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Resumo:
Diferentemente do cenário de forte letalidade que marcou o início da epidemia de aids, a sorologia
positiva em relação ao HIV tem se caracterizado como uma doença de longa duração, podendo
significar para a pessoa portadora a convivência com uma doença de caráter crônico. Tendo como
referencial a literatura sócio-antropológica, o presente estudo aborda a experiência de casais com
sorologias distintas em relação ao HIV a partir das narrativas de ambos os cônjuges, em uniões
formadas anterior ou posteriormente ao conhecimento da sorologia positiva de um deles. Foram
entrevistados  nove  casais  usuários  de  um  serviço  de  Saúde  Pública  Especializada  em
DST/HIV/aids, localizado na cidade de Salvador, Ba. A vida cotidiana relatada pelos casais mostra
uma diversidade de situações em que o momento de ruptura inicial do diagnóstico e o impacto na
vida sócio-afetiva de ambos podem adquirir outros contornos com o passar do tempo, numa busca
de acomodação e normalização da relação conjugal. Mesmo vivenciando a rotina de convívio com
uma doença crônica e suas implicações, as narrativas aqui explicitadas mostram a especificidade de
(con) viver com uma doença como a aids, ainda marcada pelas reações de discriminação e estigma
na sociedade. A manutenção do sigilo adquire importância fundamental para o casal, cujos vínculos
são mantidos, reforçados ou alterados. O vínculo religioso e a conversão a denominações de cunho
pentecostal passaram a ser um suporte fundamenta para alguns casais, tanto no que se refere às
interpretações acerca do diagnóstico quanto à lida com a doença e ao fortalecimento dos laços
conjugais.  A complexidade do mundo prático dos atores chama a atenção para um contexto de
imprecisão e indeterminação distanciando-nos de perspectivas deterministas acerca da aids e da
convivência com o HIV.
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