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RESUMO 

 

Os fenómenos de estigmatização e de exclusão social associados ao VIH/sida, bem 

como o aumento da taxa de sobrevida dos doentes infetados, em resultado dos avanços 

da medicina e do surgimento de novos fármacos, exigem, do doente, um esforço de 

reestruturação pessoal, em ordem à sua reintegração social e, da sociedade, serviços de 

suporte que colmatem a ausência ou insuficiência  de apoio por parte das famílias.  

Neste âmbito, e no plano das Políticas Públicas, surgem os Serviços de Proximidade 

integrados no domínio da Ação Social e nos quais se enquadra o Apoio Residencial a 

pessoas infetadas com VIH/sida, sobre o qual incide o presente trabalho. 

O estudo foi aplicado aos utentes da Residência Santa Rita de Cássia e a metodologia 

adotada inspira-se na Grounded Theory, associada ao estudo de caso. A técnica de 

recolha de dados foi a entrevista, complementada com a análise documental. 

O objetivo geral da pesquisa é tentar compreender a perceção e perspetivas dos utentes 

em relação ao Apoio Residencial e as suas necessidades e aspirações futuras. O objetivo 

específico é tentar compreender em que dimensão/dimensões do Apoio Residencial os 

utentes sentem necessidade de mudanças. 

O estudo efetuado evidencia sentimentos de segurança por parte dos residentes  e a 

perceção de que lhes é dada atenção, o que poderá pressupor que acreditam que são 

cuidados e respeitados. A perspetiva de permanência na Residência e a ausência de 

necessidade de alterações são, também, evidenciadas. 

 

Palavras – chave: HIV/sida; estigma; discriminação; exclusão social; apoio residencial; 

suporte social 

 

 

 



Apoio Residencial a Pessoas Infetadas com VIH/sida:                                                                                                                                                                                                                                                        
o caso da Residência Santa Rita de Cássia                                                                                                                                                                                                                             

Maria José Ferreira                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The phenomena of stigmatization and social exclusion associated with HIV/AIDS, as well 

as the fact that the survival rate of infected patients is getting higher as a result of medical 

advances and of the emergence of new medicines require from the patient an effort of 

personal restructuring in order to his social reintegration and require from the society 

social support services which might compensate the lack or insufficient family support. 

In this context, and in terms of public policies, there are proximity services integrated in 

the Social Action field which include Residential Care for HIV/AIDS infected people. The 

Residential Care for this population is precisely the focus of the present work. 

This study was applied to the users of the Santa Rita de Cássia Residence and the 

adopted methodology was based on the Grounded Theory, associated with the case 

study. The interview, together with the document analysis, was the used technique of data 

collection. 

The general objective of the research is the tentative understanding of the users’ 

perceptions and perspectives on the Residential Care and their needs and future 

aspirations. The specific objective is the tentative understanding of Residential Care 

aspects regarding which the users feel the need of change. 

This study puts in evidence the residents’ security feelings and their perception that they 

are given attention. That might imply they believe they are respected and cared for. The 

perspective of living in Residence on a permanent basis and the lack of need for changes 

is also highlighted. 

 

Key words: HIV/AIDS, stigma, discrimination, social exclusion, residential support, social 

support 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito do Mestrado em Política Social, do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e pretende abordar o 

Apoio Residencial a pessoas infetadas com VIH/sida, tentando compreender a perceção 

e perspetivas dos utentes em relação a este apoio, bem como as suas necessidades e 

aspirações futuras. A população estudada foram os utentes da Residência Santa Rita de 

Cássia, estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

O aparecimento da SIDA, no início dos anos 80, do século XX, e a sua associação à 

homossexualidade, prostituição e toxicodependência acentuou, desde logo, fenómenos 

de estigmatização e de discriminação, sendo, estes, causa de isolamento e sofrimento 

psicológico. 

Apresentando-se como doença incurável e mortal, a  SIDA foi ganhando contornos de 

doença crónica em resultado dos progressos da medicina e do surgimento de novos 

fármacos. A redução da mortalidade por VIH/sida é um facto, contudo, outras 

preocupações se impõem, nomeadamente ao nível de cuidados contínuos. Aumenta a 

esperança de vida e em paralelo aumentam, também, as patologias psicológicas e 

psiquiátricas. Muitos indivíduos infetados apresentam-se debilitados do ponto de vista 

físico, isolados e sem suporte familiar. A família, quando existente, por vezes não 

apresenta estrutura, quer organizacional, quer emocional para lidar com a exigência dos 

cuidados ao indivíduo infetado. 

Face às circunstâncias, para além dos cuidados hospitalares, e por forma a evitar 

internamentos prolongados, foram-se estruturando serviços, de cuidados integrados, para 

responder a estas situações, nomeadamente o Apoio Residencial. 

A pertinência desta resposta social, e a importância de promover, continuamente, a 

qualidade de vida das pessoas que dela beneficíam, justificam o objetivo deste trabalho. 

Enquadrando o Apoio Residencial no âmbito da área científica do curso – Política Social, 

importa notar que o Apoio Residencial se enquadra nas Políticas Setoriais de Coesão e 
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de Fomento do Capital Social, sendo um Serviço de Proximidade integrado nos Serviços 

de Ação Social. 

Em termos de Políticas Sociais ESGAIO (2011:159) refere que a nível macro estas 

políticas visam responder às necessidades de bem estar social, tendo em consideração a 

defesa dos Direitos Humanos e a promoção do Desenvolvimento. Operacionalizam-se 

através das Políticas Setoriais.   

No que respeita à organização, este trabalho está estruturado em três capítulos. O 

primeiro capítulo trata os aspetos psicossociais do VIH/sida. O conceito da doença, o seu 

surgimento e evolução, bem como as repercussões físicas, psicossociais e 

psicopatológicas da infeção são aqui abordados. No segundo capítulo abordam-se as 

Políticas Sociais, no âmbito do VIH/sida, em Portugal,  salientando alguns diplomas 

legais desde 1985, ano em que se verificaram os primeiros casos notificados de infeção 

por VIH/sida, até 2012. Aborda-se, ainda, o Apoio Residencial, enquadrando-o nos 

Serviços de Proximidade. O terceiro e último capítulo incide na pesquisa efetuada ao 

nível do Apoio Residencial a pessoas infetadas com VIH/sida, concretamente no caso da 

Residência Santa Rita de Cássia. É feita, deste modo, a contextualização e a 

caracterização da Residência, é apresentada a metodologia utilizada e é efetuada a 

caracterização da população residente. O ponto 4 deste capítulo foi elaborado a partir 

dos resultados obtidos. 

Face à diversidade de categorias que emergiram do estudo realizado, surgiu a 

necessidade de identificar o que poderia ser mais importante, tendo, desta forma , 

resultado os pontos correspondentes à interação na Residência, à necessidade de 

segurança  e aos cuidados recebidos (4.1, 4.2, 4.3). A integração social e as perspetivas 

de futuro dos residentes, aspetos considerados no estudo, deram origem aos pontos 4.4 

e 4.5, considerando o quadro ainda estigmatizante do VIH/sida e a interferência do 

impacto psicológico da doença nos planos de futuro dos doentes. 
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CAPÍTULO I 

VIH/sida – Aspetos Psicossociais 
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1. CONCEITO DE  VIH/sida 

 

O VIH é o Vírus da Imunodeficiência Humana. Trata-se de um vírus que atinge e distrói o 

sistema de desfesa do organismo humano, nomeadamente as células linfócitos T-CD4, 

deixando-o exposto aos agentes causadores de doenças. 

A SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é o conjunto de sinais e sintomas que 

podem ocorrer nas pessoas infetadas pelo VIH. A SIDA é, portanto, uma doença 

infecciosa causada pelo VIH. Com a evolução da doença verifica-se, progressivamente, a 

destruição do sistema imunitário. “Como a imunidade celular eficaz é fundamental para o 

controlo da maioria das infeções (e neoplasias), a sida está, naturalmente, associada a 

infeções provocadas por organismos que, em regra, não causam doença nos indivíduos 

imunocompetentes”, refere VALADAS (2011:132). A SIDA é, assim, uma disfunção da 

imunidade celular. 

No âmbito do VIH distinguem-se dois tipos de vírus. O VIH1 e o VIH2. Os dois tipos agem 

no organismo  da mesma forma, no entanto, o VIH2 produz menos partículas virais pelo 

que a possibilidade de transmissão é inferior. Por outro lado, o VIH1 é mais agressivo, 

destrói, portanto, mais rapidamente o sistema imunitário sendo, por isso, também, neste 

caso, mais rápida a evolução da doença. 

O VIH não se transmite pelos contactos sociais.  A transmissão ocorre pelas vias sexual, 

sanguínea e vertical – transmissão mãe-filho no útero ou no momento do parto  e através 

do aleitamento. Assim, os líquidos biológicos que podem ser transmissores do VIH são o 

sémen e as secreções vaginais, o sangue e o leite materno. Os restantes líquidos 

biológicos como lágimas, suor e saliva só são considerados potenciais transmissores do 

vírus quando contaminados com sangue. 

No controlo da evolução da infeção os marcadores biológicos mais utilizados são a carga 

viral e a contagem dos linfócitos T-CD4. 

De notar que o VIH/sida têm implicações no indivíduo infetado mas também na família e 

na comunidade. Além de um problema de saúde apresenta-se, igualmente, como um 

problema de cariz social. 
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O VIH “ Este microorganismo diabólico, maligno em todos os sentidos da palavra, começa por 

alterar as defesas imunitárias do organismo, desorganiza a sua política interna, depois perturba por 

ricochete as relações sexuais e, enfim, envenena as relações  sociais de uma forma inédita (...)”  

(GRMEK,1994:21). 

 

 

2. SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA DOENÇA 

 

No início da década de 80, do século passado, foram detetadas entre as comunidades 

gay, nos Estados Unidos, doenças invulgares associadas a um déficite do sistema 

imunitário. Entre essas doenças destacam-se a pneumocystose pulmonar e o sarcoma 

de kaposi. Posteriormente veio a ser identificado o seu agente causador – o Vírus da 

Imunodeficiência Humana. O facto de, inicialmente, a doença ter sido diagnosticada entre 

jovens homossexuais conduziu à interpretação de que seria uma doença específica deste 

grupo.  

Os homossexuais foram o primeiro grupo a ser atingido pela doença. Ficou-se, então, a 

saber que se tratava de uma doença transmissível. O segundo grupo foi os 

toxicodependentes, com consumos pela via intravenosa. Verificou-se, assim, que a  

transmissão ocorre pelo sangue e percebeu-se que o agente causador não era uma 

bactéria habitual. 

A medicina deparou-se, desta forma, com uma doença desconhecida. Fora dos modelos 

clássicos da patologia e da epidemiologia,  a nova doença expandiu-se e nem os 

melhores tratamentos evitaram a morte. Tendo-se constatado que a transmissão estava 

relacionada com a droga, a sexualidade e o sangue, a SIDA depressa foi associada a 

comportamentos marginais. 

Contudo, diagnosticada inicialmente em homossexuais e toxicodependentes, a SIDA 

rapidamente se alargou a outras categorias e a sua propagação foi de tal forma que em 

pouco tempo se transformou numa epidemia a nível mundial. 

De notar que GRMEK (1994:225) refere, em termos geográficos, dois focos iniciais do 

surgimento do VIH. Assim, tem-se o VIH1 identificado na América do Norte e África 

Central e o VIH2 identificado na África Ocidental. 
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 Segundo MONTAGNIER (1994:262-263) “Cada país, cada região tem a sua história: ela está ligada 

às datas da chegada do vírus e ao início da epidemia, às diferentes práticas(...) e a todos os fatores 

culturais, sociais, políticos e ambientais que explicam que, em dois países, a priori, comparáveis, a 

epidemia se desenvolva de maneira diferente.”   

A SIDA obrigou e obriga a uma reflexão sobre os valores da sociedade, sobre o 

comportamento humano e a necessidade de o modificar. A responsabilidade e a 

tolerância têm que ser repensadas. Esta infeção causou traumas coletivos e individuais 

pelo que exige que se repensem os Direitos Humanos, nomeadamente o direito à 

assistência, à família, ao trabalho e à habitação. 

A SIDA provocou alterações na vida das pessoas. Internamentos prolongados e 

frequentes, isolamento social e redução de recursos financeiros são implicações 

transversais a muitas pessoas infetadas. Por outro lado, o número elevado de casos de 

infeção em pessoas economicamente produtivas e o facto da via de transmissão sexual 

ser preponderante, resultou em dificuldades familiares e na destruturação da própria 

família. Uma infeção VIH, tendo em conta as relações sociais estabelecidas, afeta muitas 

vidas. 

O apoio da família aos doentes com VIH/Sida é de toda a relevância na prevenção da 

infeção. As pessoas que não têm apoio familiar ficam destruturadas e são um foco de 

propagação da doença.  

Por outro lado, a família tem um papel fundamental em termos de informação aos mais 

jovens no sentido da motivação para  a prevenção. Assim,  a  família necessita de ter 

estrutura para lhes transmitir as competências de que necessitam para conduzir a sua 

vida. É no seio familiar que nascem e se mantêm hábitos facilitadores da contração do 

VIH/sida. O comportamento e as ideias dos jovens são influenciadas pelas famílias, pelos 

amigos  e pelas pessoas com quem estabelecem contactos frequentes. Impõe-se, desta 

forma, uma atenção especial às famílias em termos de apoio psicossocial, clínico, 

psicológico e material.  

 A SIDA transmite-se, essencialmente, pela via sexual. Logo, a educação para a 

responsabilização, neste domínio, poderá levar os jovens a reduzir comportamentos de 

risco. Se a SIDA obriga a  questionar a forma de estar em sociedade, os pais, a escola e 

a comunidade têm um papel fundamental na transmissão de valores e no 

desenvolvimento  dos mais novos.  De salientar que a prevenção no âmbito desta infeção 

deverá considerar comportamentos, motivações e valores e não, apenas, questões 

tecnológicas. O testemunho das pessoas infetadas, perspetivando, igualmente, a 
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prevenção, são, do mesmo modo, de grande importância. Contudo, esta última questão 

apela à tolerância, à capacidade de aceitar a diferença e ao respeito.   

As manifestações inerentes ao VIH/sida vão de um estado assintomático à fase 

sintomática, na qual ocorrem as infeções oportunistas ou neoplasias. A propósito, 

VALADAS (2011:131) diz que “A história natural da infeção por VIH tem uma progressão 

lenta, ao longo de cerca de 10 anos. Evolui desde uma fase, clinicamente, silenciosa até 

à síndrome de imunodeficiência adquirida (sida)”. 

Na evolução da infeção VIH/sida consideram-se quatro fases. A fase aguda, a fase 

assintomática, a fase sintomática e a fase correspondente ao surgimento de doença 

definidora de SIDA. 

A fase aguda tem uma duração de 2 a 6 semanas depois da entrada do vírus no 

organismo humano, sendo o período médio de incubação de 3 semanas. Nesta fase 

poderão ocorrer febre, dores no corpo e mal estar e regista-se uma diminuição acentuada 

dos linfócitos TCD4, pelo que poderão ocorrer infeções oportunistas, nomeadamente a 

pneumonia. Por norma o organismo reestabelece-se. Pode, também, não ocorrer 

qualquer sintoma. Regista-se, neste estadio, o desenvolvimento de anti-corpos às 

proteínas do vírus. 

A fase assintomática tem uma duração de cerca de 10 anos não sendo feita terapêutica 

antiretroviral. Caso seja seguido projeto terapêutico, esta fase poderá prolongar-se mais 

anos. Trata-se de uma fase em que a pessoa infetada não apresenta sintomas da doença 

mas ocorre a replicação vírica. Contudo, nesta fase, o organismo vai repondo quantidade 

significativa de células TCD4 destruídas. 

A fase sintomática é caracterizada por uma diminuição acentuada dos linfócitos TCD4. O 

organismo não consegue repôr as células destruídas na totalidade pelo que o sistema 

imunitário se deterioriza seriamente e se atinge a imunodepressão. Nesta fase ocorrem 

patologias como candidose oral, candidose vaginal recorrente e neuropatia periférica, no 

entanto, não são definidoras de SIDA. 

De salientar que a evolução para a fase de SIDA pode variar de indivíduo para indivíduo. 

Por outro lado, com a terapêutica anti-retroviral a incidência de algumas infeções 

oportunistas tem diminuído em consequência de alguma recuperação da imunidade 

celular. 
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Na fase SIDA é muito baixa a contagem dos linfócitos TCD4. Esta fase inicia-se com 

manifestações que poderão manter-se além de 3 meses e que se traduzem, de forma 

persistente, pelo aumento dos gânglios linfáticos, pelos suores e febres noturnas, 

cansaço e dores musculares e nas articulações, perda de peso e diarreias persistentes. 

Em caso de ausência de controlo terapêutico, a fase SIDA poderá durar 3 a 5 anos. 

Quando existe, e é cumprido, um programa terapêutico adequado, esta fase poderá 

prolongar-se por vários anos. Na fase SIDA surgem as primeiras doenças oportunistas 

das quais se falará mais adiante. 

Na medida em que se tem feito referência à terapêutica antiretroviral, importa notar que 

os antiretrovirais é a designação dada aos medicamentos que têm um efeito controlador 

sobre a replicação do VIH. De notar, ainda, que a complexidade da terapêutica 

antiretroviral, os seus efeitos secundários e o facto de ter que ser tomada a vida toda 

poderá provocar situações de não-adesão e de incumprimento do regime terapêutico em 

alguns doentes. 

Por forma a dar uma noção da evolução da doença em Portugal, apresentam-se nos 

quadros 1, 2 e 3 dados referentes aos casos diagnosticados de infeção VIH, 

considerando o ano, o estadio da doença e categoria de transmissão.  

Deste modo, sistematiza-se no quadro 1 o número de casos diagnosticados e notificados, 

nos três estadios da infeção por VIH, entre 1983 e 2011, destacando os anos intercalares 

1985,1989 e 2000. Trata-se de dados disponibilizados pelo Departamento de Doenças 

Infecciosas, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 2012. De notar que  

em maio de 2013 estes eram, ainda, os dados publicados mais recentes . 

Os critérios de seleção dos anos assinalados no quadro1 foram, no que respeita a 1983, 

o facto de ter sido o ano em que foi diagnosticado o primeiro caso de infeção em 

Portugal. Seguiu-se 1985 por se verificarem, neste ano, os primeiros casos notificados e  

1989 por ter sido o ano em que, em resultado das implicações sociais e familiares da 

doença, se estabeleceu o protocolo que deu origem à criação do apoio residencial para 

indivíduos infetados com VIH, a RSRC. O ano 2000 destacou-se por coincidir com a 

viragem do século e 2011 por corresponder ao ano mais próximo, com dados disponíveis, 

à data da preparação deste trabalho. 
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A análise do QUADRO1 permite, então, verificar que em 1983 foram diagnosticados 1 

caso SIDA e 2 casos de Portadores Assintomáticos. Não foi, portanto, notificado qualquer 

caso neste ano. Em 1985 foram notificados, como já foi referido, os primeiros casos, 

sendo 18 casos em fase SIDA e 3 em fase Sintomática Não-Sida. O ano 2000 é aquele 

em que se regista maior número de casos diagnosticados e notificados em todos os 

estadios da doença. Verifica-se que nos anos 2000 e 2011, em todas as fases da infeção 

e em cada ano, o número de casos notificados é superior ao número de casos 

diagnosticados. Tal situação poderá justificar-se pelo facto de serem notificados, nesses 

anos, casos diagnosticados em anos anteriores. 

Globalmente observa-se que o número de casos diagnosticados aumentou, 

significativamente, sobretudo de 1989 para o ano 2000. No entanto, do ano 2000 para 

2011 regista-se um movimento inverso, verificando-se um decréscimo do número de 

casos diagnosticados, em todas as fases da doença, neste último ano. 
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Considerando os casos diagnosticados por ano e categoria de transmissão, observa-se, 

pela análise do QUADRO 2, que a categoria que regista maior número de casos até 2003 

é a toxicodependência (12711), seguindo-se a heterossexual. Em 2007 é a categoria 

heterossexual que apresenta maior número de situações (1196) e à qual se segue a 

toxicodependência. Em 2011 o maior número de casos diagnosticados corresponde à 

categoria heterossexual (608), seguindo-se a categoria homo-bissexual. 

A infeção pelo VIH, como já foi referido, inicialmente diagnosticada em homossexuais, 

apresenta, pelos dados mais recentes, os heterossexuais como a categoria com maior 

número de casos diagnosticados. 

De notar que a análise do quadro permite constatar que, em todas as categorias, se 

verifica uma redução do número de casos diagnosticados. Não é propósito deste trabalho 

identificar os fatores subjacentes à diminuição do número de diagnósticos de infeção, 

contudo, eventuais medidas de redução de riscos e consequentemente a alteração de 

comportamentos poderão justificar a situação. 
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O QUADRO 3  informa do número de casos diagnosticados, por ano, fazendo 

corresponder o estadio da infeção à categoria de transmissão. Os valores totais 

referentes às categorias não sofrem alteração relativamente ao quadro 2. Da análise do 

QUADRO 3 observa-se, assim, que até 2003 em todas as fases da doença é a categoria 

dos toxicodependentes que apresenta maior número de casos diagnosticados. Nos anos 

2007 e 2011 é a categoria heterossexual a que apresenta maior número de casos em 

todas as fases. A análise deste quadro permite observar, ainda, que até 2003 o maior 

número de casos diagnosticados (5929) se encontravam já em fase SIDA, seguindo-se 

os Portadores Assintomáticos (5730). Em 2007 o maior número de casos diagnosticados 

reporta-se aos Portadores Assintomáticos, o mesmo acontecendo no ano 2011. 

De notar que foram consideradas, apenas, as categorias de transmissão mais relevantes 

pelo que se poderá verificar um ligeiro desfazamento entre o total de casos 

diagnosticados em 2011 e o total de casos diagnosticados no mesmo ano agregando as 

categorias apresentadas nos quadros 2 e 3. 

Relativamente aos quadros 1 e 2, de referir que os anos assinalados resultaram, em 

primeiro lugar, dos dados disponíveis relativamente à informação pretendida, tendo-se, 

posteriormente, destacado os anos que, de forma sucinta, poderiam refletir a evolução da 

situação em Portugal. 

De acordo com a mesma fonte – DDI-URVE, o acumulado de casos de infeção, em 

Portugal, nas diferentes fases da doença, considerando o período 1-01-1983 a             
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31-12-2011 é de 41035, sendo o número de mortes associadas à infeção 9317, no 

mesmo período. 

