

doença e encontrar sentido, conduzindo-o a uma melhora psíquica e, consequentemente, 

somática. Portanto, a dimensão espiritual é a central e a mais saudável do homem, ou como 

descreve Aquino (2011, p. 47), o ―núcleo integrador do ser humano‖, observado na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Representação nuclear da ontologia dimensional do homem  

(Adaptado de FRANKL, 2007, p. 67) 

 

 Diante da constatação dessa estrutura, pode-se concluir que o homem é um ser 

tridimensional: a dimensão somática, que compreende os fenômenos corporais e a fisiologia 

humana; a dimensão psíquica que abrange os condicionamentos, os afetos, as cognições, os 

instintos; e por fim a dimensão noética (do grego nous) que abrange todas as qualidades que 

diferenciam o homem dos demais animais, por isso é a dimensão genuinamente humana, que 

direciona o homem a se posicionar perante o seu psicofísico (FRANKL, 2005). 

 Para a Logoterapia, esta dimensão noética inclui o espiritual, entendido não apenas 

como dimensão religiosa, mas valorativa, intelectual e artística, apresentando características 

como a livre tomada de decisões, a consciência moral, a criatividade, entre outras (AQUINO, 

2011; LUKAS, 1989). 

 Considerando o exposto, concebe-se que – quanto à visão integral do homem – não se 

refere a partes separadas e isoladas, antes, trata-se de uma ―unitas multiplex‖, como descreve 

Frankl (2011, p. 33), uma unidade apesar da diversidade, pois da mesma forma que são 

diferentes, sendo necessário identificá-las, elas se pertencem umas as outras.  

 No entanto, quando se fala de dimensão, não só se manifesta a diferença entre elas, 

mas também o que chama de ―relação inclusiva‖. Em inglês fala-se de uma expressão ainda 

mais precisa: ―a dimensão mais elevada é a mais inclusiva‖. Portanto, não existe uma relação 

de exclusividade entre as distintas dimensões, mas de inclusão. Na realidade, só na dimensão 

Somático 

Psíquico 

Noético 
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superior se mostra a autêntica verdade de uma dimensão inferior (FRANKL e LAPIDE, 

2005). 

 Esta ontologia dimensional, conforme afirma Frankl (2011), fundamenta-se em duas 

leis: a primeira descreve que, quando um mesmo fenômeno é projetado de sua dimensão 

particular em dimensões diferentes, mais baixas do que a sua própria, as figuras que 

aparecerão em cada plano serão contraditórias (Figura 12): 

 

Figura 12: Primeira lei da ontologia dimensional proposta por Frankl 

(Adaptado de FRANKL, 2011, p. 34). 

 

 Imagine-se um cilindro – como um copo, por exemplo – projetado de uma 

representação tridimensional para os planos unidimensionais das linhas horizontal e vertical, 

desta forma, tem-se no primeiro caso um círculo e no segundo, um retângulo. Tais figuras, 

afirma Frankl (2011), são contraditórias entre si. É até mais importante perceber que o copo é 

um vasilhame aberto, ao contrário do círculo e do retângulo, que são figuras fechadas, 

resultando, complementa Aquino (2011), à crítica de Frankl aos paradigmas que concebem o 

ser humano como um sistema fechado em seus reflexos fisiológicos ou em suas reações 

psicológicas e deixa de considerar que o ser humano também é um ser ―aberto para o mundo‖. 

 Considerando que as projeções unidimensionais apresentadas – tanto a horizontal 

(quadrado) como a vertical (círculo) – correspondem às dimensões psíquica e somática, 

perdendo-se, desta forma, a visão o todo (o copo). Deste modo, quando o homem é observado 

em suas dimensões mais baixas, a sua dimensão mais elevada não é incluída. 

 Nesse sentido, conclui-se desta primeira lei que o ser humano é muito mais que um 

animal, posto que este não se eleva até a dimensão humana. O animal é impulsionado pelos 

instintos, enquanto que o ser humano é atraído pelo que tem valor, porém, como animal, o 

homem possui energia sexual, mas também pode escolher amar uma pessoa genuinamente de 

forma desinteressada (AQUINO, 2011). 

 Na segunda lei da ontologia dimensional (Figura 13), Frankl (2011) descreve que um 

cilindro, um cone e uma esfera, quando projetados em um plano horizontal, suas sombras 
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foram três circunferências intercambiáveis entre si. Logicamente, pela projeção não se pode 

identificar de qual figura geométrica é a sombra. 

 

 

Figura 13: Segunda lei da ontologia dimensional proposta por Frankl 
(Adaptado de FRANKL, 2011, p. 35) 

 

 Considerando cada figura geométrica como sendo uma dimensão humana (psíquica, 

somática e noética), ao serem projetadas sobre um plano horizontal, as três refletem um 

mesmo cilindro, isto é, a unicidade do homem. Do contrário, serão imagens ambíguas e 

contraditórias, pois estes objetos tridimensionais não podem ser reduzidos a um círculo. 

Consequentemente, esta unidade do ser humano não pode ser achada em suas faces 

psicológica ou biológica, mas deve ser procurada na dimensão genuinamente humana, a 

noológica, da qual o homem foi, em sua origem, projetado. 

 Nesta lei, Frankl (2011) alerta para o perigo do reducionismo, isto é, reduzir o homem 

às dimensões psíquicas ou biológicas. Um exemplo disto seria pensar que Dostoievsky, 

Beethoven e Van Gogh, que, se reduzidos unicamente a dimensão psíquica, seriam nada mais 

que um epiléptico, um bipolar e um esquizofrênico, entretanto, estas personalidades históricas 

foram muito mais do que as suas patologias.  Aquino (2011) complementa que o cerne da 

obra de Frankl é superar o psicologismo e o patologismo, que reduzem a esfera do humano ao 

nível subhumano. 

 Nesta perspectiva, considerar o homem em sua totalidade e inteireza, além de 

representar sua abertura para o mundo, sua capacidade de transcendência, de sobrepor o 

determinismo psicofíciso, pode ser um fator de proteção para a saúde. No entanto, ainda hoje 

existem áreas da medicina, como a psicossomática, que se fundamenta em uma relação de 

causa e efeito, em um psicologismo ou patologismo, desconsiderando não só a dimensão 

noética, mas a capacidade de transcendência do homem frente ao destino e ao psicofísico. 
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4.4 Crítica de Frankl a psicossomática norte americana e alemã 

 

 

 A medicina psicossomática é um tema em evidência no Século XXI, porém, o pouco 

que representa de inovação pode ser observado através do conceito de enfermidade 

psicossomática, aquela desencadeada desde o anímico (relativo à alma, psíquico), em 

contraposição a enfermidade psicogênica, descrita como condicionadas e causadas 

animicamente. 

 Seguindo este entendimento, concebe-se que a medicina psicossomática está baseada 

em uma relação de causa e efeito, isto é, uma mente enferma adoece o corpo, porém, esta 

ideia leva em conta apenas a patologia e não o paciente de forma integral, desconsiderando-se 

a capacidade de transcendência do homem frente ao seu psicofísico. Por isso Frankl (1992) 

critica de forma geral, a medicina psicossomática. No entanto, o autor também faz críticas de 

forma específica, mais precisamente, a duas de suas importantes vertentes: a norte americana 

e a alemã. 

 Quanto a primeira vertente, a norte americana, Frankl (1992) descreve três fatores 

principais que julga e critica: primeiro, que se confiam demasiado nos resultados estatísticos; 

segundo, nos resultados de testes; por fim, que se limitam demasiado a um modo psicanalítico 

de interpretação. 

 No que se refere a esta primeira tendência da psicossomática norte americana, ressalta-

se que os dados estatísticos não podem descrever o ser humano por completo, porém, vale 

evidenciar que, com isto, não se pretende minimizar a importância das pesquisas quantitativas 

ou pôr em dúvida a veracidade de seus resultados, mas apenas que não se pode olhar para os 

resultados de forma isolada, de forma unilateral, sem considerar as diversas variáveis que 

estão intrinsecamente relacionadas ao ser humano. 

 Quanto à tendência de investigação psicossomática que se apoia demasiadamente em 

resultados de testes, da mesma forma não se pretende negar a importância ou eficácia deste 

método de análise, contudo, devem-se esclarecer os seus limites. Frankl (1992) cita o exemplo 

da intenção de comprovar com a ajuda de testes a intensidade da tendência ao suicídio em 

certos pacientes. Ele relata que a intensidade da tendência suicida em um dado caso não é em 

absoluto o propriamente relevante, pois o que realmente importa é atitude adotada pelo 

homem, enquanto pessoa espiritual, frente à tendência suicida, a este fato psicológico-

orgânico. Por isso não se pode simplesmente aplicar um teste sem considerar a capacidade 
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humana de escolha, pois na realidade, não é a tendência ao suicídio em si mesma que mata, 

mas precisamente a própria pessoa que se mata. 

 O terceiro ponto destacado criticamente se refere a esta tendência em se limitar a uma 

interpretação psicanalítica. Frankl (1992) relata a afirmação de Byschowski de que a 

obesidade poderia representar uma egodefesa, assim como em algumas ocasiões uma proteção 

contra desejos exibicionistas e contra agressões masculinas. No entanto, ele contesta esta 

interpretação. 

 Frankl (1992) complementa que o psíquico e o somático certamente formam no 

homem uma unidade íntima, mas isto não significa que esta unidade seja o mesmo que 

identidade, que o psíquico e o somático sejam uma mesma e única coisa. Uma unidade 

psicossomática, por mais que seja íntima, não constitui a totalidade do homem. Para isto, 

requer fundamentalmente o noético, o espiritual, tendo em vista que o homem é – embora não 

exclusivamente – um ser espiritual por essência. 

 Se o psicologismo representa aquele procedimento científico que ignora o espiritual 

como dimensão própria, a psicossomática norte americana tem se apegado a um 

somatopsicologismo, isto é, uma tendência de apenas considerar os fenômenos psíquicos e 

somáticos como dois aspectos do mesmo processo. 

 Pode-se deduzir que a psicossomática norte americana sobrepassa a psicossomática 

alemã, que gira em torno especialmente da figura de Viktor von Weizsäcker. Esta por sua vez, 

ao considerar a distinção feita anteriormente entre o somático, o psíquico e o noético, assim 

como entre unidade, igualdade e totalidade, não tem superado o psíquico, mas antes o tem 

negligenciado, de modo que se pode formular em síntese: a psicossomática alemã é, 

propriamente, uma noossomática (FRANKL, 1992). 

 Nesta vertente, a história da enfermidade só pode ser entendida através da história de 

vida da pessoa, isto é, cada detalhe da história clínica está determinado pela história de vida, 

de forma que poderia falar-se com razão de um determinismo biográfico. Frankl (1992) 

comenta que a sintomatologia não pode ser totalmente determinada com base na biografia, 

pois, desta forma, não se conseguiria ver por concreto as deformidades inatas, como, por 

exemplo, as doenças hereditárias. 

