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Apresentação

o presente artigo tem como ob-
jetivo dar a conhecer alguns dos 
principais resultados do estudo 
“Diagnóstico da infeção ViH/siDa: 
representações e efeitos nas con-
dições laborais” realizado por uma 
equipa de investigadores afetos ao 
instituto de sociologia da Faculdade 
de Letras da universidade do Porto 
(is) e ao Centro de investigação e 
Estudos de sociologia do instituto 
universitário de Lisboa (CiEs/ isC-
tE – iuL). Este estudo foi solicita-
do pelo alto Comissariado da saúde 
(aCs) /Coordenação Nacional para 
a infeção ViH/siDa (CNsiDa) e 
teve como principais objetivos ana-
lisar o impacto e as consequências 
do diagnóstico da infeção ViH/siDa 
nas condições laborais dos seus por-
tadores, bem como as alterações no 
modo de relação com o trabalho de-
correntes da infeção. 
Metodologicamente foi aplicado um 
inquérito por questionário a 1634 
indivíduos infetados com ViH/siDa, 
maiores de 18 anos, com experiên-
cia profissional, presente ou pas-
sada (tais como reformados, de-
sempregados), que recorrem aos 
serviços de saúde de 14 dos maio-
res hospitais portugueses  e que es-
tão localizados na região de Lisboa, 
Porto, Coimbra e algarve, preferen-
cialmente com menos de 10 anos de 
consulta/acompanhamento hospita-
lar. 
a entrada nos hospitais foi um pro-
cesso complexo e moroso. trata-se 
de instituições com rotinas que não 
estão, à partida, acessíveis a profis-
sionais alheios a este campo. apesar 
de terem sido contactadas no mes-
mo período temporal (Novembro de 
2009), a capacidade de resposta 
e de adesão ao estudo foi diferen-
ciada, o que resultou num desfasa-
mento entre a amostra inicialmente 
prevista (N=2100) e a efetivamente 
obtida (N=1634). uma vez ultrapas-
sadas algumas dificuldades, a maior 
parte dos hospitais selecionados fo-
ram cooperantes, assim como o seu 
pessoal médico, de enfermagem e 
administrativo. o acesso aos res-
pondentes só foi obtido após apre-

ciação e aprovação do estudo pelos 
Conselhos de administração, Dire-
tores Clínicos e Comissões de Ética 
dos hospitais selecionados.
Com a finalidade de testar hipóteses 
sobre relações potencialmente ex-
plicativas entre a condição social de 
ser portador de ViH/siDa e certas 
alterações no modo de relação com 
o trabalho, foram desenvolvidos vá-
rios procedimentos de análise esta-
tística. Por limitações de espaço, no 
presente artigo, serão apenas apre-
sentados alguns resultados relativa-
mente às seguintes dimensões: ca-
racterização sociodemográfica dos 
participantes; condição de saúde 
dos respondentes e forma de trans-
missão do vírus; situação profissio-
nal e representações do impacto da 
infeção no trabalho; alterações na 
relação com o trabalho decorrentes 
da infeção por ViH/siDa e soluções 
de adaptação.

1. Caracterização 
sociodemográfica dos 
participantes

a nossa amostra é maioritariamente 
masculina, sendo que as mulheres 
constituem apenas um terço do to-
tal. a idade dos inquiridos varia en-
tre os 18 e os 79 anos, situando-se a 
média nos 42 anos. observa-se um 
peso mais significativo de inquiridos 
com idades compreendidas entre 
os 40 e os 49 anos (36,4%), sendo 
seguidos por aqueles que têm entre 
30 e 39 anos (34,9%). No primeiro 
caso, é mais acentuado o peso dos 
homens face às mulheres (40,1% e 
28,7%, respetivamente), enquan-
to no segundo escalão as mulheres 
assumem mais relevância (38,9% 
contra 33,0% de homens). aqueles 
que têm idade igual ou superior a 50 
anos constituem cerca de 20% do 
total da amostra, sendo aqui a dis-
tribuição por géneros relativamente 
equitativa.
a maioria dos respondentes (46,7%) 
é solteira, tendência que é mais sig-
nificativa entre os homens (52,1% 
para apenas 35,8% das mulheres). 
seguem-se os que estão casados 
(22,8%), sem que se verifiquem 
diferenças significativas entre os 

