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Introdução
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo vírus HIV, foi

reconhecida inicialmente em 1981 e, desde então, grande progresso tem sido feito

no seu tratamento. A AIDS hoje é doença com distribuição mundial e, segundo

dados epidemiológicos, acomete parcela importante da população brasileira, a

incidência é semelhante entre homens e mulheres, o que remete ao reconhecimento

da necessidade de desenvolvimento de pesquisas nessa área.

A AIDS já pode ser considerada uma doença crônica. Isso tem sido possível graças

aos avanços tecnológicos e às pesquisas. Deve-se, também, à experiência obtida ao

longo dos anos por profissionais de saúde. Todos estes fatores possibilitam aos

portadores do vírus ter uma sobrevida cada vez maior e de melhor qualidade.

É a partir do trato da doença na direção de uma compreensão do corpo e suas

expressões, que a Educação Física pode encontrar o seu lugar dentro de uma

equipe multidisciplinar .

Dentre os objetivos desse projeto tivemos, a socialização dos pacientes baseada

na reinclusão em um espaço social, a introdução dos pacientes/indivíduos no âmbito

das vivencias corporais, com intuito do resgate da corporeidade, o reforço à

mensagem de adesão a medicação antirretroviral, e a conscientização da

necessidade da continuidade do tratamento.

Metodologia
O Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. – HU/FURG é um órgão Público

Federal, situado na cidade de Rio Grande/RS, cujo atendimento é direcionado

prioritariamente para clientes do Sistema Único de Saúde – SUS, além de

particulares ou conveniados. O HU/FURG foi escolhido porque possui um setor

especializado em tratamento de soropositivos que é referencia no estado, o Hospital

Dia (HD) e o Serviço Ambulatorial Especializado (SAE).

A Ala Rosa é o local estruturado dentro do HU onde funciona o SAE e o HD, é

também o lugar onde o projeto se desenvolveu com os pacientes, através de

encontros da equipe composta pela coordenadora e três discentes do curso de

1 Projeto de Extensão realizado no primeiro semestre de 2009.
2Professora substituta, responsável pelo projeto.
3Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitora do projeto.
4Graduando no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitor no projeto.



Educação Física, duas vezes por semana. As técnicas usadas foram as do

alongamento e relaxamento, bem como atividades corporais de princípio lúdico.

A doença apresenta uma nova realidade ao portador, à medida que altera a

construção da corporeidade5, As vivências corporais foram estruturadas a fim de

contribuir na retomada da autonomia corporal. Num primeiro momento a TARV,

necessária ao combate a doença, apresenta efeitos colaterais que atingem o

sistema imunológico do individuo portador, causando hemiplegia que nada mais é do

que, uma paralisia que afeta apenas um lado do corpo, a longo prazo, no entanto, os

efeitos colaterais a serem minimizados, estão relacionados à obesidade e ao

sedentarismo, e são outros, como por exemplo, a lipodistrofia, a hipertensão, o

diabetes e as cardiopatias.

O preconceito e a perda da identidade estão presentes na vida desses pacientes,

porém, a teia de relações que se estabeleceu nesse espaço contribuiu para uma

redução das limitações impostas pela doença.

Conclusão
É preciso considerar o preconceito como algo presente no nosso dia-a-dia durante a

realização desse projeto. O exercício de despir-se dele é complexo, individual e

continuo, muitos sentimentos emergem involuntariamente, como o medo, a tristeza e

a dor, ultrapassar essas barreiras do sentimento, foi o primeiro grande obstáculo no

desvelar desse contexto e um primeiro contato com portadores de HIV.

O fato de não existir um grupo permanente, nos impediu, nesse curto espaço de

tempo, coletar algumas respostas mais efetivas, a produção de imagens, através de

fotos ou vídeos também foi uma dificuldade que se apresentou, e terá que ser bem

pensada. Mas, o projeto viabilizou um espaço de interlocução concreto entre os

profissionais de educação física e os profissionais da saúde. Um olhar diferenciado

para limitações que uma patologia infere ao corpo humano.

Enfim, se por um lado os pacientes relatam que as vivências foram positivas, por

outro, o crescimento das nossas percepções em relação ao que seja um corpo

doente, mudou, no caso do portador de HIV, percebemos uma heterogeneidade nos

grupos, nem sempre dentro do paradigma de corpos magros, esquálidos e

paralisados, mas sempre capazes de se movimentar de alguma forma.

5 numa definição ampla pode ser compreendida como o conjunto dos aspectos físicos e sociais no qual os seres
humanos constituem e formam seus corpos/caráter, no caso da doença está ligada diretamente e a perda do
padrão de normalidade



À medida que o projeto ia se desenvolvendo nossos medos e preconceitos foram se

desmistificando, nossos olhares foram se “naturalizando” com essa demanda tão

diversa. Mas esse é um aprendizado, temos consciência, que não termina por aqui.
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