 Seguindo este entendimento, concebe-se que a biografia não é outra coisa senão a 

explicitação temporal da pessoa, é a existência que vai se desenvolvendo, é uma vida que 

transcorre, se desenrola como um tapete e só então revela seu desenho característico. 

Portanto, concebe-se que o ser humano se revela em sua biografia, que cada dado e detalhe da 
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história da vida corresponde a um valor biográfico e, com ele, também, um valor de expressão 

pessoal, mas isto em certas medidas e limites. 

 Esta limitação corresponde à condicionalidade do homem, que só facultativamente é 

incondicionado, pois, por mais que seja um ser espiritual por essência, segue sendo um ser 

finito, isto é, ainda que tenha liberdade para escolher, para assumir uma postura perante as 

situações colocadas pela vida, até mesmo diante do sofrimento inevitável, em última 

instância, ele não está livre do destino, tampouco do organismo psicofísico. 

 Desta forma, a medicina psicossomática alemã, assim como a norte americana, aborda 

o homem de forma fragmentada, sendo que neste caso, desconsiderando a psique. Como 

psiquiatra e neurologista clínico, Frankl (1992) afirma que não só uma mente sã, mas também 

uma mente enferma pode viver em um corpo são, também ocorre o inverso, em um paralítico, 

por exemplo, pode viver uma mente sã. Por isso, nem toda enfermidade é noogênica e, quem 

assim crê, ou é espiritualista ou é noossomático. 

 É fato que toda enfermidade tem um sentido, porém, é o enfermo que encontra o 

sentido em sua enfermidade e, precisamente, ao deparar-se com ela como destino, isto é, no 

enfrentamento de si mesmo enquanto pessoa espiritual, com a enfermidade enquanto afecção 

do organismo psicofísico. Portanto, no enfrentamento com o destino de sua enfermidade, na 

atitude que adota frente a este destino, cumpre o homem enfermo, o homo patiens, não apenas 

um sentido, mas o mais profundo sentido, não apenas um valor, mas o supremo valor 

(FRANKL, 1992). 

 Diante do que foi exposto, concebe-se que as escolas de medicina psicossomática 

norte americana e alemã, apresentam uma visão limitada do ser humano, seja 

psicossomaticamente ou noossomaticamente. No entanto, Frankl aborda o homem de forma 

integral, considerando-o em sua totalidade somática, psíquica e noética. Por conseguinte, ao 

reflexo da interrelação entre estas três dimensões na saúde, Frankl (1992) denominou de 

noopsicossomática. 

 

 

4.5 Noopsicossomática e saúde: modelo proposto por Frankl 

 

 

 No livro ―Em busca de sentido‖, Frankl (2008) relata a história de um companheiro de 

campo que no dia 2 de fevereiro de 1945 teve um sonho, onde uma voz lança uma profecia 

dizendo que a guerra terminaria para ele no dia 30 de março resultando em sua libertação. Até 
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próximo a data ele permanecia cheio de esperança, resistindo às adversidades do campo, pois 

havia um sentido para suportar tudo, porém, ao perceber que seu sonho não se realizaria, no 

dia 29 de março ele apresenta sintomas como febre alta e delírios, e ao chegar o dia 30, o 

mesmo entra em coma e vem a óbito um dia depois, acometido de uma tifo.  

 Pode-se supor no caso do companheiro de campo, que o seu sistema imunológico 

debilitou-se após a decepção pela não realização de seu sonho, vindo com isto a perder o 

sentido de sua vida, de modo que a doença que já estava incubada o venceu facilmente. Este 

exemplo evidencia a relação entre a dimensão somática, psíquica, noética e a saúde abordada 

por Frankl. 

 Nesta perspectiva, vale ressaltar que o organismo psicofísico não pode determinar a 

atitude do homem frente à vida – a não ser em alguns casos de psicose grave em que a 

dimensão noética não está acessível para o paciente – pois, para Frankl (2007), até mesmo 

uma doença ou a situação mais dolorosa tem seu sentido.  

 Em um dos primeiros estudos que verificou a influência do sentido da vida em pessoas 

que vivem com HIV/AIDS, Carson e Green (1992) avaliaram a relação entre bem estar 

espiritual e resistência em um grupo de 100 pessoas HIV positivo ou com o diagnóstico de 

AIDS. O estudo teve por base a teoria de Viktor Frankl, sugerindo que a saúde espiritual 

levava a resistência psicológica. Foram utilizados os instrumentos Spiritual Well-Being Scale 

e o Personal Views Survey. 

 Os resultados apontaram para uma relação significativa entre bem estar espiritual e 

resistência, bem como entre o componente existencial do bem-estar espiritual e resistência. Os 

autores concluíram que, nesta amostra, aqueles indivíduos que foram capazes de encontrar 

sentido e propósito em suas vidas e que tinham maiores níveis de bem estar espiritual, eram 

mais resistentes. Este achado aponta para a importância do sentido da vida para o atendimento 

que é prestado às pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 Uma pesquisa descritiva e transversal realizada por Litwinczuk e Groh (2007), 

objetivou examinar a relação entre espiritualidade, propósito da vida e bem estar em 46 

homens e mulheres soropositivos para o HIV. Foram usados como instrumentos o Spiritual 

Involvement and Beliefs Scale–Revised (SIBS-R), o Purpose in Life (PIL) test e o General 

Well-Being (GWB) Schedule. Os resultados demonstraram que houve uma correlação positiva 

entre o sentido da vida e a religiosidade (r = 0,295; p = 0,049). Pôde-se concluir que o sentido 

foi um dos fatores protetores para saúde. As autoras ainda complementam que os resultados 

também dão suporte à teoria de Frankl sobre o sentido da vida. 
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  A relação entre o sentido e a saúde configura uma importante contribuição de Frankl 

(2007) não apenas para a psicologia clínica, mas para as diversas áreas envolvidas nesse 

contexto. A configuração desta relação resulta na proposta por ele apresentada de que a 

situação imunológica está relacionada com a situação afetiva, que por sua vez, esta situação 

afetiva também está associada à dimensão espiritual. Desta forma, a orientação do homem 

para o sentido torna-se um fator, não apenas de proteção à saúde, mas de sobrevivência. 

 Esta proposta pode ser realmente decisiva, como aponta Frankl (2008) ao descrever 

um estudo desenvolvido por alguns pesquisadores que analisaram prisioneiros das guerras do 

Japão, Coréia e do Vietnã, onde constatou que os presos que tiveram maiores possibilidades 

de sobreviver, foram justamente aqueles que estavam norteados por um sentido pelo qual 

eram compelidos. Portanto, havia um sentido a ser realizado que os mantiveram vivos. 

 Dentro deste contexto, uma autora que comenta esse modelo proposto por Frankl é 

Elisabeth Lukas, que foi sua discípula, reforçando a ideia de que quando não há uma 

plenitude de sentido, tanto a saúde psíquica, quanto a física, são colocadas em risco. Em 

outras palavras, ela reafirma o modelo de Frankl descrevendo que a perda da realização de 

sentido abala profundamente o psiquismo e, consequentemente, um estado afetivo 

deteriorado, enfraquece o sistema imunológico do ser humano (LUKAS, 1990). 

 É justamente este o interesse de Frankl, propor um modelo que considere, além do 

psicofísico, a dimensão noética – que na maior parte das vezes é ignorada pelas áreas da 

saúde – abordando, desta forma, o homem em sua plenitude. A Figura 14 descreve o modelo 

da noopsicossomática. 

 

 

Figura 14: Modelo da noopsicossomática proposto por Frankl 

(Adaptado de LUKAS, 1990, p. 129) 

 

 Ainda conforme Lukas (1990), a justificativa para este modelo está evidenciada na 

própria sociedade, que nas últimas décadas deixou de vivenciar valores, abandonou as 

tradições, fracassando na realização de sentido, o que resultou na busca do prazer como fim 

Piora o 

estado 

emocional 

Um fracasso 

na realização 

de sentido 

Piora o 

estado 

imunológico 

Reforça o Vazio 

Existencial 

Causa um 

―enfraquecimento 
vital‖ 

Leva a busca 

forçada de 
prazer/poder 



111 

para a felicidade, reforçando assim essa neurose de massa que é o vazio existencial.  

Consequentemente, há uma repercussão drástica para o estado emocional, que resulta em uma 

redução na capacidade de defesa do sistema imune. 

 A autora supracitada defende uma ―terapia ampla‖ que visa não apenas o sistema 

imunológico, tão pouco o estado emocional, mas que inclui o espiritual, frequentemente 

ignorado pela medicina e psicologia, mas que, essencialmente, capacita o homem a se 

posicionar perante todas as forças do destino, a fazer parte do seu processo de saúde ou 

doença. 

 Esta negligência ao sentido foi um dos fatores que levaram Frankl (2007) a concluir 

que o processo de cura permeia o encontro do sentido, pois enquanto não houver um ―para 

que‖ se curar, isto é, um motivo que transcende a cura física, fundado no sentido, este 

processo será mais lento e poderá até não progredir. Desta forma, concebe-se que dificilmente 

alguém escolheria deixar a dependência do álcool, se após estar livre da dependência não se 

sabe o que fazer com a vida. 

 Na pessoa que vive com HIV/AIDS há uma queda natural no funcionamento dos 

mecanismos de defesa do corpo humano, porém, não se podem negligenciar as repercussões 

da interação psiconoética para o bom funcionamento deste sistema. A medicina tenta ainda 

hoje encontrar a cura para a AIDS, no entanto, o modelo da noopsicossomática descrito por 

Frankl propõe o desenvolvimento de uma terapia que conduza o ser humano a uma vida plena 

de sentido. Isto não implica necessariamente em cura física ou na solução de um problema de 

saúde, mas, acima de tudo, em capacitar o homem, dotá-lo de ferramentas para encontrar o 

sentido presente em toda e qualquer situação, pois, como afirma Lukas (1990, p. 128), ―por 

trás de toda arte de viver bem sucedida, há sempre como base uma atitude pessoal positiva de 

vida, [...] uma existência humana plena de sentido‖. 

 Elisabeth Lukas (2002) desenvolveu um estudo com pacientes portadores de HIV em 

estágio terminal que, como não tinham casas que os pudessem acolher, haviam sido 

transferidos para um hospital psiquiátrico. Em sua maioria composta de jovens que haviam se 

infectado através do uso de drogas, o que resultou no abandono por parte de seus familiares, 

cuidadores e amigos. A fase terminal da AIDS é extremamente dolorosa e humilhante, devido 

seus efeitos no corpo, porém, mais devastador, no entanto, era a falta de esperança e de 

resignação por ter que esperar passivamente a morte.  

 Diante desse cenário, funcionários do hospital, que possuíam formação em 

logoterapia, introduziram uma experiência piloto, onde, através do auxílio de um artista russo 

que residia no local, conseguiram abrir uma oficina de pintura de ícones. Cada paciente podia 
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determinar o tamanho da placa de madeira que iria pintar, em conformidade com as forças 

que ainda julgava possuir. O tema da pintura também podia ser escolhido com liberdade. 