sexos. a união de facto (10,2%), a 
par do estado civil de divorciado/se-
parado (15,1%) e de viúvo (5,2%) 
assumem valores baixos, sendo que 
em todas as categorias é sempre 
mais significativa a percentagem de 
mulheres. a maior parte dos inqui-
ridos tem nacionalidade portuguesa 
(89%), tendência que é observável 
nos dois sexos, ainda que de forma 
mais significativa entre os homens 
(92,6% face a 81,7% de mulheres). 
tendo em conta os indivíduos que 
nasceram em Portugal, observa-
se que a maioria deste grupo de 
inquiridos nasceu na região Norte 
(38,6%) e de Lisboa (34,6%). tam-
bém a maioria da amostra é resi-
dente em Lisboa (47%) e no Norte 
(33%), o que não é de estranhar 
tendo em conta a distribuição ge-
ográfica dos Hospitais selecionados 
para a recolha de dados. Quanto 
à escolaridade, a grande maioria 
dos inquiridos não completou mais 
do que o 9.º ano (cerca de 74%), 
sendo que 12,8% completaram o 
ensino secundário. a percentagem 
de respondentes licenciados ou com 
estudos pós-graduados é apenas de 
8%. Neste domínio, tanto homens 
como mulheres se enquadram na 
tendência geral assinalada.
a maioria dos inquiridos exerce ou 
exerceu uma profissão a tempo in-
teiro (51,3%), com maior relevân-
cia para os homens (54,2% contra 
45,4% de mulheres). Do total da 
nossa amostra, 26% estão desem-
pregados. No entanto, o desempre-
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go é ligeiramente mais significativo 
entre as mulheres (28,1% destas 
para 25,0% de homens). Quanto 
à situação na profissão, 86,7% da 
amostra é ou foi trabalhador por 
conta de outrem, o que se verifica 
nos dois géneros ainda que com es-
pecial relevância entre as mulheres 
(91,1%). Com um valor bastante 
mais baixo surgem aqueles que tra-
balham por conta própria (11,0%), 
sendo superior a percentagem de 
homens (12,6%) face à de mulhe-
res (7,8%).

2. Condição de saúde dos 
respondentes e forma de 
transmissão do vírus

Na nossa amostra, o ViH/siDa con-
tinua a ser uma infeção transmitida 
por via sexual quer entre os homens 
(56,4%), quer entre as mulheres 
(67,8%). Este meio de transmissão 
tem, no entanto, uma expressão su-
perior entre as mulheres. tal denota 
uma maior exposição das partici-
pantes no estudo a comportamentos 
de risco, em particular de natureza 
sexual, seja em contexto de sexo 
comercial, seja em sede da própria 
conjugalidade, em que por razões 
de ordem sociocultural se continua 
a resistir ao uso do preservativo. se-
gue-se o uso de drogas injetadas e a 
partilha de materiais contaminados 
como o segundo meio de transmis-
são da infeção mais frequente entre 
os participantes. a sua associação à 
toxicodependência e a práticas de 
consumo inadequadas do ponto de 
vista médico-sanitário é mais co-
mum entre os homens (23,6% para 
11,5% de mulheres). É igualmen-
te relevante o desconhecimento do 
meio de transmissão nos responden-
tes de ambos os sexos (16,9%).
a exposição a fatores de risco (tais 
como o uso de drogas injetadas ou 

