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RESUMO
Partindo da concepção de que o estado emocional de uma pessoa e o sofrimento
influenciam sua saúde psíquica, esta pesquisa visa compreender e descrever as reações
emocionais vivenciadas por pacientes internados/hospitalizados, logo após receberem o
diagnóstico de HIV/AIDS. Este trabalho foi realizado em um hospital de referência em
infectologia do centro-oeste. A pesquisa foi desenvolvida no contexto da Residência em
Psicologia que compõe o Programa de Residência Multiprofissional no referido
hospital. Os participantes desta pesquisa foram dez pacientes, seis do sexo masculino e
quatro do sexo feminino, com idade entre 20 e 51 anos, que receberam diagnóstico
recente de HIV/AIDS em até seis meses. A coleta de dados se deu por meio de
entrevista semiestrutura com roteiro de dez questões sobre reações emocionais frente ao
diagnóstico. Diante da descoberta de uma doença crônica o paciente apresenta diversas
reações emocionais, passando por várias fases. Normalmente estas reações se iniciam
com a negação, passam pela revolta, depois pela barganha, podem vir acompanhadas de
depressão, e finalmente, a aceitação da doença por parte do paciente e o

seu

enfrentamento que inclui o tratamento. Estas reações foram encontradas nos pacientes
entrevistados, porém não necessariamente, seguindo esta ordem. Os resultados
apontaram que pacientes com menor tempo de diagnóstico mostravam-se em fase de
negação, seguindo para a revolta, enquanto pacientes com mais tempo de diagnóstico

encontravam-se em fase de aceitação, mobilizando recursos internos de enfrentamento
da doença e adesão ao tratamento.
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