Importa salientar, que o número total de pessoas infetadas com VIH/sida, em Portugal,  

não traduz, atualmente, um aumento significativo de novos casos, como se observou nos 

quadros 1,2 e 3, mas antes, resulta do decréscimo do número de mortes, em resultado 

da terapêutica antiretrovírica, aleado aos novos casos diagnosticados. 

 

 

3. REPERCUSSÕES FÍSICAS, PSICOSSOCIAIS E PSICOPATOLÓGICAS 

DA INFEÇÃO PELO VIH/sida 

 

 

3.1 As Doenças Oportunistas 

O HIV é um vírus que atinge o sistema imunitário criando condições para o aparecimento 

de doenças oportunistas, isto é, doenças que ocorrem quando o sistema imunitário está 

debilitado. Como já foi referido, na fase sintomática da infeção por VIH verifica-se uma 

significativa diminuição dos linfócitos TCD4 em resultado de uma acentuada replicação 

do vírus, sendo esta circunstância propícia ao aparecimento das doenças oportunistas.  A 

fase SIDA é, portanto, marcada, essencialmente, por estas doenças. São as doenças 

oportunistas que traduzem o grau de imunodepressão. De salientar que os agentes 

patológicos causadores das infeções oportunistas são, por norma, inofensivos para as 

pessoas não infetadas. MONTAGNIER (1994:159) diz que as infeções oportunistas são 

causadas por germes que se encontram no organismo, em estado latente, ou no 

ambiente mas que não resultam em doença. Estes germes proliferam e representam 

perigo apenas quando o sistema imunitário está enfraquecido.  

De notar que os primeiros sintomas das doenças oportunistas aumentam a intervenção 

clínica pelo que o modo de vida dos doentes se altera significativamente. Aumentam as 

idas ao hospital e a quantidade de medicação, ocorrem a hospitalização e as alterações a 

nível de emprego, assim como o isolamento, em resultado do cansaço e, também, para 

evitar a exposição, perante outros, em momentos de debilidade que poderá ser 

identificada com a doença. GRILO (2001:110) ressalta, neste âmbito, que “ O mesmo 

sintoma pode aparecer em várias doenças pelo que a realização do exame 
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complementar e a espera do seu resultado(...) constituem habitualmente momentos de 

grande ansiedade”. 

Neste domínio identificam-se algumas  doenças oportunistas não esgotando, portanto, o 

quadro clínico associado à fase SIDA  

 Candidose esofágica ou broncopulmonar 

 Toxoplasmose cerebral 

 Criptococose 

 Pneumonia bacteriana recorrente 

 Tuberculose 

 Pneumonia pneumocistis Carini 

 Carcinoma uterino 

 Linfoma Não-Hodgkin 

 Sarcoma de Kaposi 

 Demência por VIH 

 Complexo cognitivo-motor da SIDA 

 Encefelopatia pelo VIH 

De salientar que na fase SIDA as doenças oportunistas potenciam a replicação do vírus 

podendo-se entrar, deste modo, num processo de agravamento contínuo que só um 

plano terapêutico adequado poderá controlar. A propósito da terapêutica antiretroviral 

ANDRÉ (2007:27) refere que “O conhecimento científico cada vez mais aprofundado, do 

ciclo de replicação vírica, permite que exista uma grande variedade de antiretrovirais 

disponíveis para integrar o regime terapêutico”. A terapêutica antiretroviral exige, no 

entanto, uma adesão regular, por forma a evitar o aparecimento de resistências aos 

fármacos e contribuir para a eficácia do tratamento. 

 

 

3.2 O Estigma e a Exclusão Social 

O VIH/sida  afeta a pessoa infetada mas também a família, os amigos e toda a 

comunidade. As taxas de morbilidade e mortalidade em resultado da infeção, o facto de 

se tratar de uma doença transmissível e sem cura e, por outro lado, por estar associada, 

desde o início, a grupos estigmatizados como toxicodependentes, homossexuais e 

trabalhadores do sexo, faz com que o VIH/sida fomente reações negativas, assentes em 
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medos, em diversos contextos. Assim, há pessoas infetadas que são discriminadas pela 

própria família, amigos e pela sua comunidade. Desta situação resulta o isolamento 

social, o desemprego e a marginalização.  A propósito, TELES e AMARO (2006:98) 

dizem que “(...) a Sida é uma doença cuja forma de infecção implica interacção social e 

que gerou, desde o início, mecanismos de estigmatização e discriminação muito fortes.” 

GRILO (2001:104) citando HereK (1990) define estigma, especificamente em relação à 

SIDA, como “(...) todas as atitudes, crenças, comportamentos e políticas desfavoráveis 

dirigidas para pessoas percecionadas como estando infetadas pelo VIH, 

independentemente destas estarem ou não infetadas e de manifestarem ou não sintomas 

de SIDA.” Por outro lado, UNAIDS (2005:7) referindo Goffman (1963) descreve estigma 

como um processo dinâmico de desvalorização que desacredita um indivíduo aos olhos 

dos outros. O estigma, portanto, relacionado com o VIH, constrói-se pelo reforço das 

conotações negativas que associam  a doença a comportamentos marginalizados. 

De referir que o estigma atinge não só os indivíduos infetados mas também os afetados, 

nomeadamente parceiros, filhos e prestadores de cuidados. As pessoas infetadas bem 

como as que lhe estão próximas, além de suportarem os efeitos físicos, específicos da 

doença, os efeitos psicológicos e as consequências económicas, deparam-se com o 

afastamento dos outros em resultado do medo da transmissão da infeção. Agrava o facto 

do afastamento ocorrer também no seio familiar. A rejeição dos doentes infetados e das 

suas famílias, em resultado do estigma, leva a que algumas famílias se subtraiam a tratar 

dos seus doentes pelo que, no limite, os doentes infetados poderão tornar-se sem abrigo. 

Importa notar, por outro lado, que o VIH/sida ao cruzar-se com outras problemáticas, 

nomeadamente a toxicodependência, criando, esta, fragilidades e ruturas prévias ao 

diagnóstico, quer a nível social, quer a nível familiar, faz com que, em alguns casos,  o 

percurso de exclusão seja longo e o suporte familiar inexistente. 

A falta de conhecimento em relação à doença e nomeadamente quanto às formas de 

transmissão, o caráter incurável , os medos e preconceitos relacionados com a 

sexualidade e o uso de drogas e com a morte, bem como algumas reportagens 

alarmistas da comunicação social, denotando  irresponsabilidade, são fatores que 

sustentam o estigma ligado ao VIH/sida. 

Tendencialmente a sociedade culpabiliza o indivíduo infetado atribuindo-lhe condutas 

marginais. Mas, o próprio indivíduo infetado também se culpabiliza. Os princípios sociais 

e as ideias religiosas (pecado) podem reforçar a perceção de que a doença é um castigo 
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pelo comportamento desviante, pelo que a pessoa pode revelar sentimentos de 

vergonha,  sentir-se inútil, isolar-se e auto excluir-se. 

A discriminação surge quando o estigma se impõe. O estigma está na base da 

discriminação e esta, por sua vez, reforça o estigma.  

A discriminação, segundo UNAIDS (2005:9) “(...) consiste em ações ou omissões 

resultantes do estigma dirigidas para os indivíduos estigmatizados.” Assim, a 

discriminação ocorre quando indivíduos com características específicas vêm os seus 

direitos vedados em resultado das mesmas. A discriminação ocorre, também, em 

situações de omissão, isto é, ausência de políticas que salvaguardem os direitos das 

pessoas infetadas. 

A discriminação, no âmbito do VIH/sida, ocorre ao nível dos serviços de saúde e       

traduz-se no baixo padrão de atendimento, na recusa de acesso a tratamentos e na 

quebra de sigilo. Em termos laborais, ressalta a recusa de emprego com base na infeção, 

a exclusão do regime de pensões e de benefícios médicos. Ressaltam, ainda, a não 

admissão de crianças infetadas nas escolas e a demissão de professores e , em meio 

prisional, a exclusão de reclusos das atividades coletivas.  

A discriminação interfere, desta forma, com a cidadania, pelo que estaremos perante a 

exclusão social por motivos de saúde. Nesta ordem,  AMARO (s/d:1) refere que a 

exclusão social , de uma forma abrangente, pode significar ausência de cidadania. O 

mesmo autor (s/d:1) define exclusão social como ”Uma situação de falta de acesso às 

oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus membros.” Será, então, esta falta de 

acesso às oportunidades com que os doentes VIH/sida se deparam. 

De referir que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra o princípio da não 

discriminação assente na base da igualdade de todas as pessoas. Este documento, no 

artigo 2º, impede a discriminação assente na cor, raça, sexo, língua, religião, opinião ou 

outro estatuto. Neste último entrará a questão saúde, onde se incluirá o VIH/sida. 

No âmbito da discriminação, UNAIDS (2005:11) ressalta que ela é  “(...) uma violação dos 

direitos humanos.” Assim, estigma, discriminação e direitos humanos estão intimamente 

ligados. Quando ocorre a violação destes direitos a pessoa infetada fica mais vulnerável 

pelo que se agrava o impacto da doença. 

O estigma e a discriminação associados, desde sempre, ao VIH têm fumentado a 

transmissão da infeção e são impeditivos de que as pessoas infetadas falem da sua 
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doença com os parceiros sexuais e com a família. Têm, portanto, dificultado a prevenção, 

o apoio e os cuidados necessários. Algumas pessoas infetadas não procuram cuidados 

com receio dos efeitos negativos do reconhecimento do seu estatuto VIH, outras têm 

dificuldade em fazer o teste de diagnóstico receando os efeitos negativos daí 

decorrentes. O estigma tem, então, impedido o debate relativamente às causas e às 

respostas adequadas à infeção. De notar, deste modo, que o apoio aos doentes infetados 

pelo VIH fará prevalecer os direitos humanos, individuais e, por outro lado, fará travar a 

propagação da doença possibilitando a  informação no sentido da prevenção. 

 

 

3.3 A Demência Associada ao VIH/sida 

Associadas à infeção por VIH estão as alterações cognitivas, comportamentais e motoras 

que caracterizam a demência no âmbito desta patologia. 

Não havendo cura para a doença, perante o conhecimento do diagnóstico, o indivíduo 

pensa, inevitavelmente, na morte. Este facto desenvolve algum grau de perturbação nas 

pessoas infetadas. Qualquer que seja a reação ao diagnóstico ela não representa 

indiferença e o momento do seu conhecimento desencadeia, inevitavelmente, 

desequilíbrios.  

Importa referir neste ponto algumas das diferentes reações face ao conhecimento da 

infeção. Assim , a pessoa infetada poderá assumir uma atitude de negação, situação que 

ocorre  frequentemente. A pessoa recusa acreditar no diagnóstico, eventualmente como 

estratégia de proteção relativamente aquilo que traduz um diagnóstico VIH. De salientar 

que alguns doentes permanecem, sempre, na fase de negação evitando, desta forma, 

sofrimento emocional. Perante a dificuldade em gerir, por si só, o drama que a doença 

representa, o indivíduo infetado poderá, por outro lado, recorrer ao sobrenatural e, então, 

negoceia com Deus, perspetivando ultrapassar a doença e  adiar a morte. Evidenciando-

se a gravidade da situação clínica poderá ocorrer a depressão. O quadro sintomático 

traduz perdas, nomeadamente o emprego, a auto-estima e o afastamento dos amigos, 

que  poderão conduzir ao isolamento, à angústia,  ao desinteresse geral, a ideias suicidas 

e a um estado depressivo. A evolução da doença poderá, por outro lado, levar à 

desistência e à consequente aceitação da situação, passando a doença a ser vista como 

parte integrante da vida. Podem ocorrer, também, sentimentos de revolta, de insegurança 

e de medo ou de esperança. 
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De ressaltar a instabilidade emocional que ocorre nestes doentes. Sentimentos opostos 

podem suceder-se em curtos intervalos de tempo. 

A dependência e a consequente perda de autonomia bem como o confronto com a morte, 

pelo grau de incerteza que encerram, potenciam séria perturbação tanto nos doentes 

assintomáticos como sintomáticos. 

A experiência traumática do diagnóstico VIH e a consequente exposição da pessoa 

infetada, bem como a alternância entre períodos de maior e menor fragilidade física 

provocam sério desgaste emocional e instalam sentimentos de vazio e desinvestimento 

vivencial. Em suma, todas as questões com que se depara a pessoa infetada, desde o 

momento em que tem conhecimento da doença, põem em causa o seu bem estar 

psicológico. Por outro lado, tal como outras doenças crónicas, a infeção VIH pode, ao 

longo da sua evolução, despoletar perturbações psiquiátricas e especificamente, neste 

caso, de ordem neuropsiquiátrica. Esta em resultado da medicação antiretrovírica bem 

como da interação medicamentosa. 

No âmbito desta infeção, as perturbações de ajustamento, as reações agudas ao stress, 

a depressão e a ansiedade são um facto. De salientar que os estados depressivos e de 

ansiedade resultantes dos receios e da incerteza em relação ao futuro, provocam 

sofrimento e interferem com a qualidade de vida. No decurso da evolução da doença, a 

ideia da morte é uma presença constante, interligando-se com as perdas, com a 

culpabilidade e com o medo da discriminação.  

De salientar que  o VIH e as doenças oportunistas provocam alterações orgânicas ao 

nível do Sistema Nervoso Central comprometendo a sua função coordenadora do 

organismo humano. Assim, e como já foi referido, a demência por VIH está ligada a 

alterações cognitivas, comportamentais e motoras. As alterações, em termos cognitivos, 

registam-se ao nível da memória, da concentração e da atenção. Surge, a este nível,  a 

dificuldade de desempenho de tarefas de maior complexidade e o pensamento torna-se  

mais lento. Em termos comportamentais, a apatia, o isolamento, o desinteresse e a falta 

de iniciativa evidenciam-se. De notar que as alterações cognitivas e as alterações 

comportamentais,  conjugadas,  poderão resultar numa situação depressiva. 

Relativamente às alterações motoras salientam-se a perda de equilíbrio, as dificuldades 

de coordenação, a lentificação, as alterações na postura e na escrita, bem como as 

alterações na marcha. Em termos neurológicos ressaltam-se a hiper-reflexia, as 

dificuldades de alternância de movimentos rápidos e o tremor. 
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O processo evolutivo da infeção pelo VIH/sida conduz, em fase avançada, a um défice 

cognitivo global acompanhado de mutismo e incontinência de esfincteres. Desta forma, 

ao que tudo indica, o desenvolvimento do complexo demencial é potenciado pela 

imunodeficiência. 

Essencialmente no ínicio da doença, a pessoa infetada depara-se com perdas 

progressivas que resultam em sentimentos de incapacidade, dependência, 

autodesvalorização e medo do futuro. Assim, o apoio psicológico quer individual, quer 

familiar poderá desempenhar um papel fundamental na gestão do sofrimento e na 

procura de um equilíbrio.  

Salienta-se, no âmbito intervenção terapêutica em situações de demência por VIH, o uso 

de fármacos dirigidos à infeção e, por outro lado, o uso de psicofármacos que visam 

controlar os sintomas depressivos, a agitação e o  delírio. A intervenção terapêutica 

nestas situações contempla, também, a vertente psicoterapêutica.  

De registar que ao nível das perturbações psicológicas em indivíduos infetados pelo VIH, 

a intervenção terapêutica perspetiva o equilíbrio psicológico em ordem a uma melhor 

adesão à terapêutica antiretrovírica e consequentemente interferir com o tempo de 

sobrevida e com a qualidade de vida dos doentes. 
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CAPÍTULO II 

Políticas Sociais no Âmbito do VIH/sida 
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1.  POLÍTICAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO VIH/SIDA EM PORTUGAL  

 

Como refere CARMO (2011:40), a Polítca Social é um “(...) sistema de políticas públicas 

que procura concretizar as funções económicas e sociais do Estado, com o objetivo de 

promover a coesão social e a condução coletiva para melhores patamares de qualidade 

de vida”. 

A este nível, e no que respeita ao VIH/sida é de salientar que em Portugal não existe uma 

legislação específica. Os direitos e os deveres das pessoas infetadas têm 

enquadramento legal no âmbito da Constituição da República Portuguesa e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos . 

A Constituição Portuguesa define os direitos dos cidadãos nacionais, ressaltando os 

princípios da universalidade e  da igualdade de direitos, princípios estes que são 

alargados aos cidadãos estrangeiros que residem em Portugal, assim como aos 

apátridas. 

No artigo 13º da Constituição é definido o princípio da igualdade, não havendo, portanto, 

lugar à discriminação e, no número 2 do artigo 16º, define-se que os direitos 

fundamentais, no âmbito dos princípios constituicionais e legais, deverão ser 

interpretados e integrados de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Segundo MARQUES (s/d:69), existem muitas disposições normativas no âmbito do VIH, 

contudo, não são muitas as que defendem, efetivamente, a promoção dos direitos das 

pessoas infetadas ou as que estabelecem regimes que lhes sejam mais favoráveis. Ainda 

segundo o mesmo autor, Portugal subscreveu todas as declarações internacionais de 

relevo no âmbito do VIH/sida, no entanto, não se verifica a transposição total dos 

princípios e dos compromissos assumidos para a ordem jurídica portuguesa. Destas 

declarações registam-se a Declaração de Paris de 1994, a Declaração de Compromisso 

das Nações Unidas de 2001 e a Declaração de Dublin de fevereiro de 2004. 

Neste domínio considerou-se pertinente salientar alguns diplomas legais, de eventual 

relevo, desde 1985, ano em que se verificaram os primeiros casos notificados, de infeção 

por VIH/sida (em Portugal), até 2012. 
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O Aviso da Secretaria Geral do Ministério da Saúde de 19 de outubro de 1985 constituiu 

o grupo de trabalho da SIDA com o objetivo de coordenar ações para garantir 

diagnósticos corretos e a sua participação à Organização Mundial de Saúde. Ao Grupo 

caberia, ainda, informar corretamente sobre este assunto. Integraram este Grupo o 

Instituto Nacional de Saúde, a Direção Geral dos Cuidados de Saúde Primários, a 

Direção Geral dos Hospitais, o Instituto Nacional de Sangue e o Centro de 

Histocompatibilidade do Sul. 

Por proposta do Grupo de Trabalho da Sida e da Comissão Nacional de Diálise e 

Transplantação e perspetivando a proteção dos doentes renais crónicos e dos 

trabalhadores dos Centros de hemodiálise, de histocompatibilidade e de transplantação 

são determinadas, no Despacho 11/86, do Ministério da Saúde, medidas de profilaxia da 

SIDA nos referidos centros. 

De forma a proteger os doentes que necessitem de sangue humano, seus componentes 

ou frações, da possibilidade de transmissão da SIDA, são determinadas medidas de 

controle no Despacho12/86 do Ministério da Saúde. 

O Despacho 3/87 do Ministério da Saúde definiu o regime de utilização do medicamento 

novo – “Retrovir”, único, à data, no combate à infeção pelo VIH. Medicamento a ser 

fornecido, apenas, às farmácias dos hospitais centrais. 

Pelo Despacho 5/90, igualmente do Ministério da Saúde, o Grupo de Trabalho da SIDA 

passou a designar-se Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, integrando a Direção 

Geral dos Cuidados de Saúde Primários, a Direção Geral dos Hospitais, o Instituto 

Nacional de Sangue, o Centro Luso Transplante e o Instituto Nacional de Saúde. À 

Comissão competia a implementação de ações de luta contra a SIDA no âmbito da 

prevenção, da educação, da assistência, da investigação, do aconselhamento e do 

acompanhamento. 

O Despacho 14/91, do mesmo Ministério, determinou que todos os casos de infeção pelo 

VIH deveriam ser notificados à Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Por outro lado,  

estabeleceu que o medicamento Retrovir seria exclusivamente fornecido nas farmácias 

dos  hospitais do Serviço Nacional de Saúde, sem qualquer custo para o utente. 

O Decreto-Lei 54/92  isentou os doentes com SIDA e os Seropositivos do pagamento de 

taxas moderadoras. 
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O Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 18 de agosto de 

1992, veio determinar a criação do Fundo de Apoio Social aos Hemofílicos Infetados com 

o vírus da SIDA abrangendo, também, os conjuges e descendentes.  

Pelo Despacho 8/93, do Ministro da Saúde, foram determinadas as condições de 

fornecimento do “Videx”, medicamento indicado para o tratamento de adultos e crianças 

com idade acima dos seis meses e com infeção sintomática pelo VIH. 

O Despacho conjunto dos Ministros da Saúde e do Emprego e da Segurança Social, de 

20 de julho de 1994, estabeleceu a transferência no início de cada trimestre, por parte da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 25% dos resultados líquidos do JOKER, 

apurados no trimestre anterior, para o Instituto de Gestão Informática e Financeira da 

Saúde. O produto transferido destinava-se às ações coordenadas pela Comissão 

Nacional de Luta contra a SIDA. 

As normas referentes aos medicamentos anti-retroviricos para tratamento da infeção pelo 

VIH relativamente à prescrição e utilização bem como a ausência de encargos para o 

doente são  estabelecidas pelo Despacho 280/96, da Ministra da Saúde. Este Despacho 

dá conhecimento das recomendações da Comissão Nacional de Luta contra a Sida para 

o tratamento anti-retrovírico. 

O Aviso do Ministério da Saúde de 29 de novembro de 1996 dá conhecimento do 

protocolo celebrado em 23-09-1996 entre a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com vista ao alargamento do apoio domiciliário a 

seropositivos e doentes com SIDA a partir do Projeto Solidariedade. 

A Resolução do Conselho de Ministros 197/97 reconhece a “Rede Social” que contempla 

ações destinadas a pessoas afetadas pela toxicodependência e pelo vírus do VIH. 

O Decreto-Lei 216/98 determina as condições mais favoráveis na atribuição da pensão 

de invalidez às pessoas infetadas com o VIH. Concretamente essas condições consistem 

na redução do prazo de garantia, na forma mais favorável de cálculo da remuneração de 

referência e na bonificação da taxa anual de formação das pensões. 

Pela Lei 170/99 são adotadas medidas de combate à propagação de doenças             

infeto-contagiosas em meio prisional.  Por outro lado, esta Lei prevê a manutenção dos 

cidadãos reclusos enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde. 