a partilha de materiais contamina-
dos) encontra-se mais nos indivídu-
os sem escolaridade (30,4%) e com 
o Ensino básico (23,6%). a trans-
missão do ViH/siDa por via sexual 
é transversal aos diversos níveis de 
escolaridade, com destaque para os 
indivíduos com o Ensino básico, se-
cundário e Graduado/Pós-Graduado. 
Está igualmente presente entre os 
indivíduos com profissões mais qua-
lificadas. os Especialistas das Pro-
fissões intelectuais e Científicas, tal 
como o Pessoal dos serviços e Ven-
dedores, são das categorias profis-
sionais em que aquela via de trans-
missão foi mais frequente (78,0% 
e 74,95, respetivamente). Pode-se 
concluir que o nível de escolarida-
de e profissional, a par da posse de 
informação não são impeditivos de 
práticas sexuais desprotegidas.
a idade média dos respondentes na 
altura do diagnóstico situa-se nos 
33 anos de idade. ambos os sexos 
acabam por tomar conhecimento 
do diagnóstico principalmente por 
indicação médica, tendência que é 
mais acentuada entre as mulheres 
(81,1% para 73,8% dos homens). 
Por seu lado, os homens são os que 
fazem mais o teste por iniciativa 
própria (23,8% para 16,9% das 
mulheres). 
ao nível da reação ao diagnósti-
co por parte dos responden-
tes, prevalece uma repre-
sentação de letalidade 
como primeira reação. 
Esta representação en-
contra-se presente em 
ambos os sexos, ain-
da que de forma mais 
significativa entre as 
mulheres (49,6% para 
39,4% dos homens). 
Com percentagens 
muito aproximadas, 
homens (28,1%) e 

Na região de Lisboa foram sele-
cionados à partida oito Hospitais: 
Hospital de santo antónio dos Ca-
puchos, do Centro Hospitalar de Lis-
boa Central; Hospital Prof. Doutor 
Fernando da Fonseca, E.P.E.; Hospi-
tal Garcia de orta, E.P.E.; Hospital 
Curry Cabral, E.P.E.; Hospital Egas 
Moniz do Centro Hospitalar de Lis-
boa ocidental; Hospital de santa 
Maria, E.P.E., do Centro Hospitalar 
de Lisboa Norte; Centro Hospitalar 
de setúbal, E.P.E., e o Hospital de 
Cascais, H.P.P. Dificuldades ligadas 
à morosidade de autorização e ao 
próprio processo de administração 
dos questionários inviabilizaram a 
prossecução do estudo no Hospital 

• Hospital de S. João, E.P.E
• Hospital Joaquim Urbano
• Hospital Pedro Hispano da Unidade 

Local de Saúde de matosinhos, E.P.E
• Hospital Eduardo Santos Silva do Centro 

Hospitalar de Vila nova de Gaia

• Hospital Geral do Centro Hospitalar de 
Coimbra (Covões)

• Hospitais da Universidade de Coimbra

• Hospital de Santo António dos Capuchos, 
do Centro Hospitalar de Lisboa Central

• Hospital Prof. Doutor fernando da 
fonseca, E.P.E.

• Hospital Garcia de Orta, E.P.E.
• Hospital Curry Cabral, E.P.E.
• Hospital Egas moniz do Centro Hospitalar 

de Lisboa Ocidental
• Hospital de Santa maria, E.P.E., do 

Centro Hospitalar de Lisboa norte
• Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.
• Hospital de Cascais, H.P.P.

• Hospital de faro, E.P.E.

Egas Moniz, pelo que amostra fi-
cou limitada a sete hospitais nesta 
região. Na região do Porto, o nos-
so universo é composto por quatro 
Hospitais, nomeadamente: Hospital 
de s. João, E.P.E; Hospital Joaquim 
urbano; Hospital Pedro Hispano da 
unidade Local de saúde de Mato-
sinhos, E.P.E; e o Hospital Eduardo 
santos silva do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia. Em Coimbra 
foram selecionados o Hospital Ge-
ral do Centro Hospitalar de Coimbra 
(Covões) e os Hospitais da univer-
sidade de Coimbra. No algarve, faz 
parte do universo empírico apenas o 
Hospital de Faro, E.P.E.
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mulheres (28,8%) senti-
ram receio devido às com-
plicações de saúde decor-

rentes da infeção. os 
familiares, cônju-
ges e parceiros 
são as principais 
pessoas com 

quem os partici-
pantes partilharam a 

notícia do diagnóstico 
da infeção ViH/siDa. 

seguem-se os amigos e os 
profissionais de saúde. Porém, 

17,5% dos respondentes não 
informaram ninguém após o co-
nhecimento do diagnóstico da 
infeção. o medo de discrimina-
ção e a reação das pessoas que 
fazem parte das redes de rela-
ções de proximidade são razões 
comuns a ambos os sexos. 

