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                                              RESUMO 
 

Com advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e do vírus 

HIV, a sociedade do mundo está sendo contaminada a amedrontada. Dentre as 

consequências desse fenômeno, as manifestações de preconceito, 

discriminação em relação aos portadores do vírus ou aqueles que 

desenvolveram a doença e também a falta de orientações sobre a prática de 

atividades físicas. A intenção desta pesquisa foi verificar a importância desta 

prática pelos pacientes soropositivos, investigando a existência deste tipo de 

atividade em Jataí – GO e a importância da mesma para o tratamento e para a 

vida cotidiana dos portadores do vírus HIV que se constituíram sujeitos deste 

estudo. A leitura da bibliografia selecionada, sobre HIV e atividade física, nos 

mostrou a preocupação de entidades ligada à saúde, como a Organização 

Mundial de Saúde, com a transmissão. Também foi possível encontrar dados 

teóricos sobre as influências do exercício físico para o sistema imunológico do 

portador do vírus HIV. A pesquisa de campo, por sua vez, confirmou as 

informações obtidas através do referencial adotado. Utilizamos como 

instrumento de pesquisa o questionário e a entrevista estruturada, que foram 

respondidos por dez pacientes soropositivos, sete deles cadastrados na 

Secretaria Municipal de Saúde e três assistidos por uma Equipe de Apoio 

particular. A análise de dados encontrados permitiu-nos conhecer um pouco da 

realidade vivida por estes sujeitos, que não possuem o hábito de realizar 

atividades físicas, embora nove deles tenham demonstrado interesse por essa 

prática, enumerando, inclusive, benefícios físicos e psicológicos que este tipo 

de atividade em grupo poderia proporcionar. É interessante ressaltar que a 

concepção que os pacientes investigados tem sobre os exercícios físicos não é 

vinculada aos benefícios estéticos e de performance, mas sim à manutenção 

da saúde e da integridade física e, principalmente, relacionada aos benefícios 

de convívio social e melhora da auto-estima.   

 