A Portaria 321/2000 aprova o Regulamento de Ajudas Sociais Pecuniárias concedidas a 

hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA e respetivos familiares. Destaca-se, no 
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âmbito deste diploma, a possibilidade de acumulação destas ajudas com outras 

prestações sociais bem como o facto da sua atribuição não depender de condição de 

recursos.  

Pela Portaria  26/2002 é estabelecido o alargamento do âmbito pessoal da alínea d) do 

artigo 2º do Regulamento de Ajudas Sociais Pecuniárias, aprovado pela Portaria 

321/2000 à generalidade dos descendentes e equiparados. De salientar que se trata das 

ajudas a atribuir aos hemofílicos infetados com o vírus da sida e respetivos familiares. 

O Decreto-Lei 173/2003 determina o regime de taxas moderadoras no acesso à  

prestação de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e isenta do seu 

pagamento os doentes com SIDA e os seropositivos (revoga os Decretos-Lei 54/92 de 11 

de abril e 287/95 de 30 de outubro). 

A infeção VIH passa a integrar a lista das doenças de declaração obrigatória através da 

Portaria 258/2005. 

Pelo Decreto Regulamentar 7/2005 foi criado o Alto Comissariado da Saúde destinado à 

coordenação e articulação das políticas públicas de preparação e execução do plano 

Nacional de Saúde e de programas específicos de âmbito nacional, entre eles o 

Programa Nacional de Prevenção da Infeção VIH/sida. Este Decreto extinguiu a 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA. 

Decreto-Lei 101/2006 cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, no 

âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. A 

Rede foi estruturada por forma a responder às necessidades sociais e clínicas resultantes 

do aumento da esperança de vida e do envelhecimento da população. Esta estrutura 

responde a situações de cronicidade múltipla, incapacidade, doenças incuráveis em fase 

avançada ou fase terminal e considera a alteração da organização e da dinâmica das 

famílias. Muito embora o diploma em análise não especifique os doentes infetados pelo 

VIH/sida, considerou-se importante a sua referência na medida em que se apresenta 

como resposta relevante para as pessoas que se encontram num estadio avançado da 

infeção. 

A Lei 46/2006 proibe e pune a discriminação em resultado da deficiência e da existência 

de risco agravado de saúde. 
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O regime especial de proteção na invalidez é aprovado pela Lei 90/2009. Esta Lei 

abrange as pessoas em situação de invalidez originada por diversas doenças entre as 

quais a SIDA. 

O Despacho 19935/2009 dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, 

da Administração Interna, da Justiça, da Economia e da Inovação, do Trabalho e da 

Solidariedade Social, da Saúde, da Educação e da Ciência e da Tecnologia e Ensino 

Superior criou o Conselho Nacional para a Infeção VIH/sida que coordena e acompanha 

as políticas públicas de prevenção e controlo da infeção desenvolvidas a nível setorial 

(revoga o Despacho 27504/2007 de 26 de novembro). 

O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral foi alargado pelo Despacho 

16159/2010 aos utentes infetados com o vírus VIH/sida, tendo em consideração o risco 

acrescido de problemas de saúde oral neste grupo da população. 

O Decreto-Lei 113/2011 regulou o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde 

pelos utentes relativamente ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes 

especiais de benefícios, tendo em atenção as situações determinantes de isenção de 

pagamento nomeadamente situações clínicas relevantes de maior risco ou situações de 

insuficiência económica. Neste âmbito destaca-se a dispensa do pagamento de taxas 

moderadoras em consultas, atos complementares nelas prescritos e sessões de hospital 

de dia, entre outros a doentes infetados pelo VIH.  

O Despacho 6716/2012 determina, no domínio do tratamento das pessoas infetadas pelo 

VIH/sida, a dispensa gratuita de medicamentos antirretrovíricos nas Unidades 

Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. 

Pela pertinência que se considerou ter, em termos de Políticas Sociais no campo do 

VIH/sida, salienta-se, do Despacho 6716/2012, que 

“ A infeção VIH/Sida pelos elevados custos sociais e económicos associados e pela eficácia que a 

ação pública pode ter na mitigação dos seus efeitos e consequentemente desses custos, é um dos 

domínios prioritários do Plano Nacional de Saúde, pelo que o Programa Nacional para a Infeção 

VIH/Sida e os organismos do Ministério da Saúde têm desenvolvido esforços de monitorização que 

permitam adequada disponibilização de informação relevante para a prevenção e combate desta 

Infeção. 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) responsabiliza-se pela prestação de cuidados de saúde durante 

toda a história natural da doença das pessoas que vivem com o VIH/Sida, incluindo a dispensa de 

medicamentos antirretrovíricos indispensáveis à sobrevivência e à qualidade de vida.”  
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O Decreto-Lei 128/2012 procedeu à primeira alteração do Decreto Lei 113/2011 que 

regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde, por parte dos utentes, no 

que concerne ao regime de taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de 

benefícios, alargando a isenção do pagamento às situações de desemprego involuntário 

quando não reconhecidas em tempo por via dos critérios de verificação da condição de 

insuficiência económica estabelecidos. O mesmo Decreto-Lei procedeu a alterações, no 

âmbito do transporte de doentes, contemplando o pagamento pelo SNS do transporte de 

doentes na prestação de cuidados de saúde de forma prolongada e continuada desde 

que comprovada a respetiva insuficiência económica. 

No âmbito da abordagem efetuada, uma referência à Lei de Bases da Saúde, cujos 

princípios gerais apontam, entre outros, a proteção da saúde como um direito dos 

indivíduos e da comunidade, efetivada numa responsabilidade conjunta dos cidadãos, da 

sociedade e do Estado, sendo este a promover e a garantir o acesso de todos os 

cidadãos aos cuidados de saúde, relevando os limites dos recursos disponíveis. 

Por seu lado, as Bases Gerais do Sistema da Segurança Social ressaltam o princípio da 

universalidade, traduzido no direito de todos à Segurança Social. No que concerne à 

proteção social de cidadania salienta-se a compensação por encargos ao nível da 

deficiência e da dependência como um objetivo do sistema. 

 

Da análise dos diferentes diplomas apresentados, ressalta-se a constituição do  Grupo de 

Trabalho da Sida, em 1985, que denota preocupação governamental em termos de 

recolha de informação correta sobre a infeção, tentando, então, obter dados estatísticos e 

perceber o impacto da doença na sociedade portuguesa. 

 Posteriormente, a determinação de medidas de controle para evitar a transmissão da 

doença, em centros específicos,  e o fornecimento gratuito de medicamentos, a estes 

doentes, são, igualmente, de grande relevância. Relativamente a este último aspeto, de 

notar que os custos económicos inerentes à medicação antirretrovírica, insuportáveis por 

muitos doentes, comprometeriam, seguramente, a sua sobrevivência e a sua  qualidade 

de vida. 

A constituição da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida para implementação de 

ações de luta contra a infeção, não só na área da saúde, mas em diferentes áreas, 

nomeadamente educação e  ação social é, também, de salientar. A necessidade de 

notificação, dos casos de infeção diagnosticados, a esta Comissão, é, naturalmente, 
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relevante na medida em que serviria de indicador para a implementação de medidas 

inovadoras ou eventuais medidas corretivas. 

 A isenção das taxas moderadoras para doentes com infeção VIH/sida é de extrema 

importância tendo em conta que o acompanhamento clínico é imprescindível e que 

muitos dos doentes se deparam com sérias dificuldades económicas.  

É, igualmente, de relevo o apoio social a doentes hemofílicos infetados e aos seus 

familiares, podendo este apoio ser acumulável com outras prestações sociais. 

Considera-se, ainda, que o alargamento do Apoio Domiciliário a doentes com infeção 

VIH/sida merece referência, uma vez que evita internamentos prolongados libertando, 

deste modo, camas hospitalares e permitindo aos doentes a  permanência na sua 

residência, beneficiando dos cuidados necessários. Este apoio visa colmatar a ausência 

de suporte familiar ou a sua insuficiência por constrangimentos profissionais ou 

estruturais. 

O regime especial de proteção na invalidez reduz o prazo de garantia e altera as  

fórmulas de cálculo das pensões, o que é favorável ao doente. Contudo, o complemento 

por dependência considera, apenas, as dificuldades de locomoção resultantes da infeção 

e não situações de demência, por exemplo, igualmente resultantes da doença e 

incapacitantes.  

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral é de grande pertinência mas parece, 

no entanto, pouco operacionalizado. Por outro lado, o plafond atribuído a cada doente 

não é suficiente para uma intervenção prolongada, muitas vezes necessária nos doentes 

VIH/sida com percurso de toxicodependência. Tratando-se de atos clínicos dispendiosos, 

os doentes muitas vezes não os podem suportar. 

Muito embora esteja prevista a penalização da discriminação perante situações de risco 

agravado de saúde, a situação persiste. Porventura, tratar-se-á do fator que mais 

compromete os direitos das pessoas infetadas, incluindo nos serviços de saúde.  

O transporte de doentes, na prestação de cuidados de saúde, em situação comprovada 

de insuficiência económica merece, do mesmo modo, referência. Em termos práticos é  

uma resposta de grande importância. A insuficiência de recursos económicos, por parte 

de vários doentes,  para assegurar as deslocações às unidades de saúde ou aos centros 

hospitalares, para consultas ou tratamentos, comprometeria, muitas vezes, todo o projeto 

terapêutico.  
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Como foi referido, inicialmente, não existe uma legislação específica para o VIH/sida em 

Portugal, pelo que se verifica, essencialmente, pelos diplomas publicados, um 

alargamento de benefícios, já existentes, aos doentes com esta patologia.  São, portanto, 

poucas as disposições normativas que estabelecem regimes mais favoráveis aos doentes 

infetados com VIH/sida. 

 

2. SERVIÇOS DE PROXIMIDADE – O APOIO RESIDENCIAL 

 

Os serviços de proximidade poderão justificar-se, globalmente, pelo aumento da taxa de 

urbanização e, consequentemente, pela influência dos modos de vida urbanos. O 

enfraquecimento das relações de vizinhança e da solidariedade familiar, aleado ao 

envelhecimento da população são  determinantes no surgimento destes serviços. 

No contexto deste trabalho e na linha de Esgaio (2009:70), considera-se serviço de 

proximidade o conjunto de atividades diversas relacionadas com a vida quotidiana e que 

implicam proximidade física e uma relação de confiança entre o prestador do serviço e o 

utente. Amaro (1997:91) refere, a propósito, que “(...) muito mais do que a proximidade 

geográfica e funcional (...), o que é inovador e decisivo nesses serviços é a proximidade 

relacional entre quem presta o serviço e quem a ele recorre”. 

Os serviços de proximidade, visam, deste modo, o combate à exclusão social e o 

desenvolvimento das populações. 

Especificamente, no âmbito do VIH/sida, a redução da mortalidade no âmbito da infeção, 

em resultado dos progressos da medicina, nomeadamente no que respeita ao tratamento 

da doença, tem-se traduzido no aumento da esperança de vida dos indivíduos infetados. 

Esta alteração levou a infeção a apresentar-se, atualmente, com contornos de doença 

crónica. A ameaça iminente da morte esbateu-se, contudo, surgiram outras 

preocupações em resultado do aumento da taxa de sobrevida. 

Segundo NABAIS e GONÇALVES (2011:481), a doença passou a fazer parte integrante 

da vida quotidiana dos doentes, com as consequentes exigências de cuidados contínuos 

e evidenciou-se o impacto no domínio das relações pessoais/familiares. 

Desde o seu surgimento, no início dos anos 80, do século passado, que a infeção 

VIH/sida se apresenta como grave problema de saúde pública, com implicações sociais e 

familiares de relevo. Em paralelo com o aumento da esperança de vida, registam-se, nos 
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indivíduos infetados, taxas elevadas de patologias psicológicas/psiquiátricas e várias 

situações em que os doentes se apresentam, seriamente, debilitados do ponto de vista 

físico, socialmente isolados e sem suporte familiar. De notar que, em casos de existência 

de familiares, por vezes, estes não reúnem competências para gerir os cuidados 

necessários, a prestar ao indivíduo infetado, por falta de estrutura quer organizacional 

quer emocional ou, ainda, deparam-se com escassez de tempo face aos seus 

compromissos profissionais.  

De notar, ainda, que o VIH/sida se cruza, muitas vezes, com outras problemáticas, 

nomeadamente com a toxicodependência, criando, esta, fragilidades e ruturas prévias ao 

diagnóstico, quer a nível social, quer a nível familiar, pelo que, em alguns casos, o 

percurso de exclusão é longo e o suporte social, em termos familiares, inexistente. 

 Por outro lado, o medo da discriminação e da rejeição por parte de familiares e amigos, 

bem como do comprometimento da sua vida afetiva e profissional e, ainda, a ideia da 

morte “iminente”,  desencadeiam um vazio existencial. Se a terapêutica anti-retroviral cria 

a perspetiva de um maior período de sobrevida, o desgaste psicológico acomulado, que 

obsta à reintegração social, é, com frequência, evidente. “ A infecção por VIH e as suas 

múltiplas dificuldades podem gerar uma crise no sentido da vida”, salientam NABAIS e 

GONÇALVES (2011:485). 

Neste contexto, o suporte social tem um papel fundamental. Segundo JARDIM e 

PEREIRA (s/d:1), “ O suporte social é muitas vezes associado a um tipo de ajuda, formal 

ou informal, a algo que sustenta uma pessoa que está em crise, ou a uma fonte de 

recursos a que as pessoas recorrem para suprimir necessidades e dificuldades”. Este 

suporte está associado às relações sociais dos indivíduos, no tocante à quantidade e 

coesão, bem como à frequência com que se estabelecem e a forma como são 

apreendidas pelos próprios. A existência de suporte social pressupõe que as pessoas 

acreditam que são cuidadas, respeitadas e que lhes é dada atenção.   

 De acordo com CASAES (2007:37) “(...) Um dos espaços mais tradicionais de suporte 

social, em tese, é a família, tendo em vista a aproximação física e psíquica entre seus 

membros”. Contudo, as normas de comportamento e os papéis sociais que se associam 

ao VIH/sida poderão modificar a conduta da família, passando esta a excluir o indivíduo 

infetado, do seu seio, culpabilizando-o da situação. 
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Ainda segundo CASAES (2007:40), o suporte social que satisfaça as necessidades de 

um indivíduo infetado com VIH/sida, quer ao nível instrumental, quer ao nível emocional, 

contribui para diminuir a intensidade do estigma vivenciado. 

Por forma a colmatar a ausência ou a insuficiência do suporte social, por parte da família, 

para além dos cuidados hospitalares, e por forma a evitar internamentos prolongados, 

foram-se estruturando serviços de cuidados integrados, nomeadamente o Apoio 

Residencial a pessoas infetadas com VIH/sida. 

No âmbito desta infeção, o Apoio Residencial é uma resposta social destinada a acolher, 

temporariamente, pessoas com necessidades de acompanhamento terapêutico, que não 

possam assegurar, por si próprias, as competências do tratamento. Esta resposta 

destina-se a pessoas em situação social, familiar e económica precária.  

O Apoio Residencial visa, concretamente, satisfazer as necessidades básicas de 

alojamento, alimentação e higiene pessoal bem como proceder ao acompanhamento e 

controlo terapêutico, promovendo a própria adesão terapêutica. Facilitar a integração 

familiar, social e profissional e proceder ao desenvolvimento de ações de estímulo físico 

e cognitivo são, igualmente, propósitos do Apoio Residencial. De referir, ainda, a este 

nível, o desenvolvimento de atividades lúdicas e culturais e o desenvolvimento de ações 

de sensibilização para hábitos de vida saudáveis.  

De notar que a integração residencial implica a definição de um Plano de 

Desenvolvimento Individual que considera os interesses dos residentes e envolve a 

equipa interdisciplinar. Este Plano focaliza a especificidade de cada situação.   
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CAPÍTULO III 

O Apoio Residencial a Pessoas Infetadas com VIH/sida: 

O caso da Residência Santa Rita de Cássia  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA  SANTA 

RITA DE CÁSSIA 

 

A  pesquisa no âmbito do presente trabalho incidiu nos utentes da Residência Santa Rita 

de Cássia (RSRC), estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa criada em 15 de Agosto de 1498, altura 

particularmente conturbada pelas alterações sociais e económicas decorrentes dos 

Descobrimentos, encarregou-se, desde sempre, do apoio às pessoas mais 

desfavorecidas. 

Esta Instituição responde, prioritariamente, aos indivíduos residentes no Município de 

Lisboa, intervindo nas áreas da Ação Social, Saúde, Educação e Ensino, Cultura e 

promoção da qualidade de vida, numa linha de tradição cristã. 

Através de diferentes protocolos de cooperação com entidades várias, das quais se 

destaca o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, a SCML assume um 

papel complementar no âmbito da proteção social. 

De acordo com os seus estatutos (SCML, 2008), a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

é juridicamente uma Pessoa Coletiva de Direito Privado e Utilidade Pública Administrativa 

e a sua tutela cabe ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social. 

Atenta às situações cuja pertinência justifica a sua intervenção, a SCML com o 

aparecimento do VIH/sida e as consequentes implicações sociais, familiares e 

económicas, empenhou-se em procurar uma resposta para esta problemática. Assim, 

esta instituição, o Grupo de Trabalho da Sida (representando o Ministério da Saúde) e a 

Cruz Vermelha Portuguesa, em novembro de 1989, celebraram um protocolo através do 

qual foi criado o Projeto Solidariedade e cujo o  intuito foi  integrar socialmente os 

doentes de VIH, promovendo a sua qualidade de vida e evitando a sua marginalização e 

discriminação. 

Em resultado deste protocolo surgiu em 28-11-1989 a Residência Santa Rita de Cássia, 

vulgarmente conhecida pela “Casa Amarela”, iniciando-se, então, o acolhimento 
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residencial para indivíduos infetados pelo VIH e em situação de exclusão social, 

procurando contribuir para um efetivo apoio e integração social dos doentes.  

Na sequência de diversos pedidos de apoio, por parte de vários serviços, bem como por 

parte de pessoas a nível individual, o Projeto Solidadriedade foi alargando as suas 

respostas. Surgiram, deste modo, o Centro de Dia (1992), o Apoio Ambulatório (1994), o 

Apoio Domiciliário (1996) e a Residência Madre Teresa de Calcutá (1998). 

Em 2001 o Projeto Solidariedade passou a integrar a estrutura orgânica da SCML como 

Direção de Serviços de Apoio à Problemática do VIH/sida (DSAPVS). 

O ano 2003 deu lugar à abertura dos Apartamentos Terapeuticamente Assistidos e em 

2004 registou-se a abertura do Centro de Acompanhamento e Vigilância terapêutica. O 

Centro de Santa Maria Madalena foi inaugurado em 2005. 

Em 2009 a DSAPVS passou a designar-se Direção de Apoio à Inserção e Bem Estar 

(DIAIBE), designação que mantém. 

A DIAIBE conforme Deliberação de Mesa 472ª de 22 e 23 de dezembro de 2011 (SCML), 

assegura o atendimento de pessoas com necessidades de acompanhamento terapêutico, 

em particular quando desinseridas do seu meio sócio-familiar e económico normal, 

prestando a informação pertinente e o seu encaminhamento e apoio adequados. 

A DIAIBE integra a Residência Santa Rita de Cássia, a Residência Madre Teresa de 

Calcutá e o Centro de Santa Maria Madalena. 

A RSRC, em termos de enquadramento orgânico, insere-se no Departamento de Ação 

Social e Saúde, nomeadamente na Direção de Ação Social/DIAIBE. 

De notar que na sequência da Deliberação de Mesa, atrás referida, que aprova a 

reestruturação do Departamento de Ação Social e Saúde, a Residência Santa Rita de 

Cássia alargou o seu âmbito de resposta, passando a acolher, temporariamente, pessoas 

com necessidades de acompanhamento terapêutico, que se encontrem em situação 

social, familiar e económica precária e que não possam assegurar, só por si, o 

tratamento, assim como a satisfação das necessidades humanas básicas. Deixou, deste 

modo, de acolher, apenas, pessoas infetadas com VIH/sida. 

Ressalta-se, no entanto, o facto de todos os residentes considerados no presente estudo 

terem diagnóstico VIH. 
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Relativamente ao processo de admissão de residentes, ele decorre de uma proposta dos 

Técnicos da SCML e dos Técnicos  dos Serviços da Comunidade com os quais a SCML 

articula. As pessoas a nível individual poderão, também, apresentar o seu pedido de 

admissão. 

A Diretora de Unidade e a Diretora da Residência estabelecem as prioridades de 

admissão considerando a ausência de autonomia na satisfação das necessidades 

humanas básicas, a necessidade de acompanhamento terapêutico, a residência na 

cidade de Lisboa (área de intervenção da SCML), a  precaridade da situação social, 

familiar e económica e a situação de discriminação e isolamento decorrentes do estado 

de saúde da pessoa. 

A Residência Santa Rita de Cássia tem capacidade para acolher quinze  pessoas e conta 

com uma equipa de trabalhadores composta pela Diretora, com formação na área das 

ciências sociais, um Enfermeiro, uma Monitora de atividades de tempos livres e dez 

Ajudantes de Lar e Centro de Dia. A equipa conta, ainda, com uma psicóloga e com uma 

terapeuta ocupacional que não estando adstritas à Residência integram a DIAIBE e 

colaboram com os três equipamentos desta Direção.  

No tocante ao número de pessoas acolhidas pela Residência Santa Rita de Cássia, 

apenas foi possível contabilizar a partir de junho 2010, registando-se, desde essa data e 

até junho 2013 cinquenta e sete (57) pessoas. 

 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia qualitativa foi a opção no âmbito deste trabalho. Pretendeu-se, portanto, 

compreender uma dimensão relevante da realidade empírica, contudo, de pequena 

expressão numérica. Tentar obter dados que permitam analisar e explicar o fenómeno 

em estudo foi o que se perspetivou. O investigador estabeleceu uma relação com o 

objeto de estudo e a recolha dos dados resultou, deste modo, de um processo interativo. 

Sendo o  título do trabalho  – Apoio Residencial a Pessoas Infetadas com VIH/sida : o 

caso da Residência Santa Rita de Cássia, o objetivo geral é tentar compreender a 

perceção e perspetivas dos utentes em relação ao Apoio Residencial e as suas 
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necessidades e aspirações futuras e o objetivo específico é tentar compreender em que 

dimensão/dimensões do Apoio Residencial os utentes sentem necessidade de 

mudanças. 

As questões de partida que serviram de fio condutor à pesquisa são: 

- Qual a perceção que os utentes têm do Apoio Residencial? 

- Que necessidades os utentes sentem em termos de perspetiva futura? 