Apesar da fraqueza, os enfermos dedicaram-se à pintura com esmero e desapego. Foi 

solicitado também que cada um oferecesse seu ícone a uma pessoa que iria receber depois de 

sua morte, seja alguém que ele amou um dia ou a quem desejasse pedir perdão. Ocorreram 

aqui cenas tocantes. Um dos jovens, por exemplo, dedicou a seu pai o ícone em que trabalhou 

com afinco, embora há anos o pai nada mais quisesse saber do filho dependente em drogas 

(LUKAS, 2002). 

 Após doze meses, os resultados foram significativos: desde que a pintura icônica foi 

introduzida, só foi consumido – em relação ao que se consumia antes – a metade dos 

analgésicos, prova de que por algum tempo os pacientes ―esqueciam‖ as suas dores; deixaram 

de existir os terríveis gritos de agonia mortal que antes abalavam o hospital, prova de que eles 

puderam morrer mais reconciliados; o mais impressionante, no entanto, foi que durante os 

doze meses da experiência piloto nenhum paciente morreu sem antes haver concluído seu 

ícone, prova da triunfal vitória do espírito sobre a enfermidade do corpo, da influência do 

sentido sobre o sistema imunológico (LUKAS, 2002). 

 Compreende-se, portanto, que a visão de Frankl sobre o homem, evidenciada na 

dinâmica da noopsicossomática, surge como um marco histórico para a saúde. Desta forma, a 

presente dissertação apresenta uma oportunidade singular de testar empiricamente a influência 

da interrelação entre as dimensões noética, psíquica e somática na saúde de pessoas que 

vivem com HIV/AIDS, conforme expresso na Figura 15: 

  

  

Figura 15: Interação da noopsicossomática em pessoas vivendo com HIV/AIDS 
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 Vale ressaltar que esta interação não pretende reduzir a dimensão noética aos domínios 

religiosidade e sentido da vida, nem a dimensão psíquica aos afetos e percepção do tempo, ou 

a dimensão somática ao funcionamento do sistema imunológico, pois estas dimensões são 

mais amplas e limitá-las aos fatores aqui usados seria um reducionismo incoerente com a 

proposta de Frankl. No entanto, para fins de avaliação, no presente estudo usou-se cada fator 

como uma representação da interação ocorrida na noopsicossomática em pessoas 

soropositivas para o HIV/AIDS. 

 Tendo em vista a problematização supracitada e o exposto no presente marco teórico, 

o objetivo principal deste estudo foi testar um modelo teórico que explica a 

noopsicossomática em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Além do geral, teve-se por objetivos 

específicos: analisar as relações entre a atitude religiosa e a realização de sentido em 

portadores de HIV/AIDS; verificar a relação entre a realização de sentido e os afetos em 

portadores de HIV/AIDS; averiguar a interação entre os afetos e a percepção do passado em 

portadores de HIV/AIDS; analisar a repercussão da percepção do passado no nível de 

CD4
+
/CD8

+
. 
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5. ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

O presente capítulo apresenta a descrição da pesquisa empírica realizada com 

portadores do HIV/AIDS, os resultados, bem como a discussão destes resultados à luz da 

literatura proposta no marco teórico do presente estudo. Por fim foram apresentadas as 

considerações finais. Ressalta-se que esta pesquisa é classificada como um estudo 

correlacional ex-post-facto. 

 

5.1 Método  

  5.1.1 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada em um hospital referência no tratamento de doenças 

infectocontagiosas da rede pública de João Pessoa/PB e que oferece o Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE) a pacientes com HIV/AIDS neste estado. Foi utilizada uma 

amostra não probabilística, por conveniência. Na pesquisa, os pacientes foram selecionados 

por conveniência do pesquisador, onde os dados foram coletados dos pacientes portadores de 

HIV que se encontravam no local do tratamento no momento da pesquisa, seguindo-se os 

critérios de inclusão: 

a) Realizar tratamento/acompanhamento no local de estudo; 

b) Ser maior de 18 anos; 

c) Concordar em participar do estudo mediante assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

Participaram 115 pacientes soropositivos para o HIV/AIDS. Esses participantes 

tinham em média 39 anos de idade (dp= 10,32; amplitude de 18 a 63 anos), sendo a maioria 

do sexo masculino (61,37%). Do total da amostra (54,8%) era composta de solteiros, 

seguindo de casados (29,6%) e separados (7,8%). Apenas cinco pacientes residiam em 

cidades de outros estados (4,3%). 

Observou-se que 61,7% do total de pacientes estavam empregados, enquanto que 

23,5% estavam desempregados, 7,8% aposentados ou recebiam auxílio doença e 7% estavam 

em outras situações. No que diz respeito à renda familiar, 83,5% dos pacientes recebiam até 

dois salários mínimos. Este dado pode ser justificado pelo fato da pesquisa ter sido realizada 

em um hospital da rede pública de saúde, que assiste mais a população de baixa renda. 
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Quanto à religião, 55,7% dos entrevistados se autodenominaram católicos, 21,7% 

evangélicos, 10,4% afirmaram não ter religião, 4,3% espíritas, 1,7% se disseram ateus e 6,1% 

mencionaram pertenceram à outra religião/forma de espiritualidade. Dos 115 pacientes, 47% 

possuíam até o ensino fundamental; 9,6% afirmaram possuir o ensino médio incompleto; 

24,3% possuíam o ensino médio completo; 8,7% tinham o ensino superior incompleto; 7,0% 

concluíram o ensino superior e 3,5% possuíam uma pós-graduação.  

 

 

5.1.2 Instrumentos 

 

  

 Foi solicitado aos participantes que respondessem o questionário sóciodemográfico e 

clínico, e um conjunto de quatro instrumentos apresentados na seguinte ordem: 

Questionário de Sentido de Vida (QSV) (anexo I): Em sua versão inicial contém 10 

itens dispostos numa escala de 7 pontos. Fator Realização de sentido, α = 0,82 (Ex.: Eu 

compreendo o sentido da minha vida; Minha vida tem um sentido claro; Eu tenho uma boa 

consciência do que faz minha vida ter sentido) e Fator Busca de sentido, α = 0,87 (Ex.: Eu 

estou procurando alguma coisa que faça com que minha vida tenha sentido; Eu sempre estou 

em busca do sentido da minha vida). Uma análise fatorial confirmatória (AMOS) indicou a 

adequação do instrumento (STEGER e cols., 2006). 

Escala de Percepção Ontológica do Tempo (EPOT) (anexo II): Essa escala foi 

desenvolvida por Aquino (2009) – considerando-se o modelo teórico de Frankl (2010) acerca 

do sentido da vida, especificamente no que concerne à temporalidade ontológica – sendo 

composta de dez itens, três para cada uma das perspectivas temporais: passado, α=0,80 (por 

exemplo, sinto-me realizado com o que alcancei), presente, α=0,76 (Ex.: Vejo sempre um 

motivo para estar no mundo) e futuro, α=0,75 (Ex.: Vejo muitas possibilidades de escolha), e 

um último que visa identificar a (in)satisfação geral com o eu ao longo do tempo (Tenho que 

admitir que há uma grande distância entre quem eu sou e quem eu poderia ser). Os 

participantes responderam em um escala de cinco pontos, com os extremos: 1 = Discordo 

totalmente e 5 = Concordo totalmente.  

Escala de Afetos Positivos e Negativos (EAPN) (anexo III). Este instrumento foi 

originalmente elaborado por Diener e Emmons (1984) para avaliar a valência dos afetos, 

tendo sido realizados estudos que comprovam a adequação de seus parâmetros psicométricos 

(LUCAS, DIENER e SUH, 1996; SHELDON e KASSER, 1995). Procura avaliar o quanto o 
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participante tem experimentado cada um dos afetos nos últimos dias. A versão brasileira está 

formada por dez itens, igualmente divididos entre os afetos positivos e negativos (Ex. Item 1. 

feliz; 2. deprimido; 8. otimista; 9. infeliz etc.). Os itens são respondidos numa escala de sete 

pontos, variando de 1 = Nada a 7 = Extremamente. Os coeficientes de consistência interna 

(Alfas de Cronbach) foram 0,81 e 0,78 para os afetos positivos e negativos, respectivamente 

(CHAVES, 2003). 

Escala de Atitude Religiosa (EAR-20) (anexo IV): Elaborado originalmente em 

português por Aquino, (2005), o instrumento é composto por 20 itens distribuídos de acordo 

com os componentes da atitude – cognitivos, afetivos e comportamentais –, avaliando as 

atividades relacionadas aos mesmos (por exemplo, sinto-me unido a um ser maior, frequento 

as celebrações de minha religião/espiritualidade, procuro conhecer as doutrinas ou preceitos 

religiosos). Para respondê-lo, a pessoa deve ler cada item e indicar o valor que atribui dentro 

de uma escala intervalar, com os seguintes extremos: 1 = Nunca e 5 = Sempre. Diniz e 

Aquino (2009) indicaram que a escala apresenta quatro domínios que engloba o conhecimento 

religioso, comportamento religioso, sentimento religioso e corporeidade religiosa, 

apresentando uma elevada consistência interna (α=0,91). 

Questionário sócio-demográfico e clínico (QSD) (Apêndice I) – As questões desse 

questionário tiveram por finalidade caracterizar os participantes, versando sobre: sexo, idade, 

grau de escolaridade, renda familiar, situação conjugal, local de residência e dados clínicos 

(tempo de diagnóstico da infecção, tratamento medicamentoso, proporção de células 

CD4
+
/CD8

+
 e existência de doenças oportunistas).  

   

 

5.1.3 Procedimentos éticos 

 

Primeiramente o projeto foi submetido ao comitê de ética do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, sendo aprovado sob o protocolo de nº 

712/10 e folha rosto de nº 411377, bem como à direção do hospital de referência no 

atendimento a pessoas soropositivas ao HIV/AIDS com o fim de solicitar autorização para 

início da pesquisa. Na oportunidade, foi assegurado o anonimato da instituição. A presente 

dissertação seguiu todas as normas que regem a pesquisa envolvendo seres humanos como 

prescreve a Resolução n 196/96. 
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5.1.4 Procedimentos para coleta dos dados  

 

 

Após a autorização do Hospital para a realização da referida pesquisa, iniciou-se a fase 

de coleta de dados. Os participantes foram informados, previamente, a respeito dos objetivos 

e procedimentos da pesquisa, bem como, da confiabilidade dos dados e do anonimato da sua 

colaboração, sendo solicitado ao participante a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II).  

