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RESUMO

A consulta de enfermagem identifica as necessidades específicas dos portadores
HIV/aids e promove a sobrevida enquanto não há cura da infecção. Objetivou-se avaliar
parâmetros de saúde empregados durante a consulta de enfermagem de acordo com o
Modelo de Orem em portadores de HIV. Pesquisa clínica, intencional, prospectiva,
longitudinal concorrente, desenvolvido com 30 portadores de HIV em ambulatório
especializado, em Fortaleza-CE. De novembro de 2008 a agosto de 2009, foram
coletados os dados durante a consulta de enfermagem, empregando-se instrumentos de
saúde específicos: qualidade de vida (HAT-QoL), suporte social (Escala de Suporte
Social para Pessoas Vivendo com HIV/aids), ansiedade e depressão (HAD), adesão aos
antirretrovirais (CEAT-VIH). Cada paciente foi exposto a seis consultas de enfermagem
com intervalo mínimo de 30 dias, aplicando-se na primeira e na sexta consultas os
diferentes instrumentos de avaliação. Os dados foram avaliados utilizando-se os testes t
de Student e teste F de Snedecor. Para associação e correlação, os testes de 2, Fisher-
Freeman-Halton e pelos coeficientes de correlação linear rs de Spearman e r de Pearson,
adotando-se nível de 5%. Dos participantes 21 eram homens e nove mulheres, com
idades entre 22 e 62 anos e 23 faziam uso de antirretrovirais. No relacionado à
qualidade de vida, observaram-se alterações significativas (p<0,001) após as
intervenções de enfermagem, cujos pacientes demonstraram melhores índices de:
atividades gerais, sexuais, preocupações com o sigilo, financeiras, conscientização sobre
o HIV, satisfação com a vida, questões relativas à medicação e confiança no médico.
Quanto ao suporte social, as variáveis indicaram melhora significativa dos níveis do
suporte emocional (p=0,005) e instrumental (p=0,013) no final do estudo. Os níveis de
ansiedade e de depressão mostraram-se reduzidos e significantes após as intervenções,
respectivamente p=0,001 e p=0,006. Ao se comparar os índices de adesão aos
antirretrovirais da primeira e da última intervenção de enfermagem encontrou-se
diferença significativa (p=0,039), apontando melhora nos uso dos medicamentos. Os
dados indicam que houve melhora dos pacientes no enfrentamento da doença, no
processo de recuperação dos níveis de saúde e reintegração ao ambiente familiar e
social, bem como ao retorno de suas atividades diárias, possibilitando, assim, melhor
adaptação a doença, melhor qualidade de vida, maior envolvimento social, redução dos
níveis de ansiedade e depressão, além da adesão à terapêutica. Conclui-se que o
acompanhamento em saúde de portadores do HIV utilizando-se consulta de enfermagem
focalizada no autocuidado pode ter auxiliado nas mudanças observadas no intervalo do
seguimento ambulatorial. Do avaliado, urge a necessidade da implementação de
seguimento ambulatorial sistemático pelo enfermeiro, direcionado aos portadores do
HIV em serviço especializado de saúde, com o intuito de melhorar e promover saúde
nessa clientela.

Palavras-chave: Enfermagem. Infecções por HIV. Teoria de Enfermagem. Qualidade de
Vida, Adesão à Medicação.



PROSPECTIVE ASSESSMENT OF HEALTH PARAMETERS IN HIV PATIENTS
THROUGH NURSING CONSULTATION

ABSTRACT

cific needs and enhances survival when
the infection cannot be cured. The goal was to assess health parameters used during the

. Clinical,
intentional, prospective, concurrent longitudinal research. Participants were 30 HIV
patients at a specialized outpatient clinic in Fortaleza-CE. Between November 2008 and
August 2009, data were collected during the nursing consultation, using specific health
instruments: quality of life (HAT-QoL), social support (Social Support Scale for People
Living with HIV/aids), anxiety and depression (HAD), Adherence to antiretrovirals
(CEAT-VIH). Each patient was exposed to six nursing consultations, at minimum
intervals of 30 days, applying the different assessment instruments during the first and

2,
Fisher-Freeman- s
were used to assess association and correlation, with significance set at 5%. Twenty-one
participants were men and nine women, between 22 and 62 years of age, and 23 took
antiretroviral drugs. Regarding quality of life, significant changes (p<0.001) were
observed after the nursing interventions, whose patients demonstrated better ratios in
terms of: general and sexual activities, concerns with secrecy, financial concerns,
awareness on HIV, satisfaction with life, medication-related issues and trust in the
physician. As for social support, the variables indicated a significant improvement in
emotional (p=0.005) and instrumental (p=0.013) support levels at the end of the study.
Anxiety and depression levels were low and significant after the interventions, with
p=0.001 and p=0.006, respectively. The comparison between adherence levels to
antiretrovirals during the first and last intervention showed a significant difference
(p=0.039),
coping with the disease improved, as well as the recovery process of health levels and
reintegration into the family and social environment, and also upon returning to daily
activities, thus permitting better adaptation to the illness, a better quality of life, greater
social involvement, decreased anxiety and depression levels, besides treatment
adherence. In conclusion, health monitoring of HIV patients, using nursing
consultations focusing on self-care, may have supported the changes observed during
the outpatient monitoring interval. This study revealed the urgent need for nurses to set
up systematic outpatient follow-up for HIV patients in specialized health services, with

.

Key words: Nursing. HIV Infections. Nursing Theory. Quality of Life. Medication
Adherence
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1 INTRODUÇÃO



1.1 A Enfermagem como promotora de cuidado

Nos últimos tempos, a enfermagem se desenvolve como disciplina para

promover e humanizar o cuidado com as pessoas. Este, é havido como a sua essência, a

razão de ser da Enfermagem (WALDOW, 2001). Desta forma, este trabalho de tese

aplicou o cuidado humano, no intuito de promover a saúde dos infectados pelo Vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) ou daqueles em fase avançada da infecção, ou seja,

com aids, buscando opções de assistência coerentes com o seu estilo de vida para

impulsionar a prática do autocuidado.

A Enfermagem é considerada profissão futurista, pois, por mais que a

tecnologia avance, será difícil desenvolver máquinas que logrem suprir a necessidade do

cuidado prestado pelos profissionais de Enfermagem. As tecnologias não implementam

as interações humanas como o olhar, o sorriso, o toque e a escuta, permitindo às pessoas

assistidas falarem de seus anseios, de sua vida, das famílias, do passado e de seus

medos. Só os seres humanos possuem o privilégio de voltar-se para outro ser humano,

interagir com ele e se relacionar. Deste modo, a Enfermagem, por assistir as pessoas,

tem esse privilégio, o de poder usar durante a sua assistência a interação recíproca com

o paciente (MOLINA et al., 2004), sendo estas, principalmente, para ajudá-los a

alcançar melhor qualidade de vida.

Para que o cuidado ocorra na sua plenitude, o cuidador deve expressar

conhecimento e experiência no desempenho das atividades técnicas, na prestação de

informações e na educação ao paciente e sua família (WALDOW, 2001).

Na atualidade, o cuidado constitui uma das ações essenciais, que visa à

manutenção da vida. Dessa forma, a Promoção da Saúde é apontada como vital para o

cuidado, logo, é essencial e deve ser considerada para a contribuição da melhoria da

qualidade de vida, promovendo condições para uma vida saudável e em benefício dos

portadores de HIV/aids.

Com efeito, o cuidado de Enfermagem pode então ser entendido como uma

relação entre as pessoas que pretendem se transformar por meio de suas relações de

cuidar, com vistas à promoção, manutenção ou recuperação da saúde (SCHAURICH;

CROSSETTI, 2008).

O cuidado de Enfermagem não promove somente o bem-estar físico e mental

das pessoas, mas compreende todas as ações do enfermeiro na produção de assistência,

as quais devem ser efetivadas mediante a educação, informação, comunicação e do



gerenciamento, tendo a finalidade de atender necessidades dos clientes relacionadas à

manutenção da saúde como condição de sua natureza de ser vivo (CUNHA et al., 2009).

Ainda, o cuidado em saúde visa à maior resolubilidade dos problemas de saúde dos

usuários dos serviços (SANTOS et al., 2008).

Nessa perspectiva de o enfermeiro promover o cuidado sob a óptica da

Promoção da Saúde se destaca a consulta sistematizada de Enfermagem, ação específica

de domínio da profissão capaz de transformar o cotidiano dos clientes, ensejando

mudanças de comportamento.

A consulta de enfermagem é uma modalidade de atendimento que permite

mudanças de estilo de vida, seguimento tão vital hoje em dia para controlar e tratar as

doenças. Por meio da consulta de Enfermagem, enfermeiros trabalham para melhorar a

qualidade de vida dos pacientes, preparando-os para o autocuidado (MANZINI e

SIMONETTI, 2009).

A consulta de Enfermagem é uma ação legitima e regulamentada pelo Decreto

nº 94.406/87 (BRASIL, 1986). A Resolução COFEN-159/93, artigo 1º torna a consulta

de Enfermagem obrigatória no desenvolvimento da assistência de Enfermagem em

todos os níveis de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada (Resolução

COFEN-159/1993, 2009).

Considerando-se o potencial da consulta de Enfermagem como instrumento

capaz de identificar não só as necessidades específicas dos portadores de HIV/aids, mas

também como espaço de manifestação de outras demandas pertencentes ao cotidiano,

como a importância de preservar e manter qualidade de vida, uma rede social de apoio,

apoio psicológico na assistência da ansiedade e depressão e adesão ao tratamento, foi

realizado este ensaio.

Isto porque se considera a consulta de Enfermagem fundamental, por

desenvolver estratégias para mudança de comportamento, incentivar habilidades para o

autocuidado e ensino aos familiares e/ou cuidadores, proporcionando Educação em

Saúde e promovendo a qualidade de vida, individualmente e as pessoas envolvidas no

cuidado destes. A obtenção deste objetivo busca proporcionar, não apenas, a sobrevida

para esses portadores de HIV/aids, mas também a manutenção de uma vida digna com

reduzida possibilidade de complicações.



1.2 Justificativa e relevância do estudo

A aids é uma doença que se caracteriza por ser uma das mais importante e

devastadora do final do século XX. A UNAIDS (Programa das Nações Unidas para

HIV/aids) destaca que a aids é um problema grave de saúde pública no Brasil, e se

propaga em todas as regiões, constatando-se aumento paulatino de sua incidência

(UNAIDS, 2005).

Associado a essa epidemia, vivenciam-se o comprometimento de pessoas com

poucos recursos financeiros, o aumento do número de casos entre mulheres, entre

indivíduos de ambos os sexos jovens e, ainda, se percebe o crescimento paulatino de

casos em cidades com reduzido número de habitantes. Estas situações conferem a

denominação, respectivamente, de pauperização, feminização, juvenilização e

interiorização do HIV/aids no Brasil.

Desde o início da década de 1980 até junho de 2010, o Ministério da Saúde

notificou 592.914 mil casos de aids no Brasil. Destes 344.150 no Sudeste (58%),

115.598 no Sul (19,5%), 74.364 no Nordeste (12,5%), 34.057 no Centro Oeste (5,8%) e

24.745 no Norte (4,2%). No Ceará, o número de casos notificados no período foi de

12.062 (BRASIL, 2010a).

Em 2009, foram registrados 38.538 casos da doença, e até junho de 2010 já

foram notificados 13.520 novos casos, considerando dados preliminares. Na série

histórica, foram identificados 385.818 casos de aids em homens e 207.080 em mulheres.

Ao longo do tempo, a razão entre os sexos vem diminuindo de forma progressiva. Em

1986, havia 15 casos da doença em homens para um em mulher. Hoje, a relação é de 1,5

para 1 (BRASIL, 2010a).

Enquanto o tratamento clínico da aids tem avanços indiscutíveis, o apoio

emocional ao paciente, ajudando-o a lidar com as questões de ordem afetiva,

fundamentais para a adoção de práticas voltadas para o autocuidado, ainda é objeto de

consequências do despreparo que envolve o trato psicossocial da doença (SCHAURICH

e CROSSETTI, 2008).

Um dos principais avanços programáticos no controle da epidemia de aids no

País consistiu na garantia da oferta de assistência especializada para pessoas vivendo

com o HIV. No plano ambulatorial, desenvolveu-se o conceito de Serviço de

Assistência Especializada (SAE), uma unidade assistencial de caráter ambulatorial, que

propícia o vínculo do portador do HIV/aids com uma equipe multiprofissional que o



atende ao longo de sua enfermidade. Entre as atividades para o cuidado em saúde no

SAE, é ofertada a consulta de Enfermagem, que procura incluir os clientes como

coadjuvantes do processo de cuidar em saúde para tomar decisão sobre os aspectos que

melhorem sua qualidade de vida (BRASIL, 2005).

Apesar dos progressos obtidos no acompanhamento, o vírus persiste como uma

questão crítica de saúde pública. Os enfermeiros prestam assistência nas diferentes áreas

de saúde às pessoas infectadas; assim, precisam da compreensão sobre o distúrbio, de

conhecimento sobre as consequências físicas e psicológicas, associadas ao seu

diagnóstico, aperfeiçoamento em suas condutas rotineiras, adoção de medidas de

precaução para evitar exposição acidental ao vírus, bem como necessitam de habilidades

experientes quanto ao histórico e tratamento clínico para proporcionar um cuidado

eficiente para portadores de HIV/aids.

Em decorrência dos diferentes aspectos até então mencionados, o interesse em

estudar portadores de HIV/aids justifica-se aqui não só pelo crescimento dos números

na epidemia, mas também por observar a existência de poucos estudos brasileiros

direcionados à temática e que se preocupem em abordar os cuidados de Enfermagem a

essa clientela que vivencia dificuldades em decorrência da infecção.