O estudo pretende, deste modo, dar um contributo para aumentar o conhecimento 

relativamente à perceção que os utentes têm do Apoio Residencial e às suas aspirações 

futuras. 

No âmbito da investigação qualitativa seguiu-se uma metodologia inspirada na grounded  

theory, associada ao estudo de caso. 

A grounded theory introduzida, nos anos sessenta do século XX, por Glaser e Strauss  

surgiu pela insatisfação com os modelos sociológicos, vigentes, que se apresentavam 

distantes da realidade. A amplitude das teorias não explicava as situações específicas. 

Estes autores ao proporem a grounded theory pretenderam estabelecer uma ligação 

entre a teoria e a realidade. Neste processo, realçaram o papel ativo do investigador, 

tendo este uma função interpretativa, mas, considerando, igualmente,  as perspetivas das 

pessoas alvo do estudo. 

A grounded theory como é referida por AMARO (2006:166) é uma metodologia 

qualitativa, assente em dados empíricos e perspetiva a teorização. À medida em que os 

dados empíricos são recolhidos, vai-se desenvolvendo a teoria, pelo que a recolha dos 

dados e a construção da teoria são dois momentos de um único processo. 

GLASER e STRAUSS (1967) defendem que a investigação deverá fazer evoluir a teoria e 

não corrigir ou testar teorias existentes. Defendem, ainda, que a teoria não é um produto 

perfeito, mas, antes, um processo em desenvolvimento. A grounded theory centra-se, 

portanto, na construção da teoria que é entendida não como descrição de dados mas 

antes como interpretação e concetualização dos mesmos. Esta “(...) metodologia não é 

meramente descritiva mas permite o desenvolvimento dos conceitos de que são feitas as 

teorias” (AMARO, 2007:96). Destaca-se, portanto, a interpretação e a perspetiva de gerar 

nova teoria e não a verificação de hipóteses. De salientar, ainda, nesta metodologia, o 

fator comparativo. Comparam-se categorias entre si, comparam-se categorias e 

conceitos e comparam-se os dados empíricos recolhidos, com os dados da literartura 
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existente sobre o assunto em estudo. O que o investigador pretende é entender um 

determinado fenómeno para o que reúne informações sobre o mesmo, compara-as,  

codifica-as e identifica as regularidades. A pesquisa termina com as teorias resultantes 

da análise rigorosa e sistemática dos dados. 

Por seu lado, a análise dos dados é feita utilizando técnicas de codificação. A codificação 

aberta, a codificação axial e a codificação focalizada. 

Na codificação aberta são identificadas as categorias e os conceitos e é estabelecida a 

comparação entre eles. 

Na codificação axial estabelecem-se as ligações entre as diferentes categorias, usando, 

para tal, um modelo de análise que evidencia as causas, o contexto, as condições, a 

interação e as consequências, como salienta AMARO (2007:104) referindo STRAUSS e 

CORBIN (1990). 

 Por fim, na codificação focalizada é  identificada a categoria principal e clarifica-se o fio 

condutor do estudo. 

Segundo FERNANDES e MAIA (s/d:73-74), não obstante as fases identificadas para 

análise dos dados na grounded theory, esta metodologia deverá ser adaptada à 

especificidade de cada estudo, havendo, portanto, lugar a alguma flexibilidade. No 

entanto, importa salvaguardar o respeito pelo questionamento e comparação constantes .  

De notar que na metodologia grounded theory, embora seja feita uma pesquisa 

bibliográfica, anterior ao início do trabalho de campo, por forma a definir uma orientação 

para o processo de codidificação, a literatura científica só é utilizada quando 

estabelecidas as categorias significativas. 

Como foi referido anteriormente, no âmbito da presente pesquisa, a metodologia adotada 

inspira-se na grounded theory em combinação com o estudo de caso. O caso é, deste 

modo, o grupo de utentes da Residência Santa Rita de Cássia, analisando-se as suas 

características e todos os aspectos da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial 

e às necessidades que sentem em termos de perspetiva futura. 

Relativamente à amostra, e na linha da grounded theory, ela é selecionada conforme os 

conceitos que vão emergindo e seguindo o critério da saturação teórica. Deste modo, e 

por norma, a amostra não é definida antes da recolha dos dados. De notar, no entanto,  

no âmbito da presente investigação, que,  sendo quinze (15) o universo de residentes, 

não se  delimitou uma amostra, perspetivando-se, assim, o estudo total da população. 
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Contudo, foram catorze (14) as pessoas abrangidas, na medida em que uma delas não 

estava orientada no espaço e no tempo, comprometendo, desta forma, a comunicação. 

Relativamente à técnica de recolha de dados, decidiu-se pela entrevista, uma vez  que, 

como refere AMARO (2006:169), esta técnica permite compreender, profundamente, o 

assunto a ser estudado e esse é o objetivo deste trabalho. A entrevista, ocorrendo num 

processo interativo entre entrevistador e entrevistado, permite, ao primeiro, evitar que se 

verifique um afastamento em relação aos objetivos da investigação e, por outro lado, 

aceder ao máximo de informação e autenticidade possível. A análise documental              

( aquando da consulta dos processos individuais dos residentes) apresenta-se como uma 

técnica complementar. 

No âmbito das entrevistas  foi elaborado um guião (APÊNDICE 1) cujos tópicos têm como 

objetivo tentar compreender quais os fatores que determinaram a integração das pessoas 

na Residência, bem como a sua perceção relativamente às diferentes dimensões do 

apoio Residencial – alojamento, alimentação, higiene pessoal, acompanhamento e 

controlo terapêutico, atividades lúdicas e culturais, acompanhamento ao exterior, 

estimulação física e cognitiva, ações de sensibilização para hábitos de vida saudável, 

promoção da integração social e a atenção à pessoa residente. Por outro lado, tenta-se, 

também, compreender em que dimensão ou dimensões do Apoio Residencial os utentes 

sentem necessidade de mudança. Tentar perceber da existência de familiares e o seu 

grau de proximidade, bem como tentar perceber se os residentes recebem visitas e quem 

são essas visitas é, também, o que se pretende. O último tópico do guião visa tentar 

compreender o que os residentes ambicionam para o seu futuro.  

De notar que imediatamente após a realização da primeira entrevista se iniciou o 

processo de codificação aberta (APÊNDICE 2). Prosseguindo com a realização das 

entrevistas, estiveram presentes os princípios essenciais inerentes à grounded theory, o 

questionamento (após delimitação das unidades de análise – Do que se trata?; O que 

significa?) e a comparação. Foram, entretanto, identificados conceitos e categorias.  

Nesta linha e após terem sido efetuadas entrevistas a aproximadamente um quarto dos 

residentes, elaborou-se o primeiro memorando (APÊNDICE 3). O segundo memorando 

(APÊNDICE 4 ) elaborou-se após terem sido efetuadas nove entrevistas e o terceiro 

(APÊNDICE 5) resultou da análise da totalidade das entrevistas realizadas aos utentes 

da Residência Santa Rita de Cássia.  



Apoio Residencial a Pessoas Infetadas com VIH/sida:                                                                                                                                                                                                                                                        
o caso da Residência Santa Rita de Cássia                                                                                                                                                                                                                             

Maria José Ferreira                                                                                                                                                                                                      
 

47 
 

Os memorandos representam uma tentativa de interpretação das categorias identificadas 

e de estabelecimento de relações entre elas. Foi, portanto, feita uma análise integrada 

concetualmente. 

No processo de preparação dos memorandos ressaltaram as categorias principais a 

partir das quais se elaborou o ponto 4 deste capítulo – A perceção dos residentes - onde 

são consideradas, também, as categorias subsidiárias. 

Ainda, ao nível da metodologia, de notar a construção de um modelo de análise, global, 

(FIGURA 1)  através do qual se tenta fundamentar a existência do Apoio Residencial para 

pessoas infetadas com VIH/sida. 

A análise do modelo permite verificar que as implicações sociais e individuais/familiares 

da infeção, poderão resultar em dificuldades económicas e dependência nos cuidados 

pessoais. Tal situação irá exigir apoio familiar e/ou estatal. Na ausência ou insuficiência 

de apoio familiar, e em termos de Políticas Públicas, nomeadamente ao nível da Ação 

Social, estão estruturadas respostas integradas, de suporte instrumental e emocional – O 

Apoio Residencial. 
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FIGURA 1 - MODELO DE ANÁLISE 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

Não obstante o caráter qualitativo deste trabalho, considerou-se pertinente, no âmbito da 

caracterização da população residente, abrangida pelo estudo, concretamente no que 

respeita aos fatores  sócio-demográficos e às patologias, a apresentação de quadros 

suscetíveis de uma leitura quantitativa. 

De notar que a informação constante dos quadros 4 a 8 foi obtida pela consulta dos 

processos individuais dos residentes. No caso dos quadros 6 a 8 foram consultados, 

especificamente, os relatórios clínicos com os respetivos diagnósticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, pela análise do QUADRO 4 podemos verificar que o escalão etário 50-59 é 

o que apresenta maior número de utentes (6). Seguem-se os escalões  30-39  e  60-69, 

cada um com registo de 2 residentes. 
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Relativamente ao género, constata-se uma divisão equitativa. Sete elementos do género 

masculino e sete do género feminino. 

No tocante ao estado cívil, predomina o solteiro (10), seguindo-se o divorciado (4). Neste 

caso, o historial de dependências e os quadros psiquiático e neurológico poderão estar 

associados, na maior parte das situações (10), ao estado cívil apresentado. 

A nacionalidade dos residentes é predominantemente portuguesa (13).                  

Regista-se, apenas, neste âmbito, a existência de um residente, apátrida, com pedido de 

Autorização de Residência por Razões Humanitárias a decorrer no Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 

Ao  nível da escolaridade prevalece o ensino básico, considerando os três ciclos (10). 

Analfabetos registam-se 2 residentes e o mesmo número para o caso dos residentes com 

frequência universitária. 

 

 

 

O QUADRO 5,  referente à proveniência de rendimentos, permite verificar que se  

destacam a Pensão de Invalidez, a Pensão Social de Invalidez com Complemento por 

Dependência e a Pensão de Invalidez com Complemento por Dependência com um  total 

de 7 beneficiários. Relativamente às Pensões de Velhice, incluindo Complementos, são 

três os residentes beneficiários. Muito embora 11 residentes se encontrem dentro de 

escalões etários compatíveis com o exercício de uma atividade prifissional, nenhum se 
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encontra enquadrado a este nível atendendo ao seu estado de incapacidade. De 

salientar, que um dos residentes não apresenta qualquer rendimento. Neste caso, está 

em curso o requerimento do Rendimento Social de Inserção e a pessoa está integrada 

em programa de formação básica.  

Importa notar que são 8 as pessoas que não efetuaram descontos para Segurança Social 

ou não o fizeram em número de anos suficientes para serem considerados no cálculo de 

uma pensão. Neste grupo, integrado pelos beneficiários das Pensões Sociais, Subsídio 

Mensal Vitalício, Rendimento Social de Inserção e Subsídio da SCML, ressalta, 

maioritariamente, o historial no âmbito da toxidodependência e /ou psiquiatria/neurologia. 

De notar, ainda, que, apenas dois residentes, pelo facto de não apresentarem rendimento 

próprio, estão isentos do pagamento de comparticipação pela frequência do 

estabelecimento. Os restantes residentes pagam uma comparticipação correspondente a 

80% do seu rendimento. 

 

No que respeita às patologias, nomeadamente infecciologia, consumos e demência, 

verifica-se pelo QUADRO 6 que todos os residentes estão infetados pelo VIH, estando 3 

deles em situação de coinfeção VIH/VHC. 
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A dependência relativamente ao tabaco, é, por outro lado, notória, sendo 9 as pessoas 

dependentes desta substância. Importa referir que destas pessoas, 5 sofrem de doença 

psiquátrica e, nestes casos, o tabaco poderá funcionar, muitas vezes, como elemento de 

compensação. 

No tocante ao alcoolismo registam-se 2 residentes. Estas pessoas não se encontram 

atualmente a consumir, contudo, requerem vigilância. 

Relativamente aos 4 residentes com percurso de toxicodependência, importa notar que 

estão referenciados ao Centro de Atendimento a Toxicodependentes, sendo, também, 

neste caso vigiados. 

Quanto às situações de demência verifica-se que 3 são resultantes do VIH e 2 resultam 

de consumos de substâncias psicoativas ilícitas. 

 

 

No que concerne às patologias do foro psiquiátrico e neurológico, observa-se, 

relativamente à primeira, que a esquizofrenia e a depressão são as que apresentam 

maior número de casos, 2 cada. Registam-se, igualmente, 2 casos que estando 

enquadrados no foro psiquiátrico não têm diagnótico objetivo. 

No caso das patologias neurológicas é a encefelopatia secundária a que apresenta maior 

número de situações (5). 
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O QUADRO 8 regista outras patologias diagnosticadas e a sua análise permite verificar 

que são a tuberculose pulmonar (4) e a dislipidémia (3) aquelas em que se observam 

mais registos.  

De notar que, tendo por base os critérios de classificação da Carta Social, todos os 

residentes são considerados  dependentes.1  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Pessoa  Dependente – pessoa que apresenta uma perda mais ou menos importante da sua 

autonomia funcional e da sua capacidade para realizar de forma independente as atividades da 

vida diária necessitando de ajuda de terceira pessoa para as poder desenvolver – Carta Social – 

Gabinete de Estudos e Planeamento – Ministério da Trabalho e da Segurança Social – 

http//www.portaldocidadão.pt – acedido em julho 2013. 
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4. A PERCEÇÃO DOS RESIDENTES 

 

No âmbito do presente estudo entende-se por perceção o que os residentes percebem e 

avaliam, de forma consciente, das diferentes dimensões do Apoio Residencial. A 

perceção pressupõe, então, a compreensão e o julgamento dessas dimensões e a 

consequente identificação daquelas em que sentem necessidade de mudança. Os fatores 

que determinaram a integração das pessoas na Residência são também considerados. 

Como foi referido no domínio da metodologia, a codificação aberta levou à identificação 

de conceitos e categorias. Neste processo e face à diversidade de categorias, impôs-se 

definir o que poderia ser mais importante. 

Deste modo, a relevância observada em relação à atenção dada aos residentes e aos 

sentimentos de segurança e assistência, nos cuidados recebidos, foi a plataforma para o 

desenvolvimento dos pontos 4.1, 4.2 e 4.3. 

A integração social e as expectativas em relação ao futuro, sendo aspetos considerados 

no estudo deram origem aos pontos 4.4 e 4.5, tendo em atenção, por um lado, o quadro 

social ainda estigmatizante relativamente ao VIH/sida e, por outro lado, considerando, 

como refere GRILO (2001:101;110-112), que esta infeção é uma doença de 

extraordinário impacto psicológico e que interfere, inevitavelmente, nos planos de futuro 

de cada doente. 

Em forma introdutória, considera-se pertinente referir, aqui, a perceção dos residentes no 

que respeita aos fundamentos para a sua integração na Residência.  

Neste âmbito, evidenciam-se a incapacidade para o auto cuidado justificado no quadro de 

perdas de ordem física e psicológica do processo evolutivo do VIH/sida e que, 

naturalmente, impede as pessoas de estar sozinhas. Aqui ressalta, igualmente, a falta de 

apoio familiar. Esta situação vivenciada e consciencializada pelos residentes, vai de 

encontro ao que refere GOLDSTEIN (1980:84;86) relativamente à perceção, porventura o 

que mais influencia a perceção é a experiência passada. 
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Os percursos de toxicodependência e o desgaste familiar que lhe está associado, assim 

como a perspetiva de um controlo terapêutico adequado e de cuidados essenciais a 

assegurar por parte da Residência, apresentam-se, também, como fundamentos para a 

integração residencial. Os distúrbios comportamentais resultantes do consumo de 

substâncias psicoativas ilícitas, associadas ao quadro clínico do VIH/sida e aos cuidados 

que ele impõe, requerem uma resposta que a família, no limite, não reúne condições para 

dar. O Apoio Residencial poderá, deste modo, ser perspetivado no sentido de melhorar a 

qualidade de vida do indivíduo infetado e da própria família. No que concerne à 

expectativa de um controlo terapêutico adequado e cuidados essenciais a assegurar por 

parte da Residência, tal poderá justificar-se pelo reconhecimento público da ação da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A interiorização da  imagem da Instituição poderá 

influenciar a perceção.  

Por outro lado, a indisponibilidade da família por questões de tempo e de organização da 

sua vida pessoal bem como as questões de saúde mental também são identificadas. 

Estas, porém, poderão ser prévias à infeção. As limitações físicas evidenciando 

incapacidade progressiva, o cansaço e a dificuldade em aceitar o apoio  informal são, 

igualmente ressaltados. O agravamento da situação clínica, em determinados casos 

associado, também, à idade avançada de familiares próximos, o percurso de sem abrigo 

aleado à necessidade de apoio terapêutico, o abandono por parte de familiares próximos 

e a situação de pobreza são, igualmente, fatores identificados que poderão justificar a 

integração residencial. 

A este propósito  importa notar que o conhecimento dos limites da família e a 

consequente necessidade de apoio também poderão determinar a perceção dos 

residentes. Nesta linha, RODRIGUES (1972:228) refere que  “Assim como a experiência 

passada influi no processo percetivo (...) fatores presentes, situacionais, também são 

capazes de predispôr a pessoa a determinadas perceções”.  

Por sua vez, GOLDSTEIN (1980:105) salienta que as necessidades, as expectativas, o 

contexto e o conhecimento influenciam a perceção. 
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4.1 A Interação na Residência 

A interação social é inerente ao ser humano. Ela ocorre nas mais diversas circunstâncias 

e com diversas finalidades, numa perspetiva de satisfação das necessidades dos 

indivíduos. 

No caso da Residência Santa Rita de Cássia, a situação de dependência dos residentes 

e o consequente objetivo de obtenção de ajuda, proteção, orientação e quebra de 

isolamento poderão motivar a interação. 

Verifica-se, nestas pessoas, o que ARGYLE (1974:40) designa como necessidade de 

afiliação, ou seja, a necessidade de contacto físico e visual e a necessidade de interação 

em termos amistosos. Os comportamentos inerentes a esta necessidade dependem, 

basicamente, da comunicação.  A comunicação é “(...) o ato social mais fundamental”, 

refere GOLDSTEIN (1980:108). 

Na FIGURA 2 apresenta-se o modelo de comunicação na RSRC. Da observação deste 

modelo, verifica-se que no centro da comunicação estão os residentes. Estes comunicam 

entre si e com todos os profissionais que desempenham funções no estabelecimento. De 

notar que a presente  pesquisa permitiu perceber que a comunicação entre residentes 

poderá ser influenciada por alguns comportamentos, na medida em que mereceu registo 

a desonestidade entre os próprios residentes. Comportamentos eventualmente menos 

adequados poderão explicar-se por alguns percursos de toxicodependência e pelas 

inerentes estratégias para fazer face à necessidade de consumo de substâncias 

psicoativas ilícitas, bem como às necessidades efetivas de sobrevivência.Tratar-se-ão, 

porventura, de condutas enraizadas. 

Prosseguindo na análise do modelo, ressalta-se a comunicação entre todos os 

profissionais, por forma a responder adequadamente às necessidades dos residentes, e 

à comunicação entre profissionais e residentes. Esta última, implica solicitações, por 

parte das pessoas residentes, nomeadamente ao nível da proximidade física, da 

informação e orientação, do apoio e da partilha. Da parte dos profissionais há uma atitude 

de escuta, de oportunidade de diálogo e o sorriso, no sentido da aceitação e da relação 

de confiança, implicando, naturalmente, diferentes níveis – técnicos superiores e 
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prestadoras de cuidados diretos. Os momentos de diversão envolvem todos os 

elementos considerados, sendo facilitadores da interação. 

Neste modelo podem identificar-se algumas das formas do processo comunicativo 

referidas por ARGYLE (1974:48-57), nomeadamente, o contacto corporal – toque, a 

expressão facial – sorriso e a fala – diálogo. 

De notar que, ao nível da interação, o estudo permitirá concluir que os residentes sentem 

que lhes é dada atenção e que há preocupação em relação ao seu estado – “Se me 

virem triste, vão ter comigo e perguntam-me o que se passa” (caso 2). Neste âmbito, a 

atenção é a consideração pela pessoa, a amabilidade e a delicadeza no contexto dos 

cuidados prestados. É, também,  acolher e escutar atentamente, de forma concentrada, 

com interesse.  

Havendo, por parte dos residentes,  a perceção de que lhes é dada atenção, poderá 

pressupor-se que eles acreditam que são cuidados e respeitados. 
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FIGURA 2 - MODELO DE COMUNICAÇÃO NA RSRC 
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4.2 A Necessidade de Segurança 

Considerando a hierarquia das necessidades de Maslow, as necessidades de segurança 

são as necessidades de segundo nível. Este nível compreende, entre outras, a 

segurança física pessoal e a saúde e bem estar. Estas necessidades surgem quando as 

necessidades básicas estão asseguradas. 

No âmbito da segurança física pessoal, saúde e bem estar dos utentes da Residência 

Santa Rita de Cássia, considera-se segurança a ausência de perigo, a perceção de 

proteção em relação a riscos. A tranquilidade.  

Nesta pesquisa evidencia-se, de forma particular, o sentimento de segurança dos 

residentes em relação ao acompanhamento que lhes é feito aquando das saídas ao 

exterior da Residência, tendo em atenção o facto de todos serem dependentes.  A 

análise efetuada ressalta a segurança e a confiança das pessoas neste domínio. Este 

sentimento reporta-se quer ao acompanhamento a consultas ou na realização de 

diligências no âmbito dos  direitos e deveres enquanto cidadãos, quer em situações de 

recreio e diversão. 

O sentimento de segurança evidencia-se, também, em relação às questões referentes à 

medicação/controlo terapêutico - “Na questão da medicação sinto-me seguro” (caso 1). 

Os residentes sentem que há organização e sentem-se seguros. Este sentimento poderá 

explicar-se pelas alterações positivas percecionadas, pelos próprios, no seu estado 

clínico após integração na Residência. De notar que o controlo terapêutico não 

contempla, apenas, a administração da medicação, mas, também , a sua aquisição, o 

contolo individual de stocks medicamentosos e o controlo e marcação de exames, 

consultas e tratamentos, por forma a assegurar o cumprimento rigoroso do projeto 

terapêutico. 