Os instrumentos foram aplicados com os pacientes que são atendidos no Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE). A pesquisa teve uma duração total aproximada de sete 

meses e foi realizada de forma individual. Todos os instrumentos são auto-explicativos, 

exigindo o mínimo de interferência por parte do pesquisador. Entretanto, todos os 

participantes foram instruídos sobre como responder aos instrumentos, sendo explicado 

previamente que não há respostas certas ou erradas e que poderá expressar o que 

verdadeiramente pensa a respeito de cada item. Apenas nos casos em que houve dificuldade 

de compreensão sobre algum item é que o pesquisador auxiliou os respondentes, evitando-se 

emitir qualquer juízo opinativo.   

O tempo de aplicação dos questionários variou de 10 a 55 minutos, tendo em vista o 

nível de escolaridade de alguns participantes que exigiu a leitura detalhada das questões. Em 

todos os casos, os pacientes foram informados que suas respostas seriam confidenciais e 

analisadas em conjunto. Após essa etapa, o pesquisador obteve nos prontuários dos pacientes, 

com a autorização dos mesmos, a contagem mais recente de células CD4
+
 e CD8

+
. 

 

 

5.1.5 Procedimentos para análise dos dados 

 

 

Foram realizadas analises descritivas (médias, desvios padrões, frequências e 

porcentagens) para caracterização do grupo amostral, bem como analises bivariadas – 

correlações de Pearson (r) – com a finalidade de verificar se houve associações entre as 

variáveis. Além desses procedimentos, foi verificada a precisão e adequação das escalas, 

através de analises fatoriais. Estes procedimentos e os dados sociodemográficos foram 

analisados através do Pacote Estatístico para as Ciências Sociais (SPSS, versão 20.0). 
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 Por meio do AMOS (versão 7) procedeu-se uma path analysis (Análise de caminhos) 

para testar o modelo teórico de predição dos índices dos linfócitos representados pela razão 

CD4
+
/CD8

+
. Segundo Byrne (2001), a modelagem de equações estruturais está fundamentada 

em duas ideias: o modelo proposto está sustentado por uma série de regressões e que essas 

regressões são representadas pictoricamente para permitir uma melhor compreensão do 

modelo teórico em estudo.   

 O ajuste do modelo foi avaliado levando em conta os indicadores recomendados pela 

literatura (BYRNE, 2001; GARSON, 2003). A seguir são apresentados os principais 

indicadores:  

- O Qui-quadrado (χ²) é um indicador que verifica se o modelo se ajusta aos dados, valores 

altos são um indicativo de sua inadequação. Pode-se considerar também a razão entre o qui-

quadrado e o grau de liberdade (χ² / g.l.), sendo aceito como bom ajuste índices até 5.  

- Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), consiste em 

medidas de variabilidade explicada pelo modelo, consideram-se os índices iguais ou 

superiores a 0,90 como plausíveis para um bom ajuste (VAN DE VIJVER e LEUNG, 1997).  

- Comparative Fit Index (CFI), que é um índice comparativo, adicional, de ajuste ao modelo, 

com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste. Costumam-se admitir valores 

próximos a 0,90 como expressando um ajuste adequado (BYRNE, 2001). 

- Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança de 

90% (IC90%), é considerada um indicador de ―maldade‖ de ajuste, isto é, valores altos 

indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 

0,08, aceitando-se valores de até 0,10. Já o Pclose testa a hipótese nula de RMSEA, como 

indicativo de modelo ajustado sugere-se que esse índice seja >0,05 (HU e BENTLER, 1999). 

 

 

5.2 Resultados e Discussão 

 

 

A princípio, faz-se necessário discorrer sobre as características sóciodemográficas e 

clínicas da presente pesquisa, tendo em vista o reconhecimento da importância dessas 

variáveis, já que parecem influenciar a vivência e estudo do HIV/AIDS, às vezes, 

determinando a protelação do tratamento ou prejudicando a sua eficácia (MARQUES, 2003). 

Percebe-se que, neste contexto, a expansão da infecção pelo HIV/AIDS na população 

economicamente mais pobre é uma importante característica desta epidemia no Brasil e no 
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mundo (PAIM et al, 2008). Esta tendência foi verificada no presente estudo, pois a amostra 

refletiu a incidência do vírus em uma população com nível sócioeconômico mais baixo 

(83,5% dos pacientes recebiam até dois salários mínimos). Resultados análogos foram 

encontrados nos estudos de Medeiros (2010) e Lazzarotto et al (2008). 

 Corroborando com esse achado, Taquette (2009) relata que um dos contextos 

estruturais de vulnerabilidade para o HIV/AIDS é a infecção de pessoas em situação de 

pobreza, principalmente as mulheres. Semelhantemente, Parker e Camargo Jr (2000) sugerem 

que fatores como as desigualdades econômicas e as menores oportunidades fazem com que as 

mulheres – em especial, aquelas dos segmentos de baixa renda – se tornem extremamente 

vulneráveis à infecção pelo HIV/AIDS. Perez (2011) complementa que em mulheres 

soropositivas de menor poder aquisitivo, há um agravamento no nível de estresse e um maior 

risco de desenvolver transtornos de ansiedade e de humor. 

 Este amplo quadro de vulnerabilidade que acomete as mulheres tem gerado uma 

feminização da epidemia no Brasil, reduzindo à proporção que era de 40 homens para cada 

mulher em 1983 para 1,5/1 em 2010 (BRASIL, 2012). Assim sendo, apesar da predominância 

masculina de pacientes (1,4 homem para cada mulher), este estudo corrobora com a tendência 

nacional de crescimento do número de mulheres acometidas por esta infecção. 

 Nesse sentido, concebe-se que há uma conexão entre o subdesenvolvimento 

econômico e a vulnerabilidade ao HIV/AIDS, que se reflete também na prevalência da baixa 

escolaridade nesta população (PARKER e CAMARGO JR, 2000). No entanto, percebe-se que 

há uma tendência nacional de aumento do nível de escolaridade entre os indivíduos 

notificados com HIV/AIDS (BRASIL, 2012), aspecto este evidenciado na presente pesquisa, 

pois 47% dos participantes possuíam até o ensino fundamental.  

 Outro fator relevante observado é que a maioria dos entrevistados continuou 

exercendo sua profissão (61,7%), o que aponta para a importância da evolução e eficácia da 

terapêutica antirretroviral atual, a qual permite ao paciente trabalhar e manter suas atividades 

(SILVA et al, 2009a). 

No presente estudo, 88% dos entrevistados afirmaram pertencer a alguma religião. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Lazzarotto et al (2008) e Cotton et al (2006), 

com 91% e 80% respectivamente. Lake (2012) ressalta que a religiosidade e a espiritualidade 

são fatores importantes no contexto do HIV/AIDS e que favorecem o processo de adesão ao 

tratamento. 

No tocante à caracterização clínica, foi verificado que 90,4% dos pacientes afirmaram 

tomar os antirretrovirais regularmente, o que ressalta a eficácia das políticas públicas 
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desenvolvidas para o cumprimento do objetivo proposto pela UNAIDS (2012) de alcançar 

100% de adesão à TARV até o ano de 2015. Este alto índice de adesão também pode estar 

relacionado com a pouca presença de infecções oportunistas (IO) relatadas pelos pacientes, 

tendo em vista que 49,6% afirmaram não apresentar IO graves. As mais prevalentes foram: 

tuberculose 17,4%, pneumonia 9,6% e herpes 9,6%. 

Após a introdução da terapia antirretroviral (TARV), o HIV/AIDS, que no início da 

epidemia era caracterizado com uma representação equivalente a uma ―condenação à morte‖, 

passou a ser classificado como uma doença crônica, assim como a diabetes e o câncer. Esta 

alteração tem contribuído não apenas para a extinção deste estereótipo de morte, mas para 

uma melhora significativa na qualidade de vida do portador do vírus, de seus familiares e 

cuidadores (MEDEIROS, 2010). 

 Silva et al (2009a) acrescentam que esta terapia é a mais poderosa arma contra o 

HIV/AIDS, principalmente por apresentar diversos resultados positivos como a manutenção 

da capacidade de trabalho, reinserção social, melhor saúde física e mental. Destaca-se ainda o 

aumento da expectativa de vida dos portadores de HIV/AIDS após a introdução dos 

antirretrovirais (BRASIL, 2012), o que justifica o alto índice de pacientes entrevistados nesta 

dissertação que foram infectados há mais de cinco anos, a saber: 20% adquiriram o vírus há 

no máximo um ano; 19,1% entre um e dois anos; 10,4% de três a quatro anos e 50,4% de 

cinco anos acima. 

 Este prolongamento no tempo de vida pode ser compreendido pela influência dos 

antirretrovirais tanto nos aspectos psicossociais como clínicos do portador de HIV/AIDS. 

Quanto a este segundo aspecto, Silva et al (2009a) afirma que a intervenção medicamentosa 

promove uma diminuição na gravidade da doença e na frequência de internações.  Balestieri 

(2005) complementa que há uma diminuição da carga viral e um aumento da resposta imune, 

o que favorece, conforme descreve Aoki (2005), uma melhor recuperação dos pacientes frente 

às infecções oportunistas. Resultados semelhantes são observados em outros estudos com 

soropositivos para o HIV/AIDS (LEVI et al 2010; MENDES, 2009; ALENCAR et al, 2008; 

ULLA e REMOR, 2002). 

No que diz respeito à contagem dos linfócitos T, verificou-se que os CD4
+
, um dos 

indicadores das condições do sistema imunológico, variou desde 23/mm³ até 1757/mm³ 

(números de células por milímetro cúbico de sangue). Já quanto aos linfócitos T CD8
+
, o 

mínimo foi de 279/mm³ e o máximo de 2887/mm³. Referente à proporção entre as células 

CD4
+
/CD8

+
 houve uma variação de 0,03 a 2,39. Do total de pacientes, apenas 11,3% 

apresentou o CD4
+
/CD8

+ 
maior que um. 
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  Desta forma,  efetuou-se uma ANOVA (teste post hoc de Bonferroni), considerando 

como variável antecedente o tempo de diagnóstico dos pacientes com HIV/AIDS e sua 

relação com o CD4
+
/CD8

+
, como observado na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Médias do CD4
+
/CD8

+ 
em função do tempo de diagnóstico 

 N Média Desvio padrão 

Até um ano 23 0,35 0,21 

De 1 a 2 anos 22 0,52 0,31 

De 3 a 4 anos 12 0,67 0,58 

De 5 acima 58 0,67 0,46 

 

 

 No caso do CD4
+
/CD8

+
, o teste de Bonferroni sugeriu apenas uma diferença, 

especificamente entre os que possuíam um tempo de diagnóstico de até um ano (m=0,35; 

dp=0,21) e os que tinham mais de cinco anos (m=0,67; dp=0,46), sendo o Sistema 

Imunológico destes mais elevados F(3,0)=3,68; p=0,01. 

 Com relação à consistência interna (alfa de Crombach) dos fatores que compõem as 

escalas administradas, verificou-se que a atitude religiosa, bem como seus quatro fatores, 

apresentaram boas medidas, descritas na seguinte ordem: Atitude Religiosa Total (α = 0,92), 

Conhecimento (α = 0,84), Comportamento (α =0,81), Sentimento (α = 0,60) e Corporeidade 

Religiosa (α = 0,88). 