3. Situação profissional e 
representações do impacto 

da infeção no trabalho

a maioria da população inquirida 
encontrava-se, aquando da ad-
ministração do inquérito, a exer-
cer uma profissão a tempo intei-
ro (51,3%). a principal fonte de 

rendimento decorre, portanto, do 
exercício de uma atividade laboral. 
todavia, 15,0% vive da reforma/
pensão e 13,6% da ação social pú-
blica. Não sendo de descurar estes 
valores, é de salientar a importância 
que o trabalho tem como meio de 
sobrevivência. Neste sentido, anali-
samos a atitude dos indivíduos com 
ViH/siDa na situação de trabalho 
propriamente dita.
apenas 15,2% informou a entidade 
patronal que se encontrava infeta-
do com o vírus, o que demonstra o 
receio de estigmatização e de um 
possível despedimento. são as mu-
lheres que afirmam mais frequente-
mente (84,9%) não ter informado 
a entidade patronal quando lhes foi 
diagnosticada a infeção. os respon-
dentes com ensino graduado ou pós-
graduado são os que relatam em 
maior percentagem (92,2%) não 
ter informado a entidade patronal 

sobre o seu estado serológico.
a razão mais referida para não in-
formar a entidade patronal pelos 
indivíduos do sexo masculino radica 
no receio de discriminação por parte 
dos superiores hierárquicos ou dos 
colegas (64,1%), enquanto os res-
pondentes do sexo feminino refe-
rem, em primeiro lugar, o medo de 
despedimento (63,6%), logo segui-
da, também, do receio de discrimi-
nação por parte dos superiores hie-
rárquicos ou dos colegas (58,0%). 
são os indivíduos com o ensino bá-

sico que afirmam em maior percen-
tagem ter receio do despedimento 
(61,3%), ao passo que os respon-
dentes com o ensino graduado/pós-
graduado são os que menos receio 
têm desta consequência (32,4%), o 
que confirma a importância do capi-
tal escolar.
a maioria dos respondentes tam-
bém não informou os colegas de 
trabalho do diagnóstico da infeção 
ViH/siDa (86,3%). são os indivídu-
os sem escolaridade, isto é, menos 
desprovidos de capital escolar, que 
mais adotaram esta atitude (93,1%, 
quando nos outros níveis de ensino 
ronda os 85%). o receio de atitudes 
de discriminação por parte dos co-
legas e de sentimentos de rejeição, 
estigmatização e vergonha (30,1%) 
encontra-se entre as principais ra-
zões para os respondentes não in-
formarem os colegas de trabalho. 
aquele receio prolonga-se aos supe-
riores hierárquicos, a par de teme-
rem um possível despedimento. as 
mulheres (13,8%) afirmam mais do 
que os homens (9,3%) ter receio de 
serem despedidas e, por essa razão, 
não informarem os colegas.
Dos respondentes que informaram 
os colegas de trabalho (N=171), 
58,6% fizeram-no principalmente 
devido ao sentimento de proximi-
dade e de confiança na relação de 
amizade, com destaque para os in-
divíduos com o ensino secundário 
e superior. segue-se o seu sentido 
de responsabilidade, na medida em 
que consideram que esta informa-
ção é importante sobretudo no caso 
de acidentes de trabalho (15,1%). 
Quanto à reação dos colegas ao sa-
berem do diagnóstico (N=176), a 
maioria afirma que eles reagiram 
favoravelmente, revelando compre-
ensão e solidariedade com o estado 
de saúde dos respondentes. Esfor-
çaram-se, de igual modo, para que 
estes se continuassem a sentir inte-
grados e não discriminados. Porém, 
há que destacar que em 10,7% das 
situações deixou de haver contacto 
com os trabalhadores infetados.
Do total de indivíduos que informou 
a entidade patronal do diagnósti-
co (N=242), 159 referem que esta 
se revelou compreensiva e proce-
deu ao ajustamento das condições 
de trabalho às suas necessidades 
(65,7%). todavia, é de destacar que 
22,7% dos indivíduos foram despe-
didos ou despediram-se por pressão 
da entidade patronal, com destaque 
para as mulheres (30%). são os 
respondentes sem escolaridade que 
mais referem ter sido despedidos ou 
forçados a despedirem-se (44,4%). 
Este valor decresce significativa-
mente nos restantes níveis de esco-