O estudo efetuado permite verificar, ainda,  que  algumas pessoas têm a perceção de 

que o Apoio Residencial é uma resposta completa. A satisfação das necessidades 

básicas, o acompanhamento e controlo terapêutico e a participação em atividades serão, 

eventualmente, motivo de tranquilidade para quem se encontra em situação de 

dependência. 
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 De referir que a relevância verificada relativamente às questões de segurança, poderá, 

na linha de Maslow,  ser justificada pela perceção de que as necessidades básicas e de 

segurança  estão asseguradas e que se caminha para os níveis seguintes da hierarquia. 

 

 

4.3 Cuidados Recebidos na Residência 

Na medida em que todos os utentes da Residência se encontram em situação de 

dependência, a assistência nos cuidados é algo que se impõe. 

No contexto do presente trabalho considera-se assistência os cuidados assegurados à 

pessoa dependente, concretamente ao nível dos cuidados de higiene, da toma de 

refeições e  medicação, apoio na deslocação, apoio no desenvolvimento de atividades de 

estimulação física e cognitiva. 

A assistência na higiene pessoal é, neste âmbito, salientada pelos residentes, 

eventualmente por se tratar de uma área em que as suas limitações mais se evidenciam 

e, por outro lado, por interferir com a sua intimidade. De notar que a perceção dos 

residentes relativamente a este domínio é de que a assistência é boa - “Na higiene não 

falta nada. São muito atenciosas” (caso 2). Em termos de higiene pessoal há referência, 

ainda, ao duche agradável e à disponibilidade de produtos de higiene.  

Relativamente à toma das refeições, eventualmente por se tratar de momentos em que 

os residentes apresentam menor dependência, não é referida a assistência a este nível.  

Referem, contudo, que a alimentação é boa e, um número reduzido de pessoas, refere 

que a quantidade de alimentos é insuficiente. Este facto poderá ser explicado pela 

ausência de normas em termos alimentares na medida em que uma delas refere que – 

“Se estivesse em casa comia até dizer chega” (caso 2). 

No tocante à toma da medicação, de referir que é sempre feita de forma observada de 

modo a assegurar  o cumprimento do plano terapêutico. 

Ainda que não ocorra de forma continuada, o apoio na deslocação de residentes é, por 

vezes, necessário, dentro e fora da Residência. Este apoio exige, em alguns casos, o 

recurso a produtos de apoio. 

A estimulação física e cognitiva é feita no âmbito de atividades diversas e é valorizada 

pelos residentes. Poder-se-ão tratar de momentos em que as pessoas sentem que o 
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investimento técnico poderá ser uma oportunidade de superação de algumas limitações 

e, consequentemente, são gratificantes. 

Constata-se, na pesquisa, que é referida a falta de confiança nos residentes, por parte do 

serviço, pelo facto de se evitar que saiam para o exterior da Residência sozinhos. 

Estando todas as pessoas classificadas como dependentes, a saída ao exterior, em 

qualquer circunstância, deverá implicar acompanhamento de terceiros. Neste âmbito, 

considera-se que  a dificuldade, por parte de alguns residentes, em aceitar os efeitos das 

suas limitações físicas e psicológicas poderá explicar a sua perceção quanto à falta de 

confiança do serviço em relação a eles.  

Importa ressaltar, neste ponto que, genericamente, a perceção das pessoas é que o 

Apoio Residencial é bom. A garantia de cuidados essenciais e a incapacidade para o 

auto cuidado poderão justificar esta posição. 

 

 

4.4 Integração Social 

A integração social  é um “(...) processo que viabiliza o acesso às oportunidades da sociedade a 

quem dele estava excluido, permitindo a retoma da relação interativa entre uma célula (o indivíduo 

ou a família), que estava excluída e o organismo (a sociedade) a que ela pertence, trazendo-lhe algo 

de próprio, de específico e de diferente (...)” (AMARO, s/d:3). 

A SIDA associada a grupos marginalizados, nomeadamente homossexuais masculinos 

conduziu a uma postura de rejeição por parte da sociedade relativamente às pessoas 

infetadas. Pelo caráter incurável, transmissível e mortal do VIH/sida, estas pessoas são 

percecionadas inúmeras vezes como um risco para as outras. Deste modo, considerando 

os vários tipos de exclusão social identificados por COSTA (1998:21-23), ressalta-se a 

exclusão de origem patológica na qual se poderão enquadrar estes doentes. 

Perante estes factos, e no âmbito da intervenção com as pessoas da Residência Santa 

Rita de Cássia, o trabalho de integração social dos residentes passa por tentar marcar a 

sua cidadania através da participação em diferentes contextos sociais. 

Considera-se que o primeiro passo neste domínio é a adaptação à própria Residência, 

cujo modelo se apresenta na FIGURA 3. 
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Após a admissão da pessoa na Residência, procede-se ao seu acolhimento, 

apresentando-lhe o espaço e dando conhecimento das normas básicas de 

funcionamento. O apoio disponibilizado pelo serviço e a importância do cumprimento do 

plano terapêutico são, igualmente, salientados. 

A abordagem feita por um técnico (Serviço Social ou Enfermagem), no sentido de 

compreender o percurso de vida da pessoa e a sua motivação para a integração na 

Residência, contribui para desenvolver uma  relação de confiança que se revelará de 

extraordinária importância na implementação do Plano de Desenvolvimento Individual do 

residente. Por outro lado, é trabalhada a integração da pessoa no grupo de residentes.  A 

este nível, fomenta-se o espírito de grupo e de solidariedade, na convição de que a 

relação estabelecida entre as pessoas contribui para aumentar a capacidade de 

adaptação. 

A integração no grupo e a relação de confiança estabelecida são determinantes para a 

participação na dinâmica da Residência e para a colaboração no cumprimento do plano 

terapêutico. Assim, este percurso permite a adaptação e a integração no estabelecimento 

e, por norma,  reflete-se ao nível da recuperação clínica e da estabelização.  

Considerando a pesquisa efetuada, e no tocante às ações da residência em termos de 

integração social das pessoas, de notar, em primeiro lugar, a dificuldade, por parte das 

próprias, no entendimento do conceito, provavelmente em resultado do baixo nível 

escolar. GOLDSTEIN (1980:85-86), refere que a linguagem quando rica facilita uma 

perceção mais rigorosa. Permite perceber melhor as diferenças.  

Salienta-se, no entanto, que alguns residentes referem como formas de integração os 

passeios de longo curso e as idas ao supermercado e consideram que é feito um bom 

trabalho a este nível. Outros não percecionarão como integração social a sua 

participação, regular, em atividades desenvolvidas em espaços e serviços públicos. 

Contudo, face à presença ainda marcante do estigma relativamente ao VIH/sida, face às 

limitações físicas e psicológicas que lhes estão associadas bem como aos distúrbios 

comportamentais inerentes aos consumos de substâncias psicoativas ilícitas, tal 

participação poderá representar um esforço de integração. 

O estudo nota, também, as ações de sensibilização para hábitos de vida saudável, 

desenvolvidas na Residência e  reconhecidas pelos residentes. Estas ações perspetivam 

elevar a qualidade de vida das pessoas, evitando o agravamento do seu estado clínico, 
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mas, também, facilitar a integração social, nomeadamente quando é tratado o tema da 

higiene oral. 

Muito embora de modo pouco expressivo é registada a perceção de que o número de 

passeios ao exterior é reduzido. Contudo, como já foi referido, todos os residentes estão 

classificados como dependentes e, deste modo, todas as saídas do estabelecimento 

implicam acompanhamento de terceiros. Assim, os recursos humanos afetos à 

Residência não serão suficientes para que, em simultâneo, as pessoas saiam todas 

diariamente. 

De referir que os passeios frequentes fora do espaço residencial poderão ser 

perspetivados pelos residentes como a forma de lhes conferir melhor qualidade de vida, 

no entanto, o estadio clínico em que se encontram não permite, muitas vezes, a este 

nivel,  um ritmo que os próprios desejariam. 
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FIGURA 3 – MODELO DE ADAPTAÇÃO À RSRC 
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4.5 Perspetivas de Futuro 

Como refere GRILO (2001:101), o VIH/Sida é uma doença de extraordinário impacto 

psicológico. 

Doença incurável que antevê uma morte prematura é geradora de inseguranças e 

incertezas. Estas fazem parte da vida das pessoas infetadas. 

O medo da discriminação e da rejeição por parte de familiares e amigos, bem como o 

comprometimento da sua vida afetiva e profissional e, ainda, a ideia da morte “iminente” 

desencadeiam um vaziu existencial. “A infeção por VIH e as suas múltiplas dificuldades 

podem gerar uma crise no sentido da vida”, referem NABAIS e GONÇALVES (2011:485). 

Perante o diagnóstico VIH/sida alguns doentes reorganizam a sua vida e definem 

objetivos compatíveis, outros desistem de tudo e vivem, apenas, o momento. 

No caso dos utentes da Residência Santa Rita de Cássia o estudo evidencia, no domínio 

das expectativas em relação ao futuro, a permanência na Residência. O estadio clínico, a 

situação de dependência e a ausência de alternativas em termos familiares, bem como o 

facto de se sentirem bem no estabelecimento poderão justificar esta expectativa. “Gosto 

de estar cá” (caso 8). Evidencia-se, portanto, a situação de dependência. GRILO 

(2001:106) salienta, neste âmbito, que as pessoas infetadas que pensam em termos de 

futuro, fazem-no, por norma, de modo negativo. Imaginam-se numa situação de 

dependência extrema. 

Contudo, a pesquisa assinala, também, a vontade de integração profissional em ordem à 

autonomização. Inerente a este dado poderá estar a expectativa de uma recuperação 

inesperada e a dificuldade em se demarcar de um percurso profissional reconhecido ou, 

no caso do elemento mais jovem, a integração profissional fará parte de um projeto de 

vida idealizado e do qual fará parte, também, o desejo de ter filhos. 

Referência, ainda, para a expectativa de melhoria, em termos de locomoção, e o desejo 

de regressar a casa, o que poderá ser justificado pela vontade de reconquistar a  

independência, acreditando na possibilidade de uma alteração significativa do ponto de 

vista clínico.  

NABAIS e GONÇALVES (2011:494) sugerem que a qualidade de vida dos doentes 

infetados com VIH é determinada pelos seus objetivos e expectativas. A necessidade de 
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afeto, a vontade de ter filhos, o receio do estigma, do sofrimento e da morte são uma 

realidade para gerir. A forma como a pessoa infetada integra, quer em termos cognitivos, 

quer  emocionais, o diagnóstico, irá determinar toda a evolução da infeção. Perante o 

diagnóstico um indivíduo pode desenvolver processos de autodestruição ou, pelo 

contrário, de crescimento pessoal, pode esgotar a sua capacidade de adaptação ou 

desenvolver a resistência a estímulos nocivos. 

O presente estudo regista, nesta linha,  diferentes formas de gerir a doença e que se 

traduzem, naturalmente, nas perspetivas em relação ao futuro das pessoas infetadas. 

Assim, a ausência de expectativas é, também, assinalada – “Deixo andar que logo se vê” 

(caso 4). De notar aqui, ainda, a referência à Providência Divina. Este facto poderá 

justificar-se pela tomada de consciência do estadio da doença e que obstará à definição 

de projetos. Tal poderá justificar, igualmente, a relevância do momento presente, também 

observada no estudo. GRILO (2001:112) referindo Gifford e col. (1997) diz que é a 

incapacidade de ver alternativas que leva o doente a desistir e a não definir planos para a 

sua vida. Num estadio avançado da doença esta situação é mais evidente. 

Relativamente às áreas do Apoio Residencial em que as pessoas sentem necessidade 

de mudança verifica-se, pela análise efetuada, que prevalece a ausência da necessidade 

de qualquer alteração. Esta posição poderá justificar-se com a perceção dos residentes 

de que o apoio é bom, estando garantidos os cuidados essenciais num quadro de 

incapacidade para o autocuidado e  ausência de apoio familiar efetivo.  

De notar o facto de todos os residentes terem família, contudo, são os pais que se 

evidenciam nas visitas e nos afetos e, essencialmente, nas situações em que ocorreu o 

divórcio e o afastamento dos filhos.  

Poder-se-á justificar o facto de se evidenciarem as visitas dos pais, para além do vínculo 

afetivo, pelo enfraquecimento dos laços com outros familiares ao longo dos anos em 

resultado da infeção pelo VIH, de patologias psiquiátricas e de comportamentos 

associados ao percurso de toxicodependência. As ruturas conjugais e o afastamento dos 

filhos, também resultantes de condutas inerentes aos consumos de substâncias 

psicoativas ilícitas e das patologias psiquiátricas, poderão, do mesmo modo, ser fatores 

explicativos da situação. O VIH/sida cruza-se, portanto, com outras problemáticas, 

podendo estas criar fragilidades e ruturas prévias ao diagnóstico a  nível familiar. Deste 

modo, a ausência de alternativas em termos familiares poderá interferir nas perspetivas 

de futuro dos residentes. 
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CONCLUSÕES 

 

A infeção pelo VIH apresentou, desde sempre, implicações significativas em termos 

sociais e familiares. Com o aumento da taxa de sobrevida, em resultado dos avanços na 

medicina e na indústria farmacêutica, as exigências de cuidados contínuos aos doentes 

reclamam da sociedade estruturas de apoio na ausência ou insuficiência de suporte 

famíliar. 

Desta forma, a pesquisa realizada pretende ser um contributo para aumentar o 

conhecimento no domínio de uma dessas estruturas, nomeadamente no Apoio 

Residencial a pessoas infetadas com VIH/sida. 

Relativamente à perceção dos utentes, no que respeita aos fundamentos para a sua 

integração na Residência Santa Rita de Cássia, o estudo evidencia a incapacidade para 

o auto cuidado justificado no quadro de perdas de ordem física e psicológica do processo 

evolutivo do VIH/sida o que impede as pessoas de estar sozinhas. Ressalta, também, a 

falta de apoio familiar. 

No tocante à perceção das pessoas em relação ao próprio Apoio Residencial, o estudo 

permite concluir que elas consideram que lhes é dada atenção e que há preocupação em 

relação ao seu estado. Isto pode pressupor que acreditam que são cuidadas e 

respeitadas. 

Por outo lado, evidencia-se o sentimento de segurança dos residentes em relação ao 

acompanhamento que lhes é feito aquando das saídas ao exterior da Residência. O 

sentimento de segurança evidencia-se, ainda, em relação às questões referentes à 

medicação/controlo terapêutico. Este sentimento pode explicar-se pelas alterações 

positivas percecionadas, pelos próprios, no seu estado clínico após integração no 

estabelecimento. 

Ressalta o facto de, genericamente, as pessoas terem a perceção de que o Apoio 

Residencial é bom. A garantia de cuidados essenciais e a incapacidade para o auto 

cuidado podem  justificar a situação. 
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Em termos de perspetivas futuras salienta-se a permanência na Residência. O estadio 

clínico, a situação de dependência e a ausência de alternativas em termos familiares bem 

como o facto de se sentirem bem no Estabelecimento podem  justificar esta perspetiva. 

Por último, salienta-se o facto de não ser apontada a necessidade de mudança em 

qualquer dimensão do Apoio Residencial. Tal pode justificar-se pela perceção dos 

residentes de que o apoio é bom, estando, assim, garantidos os cuidados essenciais num 

quadro de incapacidade e ausência de apoio familiar efetivo. 

Não se pretende com este trabalho generalizar os seus resultados. Estes aplicam-se ao 

estabelecimento social estudado podendo, no entanto, ser um contributo útil para a 

análise ou organização de uma estrutura idêntica. A importância da interação 

estabelecida na Residência, os sentimentos de segurança, os diferentes cuidados 

recebidos e a integração social, salientados pelos residentes, podem permitir a 

identificação de dimensões do Apoio Residencial, de relevo, quando se perspetiva 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos infetados. Tais dimensões podem ser 

consideradas quer em termos organizacionais, quer em termos da preparação de ações 

de formação para técnicos e prestadores de cuidados diretos. Este pode ser, 

eventualmente, um contributo do trabalho no âmbito da Política Social. 

A este nível, importa notar que, sendo o Apoio Residencial uma resposta social destinada 

ao acolhimento temporário, e tendo-se evidenciado no estudo realizado, em termos de 

perspetivas futuras dos residentes, a permanência na Residência, algo deve ser,  

cuidadosamente, equacionado em termos alternativos. De salientar que a média de 

permanência das pessoas na Residência, no segundo trimestre de 2013, era 20 meses. 

Podendo esta questão ser da maior pertinência, na medida em que interfere com a 

estabilidade das pessoas doentes, impõe-se uma reflexão em termos de Políticas 

Públicas. 

De notar que em futuros estudos, no âmbito do Apoio Residencial a pessoas infetadas 

com VIH/sida, seria importante considerar a perceção dos prestadores de cuidados 

relativamente a esta resposta social. A perceção de quem cuida e a perceção de quem 

recebe os cuidados, conciliadas, poderão ser um contributo útil na promoção da 

qualidade dos serviços. 

A realização deste trabalho foi uma oportunidade de reflexão mais aprofundada e 

sistematizada sobre o apoio na Residência Santa Rita de Cássia, com relevo na  

organização e dinâmica do estabelecimento. 
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Lei 90/2009, de 31 de Agosto (Aprova o regime especial de proteção na invalidez) 

Despacho19935/2009, Ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da 

Administração Interna, da Justiça, da Economia e da Inovação, do Trabalho e da 

Solodariedade Social, da Saúde, da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, de 2 de Setembro  (Cria o Conselho Nacional para a Infeção VIH/Sida) 

Despacho 16159/2010, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 26 de Outubro 

(Alarga o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral) 

Decreto-Lei 113/2011, de 29 de Novembro (Regula o acesso às prestações do Serviço 

Nacional de Saúde relativamente às taxas moderadoras e à aplicação de regimes 

especiais de benefícios) 

Despacho 6716/2012, de 17 de Maio (Estabelece as regras específicas para a dispensa 

das terapêuticas com antiretrovíricos) 

Decreto-Lei 128/2012, de 21 de Junho (Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

113/2011 de 29 de Novembro) 
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APÊNDICE 1 

GUIÃO DA ENTREVISTA 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

(Tentar compreender quais os fatores que determinaram a integração da pessoa na 

Residência) 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

(Tentar compreender qual a perceção dos residentes relativamente às diferentes 

dimensões do Apoio Residencial: alojamento; alimentação; higiene pessoal; 

acompanhamento e controlo terapêutico; atividades lúdicas e culturais; acompanhamento 

ao exterior; estimulação física e cognitiva; ações de sensibilização para hábitos de vida 

saudável; promoção da integração social e a atenção à pessoa) 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

(Tentar compreender em que dimensão/dimensões do Apoio Residencial os utentes 

sentem necessidade de mudanças) 

- Fale da sua família. 

(Tentar perceber da existência de familiares e o seu grau de proximidade) 

- Diga quem o visita habitualmente. 

(Tentar perceber se o residente recebe visitas e quem são essas visitas) 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

(Tentar compreender o que os residentes ambicionam para o seu futuro) 
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APÊNDICE 2 

CODIFICAÇÃO ABERTA
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va num Apartamento Terapeuticamente Assistido.

Cansaço

3

1

Quando vim para a Residência pouco andava. Esta-

Elevar qualidade de vida dos pais (2,3)

Vim por causa das drogas. Fumava charros. Quando

entrei para aqui deixei de fumar. Sabia que aqui tinha

1

Não podia apanhar o autocarro, cheio de dores. Ir 

ao Centro Santa Maria Madalena tomar as refeições 

tornava-se muito cansativo.

Limitações físicas

Sofrimento

1

Viver com alguém (família, amigo; alguém que gos-

te de mim) e pedir ajuda a essa pessoa, isso inco-

móda-me.

Pedir ajuda incomóda-o

Extrato de entrevista Codificação

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua integração na Residência

Tenho família grande e de bem, mas sou uma pes-

soa muito "autónoma". Gosto de fazer tudo por mim  

próprio. Como não consigo fazer tudo só por mim

revolto-me. Disparato. Por vezes sou agressivo.

Existência de família

Família diferenciada

Reage negativamente à dependência 

Agressividade face às limitações físicas

1

Para mim estar com a família era muito complicado.

Não poderiam dar-me apoio (falta de tempo) e eu não 

Indisponibilidade da família em termos de tempo (1,13)

Dificuldade de locomoção

Fico "doido" com isto.

Evidências de incapacidade física progressiva

Dificuldade em aceitar a dependência física

não posso.

Incapacidade para utilizar tranportes públicos

1

Qualquer dia não consigo subir nem descer escadas.

consigo deslocar-me sozinho. Andar de taxi, autocarro, 

álcool. Desorganizei-me. Divorciei-me.

Alcoolismo

Divórcio

1

Vim para aqui de livre vontade.

1

física

2

Vim para aqui para melhorar a vida dos meus pais. 

Se eu for operado e ficar a andar bem, vou embora. Saída da Residência condicionada à reabilitação 

medicação e que tinham cuidados comigo.

Toxicodependência (2, 3)

Abandono de consumos

Desgaste familiar (2,3)

Livre arbítrio

Desorganização

Vim porque a minha vida desorganizou-se.

Trabalhava. Depois comecei a ter problemas com 

Acompanhamento terapêutico (2,9)

Garantia de cuidados essenciais (2,9)

4

Não vim para aqui de vontade. Vim porque a minha 

mãe e o meu pai entenderam que eu não podia estar 

sozinho. Fiquei doente e fui para o hospital. A minha 13)

Perdeu independência

mãe assustou-se. Eu preferia estar na minha casa.

Estava mais independente.

Forçado pelos pais

Situação clínica impediu de estar sozinho (4,10,11,12

Preocupação da mãe

Preferia a sua casa
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5

Foram problemas que eu tive. Não tinha hipótese de

sexo. Não tive juízo, perdi tudo. Estou vivo.

trouxe para cá. A minha família veio à Santa Casa pe-

dir apoio. Eu não tinha trabalho e tive que recorrer à

Santa Casa. Um dos meus filhos foi adotado, o outro

A família pediu apoio

Desemprego

ficou com a minha família. Eu não conseguia tratar de 

mim.

6

Estava na rua. Vim para aqui porque apanhei HIV com

Extrato de entrevista Codificação

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua integração na Residência

7

Eu vim porque os enfermeiros me mandaram para cá. 

Percurso sinuoso

Sobreviveu

Orientação da enfermagem

Eu estava num lar no Bairro Alto. Deve ter sido porque Apoio específico

esta casa tinha mais assistência.