 Os fatores Realização de Sentido e Busca de Sentido apresentaram índices de 

consistência interna satisfatórios (α = 0,73 e α = 0,78, respectivamente). De forma análoga 

ocorreu com os fatores Afetos Positivos (α = 0,82) e Afetos Negativos (α = 0,79). Já o fator 

Percepção do Passado apresentou uma baixa consistência interna (α =0,44), diferentemente 

dos fatores Percepção do Presente (α =0,70) e do Futuro (α =0,72). O baixo valor de 

consistência interna encontrado nos fatores Sentimento Religioso e Percepção do Passado 

citados anteriormente podem ser justificado pela pouca quantidade de itens (3), conforme 

descreve Pasquali (2003). 

 Posteriormente foram verificadas as correlações entre as seguintes variáveis: atitude 

religiosa, percepção ontológica do tempo, afetos e sentido da vida, como evidenciado na 

Tabela 8: 
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Tabela 8: Correlações entre as variáveis: Atitude Religiosa, Percepção Ontológica do tempo, Afetos e 

Sentido da Vida 

2 0,20*          

3 0,07 0,73**         

4 0,35** 0,54** 0,50**        

5 0,00 -0,22* -0,24** -0,39**       

6 0,03 0,26** 0,27** 0,25** -0,13      

7 0,14 0,23* 0,24** 0,25** 0,01 0,76**     

8 0,10 0,24** 0,32** 0,32** -0,06 0,49** 0,45**    

9 -0,01 0,16 0,22* 0,17 -0,03 0,51** 0,56** 0,49**   

10 0,23* 0,49** 0,53** 0,38** -0,31** 0,36** 0,35** 0,23* 0,25**  

11 0,24 0,10 0,04 -0,72 0,18 -0,22* -0,06 0,03 -0,10 -0,18* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01; Identificação das variáveis: 1 = Passado, 2 = Presente, 3 = Futuro, 4 = Afetos 

Positivos, 5 = Afetos Negativos, 6 = Conhecimento Religioso, 7 = Comportamento Religioso, 8 = Corporeidade 

Religiosa, 9 = Sentimento Religioso, 10 = Realização de Sentido, 11 = Busca de Sentido 

 

Após a análise das correlações supracitadas, constatou-se que o índice CD4
+
/CD8

+
 dos 

pacientes em estudo não se correlacionou diretamente com nenhuma variável do estudo, 

apenas com um item do EPOT: ―Ao olhar para o passado, sinto-me realizado com o que já 

alcancei‖ (r = 0,22; p ≤ 0,017). 

 Levando em conta a noopsicossomática proposta pela Logoterapia e Análise 

Existencial de Viktor Frankl (2007), decidiu-se testar um modelo explicativo em que a 

dimensão noética (Atitudes Religiosas e Realização de Sentido) influencia a dimensão 

psicológica (Afetos positivos e percepção do passado), que por sua vez prediz a dimensão 

somática (linfócitos T CD4
+
/CD8

+
) em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Para tanto, o 

modelo foi submetido a uma modelagem de equações estruturais. 

 Os resultados, de forma geral, sugerem para adequabilidade desse modelo, com os 

índices de ajustes plausíveis: χ
2
 (20) = 27,4 (p < 0,01); χ

2
/gl = 1,37; GFI = 0,95; AGFI = 0,91; 

CFI = 0,97 e RMSEA = 0,06 (IC 90% = 0,000 – 0,11); o teste Pclose indicou que o valor do 

RMSEA não é estatisticamente superior ao tomado como ponto de corte, isto é, 0,05 (p = 

0,38). Ressalta-se ainda que todas as saturações (os lambdas, λ) foram estatisticamente 

diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05). O modelo proposto pode ser notado na Figura 16: 
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Figura 16: Modelo teórico para explicar a noopsicossomática em pacientes com HIV 

   

 Dessa forma, pode-se considerar que os círculos representam os fatores latentes e os 

retângulos as variáveis observadas, já as setas indicam a direção do fluxo causal. Destarte, a 

atitude religiosa, como uma variável latente, emerge dos seguintes indicadores: conhecimento 

religioso (λ = 0,87), comportamento religioso (λ = 0,87), sentimento religioso (λ = 0,63) e 

corporeidade religiosa (λ = 0,56). A realização de sentido foi predita pela Atitude religiosa (λ 

= 0,37), esse último se associou diretamente com os afetos positivos (λ = 0,38), que por sua 

vez se relacionou com a satisfação com o passado (λ = 0,35). Por fim o sistema imunológico, 

aferido pela relação CD4
+
/CD8

+
, foi predito por esse mesmo item (λ = 0,16). 

 Considerando o exposto, percebe-se que diversos estudos correlacionais evidenciam 

os efeitos benéficos da religiosidade/espiritualidade (FERREIRA et al, 2011; COTTON et al, 

2006; CASTANHA et al, 2006), do sentido da vida (LITWINCZUK e GROH, 2007; 

LUKAS, 2002) e dos afetos (LIMA, SALDANHA e OLIVEIRA, 2009; FARIA e SEIDL, 

2006; PERGHER et al, 2006) na saúde de pessoas com HIV/AIDS, no entanto, há uma 

carência de estudos explicativos nesta população e que considerem o ser humano em sua 

totalidade biopsiconoética. 



124 

 Tendo em vista que o objetivo geral da presente pesquisa foi testar um modelo teórico 

explicativo da noopsicossomática em pessoas que vivem com HIV/AIDS, concebe-se que os 

resultados reuniram evidencias empíricas acerca da validade do modelo proposto, levando em 

conta os parâmetros de adequação adotados por Byrne (2001) e Garson (2003). 

 

 

5.2.1 Relação entre Atitude religiosa e Realização de Sentido 

  

 

Nesta oportunidade, reitera-se que o construto atitude religiosa – que teve como base a 

ideia proposta por Aquino (2005) – utilizado na presente pesquisa, foi uma variável latente no 

modelo proposto, tendo em vista os índices observados através da path analysis, evidenciado 

nos quatro fatores que o compõe, conforme apresentados a seguir: conhecimento religioso (λ 

= 0,87), comportamento religioso (λ = 0,87), sentimento religioso (λ = 0,63) e corporeidade 

religiosa (λ = 0,56). 

 Destarte, em relação ao primeiro objetivo específico, analisar as relações entre a 

atitude religiosa e a realização de sentido em portadores de HIV/AIDS, verificou-se que a 

realização de sentido foi predita pela atitude religiosa (λ = 0,37), evidenciada na primeira 

relação causal do presente modelo. Seguindo este entendimento, Cotton et al (2006) afirmam 

que a espiritualidade e a religiosidade surgem como questões centrais em pacientes que lidam 

com doenças infecciosas crônicas ou que estão no final da vida, constituindo-se, conforme 

afirmam Silva et al (2009a), um relevante fator de apoio social para o portador e sua família, 

e como acrescentam Resende et al (2008), uma importante estratégia de enfrentamento da 

doença. 

 Nesta perspectiva, Frankl (2009) concebe a religião como mais um fenômeno vivido 

pelo homem, no entanto, acrescenta que para Logoterapia, o logos significa sentido, e entende 

que ser religioso é fazer a pergunta pelo sentido da existência, é ocupar-se com a vontade de 

sentido último, um suprasentido, ou em última análise, a fé religiosa ou a fé no suprasentido. 

 Apesar de religião e psicoterapia apresentarem papeis distintos – a primeira tem por 

objetivo final a salvação da alma, enquanto que a segunda a cura da alma – ambas se tornam 

congruentes, pois mesmo que a religião, em suas intenções primárias, não objetive a cura 

psíquica, como consequência ela não deixa de ter efeitos psico-higiênicos e até 

psicoterapêuticos. De forma análoga e involuntária, a psicoterapia também pode, como 

consequência do processo terapêutico, conduzir o paciente a reencontrar uma fé original, 
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inconsciente e reprimida. Destarte, a religiosidade pode ajudar o homem a encontrar sentido 

na vida (FRANKL, 2009). 

 Considerando o exposto, Fryback e Reinert (1999) relataram em seu estudo com 

pessoas soropositivas para o HIV/AIDS, que os indivíduos percebiam a espiritualidade como 

a ponte entre a desesperança e o sentido na vida. Teixeira (2005) comenta que a 

espiritualidade provoca no homem o exercício de percorrer e captar esse sentido onipresente, 

por isso, pode-se falar de experiência espiritual enquanto movimento e busca do sentido que 

habita na realidade. Saraglou (2003) acrescenta que um dos aspectos da espiritualidade é a 

busca de sentido para a vida, onde postulam um princípio de transcendência ao próprio 

homem e ao que é material. De forma análoga concebe Amatuzzi (2000). 

 Nessa mesma direção, Paiva (2005) define religiosidade como uma atitude perante 

algo ou alguém, e como uma forma de imprimir sentido aos fenômenos percebidos no mundo 

e em si mesmo. De modo semelhante, Frankl (2005) aponta para o fato de que o ser humano 

deve sempre estar dirigido para algo ou alguém distinto dele próprio, isto é, para um sentido a 

realizar, outro ser humano a encontrar e amar ou uma causa à qual consagrar-se. Para a 

Logoterapia, estas virtudes relacionam-se à realização dos valores, estabelecendo-se como 

uma expressão do encontro com o sentido. 

 Nesta perspectiva, pode-se supor que a expressão da atitude religiosa – conhecimento, 

comportamento, sentimento ou corporeidade – está intrinsecamente relacionada à realização 

de valores – criação, experiências ou atitudes – pois esta religiosidade passa a ser vivenciada a 

partir do momento em que o homem transcende a si mesmo (PAIVA, 2005), seja através da 

relação com outro ser humano, ou mesmo relacionando-se com o ―totalmente Outro‖. 

Portanto, esta capacidade de transcendência conduz o homem a encontrar sentido na vida e 

realizar a si mesmo (FRANKL, 2009). 

 Outro fator que, conforme descreve Aquino (2009), está fortemente ligado à 

religiosidade é o sofrimento. Frankl (2011) ressalta que o valor de atitude – a postura do ser 

humano de escolher livremente uma atitude positiva perante o sofrimento inevitável – é a 

mais sublime forma de encontrar sentido para a vida. Ferreira et al, (2011) acrescenta que o 

sofrimento também está relacionado ao processo de adoecimento, principalmente quando se 

trata de uma infecção crônica sem cura, como o HIV/AIDS. 

 Relacionado a esse sofrimento no contexto da pessoa que vive com HIV/AIDS está a 

representação da morte e a consciência da finitude da vida. Moreira e Holanda (2010) 

afirmam que ao tomar conhecimento da morte, as pessoas têm diante de si uma situação de 

dor e sofrimento. Espírito Santo (2011) comenta que o diagnóstico positivo para o HIV/AIDS 



126 

causa uma sensação de falta de esperança, relacionada à forte representação social desta 

patologia ligada à morte. No entanto, percebeu-se no referido estudo que este sofrimento 

relacionado à finitude da vida conduziu os pacientes para o encontro de sentido. 