Assim, o empenho em avaliar os parâmetros de saúde mediante o cuidado de

Enfermagem em portadores de HIV/aids surgiu em decorrência de diferentes fatores: 1 a

inserção em grupo de pesquisa que investiga as questões relacionadas à aids; 2

desenvolvimento de estudos realizados com portadores de HIV, internados, quando se

teve a oportunidade de assistir esses clientes e assim perceber a necessidade de um

atendimento específico, com os cuidados sistemáticos de enfermagem; e 3

desenvolvimento de investigação que culminou com a dissertação de Mestrado, na qual

se apreenderam os estigmas que as mulheres portadoras de HIV/aids vivenciam em

decorrência da infecção. Esses aspectos foram suficientes para despertar o interesse em

dar continuidade à temática atual e pouco investigada no Brasil.

Deste modo, este trabalho resulta de inquietações e questionamentos, na

qualidade de enfermeira que desenvolve atividades grupais e assistenciais com

portadores de HIV/aids, acerca do cuidado e acompanhamento prestados à clientela,

além da observação, na literatura, da escassez de estudos que empregavam medidas

avaliativas de parâmetros de saúde como marcadores da efetividade da consulta de

Enfermagem.

Desta forma, este estudo apresenta como hipótese:



- Portadores de HIV/aids acompanhados por consulta de Enfermagem

apresentam melhores parâmetros de saúde, como qualidade de vida, suporte social,

ansiedade e depressão e adesão ao tratamento antirretroviral.

1.3 Referencial Teórico - A Teoria do Autocuidado de Orem

O autocuidado foi mencionado, no campo da Enfermagem, em 1958, quando a

enfermeira Dorothea Elizabeth Orem refletiu acerca do porquê de as pessoas

necessitarem de auxílio da Enfermagem e podem ser ajudados por esta. Com suporte

nesta reflexão, formulou a sua teoria sobre o déficit de autocuidado como uma teoria

geral, constituída por três teorias relacionadas: a Teoria do Autocuidado (descreve e

explica o autocuidado, ou seja, a prática de cuidados executados pela pessoa portadora

de uma necessidade, para manter a saúde e o bem-estar); a Teoria do Déficit do

Autocuidado (explica as razões pelas quais a Enfermagem pode ajudar as pessoas); e a

Teoria dos Sistemas de Enfermagem (descreve as relações necessárias para que se dê a

Enfermagem e explica como as pessoas são ajudadas por meio da Enfermagem). São

todas interligadas e inter-relacionadas, tendo como foco principal o autocuidado e

sendo, ainda, passíveis de aplicação a todos os pacientes que necessitem de cuidado

(EBEN et al., 1994; OREM,2001).

O modelo de Orem oferece uma maneira singular de ver o fenômeno de

Enfermagem. Seu trabalho contribuiu significativamente para o desenvolvimento das

teorias de Enfermagem. Este modelo foi desenvolvido entre 1959 e 1985. Baseia-se na

premissa de que os pacientes podem cuidar de si próprios. Primariamente, foi usada em

reabilitação e cuidados primários, em que o paciente é encorajado a ser independente o

máximo possível (OREM, 2001).

Os cinco pressupostos básicos da Teoria Geral da Enfermagem, conforme

propõe Orem, foram formalizados no início da década de 1970, e são os seguintes: os

seres humanos necessitam ser estimulados de forma continua para se manterem vivos e

atuarem de acordo com as qualidades humanas naturais; a ação humana, a capacidade

de atuar deliberadamente, é exercida na forma de ajudar a si mesmo e aos outros, para

identificar as necessidades e criar os estímulos necessários; os seres humanos adultos

experimentam privações na forma de limitações para atuar em auxílio de si mesmos e

dos demais, mediante contribuições que sustentem a vida e regulem suas funções. A



ação humana leva a descobrir, desenvolver e transmitir a todos formas e meios para

identificar e realizar as contribuições necessárias para si mesmo e para os demais

(EBEN et al., 1994).

O autocuidado é a prática de atividades que a pessoa inicia e executa em seu

benefício, na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Tem como propósito as

ações, que, seguindo um modelo, contribuem, de maneira específica, na integridade, nas

funções e no desenvolvimento humano. Esses propósitos são Express mediante ações

denominadas requisitos de autocuidado.

Requisitos de autocuidados são grupos de necessidades que Orem identificou.

São classificados como: Requisitos Universais aqueles que todos têm; Requisitos de

desenvolvimento de autocuidado aqueles relacionados ao desenvolvimento individual; e

Requisitos de desvio de saúde resultantes de condições dos pacientes (OREM, 2001).

Estes três requisitos estão assim identificados (GEORGE, 2000):

1 Requisitos Universais de Autocuidado: estão associados com os processos

da vida e com a manutenção da integridade da estrutura e do funcionamento humano.

São comuns aos seres humanos durante todos os estádios do ciclo de vida, destacando-

se a manutenção de uma ingesta suficiente de ar, água e alimento; a provisão de

cuidados associados com os processos de eliminação e os excrementos; a manutenção

do equilíbrio entre atividade e repouso; manutenção do equilíbrio entre a solidão e a

interação social; prevenção dos perigos à vida humana, ao funcionamento e ao bem-

estar do ser humano; e promoção do funcionamento e do desenvolvimento do ser

humano dentro dos grupos sociais, de acordo com o potencial, as limitações conhecidas

e o desejo de ser normal. Quando se proporciona de forma eficaz o autocuidado,

centrado nos requisitos universais, se promovem a saúde e o bem-estar.

2 Requisitos de Desenvolvimento do Autocuidado: são tanto as expressões

especializadas de requisitos universais de autocuidado que foram particularizadas por

processos de desenvolvimento quanto novos requisitos, derivados de uma nova

condição ou associados a algum evento. Os exemplos são a adaptação a um novo

trabalho ou a adaptação às modificações do corpo, como as rugas, perda de cabelo.

3 Requisitos de Autocuidado no Desvio da Saúde: exigidos em condições de

doença ou de lesão, ou podem resultar das medidas médicas exigidas para diagnosticar

ou corrigir a condição. Estes são: buscar e garantir assistência médica apropriada; estar

consciente de levar em conta os efeitos e o resultado das condições e dos estados

patológicos; realizar efetivamente as medidas diagnósticas, terapêuticas e reabilitativas



prescritas; estar consciente de levar em conta ou regular os efeitos desconfortáveis e

deletérios das medidas de cuidados prescritos; modificação do autocuidado (e auto-

imagem), aceitando estar em um determinado estado de saúde e necessitar de formas

específicas de atendimento de saúde; aprender a viver com os efeitos de condições e

estados patológicos e com as consequências do diagnóstico médico e das medidas de

tratamento no estilo de vida, promovendo o desenvolvimento pessoal continuado.

Para a autora, a doença ou a lesão não somente afetam as estruturas e o

mecanismo fisiológicos ou psicológicos, mas também o funcionamento integral do ser

humano, quando está seriamente afetado. Evidencia que a capacidade de ação

desenvolvida ou em desenvolvimento de autocuidado da pessoa, quando existem os

requisitos de alterações de doença, encontra-se seriamente prejudicada de forma

temporária ou permanente. Esta análise do autocuidado das alterações da saúde

evidencia que, em tais situações, as necessidades do autocuidado surgem, tanto do

estado patológico como dos procedimentos empregados para seu diagnóstico e

tratamento. Para que as pessoas com alterações de saúde sejam capazes de utilizar um

sistema de autocuidado, nestas situações, tem que ser capazes de aplicar conhecimentos

necessários e oportunos para o próprio cuidado (OREM, 2001).

Há descrições apontando que a capacidade de autocuidado pode ser

condicionada por fatores como idade, sexo, estado de desenvolvimento e saúde,

orientação sociocultural, assim como pelo sistema de atendimento de saúde (como as

modalidades de diagnóstico e tratamento), composição e relação do sistema familiar,

padrões de vida (por exemplo, atividades em que se ocupa regularmente), fatores

ambientais e adequação e disponibilidade dos recursos (OREM, 2001).

Com suporte no explicitado, reforça-se o papel da Enfermagem como promotora

do restabelecimento da saúde do paciente, com a implementação de práticas

assistenciais e educativas que valorizem o ato de se cuidar. As conjecturas empregadas

na Teoria do Autocuidado são coerentes, aceitas pela comunidade de Enfermagem e

aplicáveis à Enfermagem.

Cabe ao enfermeiro atuar no oferecimento de cuidados de Enfermagem. Para

isso, adotará os métodos de ajuda preconizados por: agir ou fazer para o outro; guiar o

outro; apoiar o outro; proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento

pessoal, quanto a se tornar capaz de satisfazer demandas futuras ou atuais de ação, a fim

de ajudar a pessoa a se cuidar, focalizando suas ações nas exigências ou requisitos de

autocuidado (OREM, 2001).



O autocuidado deve constituir um dos objetivos da assistência de Enfermagem,

pois possibilita o estímulo à participação ativa do paciente no seu tratamento, ao dividir

com o enfermeiro a responsabilidade na implementação da assistência e nos resultados.

Ante o exposto em razão da escolha do referencial teórico bem assim no intuito

de obter segurança com as avaliações e intervenções na consulta de Enfermagem,

recorreu-se ao uso de instrumentos avaliativos para investigar os parâmetros de saúde de

variadas situações do cotidiano do paciente infectado pelo HIV. Dentre as medidas mais

utilizadas e divulgadas na literatura, estão: a qualidade de vida (GALVÃO et al., 2004;

MARINS et al., 2003; SANTOS et al., 2007; SOÁREZ et al., 2009; CASTANHA et al.,

2007), o suporte social (GIOVELLI, 2009; SEILD et al., 2005; DANTAS, 2007), a

ansiedade e depressão (BOTEGA et al., 1995; BASTOS et al., 2008; MARININI et al.,

2010) e adesão a terapia antirretroviral (REMOR et al., 2007; REIS et al., 2009;

POLEJACK e SEILD, 2010; JOHNSON et al., 2009). São estes os aspectos escolhidos

para avaliação dos clientes com HIV/aids nesta tese.

1.4 Reflexões acerca do portador de HIV

A qualidade de vida do portador de HIV/aids

A expressão qualidade de vida é abrangente e é descrita em diversos campos das

ciências. Inicialmente a terminologia foi utilizada por cientistas sociais, filósofos e

políticos e, mais recentemente, passou a ser incorporada nas ciências da saúde (REIS,

2008).

Na presença de doença emerge preocupação com as condições gerais de vida,

entre elas a qualidade de Vida (QV) das pessoas infectadas pelo HIV. Isto acontece,

principalmente, em razão do elemento traumático do diagnóstico e do seu impacto na

individualidade do portador do vírus, pois estes vivenciam ameaças nos aspectos físicos,

emocionais e sociais; há que se considerar também o aumento da expectativa de vida

proporcionado pela utilização dos antirretrovirais (ARV); a busca pelos sistemas de

saúde; métodos de prevenção e de controle, além de estratégias para facilitar o

ajustamento e aumento do bem-estar dos portadores do HIV (CASTANHA et al., 2007).

O curso de uma doença crônica é caracterizado pela frequência e alternância de

períodos de recaídas, recidivas ou períodos estáveis interrompidos por exacerbações



episódicas dos sintomas. A aids, como doença crônica, tende a compartilhar de uma

variedade de características clínicas e sociais (REIS e GIR, 2010).

A qualidade de vida de soropositivos ao HIV não está relacionada apenas à

possibilidade de vida mais longa, pois viver com HIV/aids é, em geral, deparar com

situações de discriminação, preconceito, exclusão social, falta de recursos sociais e

financeiros, entre outras (GALVÃO et al., 2004). Nesse panorama, enfrentar a doença

torna-se cada vez mais problemático e, como consequência, a qualidade de vida pode

ficar comprometida (VERVOORT et al., 2007; GALVÃO et al., 2004).

Pesquisadores têm estudado a qualidade de vida de portadores do HIV, uma vez

que nem sempre os avanços terapêuticos que prolongam a vida dos indivíduos

acarretam impacto substancial (GALVÃO et al., 2004; SANTOS et al., 2007; SOÁREZ

et al., 2009; REIS, 2008)

A qualidade de vida das pessoas com HIV/aids tornou-se tema de grande

relevância entre as pesquisa da área da saúde. Os instrumentos usados para medir a

qualidade de vida foram objeto de mudanças ao longo dos anos. De instrumentos

utilizados para avaliar doentes com doenças crônicas, alguns foram modificados e

aplicados em portadores do HIV (FLECK et al., 1999; CICONELLI, 1997)

Como refere o pesquisador o diagnóstico de soropositividade para o HIV traz

sentimentos, como o medo de abandono da família, companheiro e amigos, rejeição

social, à doença, à morte, ansiedade, diminuição da autoestima, sensação de perda do

controle, perda da função social e a estigmatização (RAMOS, 2004).

Na utilização de instrumentos nessa área, Santos et al., (2007), apresentaram a

avaliação da qualidade de vida de pessoas com HIV/aids, evidenciando boa qualidade

de vida nos domínios físicos e psicológicos, mas apresentaram problemas no social e

meio ambiente.

Como se assinara a qualidade de vida tornou-se um dos objetivos nas pesquisas

sobre infecção pelo HIV por oferecer meios de monitorar os efeitos de uma enfermidade

em termos do que é relevante para a pessoa (CASADO, 2005). Essa mensuração é

essencial para os profissionais de saúde, uma vez que os parâmetros clínicos,

frequentemente utilizados, são suficientes para a complexidade do contexto da aids.

Nas diferentes regiões do mundo, há estudos acerca da qualidade de vida de

pacientes que vivem com HIV/aids (MRUS et al., 2005; MURRI et al., 2003; PEREZ et

al., 2005; SKEVINGTON et al., 2010; ZIMPEL et al., 2007).



Um instrumento específico para mensurar a qualidade de vida dos infectados

pelo HIV/aids foi originalmente desenvolvido nos Estados Unidos da América

(HOLMES et al., 1997). As contribuições oferecidas pela avaliação do referido

instrumento possibilitaram sua disseminação para outras regiões do mundo. Do exposto,

pesquisadores, validaram instrumento para a população brasileira, o HIV/AIDS Quality

of life test (HAT-QoL), que é um instrumento do tipo escala com 42 itens ou perguntas

específicas (GALVÃO et al., 2004).