8

Vim por causa dos meus ataques epiléticos e por não

Falta de apoio (8,11,12)

Não tinha quem cuidasse de mim.

Pobreza

Saúde mental (8,14)

saber fazer comer. Os meus filhos não queriam saber Abandono dos filhos

Epilepsia

de mim, só queriam dinheiro para tabaco. Vim para cá Exploração por parte dos filhos

porque era pobre. Vim por causa dos meus nervos.

tratar os meus filhos. Foi a minha família que me 

Incapacidade para o auto cuidado (5,8,10,11,12,13)

Ausência de recursos económicos

Sem abrigo

HIV
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Indelicadezas por parte de algumas funcionárias

Limpeza

se calhar, com a falta de empregos é mais fácil. 

Quem acompanha os utentes deve saber falar com Funcionárias têm discurso pouco diferenciado

1

Atividades culturais aqui dentro não há nenhuma. Va- Ausência de atividades culturais.

lorizo artistas que fazem monólogo.

haver mais diálogo cultural.

Falta música portuguesa de qualidade

eles.

Falta diálogo diferenciado

1

Têm que ensinar as pessoas a ter um bocadinho mais

de cultura. 

Baixo nível cultural dos outros residentes

Porque não põem música portuguesa boa? Deveria

1

Quero é que me digam com antecedência que vou a 

uma consulta.

Falta informação prévia relativamente à data das con-

sultas

1

Os medicamentos não tenho nada a dizer. Os medi-

camentos estão organizados. Na questão da medica-

ção sinto-me seguro.

Segurança e organização relativamente à medicação

pam-se se eu caio ou não. Sinto-me seguro.  

1

Quando vou ao médico estão preocupadas que a con-

sulta seja rápida.

(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14)

rior (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

Preocupação das funcionárias em reduzir tempos de

 de espera aquando das consultas médicas

1

O jardim é maravilhoso.

Falta de atenção por parte de quem faz turno da noite

Jardim lugar aprazível

cima.

ente. Se a açorda for feita por um dos cozinheiros eu Quantidade suficiente de alimentos

A alimentação não é boa nem má. A comida é sufici- Qualidade da alimentação aceitável (1,5)

As funcionárias que fazem noite não vão ao piso de

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua perceção relativamente ao 

1

mas não é educado.

1

As instalações não são adequadas mas estão limpas.

Bom (1,2,3,4,6)

O alojamento não tem condições por que não tem 

camas em baixo, só tem camas em cima.

É difícil subir. As instalações não são boas para pes-

soas com estes problemas.

Dificuldade de acesso ao piso superior (1,7)

Instalações desadequadas

Instalações desadequadas a quem tem dificuldades 

motoras

Apoio Residencial

1

O apoio é bom. Mas, para ser franco, o apoio é bom

Extrato de entrevista Codificação

A ajuda na higiene pessoal é prestada, mas não é

como deveria ser. São poucas funcionárias e os uten-

Assistência na higiene pessoal

1

Os quartos estão limpos e arrumados. Quando abro

o armário está tudo arrumadinho.

Limpeza (1,7,10,11,13)

1

Arrumação (1,7)

Qualidade da assistência abaixo do desejado

1

como, se for feita pelo outro não como. Não há razão

para dizer mal da alimentação.

Preferência pela confeção de um dos cozinheiros (1,5)

Quando vou à rua são prestáveis, ajudam. Preocu-

Número de funcionárias insuficiente

Falta de princípios de higiene em duas funcionárias

Funções pouco atrativas para pessoas competentes 

Situação social e económica do país poderá contribuir 

1

para recrutar pessoas competentes para esta área

tes. É um bocado difícil numa casa destas ter funcio-

nárias competentes.Muitas porque não querem. Hoje, 

utentes. Não lavam as mãos. Algumas são boas e

são limpas. Algumas funcionárias são muito eficien- 

Eficiência e noções de higiene em algumas funcio-

Segurança e confiança no acompamhamento ao exte-

tes são muitos para dar banho.

1

Há duas funcionárias que têm menos higiene que os

nárias
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Ritmo desadequado em momentos de estimulação

física e cognitiva

Excesso de informalidade no trato com os utentes,

1

Pouca confiança nos residentes por parte das funcio-

Há poucos princípios de educação nos utentes e há 

É dada atenção aos residentes (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

estar numa residência destas.

1

A atenção às pessoas é boa, mas confia-se pouco

funcionárias que também não ajudam.

Os utentes que estão aqui não têm formação para 

Nível educacional de algumas funcionárias é baixo

querem sair, outras porque não confiam nelas.

nárias.2

sujo quem quer.Na higiene não falta nada. São muito 

demais.

dose. Se estivesse em casa comia até dizer chega. Quantidade insuficiente de alimentos (2,4,8)

Alimentação boa (2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14)

Assistência na higiene é boa (2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,

2

Temos apoio na higiene. Nunca faltou higiene, só está

A higiene é boa.Temos produtos. Quem nos vai acor-

dar leva logo os produtos de higiene.

Não deixa faltar nada.

13)

Disponibilidade de produtos (2,3)

2

Extrato de entrevista Codificação

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua perceção relativamente ao 

Reduzido o tempo de assistência no âmbito da enfer-

Demasiada pressa não estimula

magem

Falta diálogo com os utentes.

por parte de algumas funcionárias

Diálogo com os utentes reduzido

1

Apoio Residencial

1

Não concordo com o tu cá tu lá.

Estimulação física e cognitiva, não acho que esteja 

bem. Tem que ser devagar, com paciência. Há muito 

a lei do despachar. Não estimulam.

1

Há pouca assistência de enfermagem. O enfermeiro

1

Falta de confiança nos residentes (1,4)

As pessoas aqui saem pouco. Umas porque não Reduzidas saídas ao exterior (1,4)

Resposta completa (2,3)

Falta de interesse dos residentes

Os utentes têm uma grande"escola". Roubam tão 

sai muitas vezes.

1

 nas pessoas. 11,12,14)

Desonestidade entre residentes prejudica o ambiente

simplesmente como beber um copo de água. Isso tor-

na mau o ambiente.

1,5

Nível educacional dos utentes é baixo

1

tivar-nos.

Não faço algumas atividades por causa do meu braço.

Jogo às cartas e ao dominó. Gosto de ir à Residência

Ótimo alojamento (2,3,4,6)

atenciosas. Uma das senhoras até é atenciosa 

2

O alojamento é ótimo. Tenho televisão, casa de banho,

fraldas.

2

A alimentação é boa. É pena é não poder repetir a 

Aprecia atividades entre estabelecimentos

Trabalho de motivação

Cartas e dominó (2,3,11)

Madre Teresa de Calcutá. Gosto das festas porque 

como muito. Querem que eu me esforce para fazer 

Limitações físicas impedem atividades

atividades, mas eu não consigo. Estão sempre a mo-
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tam-me o que se passa.

3

Estimulação física e cognitiva é básica

5

A estimulação física e cognitiva é bem feita. Faz-se 

Um acompanhamento ao exterior que eu tive, não foi

bom. Uma das funcionárias não é boa companhia.

Atitudes inadequadas de uma funcionária no acom-

panhamento ao exterior

Rotinas

4

Não tem havido estimulação física e cognitiva.

As atividades lúdicas e culturais são poucas. Os uten- Poucas atividades de âmbito lúdico e cultural (4,13)

Atividades básicas

5

Desenho

Atividades pouco estimulantes

Há sensibilização para hábitos de vida saudável.

Diálogo com os utentes

Atividades lúdicas e recreativas adequadas (5,10)

5

6

soal

Música 

Integração social através dos passeios (5,13)Os passeios ajudam na integração social e é bom.

5

6

As atividades são muito básicas, muito pobres.

Ginástica

6

Sensibilização para hábitos de vida saudável (5,12,14)

ginástica e fazem-se trabalhos manuais. É bom. Os

 técnicos falam com os utentes.

As atividades lúdicas e recreativas estão bem. Ouve-

Trabalhos manuais

se música, desenha-se. 

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua perceção relativamente ao 

Gosto pela televisão (3,9,11)

As lâminas são fracas. Vejo-me aflito para fazer a bar-

Competência das funcionárias

Baixa qualidade de alguns produtos de higiene

4

Simpatia

As funcionárias são competentes.

Apoio Residencial

2

Aqui não põem ninguém de parte. 

4

Se me virem triste, vão ter comigo e pergun-

3

Uniformidade de tratamento

As pessoas aqui são simpáticas.

Extrato de entrevista Codificação

Preocupação (2,3)

ba. As lâminas não fazem bem a barba.

4

Alojamento  bom (5,7,8,9,10,11,12,13,14)

5

A quantidade de comida é razoável. O alojamento é 

bom.

Integração social não há. Falta integração social (4,6,9)

4

5

Atividades suficientes (3,9,10,11)

Ausência de estimulação física e cognitiva (4,12)

Tem havido menos produtos de higiene ultimamente.

Bom banho Duche agradável (3,4,6,8,14)

Quantidade aceitável de comida

Alimentação ótima

na higiene pessoal. As outras ajudam.

Apoio inadequado de uma funcionária na higiene pes-

A alimentação é ótima.

6

Redução da quantidade de produtos de higiene

Estimulação física e cognitiva bem feita (5,7,10,13)

Uma das senhoras, na minha opinião, não ajuda bem

Temos o suficiente para nos entretermos. Gosto muito

de televisão.

3

4

tes estão habituados a rotinas.

Há estímulos para andar, mas os estímulos são bási-

cos.
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tivamente aos medicamentos

Não sei se os medicamentos estão organizados ou Não tem a perceção da organização e segurança rela-

10

Algumas senhoras não me dão atenção.

bom trabalho.

Não há sensibilização para hábitos de vida saudável.

Tratamento de excelência

Não tenho opinião sobre as atividades. Não me enten- Falta opinião sobre as atividades da Residência (12,

do com os outros residentes.

Não podem tratar melhor do que tratam.

8

14)

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua perceção relativamente ao 

Falta atenção aos residentes da parte de algumas fun-

cionárias (10,13)

12

Integração social através da ida ao supermercado

na sociedade.

Quando vou ao "Pingo Doce" estou a integrar-me na

Apoio Residencial

7

A roupa é boa.

7

não.

Artigos de rouparia com qualidade (7,10)

11

Extrato de entrevista Codificação

Incompatibilidade com os outros residentes

12

Acho que se trabalha a integração social. Faz-se um Bom trabalho ao nível da integração social (12,14)

Falta sensibilização para hábitos de vida saudável

13
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tava que tivessem mais consciência.

12,13,14)

Mudar comportamento dos residentes.

6

Gostava que os outros utentes não roubassem. Gos-

Aumentar quantidade de alimentos

CODIFICAÇÃO ABERTA

Diga em que áreas do Apoio Residencial

1

muita gente que precisa, mas não pode ser qualquer 

pessoa a estar aqui.

1

Perfil desadequado de utentes

Tem que haver mudanças na maneira de servir à 

mesa.Há duas ou três funcionárias que devem ter nas-

cido na palhota. Quando vão servir à mesa não lavam 

as mãos e não usam luvas.

Faltam princípios básicos de higiene a algumas 

funcionárias

Mudar a forma de servir à mesa

sente necessidade de mudança

1

Extrato de entrevista Codificação

Tem que haver mudança totalmente de utentes. Há

Mudar perfil de utentes

Falta rigor na seleção de utentes

Diversificar jogos

Deviam dar apoio às pessoas para arranjar emprego, Falta apoio à integração profissional

Quando vão uns à rua, não vão todos. Está tudo direi-

to, eu é que tenho ciúmes. Fui um menino mimado.

3

5

Não sinto necessidade de mudanças.

4

Gostava de comer mais. A refeição é curta. A comida,

por norma, é boa, mas é pouca.

Ausência de necessidade de mudanças (5,7,9,10,11,

durante a noite

Os utentes têm que estar descansados durante a

para as pessoas reorganizarem a sua vida.

O atendimento durante a noite tem que mudar.

Privilégio

As questões das saídas deviam ser mais flexíveis. De-

viam confiar mais nas pessoas.

Rever condicionantes das saídas ao exterior

2

Integrar todos os grupos nas saídas ao exterior

Aumentar confiança nos residentes (4,12)

4

noite. Há utentes que roubam. As funcionárias têm

que ver se os utentes estão bem.

Melhorar a atenção aos utentes durante a noite

Comportamentos desadequados de alguns utentes

4

Podia haver mais jogos. Dominó e cartas é pouco.
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Afim

Irmã faleceu

Parentes da linha reta

9,11,13,14)

Neto adotivo

A minha família morreu. Só tenho um filho adotivo (no-

ra e neto).

Só tenho a minha mãe. Sou divorciado, tenho dois

Filho adotivo

Tenho também o meu padrasto.

10

Padrasto

7

Família natural faleceu

9

Tenho uns tios, mas estamos muito afastados, nem

eles sabem de mim.

Divórcio

Rutura familiar - filhos (3,4)

Apoio da mãe

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale da sua família

3

do e os meus sobrinhos. Tenho a minha filha. Tenho

amigos íntimos. Tenho dois netos.

2

Existência de família (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

Parentes da linha reta e da linha colateral (1,2,3,4,5,6

Acho que tenho os melhores pais do mundo. Não

me faltam com nada. Acompanham-me sempre nos

bons e nos maus momentos. O meu irmão também 

gosta muito de mim.

Apoio  do irmão

Apoio extraordinário dos pais (2,4)

1

Tenho família.Tenho primos.Tenho a mulher do meu 

Extrato de entrevista Codificação

írmão que faleceu. Tenho a minha irmã, o meu cunha-

Amigos íntimos

Tios afastados

filhos que nunca mais vi. O meu pai já faleceu.

Nora adotiva

8

Tenho os meus filhos que não querem saber de mim.

Não tenho mais ninguém.

Irmão (10,12)

Cunhada (10,12)

Sobrinhos (10,12)

Só tenho o meu irmão. A minha irmã morreu. O meu 

irmão é muito doente.O meu irmão é casado. Tenho 

uma sobrinha e dois sobrinhos netos.
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Visita a família

Ausência de visitas (6,8,10,11,14)

Filhos

Irmã (1,5,12)

As minhas irmãs, o meu irmão e os meus filhos. Irmãs

9

O meu padrasto.

13

fona-me.

Padrasto

Neto adotivo

Não tenho visitas. Vou eu visitar a família.

Visitam-me o meu filho adotivo, a minha nora e o meu

neto.

Filho adotivo

CODIFICAÇÃO ABERTA

Diga quem o visita habitualmente

Ninguém me visita. Só telefonam. A minha mãe tele-

2

Amigos próximos

Prima

Os meus pais vêm sempre aos fins de semana.

3

É a minha mãe, só, que me visita.

6

Mãe (3,9)

Pais (2,4)

1

Visitam-me amigos próximos, uma prima, a minha 

Extrato de entrevista Codificação

irmã quando está em Portugal e a minha cunhada.

Cunhada

Nora adotiva

7

Irmão

14
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Quero ser feliz com os meus filhos. Quero ser feliz 

Sente-se bem na Residência (8,9,11)

terapêutico

13

Mais  saídas ao exterior da Residência

medicação. Há mais segurança na Residência.

12

9

Queria ir viver com a minha mãe,mas o problema era a 

Reintegração familiar condição para ser feliz

8

Gosto de estar cá.

Mais segurança na Residência em termos de controlo

Gostava de sair mais.

CODIFICAÇÃO ABERTA

Fale das suas expectativas em relação ao 

Espero curar a doença que tenho para seguir a minha

A vida está lá fora. Os meus amigos e a minha família

sabem que este ambiente não é para mim.

Tenho que ver com a minha irmã.

Importância do momento presente (1,4)

1

A minha expectativa é ser operado para ganhar

mobilidade e autonomizar-me com qualidade de vida.

2

Cirurgia em ordem à autonomia

Expectativa de uma alternativa por parte da família

Melhorar locomoção (1,6,7)

futuro

1

Extrato de entrevista Codificação

Vivo muito o presente, vivo muito o dia de hoje. 

Inadaptação ao ambiente residencial

A vida está fora da Residência (1,2)

Deixo andar que logo se vê.

O meu futuro está entregue a Deus.

4

Neste momento, não tenho expectativas nenhumas.

Ultrapassar doença

rança que a cura ainda apareça. Curar-me e arranjar

Ausência de expectativas (4,5,7,12)

Voltar para casa era o que eu queria, mas os meus Regressar a casa. (4,7,13)

pais não querem.

6

vida. A minha esperança nunca morreu, tenho espe- Autonimizar-se

Integração profissional (2,3,4,14)

Qualidade de vida

Aqui há de tudo um pouco.

Tenho poucas expectativas.

Permanecer na Residência (6,7,8,9,10,11,12)

3

Providência Divina (3,10)

Residência responde a todas as necessidades

Aprender informática. Não quero sair da Residência.

um trabalho leve, por causa do braço. Gostava de po-

der ajudar os meus pais.

Ajudar os pais

Formação em informática

com a minha irmã.Quero ser feliz. Não sou. O homem 

que eu amei morreu.

14

Gostava de ter uma família, filhos, de ter uma casa. Constituir família

Ter uma casa

Poucas expectativas (6,11)
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MEMORANDO – 1 

 

Analisando as entrevistas efetuadas a aproximadamente um quarto das pessoas utentes 

da Residência Santa Rita de Cássia começa a evidenciar-se, no que respeita à 

integração naquele estabelecimento, que o fundamento para tal está relacionado com 

percursos de toxocodependência e possivelmente com o consequente desgaste familiar.  

Os distúrbios comportamentais resultantes do consumo de substâncias psicoativas 

ilícitas, associados ao quadro clínico do HIV/Sida, e aos cuidados que ele impõe, 

requerem uma resposta que a família, no limite, não reúne condições para dar. Deste 

modo, o apoio residencial poderá ser perspetivado no sentido de melhorar a qualidade de 

vida do indivíduo infetado e da própria família. Ainda no tocante aos fundamentos para a 

integração residencial e nos casos em que não há percursos de consumos de 

substâncias ilícitas, poderá concluir-se que há, no entanto, incapacidade para o auto-

cuidado e indisponibilidade da família para o apoiar, por questões de tempo e de 

organização da sua vida pessoal. Neste último caso, consideramos que a idade 

avançada de familiares próximos poderá, também, justificar a integração na Residência. 

No que respeita à perceção das pessoas relativamente ao apoio residencial, começa a 

afirmar-se um padrão no que concerne ao apoio na sua globalidade. Os residentes 

consideram que o apoio é bom e, para alguns, trata-se de uma resposta completa. 

Especificamente, o alojamento é considerado ótimo. A alimentação e a assistência na 

higiene pessoal são consideradas boas. A disponibilidade de produtos de higiene e o 

duche agradável são, também, evidenciados pelos residentes. 

A análise dos dados permite, ainda, concluir que os residentes sentem que lhes é dada 

atenção e que há preocupação em relação ao seu estado. “Se me virem triste, vão ter 

comigo e perguntam-me o que se passa.” (caso 2) 

Começa a evidenciar-se, também, a perceção de que a quantidade de alimentos é 

insuficiente. Este facto poderá, eventualmente, ser explicado pela ausência de normas, 

por parte dos utentes, em termos alimentares, na medida em que um  deles referiu, a 

propósito, - “Se estivesse em casa comia até dizer chega.” (caso 2) 
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A perceção do número reduzido de passeios ao exterior e a falta de confiança nos 

residentes, começa, igualmente, a emergir. 

Estando todos as pessoas classificadas como dependentes, a saída ao exterior, em 

qualquer circunstância, deverá implicar acompanhamento de terceiros. Deste modo, os 

recursos humanos afetos à Residência não serão suficientes para que, em simultâneo, os 

residentes saiam todos diariamente. A falta de um carro para uso exclusivo da 

Residência é, também, um fator que se poderá apresentar como um obstáculo às saídas 

para passeios no exterior, uma vez que muitos utentes não têm condições físicas para 

andar a pé ou de transportes públicos. Estes factos poderão explicar o manifesto das 

pessoas relativamente ao número de passeios fora do espaço residencial. 

A dificuldade em aceitar as suas limitações físicas e psicológicas e os consequentes  

efeitos em termos de segurança, poderão, por outro lado, explicar a perceção dos 

residentes quanto à falta de confiança do serviço em relação a eles. 

De notar que da análise efetuada ressalta, claramente, a segurança e a confiança dos 

residentes relativamente ao acompanhamento que lhes é feito aquando das saídas ao 

exterior. Este sentimento reporta-se quer ao acompanhamento a consultas ou na 

realização de diligências no âmbito dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos quer 

em  situações de recreio e diversão. O mesmo acontece no que respeita às questões da 

medicação. Os residentes sentem que há organização e sentem-se seguros. Tal poderá 

explicar-se pelas alterações positivas, percecionadas pelos próprios, no seu estado 

clínico após integração na Residência. 

No tocante às áreas do apoio residencial em que as pessoas sentem necessida  de 

mudança, não se verifica, por enquanto, o surgimento de um padrão. 

A existência de familiares, tanto na linha reta como na linha colateral é transversal aos 

casos analisados. Evidencia-se, contudo, o apoio dos pais.  

Ressalta, neste âmbito, a rutura familiar, nomeadamente pelo divórcio, e, em paralelo, o 

afastamento dos filhos. 

Relativamente às visitas habituais, são, mais uma vez, os pais que mais se destacam. 

A análise dos dados permite verificar que não obstante a existência de familiares, restam, 

essencialmente, as visitas e o apoio dos pais. Além do vínculo afetivo, esta situação 

poderá explicar-se, por um lado, pelo enfraquecimento dos laços ao longo dos anos, em 

resultado da doença e dos comportamentos associados ao percurso de 
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toxicodependência, e, por outro lado, devido às ruturas com os cônjuges e com os filhos, 

também estas em consequência, sobretudo, das condutas inerentes ao consumo de 

substâncias psicoativas. 

No âmbito das expectativas em relação ao futuro o que os residentes ressaltam é a 

importância  do momento presente. Este facto poderá justificar-se pela tomada de 

consciência da situação de dependência e do estadio da doença em que se encontram e 

que, naturalmente, obsta a grandes projetos. No entanto, destacam-se, também, a 

referência a que a vida está fora da Residência, bem como o interesse pela integração 

profissional. Inerente a estes dados poderá estar a expectativa de uma recuperação 

inesperada. 
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MEMORANDO – 2 

 

Analisando nove das entrevistas realizadas aos utentes da Residência Santa Rita de 

Cássia verifica-se, relativamente à integração naquele estabelecimento, o surgimento de 

um padrão em torno dos fundamentos para tal. Evidenciam-se, assim, os percursos de 

toxicodependência e o desgaste familiar associado, bem como a incapacidade para o 

auto-cuidado. Evidencia-se, ainda, a perspetiva de um controlo terapêutico adequado e 

de cuidados essenciais a assegurar por parte da Residência. 