 Neta perspectiva, Litwinczuk e Groh (2010) acrescentam que o caráter incerto e 

permanente do HIV pode levar a alterações na forma como a pessoa percebe o seu significado 

na vida, uma vez que a vida está ameaçada. Frankl (2008) concebe que a morte pode ser um 

dos aspectos que conduz o homem a se perguntar pelo sentido de sua existência, posto que a 

vida tem sentido independente da sua brevidade ou longevidade.  

 Destarte, esta possibilidade de dizer sim à vida apesar da transitoriedade, de acordo 

com Frankl (2007), é o que a filosofia existencial chama de ―heroísmo trágico‖, isto é, a 

capacidade de encontrar sentido na vida diante da finitude da existência. É precisamente por 

se ter consciência de que a vida é única e irrepetível que o homem deve assumir a 

responsabilidade por seus atos, realizando o sentido de cada momento. Assim sendo, sugere-

se que fatores comumente relacionados à religiosidade como o sofrimento e a morte – tão 

presentes no contexto do HIV/AIDS – podem conduzir o homem a encontrar sentido para a 

vida.  

 Considerando o exposto, concebe-se que há uma intrínseca relação entre a atitude 

religiosa e a realização de sentido, como observado no estudo de Carson e Green (1992). 

Aquino (2009) relata que em seu estudo a correlação mais forte obtida foi entre estas duas 

variáveis. De forma semelhante foi observado na presente dissertação, onde a realização de 

sentido esteve correlacionada com os quatro domínios da atitude religiosa, sendo 

Conhecimento (r= 0,36; p<0,01), Comportamento (r = 0,35; p<0,01), Sentimento (r = 0,25; 

p<0,01) e Corporeidade Religiosa (r = 0,23; p<0,05), corroborando com a relação causal entre 

a atitude religiosa e a realização de sentido encontrada no presente modelo.  

 Assim sendo, Aquino et al (2009) descrevem que a atitude religiosa pode ser 

considerada a expressão ou o ato de possuir crença em algo superior, de forma a encontrar 

sentidos na vida e, em geral, conduz a uma cosmovisão mais otimista, pela qual o homem 

interpreta a sua própria existência como uma missão, facilitando então a percepção de um 

sentido para a sua vida. Considerando o que se comentou, é possível dizer que a atitude 

religiosa é um preditor satisfatório de realização de sentido. 
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5.3.2 Relação entre Realização de Sentido e Afetos Positivos 

 

  

 No que diz respeito ao segundo objetivo específico – verificar a relação entre a 

realização de sentido e os afetos em portadores de HIV/AIDS –, observou-se que a realização 

de sentido se associou diretamente com os afetos positivos (λ = 0,38). Nesta perspectiva, 

pode-se sugerir que a relação entre estes dois fatores decorre das escolhas do homem perante 

as situações da vida, isto é, aquilo para o qual ele está intencionado. 

 Considerando o exposto, Frankl (2011) afirma que ao fazer da felicidade uma 

intenção, perde-se de vista o motivo, a razão para ser feliz e, consequentemente, a felicidade 

acaba por desaparecer, pois, o prazer, mais do que a finalidade básica dos esforços humanos, 

deve ser um efeito da realização de sentido, portanto, quanto mais o homem busca o prazer 

em si mesmo, mais reforçará seu vazio existencial. Nessa direção, Pereira (2007) acrescenta 

que o vazio existencial promovido pela frustração da vontade de sentido pode conduzir o 

homem a uma busca pelo prazer.  

 Assim sendo, Frankl (1991) ressalta que o vazio existencial se manifesta por meio do 

tédio, da falta de interesse e da indiferença, o que pode ocasionar transtornos psicossociais 

como a drogadição, agressão e a depressão. Teixeira (2006) comenta que este vazio interior 

engloba um sentimento generalizado de falta de sentido, vivido com inércia, aborrecimento e 

apatia. De forma semelhante, Albuquerque e Tróccoli (2004) afirmam que o afeto negativo 

alude a um estado de distração, que inclui sentimentos desagradáveis como a depressão, 

ansiedade, raiva, vergonha, entre outros. 

  Seguindo este entendimento, Aguiar (2011) relata em seu estudo que vazio existencial 

se correlacionou positivamente com a ansiedade e com a depressão, evidenciando que o vazio 

existencial pode ser uma medida que prediz afetos negativos. Esta ideia justifica a forte 

correlação negativa encontrada na presente dissertação entre a realização de sentido e o afeto 

negativo (r = -0,31; p<0,01), sugerindo que quanto maior a realização de sentido, menor o 

índice de afeto negativo.  Resultado semelhante foi observado no estudo de Waibserg e Starr 

(1999), onde ocorreram associações inversas entre o sentido da vida e a depressão.  

 Em contrapartida, Frankl (2011) comenta que quanto mais o homem busca sentido, 

mais se sente realizado, e consequentemente, encontra prazer. Deste modo, se existe um 

motivo para ser feliz, um sentido a realizar, a felicidade se apresenta de forma automática e 

espontânea. Nessa mesma direção, Aquino (2011) relata que para a Logoterapia a 

autorealização é uma consequência da autotranscendência, pois na medida em que o homem 
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está voltado para além de si, que não há uma preocupação com o próprio realizar-se, então ele 

pode se sentir realizado. 

 Mediante o exposto, observou-se no presente estudo uma correlação positiva entre a 

realização de sentido e os afetos positivos (r = 0,33; p<0,01). Resultado semelhante foi 

encontrado por Steger e cols. (2006), que observaram uma moderada correlação positiva entre 

presença de sentido e satisfação com a vida, isto é, quanto maior a presença de sentido na 

vida, maior será sua satisfação. Estes resultados reforçam a validade da relação causal 

encontrada no presente modelo entre a realização de sentido e os afetos positivos. 

 Assim sendo, concebe-se que o sentido da vida pode se constituir como um fator 

protetor para a saúde por promover o bem estar psicológico, tendo em vista que, conforme 

descrevem alguns autores (SILVA FILHO et al, 2012; LINARES et al, 2008; LESERMAN, 

2008) o estado afetivo está associado ao funcionamento do sistema imunológico.  

 

 

5.3.3 Relação entre Afetos Positivos e Passado 

 

 

 Quanto ao terceiro objetivo específico, averiguar a interação entre os afetos positivos e 

a percepção do passado em portadores de HIV/AIDS, os resultados apontaram para uma 

relação direta entre estas duas variáveis (λ = 0,35), observada na terceira relação causal 

presente no modelo proposto. Considerando este dado, pode-se supor que os afetos 

condicionam a visão do passado, pois, nesta amostra, os pacientes que apresentaram maiores 

índices de afetos positivos estiveram associados a uma percepção positiva do passado. 

 Esta importância do passado pode ser compreendida com base na teoria de Frankl 

(2007), ao afirmar que só a partir da transitoriedade da vida que o homem pode realizar 

sentido. Assim sendo, quando as possibilidades de sentido oferecidas pela situação se 

concretizam, elas deixam de ser transitórias e se transformam em realização, isto é, estão 

feitas ―de uma vez e para sempre‖, para toda a eternidade, tornando-se passado. 

 Desta forma, Frankl (2007) concebe o passado como a dimensão mais segura do ser 

humano, pois nele, o homem preserva todos os valores realizados em sua existência. Assim 

sendo, tudo que foi realizado, que está no passado, continua a existir independentemente da 

atenção que lhe seja dada ou até mesmo da própria existência da pessoa. Por isso, para Frankl 

(2005) apenas as possibilidades – a oportunidade de tomar uma atitude com relação à situação 

atual – são passageiras. 
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 Seguindo este entendimento, ressalta-se que para Frankl (2007) o futuro ―não é‖, pois 

ainda não existe, mas o passado é a pura realidade, portanto, concebe-se que no futuro o 

homem pode vir a modificar a si mesmo, mas o passado é definitivo. O autor em foco afirma 

que os valores já realizados – as ações praticadas, as obras realizadas, os amores amados, os 

sofrimentos corajosamente sofridos – não podem ser perdidos, o que é um conforto e alívio, 

mas também não podem ser corrigidos – o que é um alerta e uma advertência. Por isso, a 

logoterapia apresenta não só um ―otimismo do passado‖ (em contraste com o 

existencialismo), mas também um ―ativismo do futuro‖ (em contraste com o ―fatalismo da 

eternidade‖ do quietismo). 

 Deste modo, se cada realização fica para sempre armazenada no passado, é importante 

decidir no presente o que se pretende eternizar. Desta forma, o passado está fixado, sendo, 

portanto, seguro, ao passo que o futuro está em aberto, deparando-se, por conseguinte, à 

responsabilidade do homem em escolher, em tomar uma atitude frente às possibilidades 

apresentadas pela vida (FRANKL, 2007). 

 Ao relacionar esta perspectiva do passado com os afetos, Frankl (1992) comenta que 

no caso de uma depressão endógena – também descrita como uma ―baixa vital‖ – ocorre uma 

redução no estado emocional que, consequentemente, pode causar uma alteração na forma 

como se observa o passado. O autor em foco descreve que é como se o paciente observasse 

seu passado através de uma lupa aumentada e deformativa, distorcendo sua percepção. 

 Semelhantemente Knapp (2004) concebe que apesar das dificuldades de memória, 

pacientes depressivos lembram-se bem de eventos negativos. Nessa mesma direção, Bower 

(1981) observou em seu estudo que o estado emocional está diretamente associado à 

memória, portanto, um estado afetivo deprimido distorce a memória, evocando seletivamente 

exemplos de fracasso no passado, antagonicamente, um estado positivo de humor associa-se a 

uma melhor perspectiva do passado.  

 Pergher et al (2006) denominam esta relação de Mood-Congruent Memory (MCM), 

que pode ser definida como a tendência de codificar ou recordar materiais que possuem uma 

valência consistente com o estado afetivo em que a pessoa se encontra. Isto significa que um 

indivíduo que está num estado afetivo de alegria irá codificar e/ou recordar mais facilmente, e 

em maior número, a informação que contenha um afeto positivo. Seligman e 

Csikszentmihalyi (2000) complementam que as emoções positivas – como satisfação, 

contentamento, realização, orgulho e serenidade – podem estar relacionadas ao passado. 

 Considerando o exposto, pode-se justificar a direta interação descrita no presente 

estudo entre os afetos positivos e a percepção do passado, conforme verificado no modelo 
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proposto. Destaca-se ainda o fato de que além desta relação causal, foi observada uma 

correlação positiva entre estes dois fatores na amostra estudada (r = 0,35; p<0,01), o que 

reforça a ideia de que os afetos positivos podem predizer a percepção do passado. 