No Brasil, na região Sudeste, pesquisador comparou os resultados da HAT-

QoL com outra medida de avaliação de qualidade de vida, a escala MOS-HIV (REIS,

2008), demonstrando que, para portadores de HIV de ambos os sexos, o HAT-QoL é

um instrumento apropriado para a medida de qualidade de vida, por apresentar

propriedades consistentes e válidas (REIS, 2008). Outro estudo, na região Sul do Brasil,

no Estado do Paraná, utilizando-se o HAT-QoL com objetivo de avaliar a qualidade de

vida dos infectados, com ou sem a terapia antirretroviral, apontou que a mensuração dos

diferentes itens da escala contribuiu significativamente para indicar prejuízo ou não da

vida no uso da terapêutica específica (GIL, 2009).

Considera-se que o paciente acometido pelo HIV/aids pode ser acometido por

inúmeras consequências psicossociais, profissionais, familiares e orgânicas, atingindo

assim o ser humano em sua globalidade, e repercutindo em vários aspectos da

vida,como na produtividade, na capacitação social e na qualidade de vida. Por isso, faz-

se necessário adotar estratégias de acompanhamento e de Educação em Saúde com o

intuito de subsidiar os pacientes com esse perfil na adoção de hábitos salutares e sua

consequente melhoria na qualidade de vida.

Suporte social no enfrentamento da infecção pelo HIV

Os primeiros estudos com abordagem do suporte social surgiu em meados dos

anos 1970, indicando a influencia das interações sociais sobre o bem-estar e a saúde das

pessoas (COBB, 1976; CASSEL, 1976). Tais estudos buscavam compreender como a

inexistência ou a precariedade do suporte social poderia aumentar a vulnerabilidade a

doenças, e como o suporte social protegeria de danos a saúde física e mental decorrentes

de situações de estresse. Concluiram que a adequação do suporte poderia ter efeitos



protetores em momentos de crise, como luto, aposentadoria, desemprego, recuperação

de doenças e hospitalização (COBB, 1976; CASSEL, 1976).

Suporte social é um conceito que envolve concomitantemente a estrutura da rede

de relacionamentos sociais e a adequação de sua função, especialmente o grau de

satisfação da pessoa com o apoio de que usufrui. Deste modo, indica-se que o apoio

social abrange políticas e rede de apoio sociais, como a família, amigos e comunidade,

que tem como finalidade contribuir com o bem-estar das pessoas, principalmente

aqueles em circunstância de exclusão (ARAUJO et al., 2006). Na Enfermagem,

configuram-se como recursos aplicáveis, uma vez que seus objetivos visam a aprimorar

a qualidade de vida das famílias e, ainda, promover, fortalecer e manter seu bem-estar

(PEDRO et al., 2008).

Em relação ao HIV, o suporte social é utilizado, em decorrência das situações de

preconceito que marcam as reações sociais à soropositividade (SEIDL e TRUCCOLI,

2006). Na vivência da assistência prática, observa-se que o estigma e a discriminação

podem levar o paciente ao isolamento social, a evitar relacionamentos sociais, a

dificuldades na área sexual, assim causando um impacto negativo na manutenção e

estruturação da rede social de apoio de pessoas soropositivas (CARVALHO et al.,

2010).

Uma das estratégias incrementadas em práticas de saúde pública é o estímulo à

formação de redes sociais de suporte. No panorama atual, é forte o apelo às redes

sociais na busca de organização e suporte para as pessoas que vivem com o HIV

(BRAGA, 2006).

As redes sociais de suporte são constituídas com base em um processo de

confiança mútua e de expectativas relacionadas às escolhas das pessoas. Numa situação

de doença, a fragilidade é maior e os laços sociais ficam mais sobrecarregados,

ensejando rupturas e aumento do isolamento social, agravado pelo fato de que a

aceitação da dor está condicionada por fatores sociais e culturais, o que pode ser um

agravante do sofrimento (HELMAN, 2003). As histórias referentes ao impacto do

HIV/aids trouxeram consigo outros aspectos, além do impacto físico e mesmo

emocional mais imediato (SILVA et al, 2009).

A carência de suporte social pode fazer com que a aids se desenvolva de forma

mais rápida, podendo deixar seus portadores menos capazes de enfrentar eventos

estressantes da vida de forma eficaz. É por acreditar que o suporte social pode aumentar

a competência de adaptação e enfrentamento da doença que se optou por incluir o seu



estudo nesta tese, de forma que a intervenção de Enfermagem voltada para esse aspecto

possa vir a reduzir o isolamento e aumentar a satisfação com a vida das pessoas.

Aqueles que dispõem de um forte sistema de suporte social possivelmente são

capazes de lidar melhor com as principais mudanças na vida; aqueles com pouco ou

nenhum suporte ficam mais vulneráveis às mudanças. Portanto, considera-se que a rede

de apoio pode ser uma estratégia útil para adesão ao tratamento e aumento da qualidade

de vida. No estudo, foram suportes sociais fontes de ajuda oferecidas por outras pessoas

para auxiliar o doente.

Ansiedade e depressão na vivência do HIV

Ser contaminado pelo HIV é uma situação inesperada na vida de uma pessoa e

pode implicar uma ameaça ao equilíbrio físico, emocional e social. E essas

circunstâncias são quase sempre cercadas de ansiedade, angústias, tensões,

questionamentos e interrogações. E ainda, ante tais ocorrências, a pessoa tem muitas

vezes comprometidas suas relações familiares e com o meio, o seu modo de ser e até o

seu trabalho.

Assim, na convivência com portadores dessa patologia, se percebe claramente o

quanto esse vírus enseja conflitos na vida desses pacientes. Em razão desse fato, neste

estudo, buscou-se avaliar possíveis associações da doença com os níveis de ansiedade e

depressão.

Quanto ao HIV/aids, é importante destacar que a morbidade psiquiátrica é

frequente e varia desde transtornos de adaptação, perturbações leves do estado de humor

e transtornos por ansiedade, até os transtornos do estado de humor unipolares e

bipolares, transtornos psicóticos e delírio ou demência relacionada ao HIV (GIOVELLI,

2009).

Os sintomas psiquiátricos são comuns entre as pessoas com doenças crônicas,

incluindo o HIV/aids. Estes podem contribuir para a não-adesão à terapia antirretroviral

e, consequentemente, para a baixa imunidade e resposta virológica, para a progressão da

aids e para a redução da qualidade de vida (CAMPOS et al., 2008).

A ansiedade é um estado emocional inerente à psique humana. É uma

experiência do cotidiano da vida, que ocorre em qualquer pessoa, podendo ser benéfica,

como estímulo às ações que visam a circunscrever o perigo. Por outro lado, há aqueles



que se veem impedidos de realizar suas tarefas ou até mesmo de sair de suas casas. A

prevalência de depressão também está aumentada entre as pessoas com transtornos de

ansiedade. A maioria dos casos de depressão é secundária a outras doenças

psiquiátricas, e os transtornos de ansiedade são as desordens primárias mais comuns

(HETEM e GRAEFF, 2004).

Portadores de HIV/aids defrontam a ansiedade diariamente, em decorrência dos

diversos sentimentos e conflitos que envolvem a doença, porém apresentam

intensidades e formas diferentes de lidar com esse distúrbio e alguns podem vir a

desenvolver fases de depressão.

Os transtornos depressivos são as afecções psiquiátricas mais frequentes na

população infectada pelo HIV, com taxas superiores às da população geral e de

pacientes portadores de outras doenças (RACHID e SCHECHTER, 2008). No caso

particular da infecção pelo HIV, o transtorno depressivo seria anterior à infecção,

resultado da personalidade do indivíduo, do ambiente em que ele vive e da condição de

ser portador do vírus (SILVA, 2003). Ao se analisar a causa da depressão nos pacientes

não se pode esquecer do peso psicológico do diagnóstico e da convivência com uma

doença tão estigmatizada, das dificuldades para se habituar ao número de medicações,

de seus efeitos colaterais e todos os exames necessários, do caráter crônico da doença,

entre outros (KOPNISKY et al., 2004).

Nesse sentido se insere a importância de estudos no contexto da aids, que

privilegiem uma abordagem biopsicossociológica do ser, uma vez que a saúde física e

mental, o bem-estar e a qualidade de vida constituem uma preocupação cada vez maior

na convivência com o HIV.

Adesão aos antirretrovirais

Situação significativa para manter a vida dos portadores do HIV é o uso

adequado e sistemático dos ARVs e constitui um desafio para quem trabalha e convive

com o vírus.

A introdução de novas tecnologias, como a produção de medicamentos

específicos para as diferentes fases de multiplicação do vírus, modificou a infecção pelo

HIV, que de mortal passou a ser crônica, entretanto, necessita de empenho ao

tratamento para manter a doença estável (MOSKOVICS, 2008).



Com a introdução da terapia denominada HAART (Highly Active Antiretroviral

Theraphy), em 1996, veiram concomitante as possibilidades efetivas de tratamento para

pessoas que vivem com HIV/aids, bem como a diminuição expressiva da mortalidade

relacionada com a infecção (VERVOORT et al., 2007; SEIDL e MACHADO, 2008).

Com isso, foi possível uma mudança na perspectiva e no prognóstico da aids, ensejando

otimismo entre os infectados (REMOR, 2002).

Durante o uso dos ARVs, os indicadores de mortalidade por aids foram afetados,

particularmente no Brasil, em decorrência da gratuidade dos medicamentos. Ainda sem

cura, a aids produz novos desafios para os infectados pelo HIV.

A adesão ao tratamento é tão importante no acompanhamento em saúde e

implica diversos contextos: físicos, como os efeitos colaterais de curto (náuseas e os

vômitos) e de longo prazo (lipodistrofia, dislepidemias), emocionais (aceitação do

diagnóstico, confidenciar o diagnóstico, estabelecer vínculos afetivos) e sociais

(preconceito, discriminação). Para tanto, o uso inadequado ou a desistência ao uso dos

antirretrovirais implica a falência da terapêutica, facilitando cepas resistentes

(GUIMARÃES et al., 2007; BATTAGLIOLI-DENERO, 2007).

A literatura indica que a má adesão é centralizada, sobretudo, nos efeitos

colaterais (FERNANDES et al., 2009; SALDANHA e BECK, 2009). Como técnica

para amenizar os efeitos colaterias, deve-se primar pela orientação individual

considerando cada pessoa com suas especificidades.

Para alcançar ao máximo a adesão, especialmente com relação ao enfermeiro,

este deve orientar e avaliar o cliente de acordo com a sua rotina diária e os seus hábitos

de vida. Também torna-se importante conhecer o seu perfil biopsicossocial, fornecer

orientações específicas sobre cada medicamento e sua interferência, ou benefícios com

alimentação, sono-repouso, interações medicamentosas (FERNANDES et al., 2009;

SALDANHA e BECK, 2009; GIR et al., 2005).

Durante o atendimento em saúde, deve-se identificar os limites individuais, os

enfrentamentos sociais, as barreiras para a adesão e, pela escuta ativa, vínculos

estabelecidos, permeados por bom senso, criatividade e competência, o enfermeiro pode

sensibilizar o doente para minimizar componentes intervenientes negativos, com

destaque para os biopsicossociais (GIR et al. 2005; CARVALHO et al., 2007).

É fundamental que os profissionais de saúde reconheçam que a não-adesão é um

fenômeno que deve ser trabalhado junto ao paciente de forma sistematizada, com

desenvolvimento de ações que favoreçam uma atuação efetiva dos profissionais e uma



incorporação do tratamento pelo paciente. Para tanto, a equipe de saúde deve conhecer

os fatores que possam vir a interferir na adesão, sendo imperativo o reconhecimento das

especificidades da sua clientela em particular (COLOMBRINI et al., 2006.)

Deste modo, é fundamental uma atenção específica e diferenciada ao portador de

HIV/aids que faz uso dos ARVs, incrementando estratégias de intervenção nos serviços

de saúde e avaliá-las com base na compreensão dos fatores associados à adesão.



Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que

se têem ou que os seus planos nunca vão dar certo

ou que você nunca vais ser alguém...

Renato Russo

(Cantor e compositor vítima da aids)

2 OBJETIVOS



GERAL

- Avaliar parâmetros de saúde empregados na consulta de Enfermagem, de

acordo com Orem, em portadores de HIV.

ESPECÍFICOS

- Avaliar a qualidade de vida dos portadores de HIV, utilizando a escala HAT-

QoL;

- Mensurar o suporte social recebido pelos portadores de HIV e sua satisfação

com o apóio recebido, empregando-se a Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo

com HIV/aids;

- Medir a ansiedade e a depressão de portadores de HIV, mediante o uso da

Escala para Ansiedade e Depressão (HAD);

- Verificar a adesão aos antirretrovirais, aplicando o Questionário para

Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-VIH).



Não pergunte o que os seus companheiros de equipe podem fazer por você,

Magic Johnson

(Jogador de basquete, vítima da aids)

3 MATERIAL E MÉTODOS



3.1 Tipo de estudo

Desenvolveu-se pesquisa clínica, intencional, prospectiva, longitudinal

concorrente. O estudo é intencional, pois o pesquisador não se limitou a simples

observação, mas interferiu na exclusão, inclusão ou modificação de um determinado

fator (CAMPANA et al., 2001). Considerou-se prospectivo, pelo fato de ter sido o

protocolo delineado antes do início do seguimento e os dados dos pacientes são colhidos

durante o seguimento como o proposto no plano de estudo de França et al., (2005), além

de ter permitido verificar a associação entre um fator de exposição e um desfecho,

obedecendo uma sequência lógica temporal. Sua principal característica é o seguimento,

pois compara a experiência ao longo de um período, indo ao encontro às consequências

desta exposição (HARZHEIM, 2008). A pesquisa caracterizou-se como concorrente

por ter o desenvolvimento temporal da pesquisa e da doença concomitante. Neste caso,

a infecção pelo HIV não tem cura, e sua evolução é paralela ao estudo.

Os projetos longitudinais destinam-se a estudar um processo ao longo do

tempo. O principal valor dos delineamentos longitudinais é a sua capacidade para

demonstrar as mudanças ao longo do tempo e a sequência temporal dos fenômenos, que

é um critério essencial para o estabelecimento da causalidade. Tem-se três tipos de

estudos longitudinais: tendência, painel e acompanhamento (POLIT et al., 2004).