Os distúrbios comportamentais resultantes do consumo de substâncias psicoativas 

ilícitas, associados ao quadro clínico do VHI/sida e aos cuidados que ele impõe, 

requerem uma resposta que a família, no limite não reúne condições para dar. O apoio 

residencial poderá, deste modo, ser perspetivado no sentido de melhorar a qualidade de 

vida do indivíduo infetado e da própria família. 

Por outro lado, a incapacidade para o auto-cuidado, justificado no quadro de perdas de 

ordem física e psicológica do processo evolutivo do VIH/sida e a ausência de suporte 

familiar poderão, também, justificar a integração residencial. A este nível importa notar 

que algumas situações de saúde mental poderão, eventualmente, ser prévias à infeção. 

No que respeita ao padrão referente à perspetiva de um controlo terapêutico adequado e 

de cuidados essenciais a assegurar por parte da Residência, tal poderá justificar-se pelo 

reconhecimento público da ação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Relativamente aos fundamentos para a integração residencial a análise das entrevistas 

realizadas permite ressaltar outra informação pertinente, ainda que esta não se apresente 

de forma padronizada. Neste âmbito registam-se as limitações físicas evidenciando 

incapacidade progressiva, o cansaço e a dificuldade em aceitar o apoio informal. A 

indisponibilidade da família, por questões de tempo e de organização da sua vida 

pessoal, o agravamento da situação clínica, em alguns casos associado à idade 

avançada de familiares próximos poderão ser, igualmente, fatores determinantes neste 

domínio. 
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O percurso de sem-abrigo aleado à necessidade de controlo terapêutico, o abandono por 

parte de familiares próximos e a situação de pobreza poderão também justificar a 

integração na Residência. 

Relativamente à perceção das pessoas no tocante ao apoio residencial, afirma-se um 

padrão no que respeita ao apoio na sua globalidade. Os residentes consideram que o 

apoio é bom. Especificamente, no que concerne ao alojamento as opiniões dividem-se de 

forma equiparada entre o bom e o ótimo. Tal facto poderá justificar-se pelo percurso de 

vida de cada um. Contudo, ressalta o facto de serem os homens a classificarem o 

alojamento como ótimo e as mulheres como bom. Eventualmente uma menor exigência 

do género masculino. 

A alimentação e a assistência na higiene pessoal são consideradas boas. O duche 

agradável é, também, evidenciado pelos residentes. 

A análise dos dados permite concluir que os residentes sentem que lhes é dada atenção 

e que há preocupação em relação ao seu estado – “Se me virem triste, vão ter comigo e 

perguntam-me o que se passa” (caso 2). 

Regista-se, por outro lado, a referência, por parte de três residentes, de que a quantidade 

de alimentos é insuficiente. Este facto poderá eventualmente, ser explicado pela ausência 

de normas em termos alimentares na medida em que uma das pessoas referiu, a 

propósito, - “Se estivesse em casa comia até dizer chega” (caso 2). 

Evidencia-se, ainda, um padrão relativamente à perceção dos residentes no que respeita 

ao acompanhamento que lhes é feito aquando das saídas ao exterior. Da análise 

efetuada ressalta, claramente, a segurança e a confiança dos residentes neste âmbito. 

Este sentimento reporta-se quer ao acompanhamento a consultas ou na realização de 

diligências no âmbito dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos, quer em situações 

de recreio e diversão. O mesmo  acontece em relação às questões da medicação. Os 

residentes sentem que há organização e sentem-se seguros. Tal poderá explicar-se 

pelas alterações positivas percecionadas, pelos próprios, no seu estado clínico após 

integração na Residência. 

No tocante à perceção dos residentes no que concerne ao apoio residencial, a análise 

das entrevistas efetuadas ressalta, ainda que de forma menos evidente, a dificuldade de 

acesso ao piso superior atendendo à inexistência de elevadores. Esta referência é feita 

pelas pessoas com maiores dificuldades motoras. 
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A limpeza e a organização da Residência, assim como a disponibilidade de produtos de 

higiene são aspetos salientados pelas pessoas residentes. 

Relativamente às ações da Residência ao nível da integração social das pessoas, 

ressalta a dificuldade no entendimento do conceito, por parte das próprias, 

provavelmente em resultado do baixo nível escolar. Evidencia-se, contudo, que a 

perceção é de que não há integração. De notar relativamente a este domínio que os 

residentes não consideram integração social o facto de participarem, com regularidade, 

em atividades em espaços e serviços públicos. Contudo, face à presença ainda marcante 

do estigma relativamente ao VIH/sida, face às limitações  físicas e psicológicas que lhe 

estão associadas bem como aos distúrbios comportamentais inerentes aos consumos de 

substâncias psicoativas ilícitas, tal participação poderá representar um esforço de 

integração. 

A perceção do número reduzido de passeios ao exterior é verificada mas, por outro lado, 

é igualmente referido que as atividades desenvolvidas são suficientes. A falta de 

confiança nos residentes é também registada. 

Estando todas as pessoas classificadas como dependentes, a saída ao exterior, em 

qualquer circunstância, deverá implicar acompanhamento de terceiros. Deste modo, os 

recursos humanos afetos à Residência não serão suficientes para que, em simultâneo, os 

residentes saiam todos diariamente. Contudo, para os residentes, os passeios frequentes 

fora do espaço residencial poderão conferir uma melhor qualidade de vida no contexto 

dos limites impostos pela sua situação clínica.   

A dificuldade em aceitar os efeitos das limitações físicas e psicológicas, em termos de 

segurança, poderá, por outro lado, explicar a perceção dos residentes quanto à falta de 

confiança do serviço em relação a eles. 

A referência à desonestidade entre residentes também merece registo. Comportamentos 

eventualmente menos adequados poderão explicar-se por alguns percursos de 

toxicodependência e pelas inerentes estratégias para fazer face à necessidade de 

consumo de substâncias ilícitas bem como às necessidades efetivas de sobrevivência.  

Tratar-se-ão, porventura, de condutas enraizadas. 

A nível da perceção relativamente ao apoio residencial, referência, ainda, para a 

estimulação física e cognitiva que é considerada boa. Poderão tratar-se de momentos em 

que os residentes sentem que o investimento técnico será uma oportunidade de 

superação de algumas limitações e como tal são gratificantes. 
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O apoio residencial como resposta completa é, também, salientado. Tal perceção poderá 

justificar-se pela transversalidade do apoio – “Aqui há de tudo um pouco” (caso 6), “Não 

deixa faltar nada” (caso 2). A satisfação das necessidades básicas, o acompanhamento e 

controlo terapêutico e a participação em atividades serão, eventualmente, motivo de  

tranquilidade para quem se encontra em situação de dependência. 

No tocante às áreas do apoio residencial em que as pessoas sentem necessidade de 

mudança, a análise efetuada permite verificar que prevalece a ausência da necessidade 

de qualquer alteração. Esta posição poderá justificar-se pela perceção da garantia de 

cuidados essenciais e pela incapacidade para o auto-cuidado. 

A existência de familiares é transversal aos casos analisados, prevalecendo as situações 

em que existem cumulativamente parentes da linha reta e da linha colateral. 

Evidencia-se, contudo, o apoio dos pais nas situações em que ocorreu o divórcio e o 

afastamento dos filhos. 

Relativamente às visitas habituais são, igualmente, os pais que mais se destacam.  Neste 

caso,  as situações correspondem a pessoas divorciadas e  solteiras. As visitas por parte 

de irmãs também são relevantes e ocorrem, igualmente, no mesmo estado cívil. De 

salientar que dois dos residentes não recebem visitas. As duas pessoas são solteiras e 

os familiares existentes não estabelecem relações de proximidade. 

O facto de se evidenciarem as visitas e o apoio dos pais, poderá ser explicado, para além 

do vínculo afetivo, pelo enfraquecimento dos laços com outros familiares ao longo dos 

anos em resultado da infeção pelo VIH, de patologias psiquiátricas e de comportamentos 

associados ao percurso de toxicodependência. As ruturas conjugais e o afastamento dos 

filhos também resultantes das condutas inerentes aos consumos de substâncias 

psicoativas ilícitas e das patologias psiquiátricas poderão, do mesmo modo, ser fatores 

explicativos da situação. 

No âmbito das expectativas em relação ao futuro o padrão que se evidencia é a 

permanência na Residência.  

O estadio clínico, a situação de dependência e a ausência de alternativas em termos 

familiares, bem como o facto de se sentirem bem na Residência, poderão justificar esta 

expectativa por parte dos residentes – “Gosto de estar cá” (caso 8). 

Por outro lado, as expectativas de melhoria em termos de locomoção e a integração 

profissional em ordem à autonomização são também relevantes. Ainda em termos de 
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expectativas em relação ao futuro, destaca-se a referência ao facto da vida estar fora da 

Residência e ao desejo de regressar a casa. Inerente a estes dados poderá estar a 

expectativa de uma recuperação inesperada. 

A ausência de expectativas é também ressaltada – “Deixo andar que logo se vê” (caso 4). 

Este facto poderá justificar-se pela tomada de consciência do estadio da doença o que 

obstará à realização de grandes projetos. Esta poderá ser igualmente a justificação para 

a relevância do momento presente, também observada na análise das entrevistas. 
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MEMORANDO – 3 

 

A análise da totalidade das entrevistas realizadas aos utentes da Residência Santa Rita 

de Cássia permite verificar, relativamente à integração naquele estabelecimento, a 

existência de um padrão no que concerne aos fundamentos para tal. Assim,    

evidenciam-se a incapacidade para o auto cuidado, justificado no quadro de perdas de 

ordem física e psicológica do processo evolutivo do VIH/sida e que impede as pessoas 

de estar sozinhas, bem como a falta de apoio familiar.  

Ainda que de forma menos relevante evidenciam-se, por outro lado, no que respeita aos 

fundamentos para a integração residencial, os percursos de toxocodependência e o 

desgaste familiar que lhe está associado, bem como a perspetiva de um controlo 

terapêutico adequado e de cuidados essenciais a assegurar por parte da Residência. Os 

distúrbios comportamentais resultantes do consumo de substâncias psicoativas ilícitas, 

associados ao quadro clínico do VHI/sida e aos cuidados que ele impõe, requerem uma 

resposta que a família, no limite não reúne condições para dar. O apoio residencial 

poderá, deste modo, ser perspetivado no sentido de melhorar a qualidade de vida do 

indivíduo infetado e da própria família. No que concerne à perspetiva de um controlo 

terapêutico adequado e de cuidados essenciais a assegurar por parte da Residência, tal 

poderá justificar-se pelo reconhecimento público da ação da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa.  

A indisponibilidade da família, por questões de tempo e de organização da sua vida 

pessoal e as questões de saúde mental são também destacadas. Importa notar, 

relativamente à saúde mental, que algumas situações poderão, eventualmente, ser 

prévias à infeção. 

Relativamente aos fundamentos para a integração residencial a análise das entrevistas 

realizadas permite ressaltar outra informação pertinente, ainda que esta não se apresente 

de forma padronizada. Neste âmbito registam-se as limitações físicas evidenciando 

incapacidade progressiva, o cansaço e a dificuldade em aceitar o apoio informal.  

O agravamento da situação clínica, em alguns casos associado à idade avançada de 

familiares próximos poderão ser, igualmente, fatores determinantes neste domínio. 
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O percurso de sem-abrigo aleado à necessidade de controlo terapêutico, o abandono por 

parte de familiares próximos e a situação de pobreza poderão também justificar a 

integração na Residência. 

Relativamente à perceção das pessoas no tocante ao apoio residencial, afirma-se um 

padrão no que respeita ao apoio na sua globalidade. Os residentes consideram que o 

apoio é bom. 

De forma particular, evidencia-se um padrão relativamente à perceção dos residentes no 

que respeita ao acompanhamento que lhes é feito aquando das saídas ao exterior. Da 

análise efetuada ressalta, claramente, a segurança e a confiança dos residentes neste 

domínio. Este sentimento reporta-se quer ao acompanhamento a consultas ou na 

realização de diligências no âmbito dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos, quer 

em situações de recreio e diversão. O mesmo  acontece em relação às questões da 

medicação. Os residentes sentem que há organização e sentem-se seguros. Tal poderá 

explicar-se pelas alterações positivas percecionadas, pelos próprios, no seu estado 

clínico após integração na Residência. 

A análise dos dados permite concluir que os residentes sentem que lhes é dada atenção 

e que há preocupação em relação ao seu estado – “Se me virem triste, vão ter comigo e 

perguntam-me o que se passa” (caso 2). 

A alimentação e a assistência na higiene pessoal são consideradas boas – “Na higiene 

não falta nada. São muito atenciosas.” (caso 2). 

No que concerne ao alojamento é evidente a existência de um padrão. O alojamento é 

considerado bom. Contudo, neste âmbito, importa notar que quatro residentes 

consideram o alojamento ótimo. Este último aspeto poderá justificar-se pelo percurso de 

vida de cada um ou o facto de serem os homens a classificarem o alojamento como 

ótimo, isso poderá traduzir, eventualmente, uma menor exigência do género masculino. 

O duche agradável, a disponibilidade de produtos de higiene, a limpeza e a organização 

da Residência são, também, evidenciados pelos residentes. 

A nível da perceção relativamente ao apoio residencial, referência, ainda, para a 

estimulação física e cognitiva que é considerada boa. Poderão tratar-se de momentos em 

que os residentes sentem que o investimento técnico será uma oportunidade de 

superação de algumas limitações e como tal são gratificantes. 
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Relativamente às atividades de âmbito lúdico e cultural realizadas na Residência, 

prevalece a opinião de que são suficientes. De salientar, que  o estadio clínico das 

pessoas não permite, muitas vezes, um ritmo, em termos de atividades desta natureza, 

que as próprias desejariam. 

Regista-se, por outro lado, a referência, por parte de três residentes, de que a quantidade 

de alimentos é insuficiente. Este facto poderá eventualmente, ser explicado pela ausência 

de normas em termos alimentares na medida em que uma das pessoas referiu, a 

propósito, - “Se estivesse em casa comia até dizer chega” (caso 2). 

Relativamente às ações da Residência ao nível da integração social das pessoas, 

ressalta a dificuldade no entendimento do conceito, por parte das próprias, 

provavelmente em resultado do baixo nível escolar. Contudo,  alguns residentes referem 

como formas de integração os passeios de longo curso e as idas ao supermercado e 

consideram que é feito um bom trabalho a este nível. Outros não percecionarão como 

integração social a sua participação, regular, em atividades desenvolvidas em espaços e 

serviços públicos. No entanto, face à presença ainda marcante do estigma relativamente 

ao VIH/sida, face às limitações físicas e psicológicas que lhes estão associadas bem 

como aos distúrbios comportamentais inerentes aos consumos de substâncias 

psicoativas ilícitas, tal participação poderá representar um esforço de integração. 

 Ainda no âmbito da perceção dos residentes no que respeita ao apoio residencial são 

notadas as ações de sensibilização para hábitos de vida saudável. No entanto, a este 

nível, importa notar que não obstante as pessoas revelarem alguma motivação para este 

tipo de iniciativa, alguns dos temas tratados, nomeadamente o tabagismo e a higiene oral 

poderão colidir com hábitos  enraizados. 

No tocante à perceção dos residentes no que concerne ao apoio residencial, a análise 

das entrevistas efetuadas ressalta, ainda que de forma menos evidente, a dificuldade de 

acesso ao piso superior atendendo à inexistência de elevadores. Esta referência é feita 

pelas pessoas com maiores dificuldades motoras. 

Ainda que de forma pouco expressiva, a perceção do número reduzido de passeios ao 

exterior e a falta de confiança nos residentes são, também, registados. 

Estando todas as pessoas classificadas como dependentes, a saída ao exterior, em 

qualquer circunstância, deverá implicar acompanhamento de terceiros. Deste modo, os 

recursos humanos afetos à Residência não serão suficientes para que, em simultâneo, os 

residentes saiam todos diariamente. Contudo, para os residentes, os passeios frequentes 
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fora do espaço residencial poderão conferir uma melhor qualidade de vida no contexto 

dos limites impostos pela sua situação clínica.   

A dificuldade em aceitar os efeitos das limitações físicas e psicológicas, em termos de 

segurança, poderá, por outro lado, explicar a perceção dos residentes quanto à falta de 

confiança do serviço em relação a eles. 

A referência à desonestidade entre residentes também merece registo. Comportamentos 

eventualmente menos adequados poderão explicar-se por alguns percursos de 

toxicodependência e pelas inerentes estratégias para fazer face à necessidade de 

consumo de substâncias ilícitas bem como às necessidades efetivas de sobrevivência.  

Tratar-se-ão, porventura, de condutas enraizadas. 

O apoio residencial como resposta completa é, também, salientado. Tal perceção poderá 

justificar-se pela transversalidade do apoio – “Aqui há de tudo um pouco” (caso 6), “Não 

deixa faltar nada” (caso 2). A satisfação das necessidades básicas, o acompanhamento e 

controlo terapêutico e a participação em atividades serão, eventualmente, motivo de  

tranquilidade para quem se encontra em situação de dependência. 

No tocante às áreas do apoio residencial em que as pessoas sentem necessidade de 

mudança, a análise efetuada permite verificar que prevalece a ausência da necessidade 

de qualquer alteração. Esta posição poderá justificar-se pela perceção da garantia de 

cuidados essenciais e pela incapacidade para o auto cuidado. Contudo, neste âmbito, 

duas pessoas registam a necessidade de aumentar a confiança nos residentes. Esta 

referência poderá justificar-se, mais uma vez, pela dificuldade em aceitar as implicações 

das suas limitações em termos de segurança. 

A existência de familiares é transversal aos casos analisados, prevalecendo as situações 

em que existem cumulativamente parentes da linha reta e da linha colateral. 

Evidencia-se, contudo, o apoio dos pais nas situações em que ocorreu o divórcio e o 

afastamento dos filhos. 

Relativamente às visitas habituais são, igualmente, os pais que mais se destacam.  Neste 

caso,  as situações correspondem a pessoas divorciadas e  solteiras. As visitas por parte 

de irmãs também são relevantes e ocorrem, igualmente, no mesmo estado cívil. De 

salientar que cinco residentes não recebem visitas. As cinco pessoas são solteiras e 

apenas uma estabelece relações de proximidade com os familiares existentes, sendo, a 

própria, a visitá-los. 
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O facto de se evidenciarem as visitas e o apoio dos pais, poderá ser explicado, para além 

do vínculo afetivo, pelo enfraquecimento dos laços com outros familiares ao longo dos 

anos em resultado da infeção pelo VIH, de patologias psiquiátricas e de comportamentos 

associados ao percurso de toxicodependência. As ruturas conjugais e o afastamento dos 

filhos também resultantes das condutas inerentes aos consumos de substâncias 

psicoativas ilícitas e das patologias psiquiátricas poderão, do mesmo modo, ser fatores 

explicativos da situação. 

No âmbito das expectativas em relação ao futuro o padrão que se evidencia é a 

permanência na Residência.  

O estadio clínico, a situação de dependência e a ausência de alternativas em termos 

familiares, bem como o facto de se sentirem bem na Residência, poderão justificar esta 

expectativa por parte dos residentes – “Gosto de estar cá” (caso 8). 

Por outro lado, a vontade de integração profissional em ordem à autonomização é, 

também, ressaltada. Inerente a este dado poderá estar a expectativa de uma 

recuperação inesperada e a dificuldade em se demarcar de um percurso profissional 

reconhecido ou, no caso do elemento mais jovem, a integração profissional fará parte de 

um sonho mais vasto.  

A ausência de expectativas é também assinalada – “Deixo andar que logo se vê”       

(caso 4). Aqui importa referir, também, a referência à Providência Divina. Este facto 

poderá justificar-se pela tomada de consciência do estadio da doença o que obstará à 

realização de grandes projetos.  Esta poderá ser igualmente a justificação para a 

relevância do momento presente, também observada na análise das entrevistas. 

As expectativas de melhoria em termos de locomoção perspetivando a autonomização 

são também assinaladas. Ainda em termos de expectativas em relação ao futuro, regista-

se a referência ao facto da vida estar fora da Residência e ao desejo de regressar a casa. 

Subjacente a estes dados poderá estar o que é próprio no ser humano, a vontade de 

reconquistar a sua independência, no caso concreto acreditando na possibilidade de uma 

alteração significativa do ponto de vista clínico. 

Analisadas as entrevistas na sua totalidade e considerando as diferentes dimensões em 

estudo, ressalta, em termos globais, a incapacidade dos residentes para o auto cuidado e 

a ausência de apoio alternativo. Genericamente a perceção das pessoas é de que o 

apoio é bom e consideram não se justificar qualquer alteração. A garantia de cuidados 

essenciais e a incapacidade para o auto cuidado poderão justificar esta posição. 



Apoio Residencial a Pessoas Infetadas com VIH/sida:                                                                                                                                                                                                                                                        
o caso da Residência Santa Rita de Cássia                                                                                                                                                                                                                             

Maria José Ferreira                                                                                                                                                                                                      
 

106 
 

Ressalta, ainda, o facto de todos os residentes terem família, mas são os pais que se 

evidenciam nas visitas e no apoio afetivo. Por último, prevalece a expectativa de 

permanência na Residência, eventualmente, justificada pela situação de dependência, 

ausência de apoio familiar efetivo e garantia de cuidados. 
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APÊNDICE 6 

ENTREVISTAS 
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ENTREVISTA 1 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Tenho família grande e de bem mas sou uma pessoa muito “autónoma”, gosto de fazer 

tudo por mim próprio. Como não consigo fazer tudo só por mim, revolto-me. Disparato. 

Por vezes sou agressivo. 

Viver com alguém (família, amigo, alguém que goste de mim) e pedir ajuda a essa 

pessoa, isso incomóda-me. Quando vim para a Residência pouco andava. Estava num 

Apartamento Terapeuticamente Assistido. Não podia apanhar o autocarro, cheio de 

dores. Ir ao Centro Santa Maria Madalena tomar as refeições tornava-se muito cansativo. 

Estou bem. 

Os motivos que me trouxeram para a Residência são coisas muito minhas. Vim para aqui 

de liver vontade. Depois fui analisando e avaliando as situações. A minha irmã vive em 

Londres e o meu pai já faleceu. 