 

 

5.3.4 Relação entre a Percepção do Passado e CD4
+
/CD8

+
 

 

 

 Referindo-se ao quarto objetivo específico, analisar a influência do passado no nível 

de CD4
+
/CD8

+
 em portadores de HIV/AIDS, percebeu-se que o sistema imunológico, aferido 

pela relação CD4
+
/CD8

+
, foi predito pelo fator percepção do passado (λ = 0,16), como 

demonstra a quarta relação do modelo proposto. Desta forma, concebe-se que a forma como o 

paciente percebe seu passado pode repercutir no funcionamento de seu sistema imunológico. 

 Corroborando o que se comentou, Nauert (2011) destaca que a atitude das pessoas 

sobre eventos passados repercute em sua saúde e qualidade de vida, portanto, evocar 

lembranças do passado em um contexto positivo pode ser um fator que favorece um melhor 

estado de saúde. Nessa mesma direção, um estudo desenvolvido por Hamilton et al (2003) 

apontou para o fato de que na amostra estudada – pessoas que tinham problemas cardíacos – 

uma percepção positiva do passado gerou condutas saudáveis e de proteção para a saúde.  

 De forma semelhante, Oyanadel e Buela-Casal (2011) descreveram através de sua 

pesquisa que as pessoas orientadas por uma visão negativa do passado apresentaram uma 

correlação negativa com todos os domínios da saúde física e mental investigada. Portanto, 

pode-se supor que quanto pior a percepção do passado apresentada, pior será o estado de 

saúde da pessoa. 

 Levando em consideração que, conforme informado no tópico anterior, a percepção do 

passado está diretamente relacionada com o estado emocional, Elisabeth Lukas (1990) afirma 

que um estado afetivo deteriorado enfraquece o estado imunológico do ser humano. Assim 

sendo, concebe-se que o funcionamento do sistema imune depende, entre outros fatores, do 

estado afetivo. 

 Esta interação pode ser corroborada pela psiconeuroimunologia, através de uma 

interrelação da qual fazem parte os aspectos psíquicos (as respostas emocionais), os Sistemas 

Nervoso Central, Endócrino e Imunológico. Nesta perspectiva, Ulla e Remor (2002) 

comentam que as emoções podem exercer uma considerável influência sobre as atividades 

neuroendócrinas e imunitárias, por conseguinte, sobre o estado de saúde. 
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 Destarte, Amâncio et al (2010) comentam que as respostas emocionais podem causar a 

morte de linfócitos responsáveis pela defesa do organismo ou alterações nas funções de 

células imunológicas, bem como a diminuição da produção de citocinas e falha na regulação 

da resposta imune frente a diferentes patógenos. Esta imunossupressão causada por fatores 

emocionais foi observada em diversos estudos (SILVA FILHO et al, 2012; LINARES et al, 

2008; CASTANHA et al, 2006; WOODS et al, 1999).  

 Nesta perspectiva, Frankl (2007) ressalta que não apenas a situação imunológica 

depende da situação afetiva, mas que também a situação afetiva está vinculada a motivação. 

Lukas (1989) comenta que a busca da pessoa por um sentido é a principal força motivadora 

do ser humano. Desta forma, concebe-se que a orientação do homem para o sentido torna-se 

um fator, não apenas de proteção à saúde, mas de sobrevivência. 

 Considerando o exposto, Frankl (2007) concebe que esta repercussão da percepção do 

passado na saúde, pode ser justificada à luz da logoterapia, pois, conforme descrito nos 

tópicos anteriores, a dimensão espiritual, representada pela interação entre a atitude religiosa e 

a realização de sentido (primeira relação causal do modelo proposto), associou-se diretamente 

com a situação afetiva, já que na medida em que o homem realiza sentido, ele pode se sentir 

verdadeiramente feliz (segunda relação causal); consequentemente, um estado de humor 

positivo relacionou-se a uma perspectiva positiva do passado (terceira relação causal); desta 

forma, sugere-se que uma percepção positiva do passado é um fator preditor para melhores 

índices de CD4
+
/CD8

+
 em pessoas que vivem com HIV/AIDS (quarta relação causal). 

 Assim, a relação entre o sentido da vida e a saúde, descrita através do modelo teórico 

proposto, corrobora a noopsicossomática em portadores de HIV/AIDS. Dessa forma, 

configura uma importante contribuição de Frankl (2007) não apenas para a psicologia clínica, 

mas para as diversas áreas envolvidas nesse contexto, já que pode ser considerado um 

aceitável preditor de saúde física e mental. 

 

 

5.3 Considerações Finais 

 

 

 De forma geral, concebe-se que o presente trabalho reuniu evidências empíricas acerca 

da adequação do modelo teórico da noopsicossomática em pacientes que vivem com 

HIV/AIDS. Destarte, confia-se que todos os objetivos foram alcançados, como pode ser 
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constatado a partir dos resultados previamente apresentados das relações entre as dimensões 

noética, psíquica e somática. 

 Considerando o exposto, poder-se-ia sugerir que a religiosidade/espiritualidade, o 

sentido da vida e os afetos estão relacionados com o fenômeno da infecção pelo HIV/AIDS. 

Assim sendo, o presente estudo buscou testar um modelo teórico proposto por Frankl (2007; 

LUKAS, 1990) que explica a dinâmica da noopsicossomática em pessoas que vivem com 

HIV/AIDS. Portanto, isto implicou fazer uma análise de como a dimensão espiritual 

(representada pela atitude religiosa e o fator realização de sentido do Questionário de Sentido 

da Vida), influenciou a dimensão psíquica (afetos positivos e fator passado da Escala de 

Percepção Ontológica do Tempo) e, consequentemente, a dimensão somática (funcionamento 

do sistema imunológico através do nível de células CD4
+
/CD8

+
).  

 Nesta oportunidade, reitera-se que não se pretendeu reduzir as dimensões supracitadas 

aos fatores aqui utilizados, tendo em vista que são construtos bastante amplos e complexos. 

Todavia, cada fator foi utilizado como uma representação da interação ocorrida na 

noopsicossomática em pessoas soropositivas para o HIV/AIDS, conforme evidenciado no 

modelo testado. 

 De forma semelhante, cabe ressaltar que não foi objetivo desta pesquisa generalizar os 

resultados obtidos, mas testar empiricamente a validade do modelo teórico proposto por 

Frankl sobre a noopsicossomática no contexto da saúde. Também há que se considerar que as 

análises foram de natureza exploratória e se contou com uma amostra reduzida – em 

comparação à grande quantidade de pessoas que vivem com HIV/AIDS no Estado da Paraíba 

–, específica e constituída por conveniência. 

 Uma vez evidenciada a viabilidade do modelo proposto, pode-se sugerir a sua 

utilização como mais um subsídio para os profissionais de saúde. Uma prova disto foi 

observada em um fato ocorrido na coleta de dados da pesquisa, em que uma paciente – que 

integrou a amostra – a mais de um ano se recusara a fazer uso da terapia antirretroviral, 

mesmo com a insistência da equipe de saúde do hospital, chegando a afirmar: ―duvido que 

alguém me faça tomar a medicação‖. Porém, em uma única sessão terapêutica com uma das 

pesquisadoras que colaboraram com o estudo, a paciente relata que não tem muito interesse 

pela vida, mas algo a motivava a viver, que era sua filha de oito anos, a quem amava muito. 

 A entrevistada relata que sua filha dependia bastante dela, mas a fazia sentir-se muito 

bem. Ao ser questionada pela pesquisadora se a não ingestão da medicação a ajudaria a cuidar 

da filha, a paciente reconhece que provavelmente diminuiria seu tempo de vida, então, sem 

que fosse pedido, ela  mesma chegou a conclusão de que iria começar a tomar a medicação, 
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pois queria prolongar ao máximo sua vida para assim cuidar de sua filha. Mais uma vez o 

sentido, neste caso o amor à filha, conduziu a paciente à ―cura‖ e foi um fator protetor para a 

saúde. 

 Destarte, a atual dissertação apresenta uma perspectiva salutogênica de abordagem à 

pessoa acometida por uma doença infecciosa crônica. Corroborando a concepção de Frankl 

(1992) quando resalta que ―en resumidas cuentas, se ve evidente que no solo la situación de 

inmunidad depende de la situación afectiva, si non que también la situación afectiva depende 

de la motivación‖ (p. 121). 

 Evidencia-se, também, a contribuição da presente pesquisa quanto ao reconhecimento 

de que fatores como religiosidade/espiritualidade e o sentido da vida são relevantes no 

contexto do HIV/AIDS, e por que não dizer, da saúde como um todo. Esta percepção 

confronta, sobretudo, a atual abordagem prestada pelos profissionais de saúde, que muitas 

vezes negligenciam a existência destas variáveis, tão importantes para o paciente. 

 Uma questão que pode contribuir para a negligência ou desvalorização da dimensão 

espiritual como parte integrante do processo saúde-doença é a carência de disciplinas 

acadêmicas nas escolas de ciências da saúde que sejam direcionadas à temática. Como 

consequência, os profissionais não são capacitados para lidar com estas demandas durante sua 

prática assistencial. 

 Nesta perspectiva, concebe-se que a religiosidade/espiritualidade ou a necessidade de 

encontrar sentido para a vida podem se manifestar no contexto de adoecimento. Deste modo, 

reforça-se a necessidade de os profissionais de saúde estarem atentos ao surgimento destes 

conteúdos, tendo em vista que podem estar vinculados a aspectos que facilitam o processo 

terapêutico como: apoio social e emocional; adesão ao tratamento; melhor qualidade de vida; 

auxilio na resolução de conflitos existenciais; encontro do sentido frente ao sofrimento 

inevitável; auxilio no enfrentamento da doença, entre outros. Ressalta-se que, ao negligenciar 

estas variáveis, não apenas deixa-se de desfrutar dos benefícios por elas gerados, mas aborda-

se o paciente de forma incompleta. 

 Convém salientar que, não se pretende com isto, fazer uma apologia a alguma crença 

ou religião, pois o direito e a crença do paciente devem ser respeitados acima de tudo, bem 

como o papel do profissional de saúde não deve ser o de um sacerdote, contudo, a ideia de 

que a religiosidade/espiritualidade e o sentido da vida são antagônicos às práticas de saúde 

não pode mais ser usada como argumento para a não inclusão destas variáveis enquanto 

disciplina acadêmica e como parte integrante da assistência clínica prestada aos pacientes, ou 

até mesmo como uma terapia alternativa e complementar. 
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 Prova disto é que em diversos países, como África do Sul, Congo e Haiti, as 

instituições religiosas – através de parcerias com os órgãos governamentais – desempenham 

um papel fundamental no plano assistencial aos portadores do HIV/AIDS, por oferecer apoio 

social, emocional e espiritual, tanto para o paciente, como para sua família e cuidadores. 