Na pesquisa ora desenvolvida, utilizou-se o longitudinal de painel, pois os

mesmos participantes fornecem os dados em dois tempos e o investigador examina os

padrões de mudança e as razões para as mudanças. Assim as mesmas pessoas são

contatadas em dois ou mais pontos do tempo; desse modo, o pesquisador pode

identificar aqueles que mudaram e os que não mudaram e depois isolar as características

dos subgrupos nos quais ocorreu a mudança. O problema mais sério, entretanto, é a

perda ou desistência de participantes em diferentes momentos do estudo, ou seja, as

mesmas variáveis são medidas para iguais unidades de análise para no mínimo dois

períodos (KALTON e CITRO, 2000; POLIT et al., 2004).

A abordagem da pesquisa quantitativa é utilizada quando se tem um instrumento

de medida utilizável e válido, tenciona-se assegurar a objetividade e credibilidade dos

achados e quando se necessita comparar eventos, ou quando for desejável replicar

estudos (HARZHEIM, 2008).



3.2 Local

O estudo foi desenvolvido no Serviço de Assistência Especializada do Hospital

Universitário Walter Cantídio (HUWC), localizado no Município de Fortaleza-CE. Este

ambulatório especializado atende pacientes adultos portadores de HIV/aids e oferece

consulta médica, exames laboratoriais, radiológicos e outros necessários ao

acompanhamento em saúde, referência para outras especialidades médicas e

internações. Também conta com um serviço de assistência farmacêutica, com a

distribuição de antirretrovirais e outros medicamentos necessários.

3.3 Casuística

Os participantes do estudo foram 30 adultos portadores da infecção pelo HIV,

doentes ou não, de ambos os sexos que atenderam aos critérios a seguir descritos.

Critérios de inclusão

- diagnóstico confirmado de infecção pelo HIV há pelo menos dois meses;

- estar em seguimento ambulatorial no serviço especializado do HUWC;

- não ter recebido intervenções ou seguimento de Enfermagem;

- ter possibilidade de retornar ao serviço mensalmente;

- aceitar ser acompanhado por consulta de Enfermagem durante um mínimo de

seis intervenções; e

- residir na cidade de realização do estudo (Fortaleza-CE).

A casuística foi estimada em função do número de pacientes atendidos como

-se como base seis meses de atendimento. O

número foi de 93 pacientes casos novos. Estimou-se a participação de 30% (n=28) mais

10% de perdas do seguimento (n=33) para compor a amostra do estudo. Durante o

período, foram tomados os 33 pacientes. Durante o estudo, porém, um cliente desistiu

da participação, um mudou de cidade e um abandonou o seguimento clínico.

No estudo, o grupo dos 30 pacientes foi considerado grupo-controle deles

próprios, uma vez que os instrumentos que avaliaram parâmetros de saúde foram

aplicados no primeiro contato, sem intervenções específicas de Enfermagem para

promover a saúde na vigência do HIV. Após seis intervenções de Enfermagem, os



pacientes foram considerados grupo-exposto, uma vez que receberam intervenções e

foram igualmente avaliados com as mesmas medidas no final do estudo.

3.4 Período do desenvolvimento do estudo

Durante dez meses, foi procedida a coleta de dados, cujo período foi

compreendido entre novembro de 2008 a agosto de 2009.

De novembro de 2008 a fevereiro de 2009 (quatro meses), houve,

concomitantemente, inclusão de pacientes e as intervenções de Enfermagem com o

emprego de medidas de alguns parâmetros de saúde, a saber: qualidade de vida, suporte

social, ansiedade e depressão e adesão ao tratamento antirretroviral.

Por tratar-se de estudo prospectivo, nos demais meses, houve apenas o

acompanhamento dos pacientes que foram recrutados nos meses finais, ou seja, os

clientes foram selecionados em meses diferentes, de modo que, ao longo de dez meses,

cada um recebeu seis consultas, com intervalo mínimo de um mês entre cada

intervenção de Enfermagem.

3.5 Técnica e instrumento de coleta de dados

Neste estudo, foram adotados diferentes instrumentos de avaliação de

parâmetros em saúde:

1. Consulta de Enfermagem baseada no modelo de Orem.

2. Avaliação da qualidade de vida (HAT-QoL).

3. Escala de suporte social para pessoas vivendo com HIV/aids.

4. Escala para ansiedade e depressão (HAD).

5. Questionário para avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral (CEAT-

VIH).

Consulta de Enfermagem baseada no modelo de Orem. Aplicou-se a consulta de

Enfermagem baseada no Modelo de Orem. De acordo com a Teorica

tem como especial preocupação à necessidade de ações de autocuidado do indivíduo, e

o oferecimento e controle disso, numa base contínua para sustentar a vida e a saúde,



recuperar-se de doença ou ferimento e compatibilizar- (OREM,

2001). Os pressupostos que fundamentam esta Teoria estabelecem que a Enfermagem é

um esforço prático, isto é, um serviço humano de saúde, que pode ser entendida como

arte e qualidade intelectual de enfermeiros em conceber e produzir Enfermagem para

outras pessoas, articulando operações de alcance de resultados com as características

interpessoais e sociais da Enfermagem. Os resultados esperados pelos enfermeiros

podem ser expressos como formas de cuidado que idealmente levem a um movimento

positivo para saúde e bem-estar.

Este instrumento foi validado para os portadores do HIV (BARROSO et al,

2006) e aplicado para fins de acompanhamento de pacientes e de pesquisa (CUNHA,

2006; CUNHA e GALVÃO, 2010). Recentemente, o instrumento foi incorporado pela

equipe de Enfermagem do serviço para acompanhamento sistemático dos clientes em

seguimento (APÊNDICE 1).

As intervenções de Enfermagem ocorreram durante seis meses, entretanto,

apenas a primeira e última intervenções de cada cliente foram processadas para fins de

análise dos diferentes instrumentos empregados no estudo.

Para as demais intervenções, os pacientes foram orientados com relação a

diversos aspectos importantes para a manutenção de uma vida mais saudável e

consequentemente com melhor qualidade de vida: hábitos de higiene, alimentação,

prática de lazer e esporte, medicamentos, importância das relações sociais dentre outros.

Para reduzir ao máximo o grau de viés do experimento, todos os pacientes tiveram suas

necessidades contempladas/orientadas nos seis atendimentos. Todos, independente de

manifestarem problemas individuais ou não, receberam igualmente, no final de cada

consulta, folhetos explicativos sobre diversos cuidados. Tais encartes foram produzidos

pelo Departamento Nacional de Hepatites Virais e DST/aids e estão disponibilizados

pela internet no site http://www.aids.gov.br.

Os dados estudados e que compõem o instrumento da consulta, foram: tempo de

diagnóstico da infecção pelo HIV, categoria de exposição, início de regime terapêutico

antirretroviral (ARV) e outras doenças associadas, sinais vitais e antropometria, dados

gineco-obstétricos, histórico da doença e requisitos relacionados ao próprio cuidado no

desvio da saúde. Também foram avaliados: idade, situação conjugal, anos de instrução

(escolaridade), situação funcional de trabalho/ocupação, renda per capita, procedência,

religião e presença de filhos.



A consulta de Enfermagem sistematizada é uma intervenção do enfermeiro,

utilizando-se um protocolo de atendimento segundo um modelo, no presente estudo,

seguiu-se o modelo da Teoria de Autocuidado, de Orem. Durante as consultas, os

clientes também receberam orientações sobre assuntos relacionados à doença como:

exames e retornos, hábitos saudáveis, qualidade de vida, medicação, questões de

sexualidade; a rede de apoio social, dentre outros.

As consultas foram realizadas mensalmente. Na ocasião do primeiro contato

com o paciente, ou seja, na primeira consulta, juntamente com as informações e

instruções referentes ao estudo, foram aplicados todos os instrumentos.

Escala de avaliação de qualidade de vida (HAT-QoL). Este instrumento é

específico para avaliar a qualidade de vida de portadores do HIV. Foi validado para o

Brasil (GALVÃO et al., 2004), possui 42 itens para serem respondidos, dividido em

nove domínios, que investigam a vida dos pacientes em diversas situações, a saber:

atividades gerais (sete itens), atividade sexual (três itens), preocupação com sigilo sobre

a infecção (cinco itens), preocupação com a saúde (cinco itens), preocupação financeira

(quatro itens), conscientização sobre o HIV (três itens), satisfação com a vida (oito

itens), questões relativas à medicação (quatro itens) e confiança no médico (três itens)

(ANEXO 1).

Para todos os itens, são apresentados cinco opções de respostas, denominadas de

descritores de Likert, que são: todo o tempo, a maior parte do tempo, alguma parte do

tempo, pouca parte do tempo, e nenhuma parte do tempo. Apenas uma opção para cada

item deve ser assinalada, e que seja a que melhor caracterize as últimas quatro semanas

vividas pelo paciente. As respostas variam de um a cinco pontos, sendo que um

corresponde ao pior estado e cinco ao melhor estado de qualidade de vida.

A soma obtida será estudada em uma escala análoga de zero a 100 pontos, em

que zero corresponde ao pior valor e, portanto, pior qualidade de vida (QV), e números

próximos a 100, correspondem ao melhor valor, ou melhor, QV. Quanto maior o escore,

menor o impacto da infecção pelo HIV na qualidade de vida. Em outras palavras,

quanto menor o escore, mais acometida a função, maior a preocupação e menor a

satisfação com a vida. Neste estudo, foram prejudicados os domínios que apresentaram

índices cuja média foi inferior a 70 pontos, uma vez que a pontuação máxima poderia

ser de cem pontos.



Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo com HIV/aids. Específica para

pessoas vivendo com HIV/aids, validada no Brasil por Seidl e Tróccoli (2006). Foi

desenvolvida com base em estudos sobre o suporte social para a população em geral e

para pessoas acometidas por condições medicas especificas, como HIV/aids. Faz a

mensuração do suporte social percebido e da satisfação da vida de soropositivos. Possui

22 itens ou perguntas específicas, dez itens referentes ao suporte instrumental e 12

itens do suporte emocional.

Para avaliação do suporte instrumental, há cinco questões sobre disponibilidade

e cinco sobre satisfação, que buscam compreender a percepção e satisfação quanto à

disponibilidade de apoio no manejo ou resolução de questões operacionais do

tratamento ou do cuidado de saúde, de atividades praticas do cotidiano, de ajuda

material e/ou financeira. Já na avaliação do suporte emocional, há seis itens sobre

disponibilidade e seis sobre satisfação. No relacionado a percepção e satisfação,

avaliou-se disponibilidade de escuta, atenção, informação, estima, companhia e apoio

emocional em relação à soropositividade. As respostas são dadas em escalas de Likert

de cinco pontos: (1) nunca a (5) sempre, para a disponibilidade de suporte, e de (1)

muito insatisfeito a (5) muito satisfeito para satisfação com suporte (ANEXO 2).

Para a composição dos escores, estes foram calculados pela média aritmética dos

valores dos itens correspondentes a cada fator (disponibilidade e satisfação), de modo

que estes variaram de 1 a 5 para o suporte emocional e o suporte instrumental,

estabelecendo que, quanto maior o valor, maiores a disponibilidade percebida e a

satisfação com os suportes avaliados (SEIDL e TRÓCCOLI, 2006).

Para melhor compreensão dos dados, entretanto, os escores foram transformados

em índices com ponderação de 0 a 100, em que 0 corresponde ao menor e 100 ao maior

valor encontrado para cada dimensão.

Neste estudo, padronizou-se como comprometida quanto à disponibilidade

percebida e satisfação com o suporte social a dimensão que apresentou índices cuja

média foi inferior a 70 pontos, uma vez que a pontuação máxima poderia ser de cem

pontos.

Em se tratando de HIV/aids, o suporte social é objeto de interesse,

principalmente em virtude de preconceito que ainda caracterizam as reações sociais à

soropositividade. Em consequência, o estigma e a discriminação podem levar ao

isolamento social, à restrição dos relacionamentos sociais e às dificuldades no campo

afetivo-sexual, com impacto negativo na manutenção e estruturação da rede social de



apoio de pessoas soropositivas. Desta forma, o uso deste instrumento poderá

demonstrar, em conjunto com os demais, se a consulta do enfermeiro ao longo do

acompanhamento auxilia na procura de suporte social.

Escala para Ansiedade e Depressão (HAD). A HAD foi traduzida e validada

para utilização no Brasil por Botega et al. (1995). É amplamente utilizada para avaliar

transtornos do humor em pacientes com doenças físicas. Possui 14 questões do tipo

múltipla escolha. É constituída de duas subescalas: uma para ansiedade (HAD-A) e

outra para depressão (HAD-D). Cada uma é composta por sete questões do tipo múltipla

escolha, sendo que cada item contém uma graduação de zero a três e a soma dos itens

fornece a pontuação total (0 a 21, em cada subescala) (ANEXO 3).

Suas principais características são as avaliações em separado de depressão e

ansiedade. O conceito de depressão encontra-se centrado na noção de anedonia; destina-

se a detectar graus leves de transtornos afetivos em ambientes não psiquiátricos; é curta,

podendo ser rapidamente preenchida; ao paciente solicita-se que responda baseando-se

em como se sentiu durante a última semana (BOTEGA et al., 1995).

A interpretação dos valores dos escores é apresentada: pontuação entre 0 a 7 é

. A pontuação entre 8 a 10

provável caso

Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-

VIH). Para avaliar a adesão ao tratamento foi utilizada a versão brasileira do

ra la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral (CEAT-

VIH) (REMOR, 2002, 2006).

O CEAT-VIH é um instrumento que possui 20 itens com função de identificar o

grau de adesão ao tratamento antirretroviral em pacientes com infecção pelo HIV. O

questionário foi traduzido do original em espanhol ao português, utilizando o processo

de tradução-retradução (espanhol/português/espanhol), seguido de avaliação verbal da

compreensão com um pequeno grupo de pacientes (ANEXO 4).