laridade, o que atesta a vulnerabi-
lidade social dos indivíduos menos 
escolarizados.  
o tipo de precauções que os respon-
dentes que trabalham por conta de 
outrem tomaram após o diagnósti-
co da infeção ViH/siDa foram, es-
sencialmente, medidas de higiene 
(40,4%) e a manipulação dos obje-
tos e materiais de forma mais apro-
priada (33,6%) no local de trabalho. 
Em 11,1% dos casos, os responden-
tes referem que não houve qualquer 
alteração no modo de trabalhar, na 
medida em que já tinham cuidado. 
todavia, alguns não tomaram quais-
quer medidas porque consideram 
que o tipo de trabalho que reali-
zam não coloca ninguém em risco 
(5,9%). 
Quanto ao tipo de medidas adota-
das pela entidade patronal, os ho-
mens referem com uma percenta-
gem muito superior à das mulheres 
que a entidade patronal introduziu 
medidas de higiene e segurança no 
trabalho (72%). as mulheres afir-
mam mais que a entidade patronal 
adequou as tarefas à sua condição 
serológica (30,8%). 

4. Alterações na relação com o 
trabalho decorrentes da infeção 
por VIH/SIDA e soluções de 
adaptação

Procuramos, por fim, perceber se a 
infeção ViH/siDa conduziu a uma 
alteração da importância do valor 
do trabalho entre os respondentes. 
uma proporção idêntica de homens 
(42,3%) e de mulheres (42,1%) 
refere ter havido uma alteração da 
importância do trabalho. tal altera-
ção deve-se às seguintes razões: os 
inquiridos passaram a valorizar mais 
a vida e o trabalho, a ter mais difi-
culdades em trabalhar ou o trabalho 
deter, agora, uma importância in-
ferior. ambos os sexos também re-
ferem o medo de ser despedido ou 
prejudicado profissionalmente.
É notória a opinião afirmativa rela-
tivamente à necessidade de ajus-
tamentos das condições de traba-
lho para as pessoas com ViH/siDa 
(66,9%). Quanto ao tipo de ajusta-
mentos destaca-se a promoção de 
um ambiente de trabalho saudável 
e não discriminatório (80,2%). Esta 
incidência é particularmente interes-
sante, pois remete para uma dimen-
são não instrumental do trabalho e 
para a preocupação dos indivíduos 
com a manutenção do seu enquadra-
mento social. outros ajustamentos 
referidos reportam-se à necessidade 
de a entidade patronal disponibili-
zar medidas específicas, tais como 
apoio médico e melhores condições »
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de trabalho (54,5%), assim como a 
redução do trabalho física e psico-
logicamente exigente e desgastan-
te (34%) e do horário de trabalho 
(32,1%). a modificação das condi-
ções físicas de trabalho (tais como 
barulho, higiene, conforto, segu-
rança) surge como um ajustamento 
igualmente importante (21,4%). 
É inegável que alguns sintomas da 
infeção e da própria terapia (náuse-
as, fadiga, por exemplo) podem in-
terferir no desenvolvimento do tra-
balho, pelo que estes trabalhadores 
necessitam de ter acesso a certas 
condições físicas e de saúde (como, 
por exemplo, serviços de saúde ou 
pausas mais regulares para toma 
de medicação e refeições) para que 
possam continuar a sentir-se profis-
sionalmente integrados. 
a maioria dos indivíduos responde 
negativamente à questão se existem 
profissões mais adequadas às pesso-
as infetadas com ViH/siDa (59,8%). 
Dos que consideram que a adequa-
ção entre atividade profissional e 
condição de saúde da pessoa com 
ViH/siDa é importante, a maioria 
reporta-se a profissões menos exi-
gentes em termos de esforço físico 
ou mental exigido aos trabalhadores 
e com horário flexível (65,8%), as-
sim como a trabalhos em que não se 
coloque em risco o próprio, os cole-
gas ou outros (33,6%). 
a preocupação com a segurança 
das outras pessoas e com o pró-
prio volta a ser enfatizada ao nível 
da representação social acerca das 
profissões desadequadas para os 
infetados com ViH/siDa. Homens 
(85,6%) e mulheres (91,8%) afir-
mam que as profissões mais desa-
dequadas são as que colocam em 
risco as outras pessoas. Em suma, 
a condição física dos portadores de 
ViH/siDa e a preocupação com o 