 Destarte, ressalta-se a relevância desse estudo por se propor a testar um modelo 

explicativo que aborde a influência da dimensão espiritual do homem em sua saúde. Contudo, 

cabe apresentar algumas sugestões de pesquisas futuras que possam contribuir com os 

conhecimentos previamente relatados, preenchendo as lacunas existentes ou oferecendo força 

de evidências para os ora apresentados. Assim sendo, considera-se importante reaplicar o 

estudo para comprovar de fato o modelo testado. 

Sugere-se também verificar a adequação do modelo da noopsicossomática em outras 

populações, tanto no contexto da saúde, como em pessoas que não apresentam patologias. 

Além disto, faz-se importante verificar outras formas de medir a dimensão noética, além da 

atitude religiosa e da realização de sentido, através de fatores como recursos noológicos, o 

coping religioso espiritual ou o bem estar espiritual. 

 Outra sugestão é o desenvolvimento de uma proposta de intervenção que vise dotar os 

profissionais de saúde não apenas de uma habilidade para lidar com questões relacionadas à 

dimensão espiritual do homem, mas para encontrar sentido em sua própria atividade. Do 

mesmo modo, o desenvolvimento de uma intervenção prática com os pacientes é fundamental 

para reforçar a adequação do modelo proposto e a importância do sentido da vida para a 

saúde, podendo citar como exemplo a aplicação de um estudo de controle com base na 

Logoterapia. 

 Considerando o exposto, a presente pesquisa aponta para a necessidade de elaboração 

de políticas públicas que englobem não apenas os determinantes psicossociais e clínicos 

relacionados ao contexto do HIV/AIDS, mas que considerem o paciente de forma integral, 

incluindo a dimensão genuinamente humana, a noética (espiritual). 

 Por fim, concebe-se que há no homem uma capacidade de transcender ao próprio 

destino, de transformar uma profunda dor, em um triunfo pessoal através da realização de 

sentido. Por isto, por mais paradoxal que pareça, o sentido é uma condição sine qua non para 

a saúde e para a sobrevivência. 
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APENDICE I – QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

Gostaria de caracterizar os participantes desse estudo. Não será necessário que você se 

identifique. Todas as respostas serão analisadas no conjunto.  

 

1. Idade:       anos               2. Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino   

3. Situação Conjugal  4. Cidade      

5. Profissão:      6. Renda Familiar:      

7. Religião:       

8. Escolaridade 

(   ) Sem grau de escolaridade   (   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Fundamental incompleto   (   ) Ensino Superior Incompleto  

(   ) Ensino Fundamental completo    (   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto        (   ) Pós-Graduação  

 

09. Tempo de diagnóstico:        

 

10. Faz uso de da medicação (Coquetel)?  (   ) Sim   (   ) Não 

10.1 Caso sim, quais? 

            

             

 

11. Já teve alguma(s) doença(s) oportunista(s)? Quais? 

            

            

             



161 

APENDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado (a) Senhor(a) 

Esta pesquisa é sobre Proposta de um modelo teórico para explicar a noopsicossomática em pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, sob a responsabilidade de Alisson de Meneses Pontes, aluno do Programa de Pós-

Graduacão em Ciências das Religiões da Universidade da Paraíba - UFPB, sob a orientação do Prof. Dr. Thiago 

Antônio Avellar de Aquino e Co-orientação da Profª. Drª. Patrícia Nunes da Fonseca. 

O objetivo principal deste estudo é testar um modelo teórico que explica a noopsicossomática em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. Além do geral, tem-se por objetivos específicos: analisar a correlação entre 

Religiosidade e Sentido de Vida em portadores de HIV/AIDS; verificar a correlação entre Religiosidade e Afetos 

em portadores de HIV/AIDS; investigar a influência da noopsicossomática no nível de CD4+/CD8+ de portadores 

de HIV/AIDS. A finalidade deste trabalho é contribuir para abordagem interventiva que aborde o paciente de 

forma integral, considerando sua dimensão noética (espiritual) através do modelo da noopsicossomática.  

Solicitamos a sua colaboração para a aplicação do Questionário sóciodemográfico, Escala de Afetos 

Positivos e Negativos, Questionário de Sentido de Vida, Escala de Percepção Ontológica do tempo e a Escala de 

Atitude Religiosa, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área 

da saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis, para sua saúde. Este estudo foi submetido ao 

comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, localizado no 4º andar do Campus I da 

UFPB, CEP 58059-900. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) Senhor(a) não é obrigado(a) 

a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante ou Responsável legal 

____________________________________________         Polegar 

Assinatura da Testemunha                                                                                                                         

 

Atenciosamente, 

     __________________________________________ 

                   Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, 

favor ligar para Psicólogo, Mestrando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba.vAlisson 

de Meneses Pontes. End. Av. Tertuliano de Castro, nº 101 – Ap. 503, Bessa. João Pessoa/PB – Brasil. E-mail: 

alisson.mpontes@hotmail.com. Telefone: (83) 8816-8882. 
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Anexo I: Questionário de Sentido de Vida (QSV) 

Por favor, pense por um momento sobre o que faz com que sua vida seja importante 

para você. Por favor, responda as sentenças seguintes de modo verdadeiro e com o 

máximo de cuidado que você puder. Também se lembre de que estas questões muito 

subjetivas e que não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda de acordo 

com a seguinte escala: 

Totalmente 

Falso 

Geralmente 

Falso 

Parcialmente 

Falso 

Nem 

verdadeiro 

nem Falso 

Parcialmente 

Verdadeiro 

Geralmente 

Verdadeiro 

Absolutamente 

Verdade 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. ____ Eu compreendo o sentido da minha vida. 

2. ____ Eu estou procurando alguma coisa que faça com que minha vida tenha sentido. 

3. ____ Eu sempre estou em busca do sentido da minha vida. 

4. ____ Minha vida tem um sentido claro. 

5. ____ Eu tenho uma boa consciência do que faz minha vida ter sentido. 

6. ____ Eu descobri um sentido de vida satisfatório. 

7. ____ Eu estou sempre procurando por algo que faça com que minha vida seja significante. 

8. ____ Eu estou buscando um significado ou missão para minha vida. 

9. ____ Minha vida não tem um propósito claro. 

10. ____ Eu estou procurando um sentido em minha vida.  
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Anexo II: Escala de Percepção Ontológica do Tempo (EPOT) 

 

 
INSTRUÇÕES: Para cada afirmação sobre o passado, o presente e o futuro, indique o grau de 

concordância/discordância que se aproxime mais de sua experiência pessoal: 

 

 

Ao olhar para o passado: 

D
is
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d

o
 

to
ta

lm
e
n

te
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is
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 d
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n
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n
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r
d

o
 

to
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lm
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n
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1. Sinto-me realizado(a) com o que já alcancei. 1 2 3 4 5 

2. Percebo que tenho evoluído para aquilo que sempre quis ser. 1 2 3 4 5 

3. Faria tudo outra vez. 1 2 3 4 5 

Ao olhar para o presente:      

4. Vejo sempre um motivo para estar no mundo 1 2 3 4 5 

5. Concebo que estou realizando tarefas significativas. 1 2 3 4 5 

6. Encontro sempre uma razão para levantar-me da cama pela manhã. 1 2 3 4 5 

Ao olhar para o futuro:      

7. Vejo muitas possibilidades de escolha. 1 2 3 4 5 

8. Percebo uma razão pela qual viver. 1 2 3 4 5 

9. Vejo que tenho um ideal ou um sonho a ser realizado. 1 2 3 4 5 

Ao olhar para a minha vida como um todo:      

10.  Tenho que admitir que há uma grande distância entre quem ―eu 

sou‖ e quem ―eu poderia ser‖. 
1 2 3 4 5 
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Anexo III: Escala de Afetos Positivos e Negativos (EAPN) 
 

 

INSTRUÇÕES. A seguir você encontrará uma lista com dez estados emocionais. Para cada 

uma deles, pedimos-lhe que indique o quanto você o tem experimentado ultimamente. 

Faça isso escrevendo um número no espaço ao lado de cada emoção / adjetivo, segundo a 

escala de resposta abaixo, de acordo com a sua opinião. Por favor, seja o mais sincero e 

honesto possível nas suas respostas. 

 

       

1 

Nada 

2 

Muito 

pouco 

3 

Pouco 

4 

Mais ou 

menos 

5 

Bastante 

6 

Muito 

7 

Extremamente 

 

 

                  

 

01. _____ Feliz 

02. _____ Deprimido 

03. _____ Satisfeito 

04. _____ Frustrado 

05. _____ Raivoso 

06. _____ Divertido 

07. _____ Preocupado 

08. _____ Otimista 

09. _____ Infeliz 

10. _____ Alegre 
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Anexo IV: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ATITUDE RELIGIOSA 

Abaixo estão listadas algumas afirmações sobre religiosidade e fé. Assinale a alternativa que 

mais corresponde a sua pessoa, utilizando a escala de resposta abaixo. Não deixe de responder a 

nenhum item. 

 

 

 

N
u

n
c
a

 

R
a
r
a
m

e
n

te
 

À
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e
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te
 

S
e
m

p
r
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01. Leio as escrituras sagradas (bíblia ou outro livro sagrado). 1 2 3 4 5 

02. Costumo ler os livros que falam sobre religiosidade. 1 2 3 4 5 

03. Procuro conhecer as doutrinas ou preceitos da minha religião/religiosidade. 1 2 3 4 5 

04 Participo de debates sobre assuntos que dizem respeito à 

religião/religiosidade 
1 2 3 4 5 

05. Converso com a minha família sobre assuntos religiosos. 1 2 3 4 5 

06. Assisto programas de televisão sobre assuntos religiosos. 1 2 3 4 5 

07. Converso com os meus amigos sobre as minhas experiências religiosas. 1 2 3 4 5 

08. A religião/religiosidade influencia nas minhas decisões sobre o que eu devo 

fazer. 
1 2 3 4 5 

09. Participo das orações coletivas da minha religião/religiosidade. 1 2 3 4 5 

10. Frequento as celebrações da minha religião/religiosidade (missas, cultos...).  1 2 3 4 5 

11. Faço orações pessoais (comunicações espontâneas com Deus). 1 2 3 4 5 

12. Ajo de acordo com o que a minha religião/religiosidade prescreve como 

sendo correto.  
1 2 3 4 5 

13. Extravaso a tristeza ou alegria através de músicas religiosas. 1 2 3 4 5 

14. Sinto-me unido a um ―Ser‖ maior (Deus). 1 2 3 4 5 

15. Quando entro numa igreja ou templo, despertam-me emoções. 1 2 3 4 5 

16. Costumo levantar os braços em momentos de louvores. 1 2 3 4 5 

17. Ajoelho-me para fazer minha oração pessoal com Deus. 1 2 3 4 5 

18. Bato palmas nos momentos dos cânticos religiosos. 1 2 3 4 5 

19. Faço movimentos corporais para expressar a minha união com Deus. 1 2 3 4 5 

20. Danço com as músicas religiosas nas ocasiões de contemplações. 1 2 3 4 5 

 

 