Tem caráter multidimensional, pois contempla os principais fatores que podem

modular o comportamento de adesão ao tratamento. A pontuação da CEAT-VIH é

obtida pela soma de todos os itens (valor mínimo possível 17, valor máximo possível

89). Quanto maior a pontuação, maior o grau de adesão ao tratamento.



A figura 1 apresenta esquematicamente a proposta de avaliação do seguimento e

dos diferentes instrumentos que avalia parâmetros de saúde dos clientes com HIV.

Figura 1 Apresentação da proposta de avaliação dos portadores de HIV/Aids ao longo

da pesquisa, segundo o uso de vários instrumentos de medidas em saúde.

Instrumentos

Tempo de acompanhamento (meses)

1 2 3 4 5 6

CE

HAT_QoL

E.S.Social

HAD

CEAT-VIH

CE CE CE CE CE CE

HAT_QoL HAT_QoL

E.S.Social E.S.Social

HAD HAD

CEAT-VIH CEAT-VIH

Nota: o período total do estudo correspondeu a dez meses, porém o número de consultas para cada
paciente totalizou em seis, realizadas no período com intervalo de no mínimo 30 dias entre cada uma.

CE= Consulta de Enfermagem segundo Modelo de OREM - Intervenções de enfermagem.
HAT-QoL = Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida.
E.S.Social = Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo com HIV/aids.
HAD= Escala para Ansiedade e Depressão.
CEAT-VIH = Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral

3.6 Local e horário para realização da coleta de dados

Aplicação dos diferentes instrumentos: as consultas foram realizadas em sala

individual, mantendo-se assim um ambiente privativo sem a interferência de pessoas

para interromper ou interferir no atendimento dos pacientes. A duração dos

atendimentos teve em média 50 minutos. O dia e o horário foram aprazados de acordo

com as consultas de rotina dos pacientes, entretanto, como as consultas médicas eram

agendadas a cada três ou quatro meses, as consultas de Enfermagem do estudo deveriam

somar, no mínimo, seis intervenções num intervalo mínimo de 30 dias entre cada

intervenção.



3.7 Tratamento e Análise dos dados

Os dados foram digitados e processados no software SPSS versão 14.0. Foram

calculadas as medidas estatísticas: média, desvio-padrão e mediana. Para as

comparações de médias foram utilizados os testes t de Student (se duas médias). As

análises de associação e correlação entre pares de variáveis foram feitas por meio dos

testes não paramétricos de 2, Fisher-Freeman-Halton e pelos coeficientes de correlação

linear rs de Spearman e r de Pearson. Foram consideradas como estatisticamente

significante as análises inferenciais cujos valores de p foram menores do que 0,05. Para

analisar a consistência interna das respostas aos itens das escalas, foi calculado o

coeficiente de Cronbach.

A avaliação de alterações nos dados nos dois momentos do estudo (1ª e última

intervenção), ou seja, a comparação dos resultados na pontuação das escalas foi o marco

esclarecedor e determinante da efetividade da consulta de Enfermagem para

modificações nas condições de acompanhamento em saúde (diagnóstico de

Enfermagem, qualidade de vida, apoio social, ansiedade, depressão e adesão aos

antirretrovirais), garantindo deste modo que a hipótese deste estudo tenha sido

adequadamente comprovada.

3.8 Aspectos éticos

Inicialmente, a proposta do estudo foi apreciada e aprovada pela Direção Geral

do serviço. A seguir o protocolo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do

Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, e aprovado sob protocolo nº

058.09.08 (ANEXO 5).

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com a resolução nº 196/96 CNS/MS/

Brasil, que regulamenta a pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996). Os

entrevistados foram esclarecidos sobre os objetivos da investigação e assinaram o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2).



Você está vivo. Esse é o seu espetáculo. Só quem se mostra se encontra. Por

mais que se perca no caminho.

Cazuza

(Cantor e compositor, vítima da aids)

4 RESULTADOS



4.1 Caracterização

Pela tabela 1, observa-se a caracterização dos sujeitos. Dos entrevistados, vinte e

um eram homens e nove mulheres, com idade entre 22 e 62 anos (média de 39,36). A

metade dos clientes tinha a infecção pelo HIV em fase avançada, ou seja, aids, e os

demais eram assintomáticos, também nominados como indivíduos HIV+.

Entre os participantes, 96,7 informavam aquisição do HIV via relações sexuais.

As atividades ocupacionais desenvolvidas pela maioria dos participantes (63,3%)

encontravam-se relacionadas ao trabalho formal ou informal, 10% eram estudantes e

13,3% encontravam-se se aposentados em decorrência da aids.

Quanto à renda per capita, a maioria (70%) informava valores inferiores a um

salário mínimo. O valor do salário na época do estudo era de R$ 465,00.

A escolaridade está apresentada em anos de estudo, variando de quatro a 16

anos, sendo que 56,7% cursaram entre cinco e oito anos de estudo, ou seja, concluído o

ensino fundamental ou parte dele. Entre os que referiram mais de oito anos de estudo,

havia quatro universitários e um com formação superior. Não foi observada pessoa sem

história de inserção escolar, ou seja, não havia analfabetos no estudo.

Com relação à parceria sexual, foram tomadas em consideração duas situações:

com parceiro sexual fixo e sem parceiro no momento da entrevista. Do total, 63,3%

declararam parceria sexual fixa e 36,7% informavam estar sem parceiro fixo no

momento do estudo.

Ao se avaliar a sorologia anti-HIV do parceiro sexual do pacientes, 52,6% dos

parceiros eram HIV+, denominado de soroconcordante, enquanto 47,4% dos parceiros

apresentam sorologia negativa para a doença, designado como sorodiscordante.

O tempo de confirmação do diagnóstico da infecção apresentou variação de dois

meses a onze anos de diagnóstico. Do total dos participantes, 76,7% fazem uso de

terapias antirretrovirais, enquanto 23,3% são acompanhados e não necessitam da

intervenção medicamentosa até aquele momento do estudo. Dentre os que fazem uso da

TARV, a maioria (74%) iniciou a terapia medicamentosa no mesmo período ou logo

após a descoberta do diagnóstico.



Tabela 1 Caracterização sociodemográfica e clínica dos 30 portadores do HIV
atendidos por consulta de enfermagem em ambulatório de referência,
Fortaleza, 2009

Variável N %
Sexo

Masculino 21 70,0
Feminino 9 30,0

Idade(1)

39 17 56,7
40 13 43,3

Categoria da infecção
Aids 15 50,0
HIV 15 50,0

Categoria de exposição
Sexual 29 96,7
Sanguínea 1 3,3

Tempo de diagnóstico (anos)(2)

< 1 3 10,0
1 27 90,0

Situação conjugal
Casado 5 16,7
Solteiro 15 50,0
Viúvo /separado/divorciado 10 33,3

Parceria sexual
Fixa 19 63,3
Casual 11 36,7

Sorologia anti-HIV da Parceria sexual
Soroconcordante 10 52,6
Sorodiscordante 9 47,4

Situação funcional
Empregado (formal/informal) 19 63,3
Desempregado 1 3,3
Estudante 3 10,0
Aposentado 4 13,4
Do lar 3 10,0

Renda per capita (salário mínimo)(3)

< 1 21 70,0
1 9 30,0

Escolaridade (anos de estudo)(4)

8 19 63,3
9 11 36,7

Uso de TARV
Sim 23 76,7
Não 7 23,3

(1)Idade: mínima= 22 e máxima= 62; (2)Tempo de Diagnóstico: mínimo= 2 meses e máximo= 11 anos;
(4)Renda per capita: mínima= R$ 66,4 e máxima= R$ 1.750; (5)Escolaridade: mínima= 4 anos e máxima=
16 anos.



4.2 Dados referentes a alterações dos hábitos e cuidados em saúde obtidos mediante

a consulta de Enfermagem utilizando-se o Modelo de Orem

A consulta de enfermagem foi ferramenta tecnológica relevante na promoção de

saúde de portadores do HIV, utilizando-se a consulta durante seis intervenções,

desenvolvida ao longo dos meses, seguindo-se os requisitos de autocuidado: universais,

de desenvolvimento e de desvio de saúde. Neste estudo para a avaliação e observações

de alterações da pessoa, foram utilizadas os dados da primeira e da última consulta de

cada cliente atendido.



Tabela 2 Apresentação dos dados referentes ao padrão de autocuidado universal do
modelo de Orem em portadores de HIV, acompanhados em ambulatório
especializado, Fortaleza, 2009

Autocuidado Universal
Avaliação inicial Avaliação final

pNº % Nº %

Orientação nutricional* 0,001(1)

Sim 4 13,3 30 100
Não 26 86,7 - -

Ingestão diária de líquidos (copos) 0,084(1)

1 - 3 3 10,0 - -
4 - 7 8 26,7 7 23,3

8 19 63,3 23 76,7
Presença de tosse 0,161(1)

Sim 4 13,3 1 3,3
Não 26 86,7 29 96,7

Apresenta dispnéia 0,129(2)

Sim 6 20,0 2 6,7
Não 24 80,0 28 93,3

Evacuação diária 0,488(2)

Sim 24 80,0 26 86,7
Não 6 20,0 4 13,3

Dificuldade para evacuar 0,688(2)

Sim 4 13,3 3 10,0
Não 26 86,7 27 90,0

Dificuldade em satisfazer as necessidades sono e repouso 0,165(2)

Sim 12 40,0 7 23,3
Não 18 60,0 23 76,7

Horas dormidas por noite 0,171(2)

18 60,0 11 36,7
7 10 12 40,0 19 63,3

Necessidade de remédio para dormir 0,389(2)

Sim 4 13,3 2 6,7
Não 26 86,7 28 93,3

Atividade física 0,010(2)

Sim 6 20,7 16 53,3
Não 23 79,3 14 46,7

Atividade sexual - ativa 0,766(2)

Sim 22 73,3 23 76,7
Não 8 26,7 7 23,3

Uso de preservativo nas relações sexuais, prevenindo a reinfecção do vírus -
Sim 30 100 30 100

Relacionamento com a família 0,796(1)

Bom 28 93,3 29 96,7
Ruim 2 6,7 1 3,3

Sentimento de solidão, tristeza e angústia 0,002(2)

Sim 15 50 4 13,3
Não 15 50 26 86,7

Fuma (uso de cigarro) 0,161(3)

Sim 4 13,3 1 3,3
Não 26 86,7 29 96,7

Bebe (consumo de bebida alcoólica) 0,774(2)

Sim 9 30 8 26,7
Não 21 70 22 73,3

Conhece os riscos ligados ao vício 0,085(2)

Sim 25 83,3 29 96,7
Não 5 16,7 1 3,3

Prevenção ginecológica, urológica, odontológica e oftalmológica 0,371(2)

Sim 21 70 24 80
Não 9 30 6 20

* Todos os pacientes do estudo foram orientados quanto à importância da prática de dieta saudável e de manterem
uma alimentação equilibrada; ** Neste item não consta avaliação final, pois trata -se da alteração na atividade sexual
em decorrência do diagnóstico de HIV/Aids; (1) p de Fisher-Freeman-Halton; (2) p de 2; (3) p de razão de
verossimilhança



Na tabela, 2 apresentam-se os quesitos da consulta de Enfermagem quanto ao

padrão autocuidado universal, comum aos seres humanos durante todos os estádios do

ciclo vital e associado a processos de vida e à manutenção da integridade da estrutura e

funcionamento humanos. O instrumento da consulta abordou aspectos relacionados à

ingesta de líquidos, alimentos, eliminação e excreção, atividade e descanso, padrão da

sexualidade, solidão e interação social, risco à vida, funcionamento e bem-estar.

Observou-se resultados significativos (p<0,001)

próximos ao nível de significância (bordeline).

No relacionado à orientação nutricional, houve alterações satisfatórias (p<0,001)

na mudança alimentar, quando se comparou o inicio e o final do estudo. No início das

intervenções, percebeu-se ausência de orientações sistemáticas sobre os hábitos

alimentares necessários para cultivar melhores hábitos, e assim manter um melhor nível

de saúde e uma vida mais saudável.

Quanto à ingestão de líquidos, não foram observadas alterações significativas

(p=0,084). Quarenta por cento dos participantes, entretanto, informaram na primeira

consulta consumo de oito a dez copos de água por dia; já no final do estudo, essa

quantidade foi consumida por 63,3% dos clientes.

Ao se investigar a presença de tosse (p=0,161) e dispneia (p=0,129) no padrão

respiração, não foram observadas alterações significativas durante o estudo, ou seja, do

inicio ao final das intervenções de Enfermagem no período estudado.

Referente à eliminação, como a evacuação diária (p=0,488), os dados indicam

que os pacientes não apresentaram dificuldade para evacuar (p=0,688). Deste modo, as

alterações não se mostraram expressivas ao longo dos meses. Provavelmente em função

de a maioria ter um padrão adequado de evacuações diárias.

Ao se comparar a dificuldade em satisfazer as necessidades de sono e repouso

da avaliação inicial e final, não se obteve diferença (p=0,165). Não foram tomados

dados significativos relacionados a horas dormidas por noite (p=0,171) e no

relacionado a necessidade de remédio para dormir (p=0,389). Embora não se tenha

observado significância estatística nos quesitos, houve a preocupação em abordar entre

os clientes sobre a dificuldade em satisfazer as necessidades de sono e repouso, as horas

dormidas por noite, a necessidade de remédios para dormir e a realização de atividades

físicas.



No equilíbrio entre atividade e descanso, dados do estudo apontaram melhora

considerável na qualidade do sono e no desenvolvimento de atividades físicas dos

pacientes.

Neste estudo, considerou-se lazer conjunto de atividades às quais a pessoa

pode se entregar de livre vontade, seja para repousar, seja divertir-se, recrear-se e

entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER,

2001).

Desta forma, as atividades sugeridas aos clientes deste estudo foram: assistir a

TV, praia, passeios com amigos, igreja/templo, cinema e esporte. E o tempo médio

dedicado ao lazer que, no início do estudo, se encontrava prejudicado, durante a

assistência desenvolvida nesta investigação os pacientes foram incentivados a dedicar

um pouco mais de tempo a atividades que proporcionavam prazer e relaxamento no

intuito de melhorar a qualidade de vida.