outro são evidenciados, pelos nos-
sos respondentes, como fatores a 
ter em conta no ajustamento das 
condições de trabalho. 

Conclusão

importa, por último, sistematizar um 
conjunto de notas conclusivas, dan-
do destaque a alguns dos resultados 
centrais da pesquisa. Na análise das 
formas de transmissão do ViH/siDa 
e das reações ao diagnóstico evi-
denciaram-se as seguintes regulari-
dades: a infeção é transmitida por 
via sexual, seguida do uso de drogas 
injetadas e a partilha de materiais 
contaminados. Este meio de trans-
missão é transversal a todos os indi-
víduos, independentemente do nível 
de escolaridade e da profissão. a re-
presentação de letalidade é comum 
a ambos os géneros como reação ao 
diagnóstico. todavia, os receios de 
mortalidade e de perda de emprego 
como consequência da infeção são 
mais acentuados nas mulheres.
Encontra-se muito presente a noção 
de que a infeção é uma questão do 
foro privado, sobretudo entre os ho-
mens. o receio de discriminação e a 
reação das pessoas mais próximas 
em termos familiares são as prin-
cipais razões da não divulgação do 
diagnóstico pelos homens e as mu-
lheres. Porém, os primeiros também 
admitem o receio face à reação da 
entidade empregadora e dos colegas 
de trabalho, enquanto as segundas 
referem o sentimento de vergonha e 
o estigma associado à infeção. 
a ocultação da infeção em meio la-
boral é uma evidência neste estudo. 
apenas 15,2% informou a entidade 
patronal. são as mulheres e os in-
divíduos mais escolarizados (ensino 
graduado e pós-graduado) que me-
nos revelam o diagnóstico em con-
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« texto profissional. o receio de dis-
criminação e de despedimento estão 
na origem deste comportamento. 
Com efeito, o medo de despedimen-
to é real: 22,7% dos inquiridos aca-
baram por ser despedidos ou des-
pediram-se por pressão da entidade 
patronal. Para 50,0%, tal aconteceu 
ao fim da primeira semana. o papel 
dos empregadores é, neste estu-
do, praticamente nulo. tal explica-
se pelo desconhecimento efetivo 
do diagnóstico na maior parte dos 
casos (83,8%). apenas 15,7% das 
entidades patronais teve conheci-
mento do diagnóstico e entre es-
tas, 84,4% não tomaram quaisquer 
medidas preventivas para impedir a 
transmissão da infeção. as poucas 
que tomaram algumas medidas fo-
ram sobretudo de carácter genérico 
(por exemplo, higiene e segurança 
no trabalho) e não tanto em função 
das características individuais e da 
condição de saúde do trabalhador 
com ViH/siDa.
os resultados são ainda indicativos 
da existência de uma opinião maio-
ritária (66,9%) de que são necessá-
rios ajustamentos das condições de 
trabalho para as pessoas com ViH/
siDa ao nível das condições físicas 
do trabalho, mas também das suas 
condições de exercício (e.g., redu-
ção do horário de trabalho; segu-
rança). Perante a necessidade dos 
ajustamentos referidos, a reflexão 
sobre a relação entre desempenho 
laboral (produtividade, qualidade, 
etc.), condições de trabalho e situ-
ação de saúde dos trabalhadores, 
não apenas no caso da infeção ViH/
siDa, é inevitável quer pelas instân-
cias de saúde, quer pelas entidades 
empregadoras, quer igualmente por 
todos os agentes que intervêm na 
relação complexa entre ViH/siDa e 
mundo do trabalho. 