Para mim estar com a família era muito complicado. Não poderiam dar-me apoio (falta de 

tempo) e eu não consigo deslocar-me sozinho. Andar de taxi, autocarro, não posso. 

Qualquer dia não consigo subir nem descer escadas. Fico “doido” com isto. Cada passo 

que faço, dói-me. Se eu for operado e ficar a andar bem, vou embora. Vim para cá 

porque não podia estar no Apartamento. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O apoio é bom. Mas para ser franco, o apoio é bom mas não é educado. O alojamento 

não tem condições. O edifício não tem condições mas limpeza tem. As instalações não 

são adequadas, mas estão limpas. O alojamento não tem condições porque não tem 

camas em baixo, só tem camas em cima. As funcionárias que fazem noite não vão ao 

piso de cima. É difícil subir. As instalações não são boas para pessoas com estes 

problemas. O jardim é maravilhoso. Os quartos estão limpos e arrumados. Quando abro 

o armário está tudo arrumadinho. A alimentação não é boa nem má. A comida é 

suficiente. Se a açorda for feita por um dos cozinheiros eu como, se for feita pelo outro 

não como. Não há razão para dizer mal da alimentação. 
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A ajuda na higiene pessoal é prestada, mas não é como devia ser. São poucas 

funcionárias e os utentes são muitos para dar banho. Há duas funcionárias que têm 

menos higiene que os utentes. Não lavam as mãos. Algumas são boas e são limpas. 

Algumas funcionárias são muito eficientes. É um bocado difícil, numa casa destas, ter 

funcionárias competentes. Muitas porque não querem. Hoje, se calhar, com a falta de 

empregos é mais fácil. 

Quando vou à rua são prestáveis, ajudam. Preocupam-se se eu caio ou não. Sinto-me 

seguro. Quando vou ao médico estão preocupados que a consulta seja rápida. 

Os medicamentos não tenho nada a dizer. Os medicamentos estão organizados. Na 

questão da medicação sinto-me seguro. Não tenho razão de queixa. Quero é que me 

digam com antecedência que vou a uma consulta. 

Têm que ensinar as pessoas a ter um bocadinho mais de cultura. Porque não põem 

música portuguesa boa? Devia haver mais diálogo cultural. Quem acompanha os utentes 

deve saber falar com eles. Não concordo com o tu cá, tu lá. Atividades culturais aqui 

dentro não há nenhumas. Valorizo artistas que fazem monólogo. 

Estimulação física e cognitiva não acho que esteja bem. Tem que ser devagar com 

paciência. Há muito a lei do despachar. Não estimulam. 

Há pouca assistência de enfermagem. O enfermeiro sai muitas vezes. 

A postura dos diferentes funcionários se for boa, já é sensibilização para hábitos de vida 

saudável. Falta diálogo com os utentes. 

Não se pode deixar nada num lugar, porque quando se volta não está lá. A questão dos 

cigarros é um problema muito grave aqui dentro. Os utentes têm uma grande “escola”. 

Roubam tão simplesmente como beber um copo de água. Isso torna mau o ambiente. 

As pessoas aqui saem pouco. Umas porque não querem sair, outras é porque não 

confiam nelas. Há poucos princípios de educação nos utentes e há funcionários que 

também não ajudam. 

A atenção às pessoas é boa, mas confia-se pouco nas pessoas. 

Os utentes que estão aqui não têm formação para estar numa residência destas. Há uma 

coisa que me revolta muito. Está tudo bem feito aqui dentro mas os utentes que põem 

aqui estão mal. Não têm condições para estar aqui. 
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- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Tem que haver mudanças totalmente de utentes. Há muita gente que precisa, mas não 

pode ser qualquer pessoa a estar aqui.Tem que haver mudanças na maneira de servir à 

mesa. Há duas ou três funcionárias que devem ter nascido na palhota. Quando vão servir 

à mesa não lavam as mãos e não usam luvas. 

O atendimento durante a noite tem que mudar. Os utentes têm que estar descansados 

durante a noite. As funcionárias têm que ver se os utentes estão bem. 

- Fale da sua família. 

Tenho família. Tenho primos, tenho a mulher do meu irmão que faleceu. Tenho a minha 

irmã, o meu cunhado e os meus sobrinhos. Tenho a minha filha. Tenho amigos íntimos. 

Tenho dois netos. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Visitam-me amigos próximos, uma prima, a minha irmã, quando cá está, e a minha 

cunhada. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Vivo muito o presente, vivo muito o dia de hoje. A vida está lá fora. Os meus amigos e 

família sabem que este ambiente não é para mim.Tenho que ver com a minha irmã. 

A minha expectativa é ser operado para ganhar mobilidade e autonomizar-me com 

qualidade de vida. 
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 ENTREVISTA 2 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim para aqui para melhorar a vida dos meus pais. Vim por causa das drogas. Fumava 

charros. Quando entrei para aqui deixei de fumar. Sabia que aqui tinha medicação e que 

tinham cuidados comigo. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

É bom. Não deixa faltar nada. O alojamento é ótimo. Tenho televisão, casa de banho, 

fraldas. 

A alimentação é boa. É pena é não poder repetir a dose. Se estivesse em casa comia até 

dizer chega. Vou ao médico pedir para parar a dieta. Estou farto de peixe cozido. 

Temos apoio na higiene. Nunca faltou higiene. Só está sujo quem quer. Na higiene não 

falta nada. São muito atenciosas. Uma das senhoras até é atenciosa demais. A higiene é 

boa. Temos produtos. Quem nos vai acordar leva logo os produtos de higiene. 

Quando vou à rua vou sempre acompanhado. Gosto de ir ao supermercado. 

A medicação é dada a horas. Quando vou à médica ela dá-me os parabéns. Aqui vou às 

consultas. Nunca faltou a medicação. 

Não faço algumas atividades por causa do meu braço. Jogo ás cartas e ao dominó. 

Gosto de ir à Residência Madre Teresa de Calcutá. Tenho falta de vontade para entrar 

nas atividades. Gosto das festas porque como muito. Gosto que vão comigo à rua. 

Quando vou à rua sinto-me seguro, são atenciosas. Querem que eu me esforce para 

fazer atividades. Mas eu não consigo. Estão sempre a motivar-nos. Aqui não põem 

ninguém de parte. Dão-me sempre atenção. Se me virem triste, vão ter comigo e 

pertguntam-me o que se passa. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Quando vão uns à rua, não levam todos. Está tudo direito eu é que tenho ciúmes. Fui um 

menino mimado. Não sei em que áreas gostava de ver mudanças. Não sei. 
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- Fale da sua família. 

Acho que tenho os melhores pais do mundo. Não me faltam com nada. Acompanham-me 

sempre nos bons e nos maus momentos. O meu irmão também gosta muito de mim. Os 

meus tios também gostam de mim. Os meus pais vêm sempre aos fins de semana. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Os pais. Já cá veio a minha avó e o meu tio. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Espero curar a doença que tenho para seguir a minha vida. A minha esperança nunca 

morreu. Tenho esperança que a cura ainda apareça. Curar-me e arranjar um trabalho 

leve, por causa do braço. Gostava de poder ajudar os meus pais. 
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ENTREVISTA 3 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim porque a minha vida desorganizou-se. Trabalhava. Depois comecei a ter problemas 

com drogas e ácool. Desorganizei-me. Divorciei-me.  

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O Apoio Residencial é ótimo. Alojamento é bom, boas camas, bom banho, boa higiene, 

boa alimentação. 

A medicação dão-me à hora das refeições, sinto segurança. Está tudo em ordem. Não 

tenho problema nenhum. 

Jogo às cartas, ao dominó e vejo televisão. Temos o suficiente para nos entretermos. Eu 

gosto muito de televisão.  

Quando vou à rua sinto muita segurança, nunca me senti inseguro. Quando vou ao 

médico vou sempre acompanhado. 

Sensibilizam-nos para hábitos de vida saudável. 

Deviam dar apoio às pessoas para arranjar emprego, para as pessoas reorganizarem a 

sua vida. 

As pessoas aqui são simpáticas e dão atenção às pessoas. Preocupam-se bastante com 

as pessoas. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Acho que está tudo bem. A comida é boa. Temos o necessário para ter uma vida 

saudável. 

- Fale da sua família. 

Só tenho a minha mãe. Sou divorciado, tenho dois filhos que nunca mais vi. O meu pai já 

faleceu. Tenho uns tios, mas estamos muito afastados. Nem eles sabem de mim. 
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- Diga quem o visita habitualmente. 

É a minha mãe, só, que me visita. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

O meu futuro era arranjar emprego. Era a melhor coisa que me acontecia. Um emprego 

era bom, uma ocupação, ganhar dinheiro. Assim é uma pasmaceira. É tudo bom mas 

gostava de ganhar o ritmo do trabalho. O meu futuro está entregue a Deus. 
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ENTREVISTA 4 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Não vim para aqui de vontade. Vim porque a minha mãe e o meu pai entenderam que eu 

não podia estar sozinho. Fiquei doente e fui para o hospital. A minha mãe assustou-se. 

Eu preferia estar na minha casa. Estava mais independente. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

A comida é boa. Não é a quantidade que eu gostaria. As funcionárias são competentes. 

O quarto é bom, a cama é boa. As lâminas são fracas. Vejo-me aflito para fazer a barba. 

As lâminas não fazem bem a barba. Os duches são bons. A medicação corre bem. Os 

medicamentos são colocados na mesa na hora das refeições. Nem penso nisso. 

Um acompanhamento ao exterior, que eu tive, não foi bom. Uma das Ajudantes não é 

uma boa companhia. Mas as outras são boas. Sinto-me seguro. 

As atividades lúdicas e culturais são poucas. Os utentes estão habituados a rotinas. 

Podia haver mais jogos. Dominó e cartas é pouco. 

Não tem havido estimulação física e cognitiva. 

As questões das saídas deviam ser mais flexíveis. Deviam confiar mais nas pessoas. 

Integração social não há. 

Dá-se atenção às pessoas. Há funcionárias mais autoritárias que outras, mas dão 

atenção aos residentes. Globalmente o apoio é bom.  

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Gostava de comer mais. A refeição é curta. A comida, por norma, é boa. Mas é pouca. 

- Fale da sua família. 

Meu pai, mãe, irmão. Filha. 

- Diga quem o visita habitualmente. 
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Visitam-me o meu pai e a minha mãe. A minha filha está longe. Não tenho uma relação 

próxima com o meu irmão. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Neste momento não tenho expectativas nenhumas. Deixo andar que logo se vê. Voltar 

para casa era o que eu queria, mas os meus pais não querem. Não vim para aqui de 

vontade. Quero viver o dia a dia com calma. Dormir bem, comer bem e pronto. 
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ENTREVISTA 5 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Foram problemas que eu tive. Não tinha hipótese de tratar dos meus filhos. Foi a minha 

família que me trouxe para cá. Engravidei, tive um filho e eu não tinha condições para 

cuidar dele. A minha família veio à SCML pedir apoio. Eu não tinha trabalho e tive que 

recorrer à Santa Casa. Um dos meus filhos foi adotado. O outro ficou com a minha 

família. Eu não conseguia tratar de mim. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

Há dias em que a comida é boa, outros acho um bocado esquizita. Há um cozinheiro que 

cozinha melhor. A quantidade é razoável. O alojamento é bom. O apoio na higiene 

pessoal é bom. Tem havido menos produtos ultimamente.  

A medicação está bem organizada. Sinto-me segura. 

O acompanhamento ao exterior é bom. Corre sempre tudo bem. 

A estimulação física e cognitiva é bem feita. Faz-se ginástica e fazem-se trabalhos 

manuais. É bom. Os técnicos falam com os utentes. As atividades lúdicas e recreativas 

estão bem. Ouve-se música, desenha-se. 

. É dada atenção às pessoas. 

Os passeios ajudam na integração social e é bom. 

Há sensibilização para hábitos de vida saudável. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não sinto necessidade de mudanças. 

- Fale da sua família. 

Pai e mãe e seis irmãos. 

- Diga quem o visita habitualmente. 
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Uma irmã. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Agora não ambiciono nada. Vou andando e vou vendo o que vai acontecendo. 

Os outros utentes são um bocado aborrecidos. Abusam um bocadinho. 
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ENTREVISTA 6 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Estava na rua. Porque apanhei o HIV com sexo. Nunca me injetei. Não tive juízo, perdi 

tudo. Estou vivo. A toxicodependência destruturou-me o cérebro. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O alojamento é ótimo. A alimentação é ótima. O banho é bom. A ajuda é boa mas, uma 

das senhoras, na minha opinião, não ajuda bem. As outras ajudam. 

A medicação está organizada. Sinto segurança. 

As atividades são muito básicas, muito pobres. Quando vou à rua gosto. Sinto-me seguro 

quando vou à rua.  

Há estímulos para andar, mas os estímulos são básicos. 

Não é feita a integração social dos utentes. Gostava de sair mais à rua. 

É dada muita atenção às pessoas. Algumas senhoras dão carinho. 

Está tudo bem na Residência. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Gostava que os outros utentes não roubassem. Gostava que tivessem mais consciência. 

Queria aprender informática. 

- Fale da sua família. 

Tenho saudades da família – Irmã, irmão, mãe e pai. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Ninguém me visita. Só telefonam. A minha mãe telefona-me. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 
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Trabalhar, andar melhor e aprender informática. Não quero sair da Residência. Aqui há 

de tudo um pouco. Tenho poucas expectativas. 
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ENTREVISTA 7 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Eu vim para cá porque os enfermeiros me mandaram para cá. Eu estava num Lar no 

Bairro Alto. Deve ter sido porque esta casa tinha mais assistência. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

Não sou mal tratada. Estimam-me. Gostam de mim. Dão-me muita atenção.  

O alojamento é bom. Só tem um defeito, tenho que subir e descer escadas. Tudo sempre 

muito limpo, muito arrumado. A comida é boa, bem feita. A roupa é boa. Não podem 

tratar melhor do que tratam. As empregadas todas nos falam bem. Não querem que eu 

tome banho sozinha porque posso cair. Não podem fazer mais do que fazem. Vão 

sempre buscar-me para subir e descer as escadas. 

A medicação está em ordem. Quando preciso de ir ao hospital chamam a carrinha e 

vamos. No acompanhamento ao exterior não tenho nada a dizer. Estão atentas. 

Há estímulo físico e cognitivo com todos os residentes, não é só comigo. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não sinto necessidade de mudanças. Não há nada para dizer de mal. Não falta nada. 

- Fale da sua família. 

A minha família morreu. Só tenho um filho adotivo, nora e neto. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Filho, nora e neto. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Gostava de voltar para casa. Gostava de andar sem bengala. Não tenho expectativas. Eu 

é que sei como me sinto. Acho que vou ficar por aqui. 
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ENTREVISTA 8 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim por causa dos meus ataques epiléticos e por não saber fazer comer. Os meus filhos 

não queriam saber de mim, só queriam dinheiro para tabaco. Vim para cá porque eu era 

pobre. Vim por causa dos meus nervos. Não tinha quem cuidasse de mim. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O alojamento é bom. A comida é boa, mas podia ser mais um bocadinho. O banho é 

bom. No banho tenho ajuda. Tratam-me bem. Quando vou á rua tenho apoio e não tenho 

medo. 

Não sei se os medicamentos estão organizados ou não. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não conseguiu responder. 

- Fale da sua família. 

Tenho os meus filhos que não querem saber de mim. Não tenho mais ninguém. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Não tenho visitas. Os meus filhos não vêm. Não me importo com eles. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Quero ficar na Residência. Não tenho para onde ir. Gosto de estar cá. 
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ENTREVISTA 9 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim por causa da medicação. Antes estava com a minha mãe e com o meu padrasto. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O alojamento é bom. Para mim a alimentação é boa. Tenho apoio na higiene pessoal. 

Apoiam-me com cuidado. 

A medicação está bem. Sinto-me segura. 

As festas chegam. Gosto de ver televisão. Gosto de ajudar no jardim.  

Quando vou à rua, vou em segurança. As senhoras acompanham-me bem. 

Dão-me atenção. 

 Não há integração social dos residentes. 

(Revelou dificuldade em entender os significados de estímulo físico e cognitivo e 

sensibilização para hábitos de vida saudável) 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não quero mudanças. Está tudo bem. 

- Fale da sua família. 

A minha família é a minha mãe e o meu padrasto. A minha filha e um neto. Tenho cinco 

irmãos. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

A minha  mãe e o meu padrasto. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 
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Não quero sair da Residência. Gosto de estar cá .Queria ir viver com a minha mãe, mas o 

problema era a medicação. Há mais segurança na Residência. 
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ENTREVISTA 10 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Fui para o hospital e depois vim para a Residência. Eu era empregada numa Pensão e 

dormia lá. Doente não podia voltar para a Pensão. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

Gosto de comer aqui. A comida é boa. Aqui tenho roupa melhor. Gosto da casa. A casa é 

boa. A limpeza é boa. A ajuda no banho é boa. 

A medicação está organizada. Está tudo bem. 

Quando vou à rua ajudam-me muito. Dão-me o braço. 

As festas são suficientes. As atividades são suficientes. Estimulam-me. Fazemos 

atividades com balões. Brincam connosco. 

Algumas senhoras não me dão atenção. Outras senhoras dão-me atenção. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Está tudo bem. Não sinto necessidade de mudança. 

- Fale da sua família. 

Só tenho o meu irmão. A minha irmã morreu. O meu irmão é muito doente. O meu irmão 

é casado. Tenho uma sobrinha e dois sobrinhos netos. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Não tenho visitas. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Estou aqui até Deus me levar. Quero ficar aqui. 
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ENTREVISTA 11 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim para cá porque não posso estar sozinho. Não posso estar sozinho porque fico numa 

tristeza... Tenho que estar sempre acompanhado. Não tinha quem me apoiasse. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

O alojamento é bom.  A alimentação é boa. Não fico com fome. O apoio na higiene 

pessoal é bom. As senhoras são atenciosas. Está tudo limpo. 

A medicação e as idas às consultas estão organizadas. Sinto-me seguro. 

Jogo  dominó. Gosto de jogar. Gosto de ver televisão. 

Quando vou à rua olham bem por mim. Preocupam-se comigo. 

Os passeios são suficientes. O que gosto mais é ver televisão. 

Tenho sempre ajuda quando preciso. Sou bem tratado por toda a gente. 

Quando vou ao “Pingo Doce” estou a integrar-me na sociedade. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Está tudo bem. Não há necessidade de mudança. 

Gostava de ir ao Jardim Zoológico. 

- Fale da sua família. 

Sou solteiro. Tenho duas irmãs. Tenho quatro sobrinhos. Tenho pai mas não o vejo há 

muito tempo. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Não tenho visitas. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 
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Não espero nada de especial. Queria voltar a arrumar carros. Sou arrumador. Mas já não 

posso. Fico cá na Residência. Sinto-me bem por estar aqui. Gosto muito de estar aqui. 
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ENTREVISTA 12 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Depois de um internamento hospitalar não tinha condições para cuidar de mim e não 

tinha outro tipo de apoio. A família não me apoiava. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

A alimentação é boa. A quantidade é suficiente. O alojamento também é bom. O apoio na 

higiene pessoal é bom. O acompanhamento ao esterior é bom. Sinto-me seguro. Em 

relação ao controlo terapêutico, sinto-me seguro. 

Não tenho opinião sobre as atividades. 

Não me entendo com os outros utentes. 

As ações de sensibilização para hábitos de vida saudável são pertinentes. Não há 

estimulação física e cognitiva. 

É dada atenção às pessoas. 

Acho que se trabalha a integração social. Faz-se um bom trabalho. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Deveria haver mais confiança nos utentes. Não sinto necessidade de mudanças. Sinto-

me bem tratado. 

- Fale da sua família. 

Tenho irmã, irmão, sobrinhos, cunhado e cunhada. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

A minha irmã. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Penso permanecer na Residência. Não tenho expectativas. Gostava de sair mais. 
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ENTREVISTA 13 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim para cá porque sofri um AVC. Precisava de ajuda. Não conseguia cuidar de mim. A 

minha família não tinha tempo para cuidar de mim. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

A comida é boa. Gosto. A casa é boa. O alojamento é bom. O apoio na higiene pessoal é 

bom. Está tudo limpinho. Quando vou à rua sinto-me segura. Olham por mim. 

Com os medicamentos não tenho razão de queixa. Está tudo organizado. Sinto-me 

segura. 

Estimulam-nos. Com a terapeuta fazemos exercícios.  

As atividades são boas mas são poucas. 

Não há sensibilização para hábitos de vida saudável. 

Só uma senhora dá atenção aos utentes. 

Nos passeios fazem integração social. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não sinto necessidade de mudanças. Não deve mudar nada. 

- Fale da sua família. 

Tenho dois filhos, um irmão e três irmãs. Uma irmã já morreu. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

As minhas irmãs, o meu irmão e os meus filhos. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 
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Quero ser feliz com os meus filhos. Quero ser feliz com a minha irmã. Quero ir para a 

minha casa. Quero ser feliz. Não sou. O homem que eu amei morreu. 
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ENTREVISTA 14 

 

- Fale da sua integração na Residência. 

Vim para cá por causa do meu estado de saúde. Eu gritava com as pessoas. Agravou-se 

a situação um bocadinho. 

- Fale da sua perceção relativamente ao Apoio Residencial. 

A alimentação é boa. A sopa não tem muito sal. É adequada. O alojamento é agradável. 

A cama é fofinha. O duche é agradável.  

O acompanhamento ao exterior é bom. Sinto-me segura. 

Eu tomo a medicação. Os medicamentos estão organizados. Confio. Sinto segurança. 

Como estou no Forum não tenho opinião sobre as atividades da Residência. 

Somos estimulados a participar nas tarefas da Residência. Puxam por nós para integrar. 

Sensibilizam-nos para ter calma. Sensibilizam para modos de vida saudável. 

Dão muita atenção às pessoas. 

- Diga em que áreas do Apoio Residencial sente necessidade de mudanças. 

Não sinto necessidade de mudanças. Está tudo bem. 

- Fale da sua família. 

Tenho mãe, avó, avô, tias maternas, pai e primos. Às vezes vou a casa deles. 

- Diga quem o visita habitualmente. 

Não tenho visitas. Vou eu visitar a família. 

- Fale das suas expectativas em relação ao futuro. 

Gostava de ter uma família, filhos, de ter uma casa. Gostava de ter um emprego. 

 