No padrão de sexualidade (atividade sexual ativa) não foram observadas

alterações nos dois momentos do estudo (p=0,766). Todos os clientes afirmaram uso de

algum método nas relações sexuais para proteção da transmissão ou para prevenir a

reinfecção do vírus.

Não houve alterações no relacionamento com a família (p=0,796) durante o

acompanhamento em saúde dos clientes estudados.

No relacionado ao sentimento de solidão, tristeza e angústia, observou-se

diferença significativa dos dados do início e fim do estudo (p=0,002), sugerindo que o

cuidado de Enfermagem pode ter interferido na melhora dos sintomas.

Ao se avaliar a prevenção de riscos à vida e ao bem-estar, foi investigado o uso

de fumo e álcool. Não foi observada diferença estatística sobre o uso de fumo no

intervalo do estudo (p=0,161), entretanto, ao se examinar as proporções, elas sugerem

ligeira redução positiva entre os clientes (13,3% para 3,3%). Quanto ao quesito sobre a

ingestão de bebida alcoólica (bebe), não foi observada diferença significativa (p=0,774).

No relacionado ao conhecimento dos riscos ligados ao uso de álcool e fumo, não

foi notada diferença na comparação do primeiro e do sexto atendimentos (p=0,085).

São fundamentais ao portador do HIV a avaliação e a prevenção de doenças,

como a realização da prevenção ginecológica, urológica, odontológica, oftalmológica,

dentre outros para manter-se saudável e evitar o surgimento de doenças oportunistas,



entretanto as orientações para esse fim não causaram modificação quando comparados

os índices iniciais e no final (p=0,371).

O requisito de autocuidado desenvolvimental, pertinente aos processos de

desenvolvimento humano relacionou-se ao episódio da infecção pelo HIV por se

consider um evento que pode afetar o desenvolvimento humano. Desta forma, este

estudo, foram abordados: sentimentos na descoberta da doença; Modificação do

autoconceito, sendo notada a aceitação da condição de estar com HIV/aids e o

alterações no corpo após a descoberta do diagnóstico. Também investigou-se o estilo

de vida, cujas variáveis foram: aprendeu a viver com o diagnóstico e os efeitos da

doença e mudanças no estilo de vida relacionadas com a doença (Tabela 3).

Os sentimentos revelados pelos pacientes após a descoberta da doença foi um

dado qualitativo. Pode-se apreender que os clientes manifestam dificuldade para

assimilar e enfrentar os desafios decorrentes de portar o vírus, como estigmas e

preconceitos. Dentre os sentimentos revelados, foram às manifestações de tristeza, de

depressão, de angústia, de medo, além de raiva, revolta e desespero. Ante as diferentes

manifestações, observou-se ainda permanente preocupação com a possibilidade do

desenvolvimento de doenças oportunistas e com a indefinição do futuro.

Tabela 3 Apresentação dos dados relacionados ao autocuidado desenvolvimental do

modelo de Orem em portadores do HIV, acompanhados em ambulatório

especializado, Fortaleza, 2009

Autocuidado
Desenvolvimental

Avaliação inicial Avaliação final
pNº % Nº %

Aceita a condição de estar com HIV/Aids 0,448
Sim 26 86,7 28 93,3
Não 4 13,3 2 6,7

Alterações no corpo após a descoberta do diagnóstico* -
Sim 19 63,3
Não 11 36,7

Aprendeu a viver com o diagnóstico e os efeitos da doença 0,313
Sim 29 96,7 30 100
Não 1 3,3 - -

Mudanças no estilo de vida relacionadas com a doença*

Sim 23 76,7
Não 7 23,3

* A situação foi avaliada somente na avaliação inicial, em função de se relacionar com a alteração após o
diagnóstico da infecção.



Ao se investigar a aceitação da circunstância de estar com HIV/aids, não foi

observada diferença quando comparados o primeiro e o sexto atendimentos (p=0,448),

pois parcela significativa informava desde o inicio a aceitação do HIV.

Mudanças na aparência física são consideradas por pessoas que têm HIV como

um dos principais problemas decorrentes da doença. Esta situação foi avaliada apenas

uma vez, ou seja, no inicio do estudo. Entre os pacientes, 63,3% percebiam alterações

no corpo após a descoberta do diagnóstico. As mudanças relatadas foram: alterações no

peso para menos e para mais e lesões no tegumento. Alguns tiveram dificuldades de

lidar com essas mudanças, mas todos procuraram superar, buscando apoio nos

profissionais de saúde, ajuda dos amigos e ainda o suporte na religiosidade. Tentou-se

reverter a alteração no peso, melhorando ou modificando os hábitos alimentares.

Ao se avaliar se o cliente havia aprendido a viver com o diagnóstico e os efeitos

da doença/estilo de vida, não houve mudança significativa (p=0,313).

Mudança no estilo de vida relacionadas com a doença foi um quesito qualitativo

investigado sobre a percepção do cliente ao ser relatado o diagnóstico. Deste modo, foi

avaliado apenas uma vez, no inicio do estudo. As mudanças referidas foram positivas e

negativas. Como mudanças positivas foi relatado que o diagnóstico possibilitou ser mais

responsável, cuidando melhor da saúde e adquirindo hábitos saudáveis,

consequentemente melhorando a qualidade de vida. Houve ainda informações sobre o

empenho na realização de planos da vida. No relacionado às mudanças negativas,

apreenderam-se o receio constante de doenças oportunistas; prejuízo na vida social

decorrente de alterações no comportamento que levam ao isolamento e dificuldades nos

relacionamentos; menor rendimento no trabalho em razão da fadiga; rotina exaustiva de

tratamentos com idas e vindas ao ambulatório e ao hospital; a dificuldade de conseguir

emprego e conflitos na vida conjugal.

No autocuidado por desvio de saúde, exigido em condições de doença,

investigou-se sobre o histórico de internações, o acompanhamento clínico e o uso de

antirretrovirais. Os requisitos de autocuidado podem ser definidos como ações dirigidas

à provisão de autocuidado. Sendo assim, no modelo de Orem, a meta é ajudar as

pessoas a satisfazer suas próprias exigências terapêuticas de autocuidado. Os dados são

apresentados na tabela 4.



Tabela 4 Autocuidado por desvio de saúde do modelo de Orem em portadores de HIV,

acompanhados em ambulatório especializado em Fortaleza, 2009

Autocuidado desvio de
saúde

Avaliação
inicial

Avaliação
final

p*

Nº % Nº %
Histórico de Internações** 0,001

im 15 50 1 3,3
Não 15 50 29 96,7

Comparece ao acompanhamento clínico nas datas agendadas 0,612
im 27 90 29 96,7

Não 3 10 1 3,3
Uso de antirretrovirais -

Sim 23 76,7 23 76,7
Não 7 23,3 7 23,3

*Teste p de Fisher-Freeman-Halton; **Durante o período das entrevistas, apenas uma paciente necessitou
de internação em decorrência de acidente automobilístico.

A presença de internação durante a vida do cliente é fato (p=0,001), entretanto o

histórico de internações foi ao longo da vida e a sua comparação foi por seis meses.

Essa situação causou um viés na interpretação. Apenas um cliente foi hospitalizado

durante o estudo em virtude de acidente automobilístico.

A frequência do acompanhamento nas consultas médicas foi a situação

observada para avaliar o comparecimento ao acompanhamento clínico nas datas

agendadas. Não foi observada diferença para esse quesito (p=0,612), entretanto, as

dificuldades para cumprir os horários agendados para o seguimento relacionam-se à

concomitância de horários de trabalho, fator financeiro, que dificulta o deslocamento

para a consulta, e  distância do ambulatório para a residência.

No relacionado ao uso dos antirretrovirais, não houve inclusão de clientes ao

esquema de medicamentos específicos no período.



4.3 Avaliação da qualidade de vida

A tabela 5 apresenta a descrição dos escores de médias e desvio-padrão dos

domínios do HAT-QoL, segundo avaliação inicial e final, das pessoas com HIV/aids.

Pela Tabela 5, observa-se os índices de qualidade em dois momentos (avaliação

inicial e final) e também a comparação(p) entre os dados da avaliação inicial e final. São

apresentados os valores das probabilidades p obtidos nos testes estatísticos para cada

um dos domínios do HAT-QoL, bem assim na comparação entre as avaliações. Em oito

dos nove domínios foi observado nível significativo (p<0,001) quando se comparados

os índices no intervalo de seis meses.

Tabela 5 Apresentação dos valores obtidos nos domínios da HAT-QoL em dois

momentos de avaliação de portadores do HIV em ambulatório especializado,

Fortaleza, 2009

Domínios da HAT-QoL
Avaliação inicial Avaliação final

p
Média s Média S

Atividade geral 62,5 25,6 82,1 17,6 0,010

Atividade sexual 57,8 25,9 71,1 23,3 0,021

Preocupação com sigilo 28,3 34,0 60,8 22,9 0,002

Preocupação com a saúde 53,2 33,6 74,7 22,74 0,170

Preocupação financeira 36,7 30,9 56,2 20,70 0,026

Conscientização sobre o HIV 58,6 27,4 75,8 26,4 0,048

Satisfação com a vida 70,4 22,9 88,4 14,3 0,000

Questões relativas à medicação* 82,1 16,1 91,5 11,5 0,058

Confiança no médico 89,4 18,8 92,2 15,3 0,000
* Respondido apenas pelos pacientes em uso da TARV (n= 23); s = Desvio-padrão; p teste t de Student
para dados empilhados.

No inicio do estudo, houve índices médios indicando prejuízo na qualidade de

vida nos domínios: Atividades gerais, Atividades sexuais, Preocupação com o sigilo

sobre a infecção, Preocupações com a saúde, Preocupações financeiras e

Conscientização sobre o HIV.

No final do estudo, após seis intervenções de Enfermagem, os domínios



Preocupação com o sigilo sobre a infecção e Preocupações financeiras indicavam

prejuízo na QV, embora tenha sido demonstrado que houve melhora significativa nos

índices da qualidade de vida no final da intervenção.

Apresentaram resultados significativos os domínios da HAT-QoL: Atividade

Geral (p=0,010), Atividade Sexual (p=0,021), Preocupação com Sigilo (p=0,002),

Preocupação Financeira (p=0,026), Satisfação com a Vida (p=0,000), Confiança no

Médico (p=0,000) e Conscientização sobre o HIV (p=0,048).

4.4 Avaliação do Suporte Social para Pessoas Vivendo com HIV/aids.

Investigou-se o suporte social recebido pelos portadores de HIV e sua satisfação

com o apoio recebido. O apoio social foi medido, utilizando-se um instrumento

específico que avalia dois tipos de apoio social - o emocional e o instrumental. Estes

referem-se à frequência e à satisfação percebidas (Tabela 6). Durante o estudo, houve

descrições qualitativas que serão mencionadas nos resultados.

Tabela 6 Análise descritiva do suporte social emocional e do suporte instrumental em

seguimento ambulatorial, Fortaleza, 2009

Variáveis

Avaliação inicial Avaliação final

pMédia s Média s

Suporte emocional 59,4 24,0 82,0 20,8 0,005

Suporte instrumental 50,8 22,8 74,6 20,0 0,013
s = Desvio-padrão

Neste estudo, adotou-se a definição de apoio social que se relaciona à percepção

e à satisfação diante dos domínios instrumental e emocional desse apoio.

A Tabela 6 apresenta os dados em duas dimensões: suporte emocional

percepção e satisfação quanto à disponibilidade de escuta, atenção, informação, estima,

companhia e apoio emocional em relação à soropositividade; e suporte instrumental



percepção e satisfação quanto à disponibilidade de apoio no manejo ou resolução de

questões operacionais do tratamento ou do cuidado de saúde, de atividades práticas do

cotidiano, de ajuda material e/ou financeira. Os escores mais altos indicaram relatos de

maior disponibilidade percebida e satisfação com o suporte social.

No relacionado ao suporte emocional, obteve-se diferença significativa

(p=0,005) ao se avaliar os dados no inicio e após seis meses de intervenção. Também

foi observada comparação significativa nos dados de suporte instrumental (p=0,013).

Dentre as fontes mais frequentes de suporte social instrumental e emocional,

mencionadas pelos participantes, encontram-se os parceiros (cônjuge, companheiro ou

namorado), amigos, a família na figura em especial da mãe e ainda foram citados filhos

e irmãos (pessoas que moram ou não com o paciente), profissionais de saúde. E ainda,

na categoria outros, os entrevistados fizeram menção ao suporte social advindo de

instituições religiosas e de organizações não governamentais ligadas ao HIV/aids.

4.5 Avaliação dos transtornos de ansiedade e depressão dos portadores de

HIV/aids.

Os dados apresentados na tabela a seguir referem-se à Escala de Avaliação de

Ansiedade e Depressão (HAD).

Tabela 7 Avaliação da ansiedade e depressão de portadores de HIV, acompanhados em

ambulatório especializado, Fortaleza, 2009

Variáveis

Avaliação inicial Avaliação final

pMédia S Média s

Ansiedade 17,2 3,6 13,9 5,8 0,001

Depressão 5,7 4,4 2,8 3,5 0,006
s = desvio-padrão



Na comparação da avaliação inicial e final, os dados relacionados a ansiedade

(p=0,001) e depressão (p=0,006) mostraram-se significativos.

Para analisar os pacientes de acordo com a possível apresentação dos sintomas

da ansiedade e da depressão, foi elaborada a tabela 8, a partir da subescala da HAD.

Tais resultados mostram as possibilidades de manifestação correspondentes aos dados

nos dois momentos distintos do estudo.

Tabela 8 Distribuição dos níveis dos sintomas de ansiedade e de depressão do intervalo

do estudo nos portadores do HIV, acompanhados em ambulatório

especializado, Fortaleza, 2009

Ansiedade (HAD-A) Depressão (HAD-D)

N (%) N (%)

Inicio do estudo*

0 7 (não caso) 23 (76,7) 22 (73,3)

8 10 (possível caso) 4 (13,3) 4 (13,3)

11 21 (provável caso) 3 (10,0) 4 (13,3)

Final do estudo*

0 7 (não caso) 29 (96,7) 26 (86,7)

8 10 (possível caso) 1 (3,3) 3 (10,0)

11 21 (provável caso) - 1 (3,3)

* O intervalo entre o início e o final do estudo foi seis meses.

Pela tabela 8, observam-se as proporções dos índices detalhados dos sintomas de

ansiedade e depressão no primeiro e no último atendimento, realizados no estudo. O

intervalo entre o inicio e o final foi de seis meses. Os níveis de HAD-A caracterizados

como não caso passou de 76,7% para 96,7%. E os não caso da HAD-D observados no

inicio de 73,3% passou para 86,7%.



4.6 Identificação do grau de adesão ao tratamento antirretroviral

A tabela 9 apresenta os dados obtidos com o emprego da CEAT-VIH, que visa a

identificar o grau de adesão ao tratamento antirretroviral em pacientes infectados pelo

HIV. Na pesquisa, 23 pacientes estavam em uso da TARV no inicio e no final do

estudo. Não houve interrupção ou abandono da terapia antirretroviral durante o estudo.

Tabela 9 Medidas da avaliação de adesão ao tratamento antirretroviral pela CEAT-VIH

em portadores de HIV acompanhados em ambulatório especializado,

Fortaleza, 2009

Adesão

CEAT-VIH
Mínimo Máximo Média s p

Inicial 63,9 94,4 78,6 10,7
0,039Final 77,8 94,4 87,3 5,4

O resultado da comparação da adesão à terapia com antirretrovirais constatou

nível de significância (p=0,039), indicando maior adesão aos antirretrovirais no final da

investigação.



Quando tudo nos parece dar errado,

Acontecem coisas boas,

Que não teriam acontecido,

Se tudo tivesse dado certo.

Renato Russo

(Cantor e compositor vítima da aids)

5 DISCUSSÃO



A desigualdade da sociedade brasileira e as diferenças regionais da infecção

pelo HIV revelam uma epidemia de múltiplas dimensões, que, ao longo do tempo, passa

por transformações expressivas no perfil epidemiológico da população acometida pelo

vírus (DONATI, 2010). Deste modo, o cuidado deve ser voltado às necessidades

específicas de cada região e de modo a intervir na saúde de seus cidadãos.

A relação entre aids e pobreza é complexa e, em certos contextos, populações

com melhor nível econômico possuem maior prevalência do HIV (GUPTA et al., 2008).

Há necessidade de entender que o HIV pode afetar qualquer ser humano,

independentemente do seu gênero ou orientação sexual. Ao mesmo tempo, é difícil

desenvolver uma compreensão do fato de que, embora o vírus pareça ser um agente

excepcionalmente demográfico, sempre se aproveita das estruturas de desigualdade

social e opressão que existem em diferentes cenários sociais, afetando primeiro, e,

sobretudo, os setores da sociedade cujas circunstâncias sociais os situam em estados de

acentuada vulnerabilidade (BRASIL, 2003).

Neste âmbito de desigualdade esta pesquisa foi desenvolvida, pois os

entrevistados possuíam em sua maioria situações indicativas de vulnerabilidade social,

ou seja, viviam com renda per capita inferior a um salário mínimo vigente e reduzida

escolaridade.

O tempo de convivência da infecção dos clientes participantes deste

experimento variou de dois meses a 11 anos de descoberta. Assim, pode-se perceber

pessoas em distintas fases de enfrentamento, aceitação da doença e associados aos

diferentes estádios da infecção, uma vez que a presença de doenças oportunistas causa

maior sensação de proximidade da morte. Assim, os clientes demandam distintas

necessidades de cuidado.

Na perspectiva de sobrevida, a terapia antirretroviral, somada às ações de

prevenção e controle da infecção pelo vírus, permite alterações na sua evolução e na sua

tendência (DOURADO et al, 2006). Para a manutenção de boas condições de saúde,

todavia, para se prevenir contra doenças oportunistas, são fundamentais a aderência de

hábitos saudáveis e a prática de cuidados em saúde por portadores de HIV/aids.

Nas diversas áreas das ciências são divulgadas aspectos importantes na prática

em saúde que contribuem para ampliar a sobrevida dos clientes com HIV. O principal

enfoque refere-se à manutenção do sistema imunológico (ALVES, 2010; GEOCZE,

2010; BRASIL, 2006). Indica-se a necessidade de reduzir contato com outras doenças

(ALVES, 2010), melhorar a ingestão de alimentos nutritivos (BRASIL, 2006;



AMORIM et al., 2010), restringir contatos com animais transmissores de doenças

(ALVES, 2010), uso adequado de medicamentos (GEOCZE, 2010), entre outros. Ainda

para promover a saúde mental, sugere-se a manutenção de um estado de enfrentamento

positivo para manter-se equilibrado (FAUSTINO, 2010).

Ainda, para a promoção da saúde dos clientes HIV+, estes necessitam ser

submetidos a avaliações periódicas de saúde para reduzir as chances de neoplasias, as

quais aparecem em pessoas saudáveis, entretanto, no infectado os riscos são ampliados.

Entre ns tipos de câncer, inclui-se o de pulmão, fígado, ânus, próstata, pênis, vulva, rins,

tireóide, mama (SASCO et al., 2010) e de útero (BRITO e GALVÃO, 2010).

Nesta perspectiva, a Enfermagem tem papel fundamental como promotora de

cuidado em saúde com essa população nos diferentes cenários de práticas, em

decorrência das vulnerabilidades a que estão expostos ao longo de sua sobrevida

(SILVA E TAKARASHI, 2008). Desta forma, o autocuidado é uma situação essencial

para auxiliar a manutenção em saúde dos infectados (CAETANO e PAGLIUCA, 2006;

BARROSO, et al., 2006; CUNHA e GALVÃO, 2010).

A manutenção de alimentação saudável e equilibrada é fundamental para os

infectados pelo HIV alcançarem melhores índices de saúde (BRASIL, 2006; DUTRA e

LIBONATI, 2008). Quando há desequilíbrio nutricional, o corpo fica sujeito às

infecções, necessitando de orientações para a manutenção de uma dieta equilibrada com

nutrientes necessários à conservação da saúde e bem-estar.

Neste estudo, as intervenções motivando os clientes na busca de alimentação

saudável e equilibrada foram satisfatórias, uma vez que, ao longo do ensaio, houve

mudança positiva nos hábitos alimentares, com ingesta de alimentos mais nutritivos em

intervalos regulares.

A avaliação do estado nutricional é fundamental para o adequado diagnóstico

da desnutrição energético-protéica ou para a identificação de fatores de risco e para a

instituição efetiva da terapia nutricional, a fim de melhorar o estado nutricional, a

sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com aids, frequentemente acometidos por

desordens nutricionais. E, ainda, evidencia deficiências isoladas ou globais de nutrientes

e possibilita a classificação em níveis graduados de estado nutricional, servindo como

um valioso instrumento para a determinação da terapêutica clínica ou dietética, a fim de

tentar corrigir o déficit observado (SHEVITZ e KNOX, 2001; LEBIEDZINSKA et al.,

2009; AMORIM et al., 2010).



Como advertem pesquisadores, a incidência da desnutrição entre os infectados

pelo HIV tende a aumentar em razão da sobrevivência prolongada, sendo essencial

monitorar o peso como indicador de alterações nutricionais (BARBOSA e FORNES,

2003; DUTRA e LIBONATI, 2008; AMORIM et al., 2010). O peso, contudo, não foi

quesito avaliado como variável no estudo.

Enquanto não há tratamento que conduza a cura do HIV, torna-se necessário

buscar intervenções em todas as circunstâncias para a manutenção da vida do portador.

Como apontam pesquisadores, há necessidade de padrão respiratório eficaz

(DRUMMOND et al., 2010) eliminações com freqüência diária (MCCREA et al.,

2009), manutenção de um sono tranquilo (JUNQUEIRA, 2008; HAND et al., 2006),

eliminação de consumo de hábitos nocivos como cigarro e álcool (SILVA et al., 2009;

BORGES, 2009), além da necessidade de proteger sistematicamente as relações sexuais

(REIS e GIR, 2010; SANTANA, 2010).

Por muitos anos acreditava-se que os pacientes com HIV deveriam evitar

atividades físicas cuja intensidade superasse os níveis das ações cotidianas habituais.

Isto porque se acreditava que o desgaste físico provocado pelos exercícios diminuiria a

resistência do paciente, facilitando o avanço do vírus, provocado pela baixa resistência

imunológica. Estudos recentes, todavia, indicam direção contrária. Atualmente, a

informação de que a prática regular de exercícios físicos é desejável e imprescindível,

no auxílio ao tratamento dos portadores de HIV/aids (PIMENTEL, 2010). Além dos

benefícios físicos, há registros de benefícios psicológicos (LEITE e GORI, 2004;

SOUZA e MARQUES, 2009; FILLIPAS et al., 2006).

Os principais efeitos benéficos da atividade física e do exercício descritos na

literatura são: diminuição da gordura, incremento da massa muscular, da força

muscular, da densidade óssea, fortalecimento do tecido conetivo, incremento de

flexibilidade, aumento do volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca em

repouso, aumento da ventilação pulmonar, diminuição da pressão arterial, melhora do

perfil lipídico, melhora da sensibilidade corporal, aumento do autoconceito e da

autoestima, da imagem corporal, diminuição do estresse e da ansiedade, da tensão

muscular e da insônia, diminuição do consumo de medicamentos, melhora das funções

cognitivas e da socialização (LEITE e GORI, 2004).

Do exposto, a Enfermagem deve estimular a prática de exercícios físicos como

elemento de promoção da saúde e da qualidade de vida, constituindo assim importante



ferramenta para sua longevidade e sua capacidade biológica e psicossocial no

enfrentamento da doença.

Uma das exigências de autocuidado universal é a manutenção do equilíbrio

entre solidão e interação social. Neste estudo, há ocorrência de pacientes que se

julgavam solitários em alguns momentos e poucos eram engajados em atividades

sociais. A maioria relatou bom relacionamento com a família, apesar de algumas

desavenças e atitudes preconceituosas em certas situações por parte de membros

familiares.

A doença interfere na dinâmica familiar, podendo inicialmente ocorrer uma

desorganização para posterior adaptação ao novo estado. Portanto, compreender a

dinâmica familiar leva à interação e facilita a parceria entre equipe, cliente e família,

constituindo um elo importante no processo de cuidar em saúde. Assim, a família

constitui parte integrante do cuidado ao cliente este deve ser estimulado de forma

efetiva (MAR, 2004; JOS et al, 2005). Os pesquisadores ainda informam que a inserção

do parceiro nessa proposta é uma dificuldade enfrentada, à medida que os serviços ainda

estão alicerçados no paradigma biologicista, no qual o foco de atendimento é individual,

baseado na doença (MAR, 2004; JOS et al, 2005).

Autores divulgam que a aids é muito mais expressiva do ponto de vista

psíquico, social, cultural, político e econômico do que propriamente biológico, pois o

impacto inicial é o reconhecimento de si como sendo mais um ator deste drama social

(MALISKA et al., 2009; PEARSON et al., 2009) .

Assim, teve-se como meta sugerir estratégias para a socialização dos

portadores de HIV/aids que se sentem isolados e promover a interação social. Os que

referiram solidão foram encorajados a falar sobre seus sentimentos de solidão e as

razões pelas quais eles existem, além de debater a importância da socialização.

Em estudo realizado com portadoras de HIV/aids, revelou-se, dentre os

sentimentos expressados por estas, que se sentem rejeitadas e excluídas e encontram em

seu percurso preconceitos, inclusive advindos da própria família. Em suas histórias de

vida, aparecem conteúdos de forte conotação social, pois para elas, a perda da

cidadania, a responsabilidade pela própria doença e a rejeição pela família determinam a

sua estigmatização. Apesar das adversidades, porém, observou-se que também há

pessoas capazes de demonstrar carinho e solidariedade nos momentos difíceis,

dividindo com o outro o problema vivenciado (CARVALHO, 2005; CARVALHO e

GALVÃO, 2010).



O fato de saber ser portador de uma doença letal pode originar uma diversidade

de sentimentos angustiantes, como medo, vergonha, ansiedade e depressão. E, ainda,

vinculados a todos esses sentimentos, vivenciam o estigma, o preconceito, o isolamento

e muitas vezes o abandono. Por esses e outros motivos, os pacientes da pesquisa

referiram os sentimentos de solidão, tristeza e angústia, que apareceram em menores

proporções após as intervenções de Enfermagem.

Os requisitos de autocuidado de desenvolvimento são exigências que, ocorridas

durante determinadas etapas do desenvolvimento humano ou derivadas de uma

condição ou associada a um evento, podem afetar a pessoa adversamente (OREM,

2001).

Embora transcorridos 30 anos do início da epidemia no Brasil, a muito já se

tenha mudando no tocante ao HIV/aids, a doença ainda é marcada por estigmas e

preconceitos e a descoberta do diagnóstico produz muitos transtornos emocionais ao

portador e aos familiares.

ó

a uma evolução clínica de rápida deterioração, além de não se dispor de qualquer

tratamento curativo e de a patologia apresentar um prognóstico deveras ruim. A

complexidade e a multiplicidade de problemas envolvendo pessoas com aids e o terror

psicológico ocasionado por esta condição afetam cada aspecto da vida (DUFFY, 2005).

Há aspectos que envolvem a descoberta da soropositividade, sendo importante

que os profissionais estejam capacitados para lidar com essa situação ao longo da

assistência.

Quanto aos sentimentos ante a perda de amigos e entes queridos, poucos

pacientes deste estudo passaram por essa experiência desagradável, porém, dentre os

que vivenciaram essa perda, os sentimentos relatados foram semelhantes aos

apresentados diante do diagnóstico: tristeza profunda, angústia, depressão, medo do que

vai enfrentar adiante e medo da morte. Houve ainda relatos de alguns que afirmam

haver enfrentado a perda de amigos e entes queridos com naturalidade.

Estudo indica que a sensação de perda e luto foi potencializada no cotidiano

dos portadores de HIV mediante o diagnóstico da infecção. Como referências à

percepção de luto, aponta-se o fato da comunicação do diagnóstico aos familiares,

amigos e parceiros, as perdas secundárias como o trabalho, sexualidade, imagem

corporal e autoestima. Também criam a imagem de luto diante do aparecimento de

infecções oportunistas, necessidades de internações, entre outros. Tais aspectos de



enlutamento influenciam de forma positiva ou negativa na sua qualidade de vida

(SOUZA e SHIMMA 2004).

Apesar da sua trajetória, de muitas pesquisas e muitos avanços, a aids ainda

permanece carregada de mitos, inclusive o da desesperança de se viver. Enquanto

estudos mostram avanço nas descobertas dos antirretrovirais, na sobrevida e na melhora

na qualidade de vida dos pacientes, o estigma decorrente da enfermidade ainda pode ser

para alguns, insuportável, arrasador e intransponível (CARVALHO, 2005;

CARVALHO e GALVÃO, 2010). Mesmo com os avanços terapêuticos, persiste a ideia

de aids como morte, seja física ou dos projetos de futuro e felicidade. Essa noção

estigmatizante pode afastar os infectados pelo HIV e seus cuidadores de viver a vida

pessoal e social, produzindo sofrimento físico e mental (AYRES et al., 2004;

ALENCAR et al., 2008).

Pode-se perceber neste estudo, no referente à modificação do autoconceito,

aceitação à condição de ser infectado. As justificativas para tal aceite se voltam para o

fato de que percebe a aceitação como a melhor opção para o enfrentamento da doença,

já que manifestam a falta de opções di

possibilidade de inverter a situação.

A aids provoca manifestações variadas, desde as alterações físicas e

laboratoriais, entretanto o sintoma que mais aflige os portadores é o emagrecimento

(BRASIL, 2004). Neste ensaio, as alterações no corpo foram registradas.

As mudanças na percepção corporal que a aids crônica impõe e o modo de lidar

com elas é um novo problema, tanto para as pessoas que vivem com HIV quanto para os

profissionais que as atendem (ALENCAR et al., 2008). Como indica o pesquisador, o

corpo constitui uma das dimensões-chave na experiência de se viver com HIV, pois as

possíveis alterações físicas se mostram uma constante preocupação no cotidiano desses

clientes, uma vez que as mudanças se manifestam e repercutem em aspectos

psicológicos (SEBEN et al., 2008).

As mudanças no corpo decorrentes da doença instalada produzem uma série de

transtornos e inseguranças, angústias e preocupações, pois essas transformações podem

representar, no início de tudo, a certe

lento. Ainda se tratando das alterações do corpo, percebe-se que há ainda uma

preocupação com a estética do corpo, que foge dos padrões exigidos pela sociedade. Há

também a preocupação de que a magreza, caracterizada pelo escasso desenvolvimento



adiposo subcutâneo ou perda nutricional, o identifique como portador de HIV

(CARVALHO e GALVÃO, 2008; CARVALHO et al., 2010).

A convivência com o HIV provoca alterações no estilo de vida de muitos, e

estas mudanças podem ocorrer não só a partir de transformações no corpo físico, mas

também alterações nos relacionamento sexual e social ou em outros aspectos.

No requisito de autocuidado de desvio de saúde, a pessoa deve modificar o

autoconceito ou a autoimagem e aceitar a si mesmo, ante a condição de se encontrar em

estado particular de saúde (OREM, 2001). É exigido em condições de doença, ferimento

ou moléstia, ou pode ser consequência de medidas médicas solicitadas para diagnosticar

e corrigir uma condição (ALFARO-LEFEVRE, 2005).

Neste estudo, os pacientes comparecem à consulta de Enfermagem aprazada,

contudo, houve fatores que dificultaram o cumprimento adequado dessa rotina de

consultas e exames como a dificuldade de acesso ao serviço e falta de recursos

financeiros. Muitos clientes moram distante do serviço de saúde, em alguns municípios

vizinhos e o serviço não oferece qualquer benefício para facilitar o deslocamento do

paciente.

A valorização da manutenção das consultas periódicas, porém, é fundamental e

deve ser reforçada como necessidade para se alcançar maior sobrevida. Os serviços de

saúde que atendem aos portadores devem sensibilizar os enfermeiros quanto aos

comportamentos por desvio de saúde relacionados à autocuidado, os quais devem estar

incluídos nas intervenções, pois é uma oportunidade de o cliente receber orientações

para a manutenção e promoção da saúde na vigência do HIV.

Pesquisador informa que a participação ativa dos clientes no tratamento é

fundamental para a manutenção da vida. A tecer representações sobre a doença e suas

implicações na vida cotidiana, os clientes discorrem suas motivações para buscar a

assistência à saúde. Observa-se que a busca pela assistência passa por algumas etapas de

compreensão e assimilação da existência como algo importante de ser mantido. Ainda

revelam o medo de vivenciar a experiência concreta de sinais e sintomas físicos da

doença. O medo da desfiguração física ainda presente no imaginário é o móbil que faz

com que o portador adote a posição de buscar o controle no seio do serviço de saúde

(SILVA e TAKAHASHI, 2008).

Por ocasião da consulta de Enfermagem, o enfermeiro pode perceber se o

cliente demonstra negação e revolta em relação à doença, levando a alterações

emocionais. Assim, se requer do profissional de Enfermagem competência,



compreensão, sensibilidade, carinho e respeito aos sentimentos do outro. Um melhor

esclarecimento sobre a doença e suas fases evolutivas ajudam a reduzir ansiedades e a

tranquilizar a cliente, facilitando maior engajamento no autocuidado.

Com o referido pelo Programa Nacional de Aids, no serviço de assistência

especializada, a assistência de Enfermagem é composta por uma diversidade de

atividades técnicas, papel estratégico nas redes de comunicação entre profissionais, o

serviço e os usuários. Ainda, os espaços de Enfermagem, pelo fato de não serem apenas

centrados em questões clínicas, criam oportunidades para diálogos ampliados, que

facilitam a interação e permitem a emergência de questões até então desconhecidas pela

equipe (BRASIL, 2010b).

O deficit do autocuidado é o foco da atuação da enfermeira, pois ela possui

conhecimento, perspicácia e habilidade para saber que eventos, condições e

circunstâncias caracterizam pessoas em situações de cuidados de saúde, bem como para

identificar as incapacidades às quais os seres humanos estão sujeitos (WALDOW,

2001). Assim, a capacidade para engajar-se no cuidado está condicionada a fatores

internos e externos que englobam idade, gênero, estado de saúde, fatores socioculturais,

familiares e ambientais, aspectos relativos ao sistema de assistência à saúde, ao padrão

de vida e à disponibilidade e adequação de recursos.

Ao assistir as pessoas que vivem com HIV, é impossível não pensar nos

desafios diariamente enfrentados por elas: o número de drágeas ingeridas, os possíveis

efeitos colaterais e interações, a ansiedade com a regularidade do tratamento e a

dificuldade de acesso a exames imprescindíveis implicam a qualidade de vida e

renovam o desafio de viver a aids a cada dia (CAETANO e PAGLIUCA, 2006).

Em se tratando de qualidade de vida, o estudo sob relatório demonstrou

extensas mudanças ao longo das intervenções. Nos achados sobre as alterações

, se referiu à satisfação com atividade física,

limitação para os afazeres de casa, preocupação por não ser capaz trabalhar, incluindo a

limitação da produção no trabalho, além de outras situações relacionadas.

Pesquisadores apontam que o cotidiano dos portadores é afetado pela

descoberta da patologia (SOUZA e SHIMMA, 2004; CARVALHO, 2005; CUNHA e

GALVÃO, 2010). Esse fato contribui para deixar o emprego e reduzir atividades no lar.

Essas perdas se associam ao comprometimento físico e contribuem para acentuar os

sentimentos desagradáveis que permeiam a doença. As mudanças na vida dos pacientes,

após o diagnóstico ocorreram, principalmente, em relação ao lazer, sexualidade,



trabalho, relacionamentos e rotina diária. A diminuição da ingesta de bebidas alcoólicas,

menor participação em eventos noturnos e isolamento social em razão do estigma

provocado pela doença são aspectos marcantes na vida dessas pessoas (CARVALHO,

2005; CUNHA e GALVÃO, 2010).

Portanto, pelo fato de a maioria das doenças crônicas não ter cura, a

mensuração da qualidade de vida é imprescindível para a avaliação de estratégias de

tratamento e custo/benefício, tornando-se ferramenta importante para direcionar a

distribuição de recursos e a implementação de programas de saúde, os quais, por sua

vez, podem privilegiar não só os aspectos físicos do paciente, mas também aqueles

relacionados às dimensões psíquicas e sociais, possibilitando à equipe de saúde planejar

cuidado integral (SEIDL e TRÓCCOLI, 2006).

A assistência contínua de Enfermagem aos portadores de HIV melhora

significativamente o conhecimento e o autocuidado relacionado a aspectos como o

condicionamento físico, desempenho na produtividade no trabalho e nas atividades

rotineiras do cotidiano. O conjunto de intervenções auxilia a tomada de decisões sobre o

cuidado e o apoio de Enfermagem (YOUNG e BUSGEETH, 2010).

O comprometimento da qualidade de vida relacionada às Atividades sexuais

está diretamente ligado à doença, por ser a causa mais frequente de transmissão.

Quando se aborda a sexualidade, os pacientes deparam a possibilidade do risco em

transmitir a doença para outras pessoas, bem como a reinfecção. Esse conhecimento os

incomoda e os conduzem a evitar qualquer tipo de envolvimento sexual e alguns até

recorrem à abstinência sexual. Corrobora essas informações estudo desenvolvido por

Galvão et al (2004), divulgando que a aids impõe mudanças nas atividades sexuais, e

que as condições sob as quais se encontram em decorrência da infecção, as levam a ter

medo do relacionamento sexual, fazendo com que se esquivem das relações, mesmo

apresentando desejo sexual.

A reduzida compreensão sobre como os portadores do HIV percebem e

administram sua sexualidade limita a abordagem das angústias dessas pessoas no

contexto da assistência que recebem. A sexualidade é um fenômeno que envolve

aspectos de grande significado existencial. Seu padrão de normalidade ou anormalidade

recebe muita influência dos valores socioculturais e, para cada pessoa, depende de como

é percebida (SOUTO et al, 2009).

Com efeito, pessoas vivendo com o HIV, a maneira de lidar com a vida e com

a sexualidade assume diversas conotações. As vivências dos portadores têm em comum



o enfrentamento das dificuldades decorrentes da doença. Ao falar de sexualidade com

essa clientela, isto ocasiona, no primeiro momento, sentimentos de hesitação e

dificuldade de expressão, e a sexualidade aparece em várias dimensões: no ato sexual,

no conhecimento do próprio corpo, na realização profissional, nos sentimentos de

desejo, amor e nojo, na relação com a maternidade, entre outras (ALMEIDA et al.,

2010).

Considerando que a sexualidade é uma dimensão relevante na vida humana,

estando as relações sexuais ligadas não só à reprodução, mas também à afetividade de

cada um, é fundamental compreender a sexualidade de portadores, para se promover

assistência à saúde adequada e humanizada, quebrando o paradigma do modelo

biomédico de atenção à saúde que enfoca principalmente os aspectos biológicos (REIS e

GIR, 2010).

Corroborando esse pensamento, os enfermeiros podem identificar um momento

adequado para estabelecer com o paciente, e se possível com o seu companheiro

abertura para conversar sobre a sua sexualidade, aconselhando acerca da importância do

relacionamento sexual e afetivo, contribuindo para a autoestima e qualidade de vida.

Assim, ressalta-se o quanto é perceptível a necessidade de os profissionais

promoverem atenção específica para essa clientela que vive momentos nebulosos, não

somente pela descoberta do diagnóstico, como também pelas diferentes questões e

aspectos que envolvem viver com HIV; estando a sexualidade entre esses aspectos que

circunscrevem a aids e que é apresentada entre os pacientes como um motivo de

estresse, interferindo na sua qualidade de vida.

Diante do até então referendado, justifica-se a preocupação constante que os

portadores de HIV/aids têm com relação à Preocupação com o sigilo referente à

revelação do diagnóstico que foi considerado em domínio que também se mostrou

comprometido na primeira instância do estudo e que investigava limitação do que conta

para os outros sobre si, o medo de contar para os outros que está com o HIV,

preocupação a respeito dos parentes e pessoas no trabalho descobrirem sobre a

contaminação e ainda a preocupação em perder a fonte de renda.

Pode-se dizer que um dos dilemas vivido pelas pessoas que convivem com

HIV/aids é a revelação do diagnóstico, descoberta que está associada às dificuldades

que enfrentará em decorrência da sua infecção. Assim, são levados a ocultar o seu

diagnóstico pelo medo de serem estigmatizados, rejeitados, ou seja, vítimas do

preconceito. Há descrição afirmando que a preocupação com o sigilo sobre a infecção



compromete a qualidade de vida do paciente (CARVALHO e GALVÃO, 2008;

GALVÃO et al., 2004).

Pesquisadores divulgam que as experiências vivenciadas, advindas da

assistência direta à população infectada pelo HIV, permitem afirmar que os pacientes

apresentam preocupações com o sigilo do diagnóstico em decorrência da necessidade de

manter o vínculo empregatício, uma vez que relatam experiências de que, vir à tona o

diagnóstico, são dispensados do trabalho ou deixam de ser contratados, em decorrência

do preconceito que rodeia a doença e, ainda, pelo fato de que, para o controle médico de

seu estado de portador, necessitam ausentar-se rotineiramente do trabalho, ora para

consultas, ora para exames, ou ainda para obtenção de medicamentos (GALVÃO et al.,

2004). Dessa forma, o sigilo é uma opção imposta e inevitável.

Os portadores ainda se utilizam de subterfúgios para não denunciar a sua

doença, como: esconder frascos de medicações antirretrovirais ou trocar suas

embalagens; às vezes falam de sua infecção como sendo outra doença; às vezes buscam

tratamentos em municípios distantes, com medo de serem reconhecidos (GALVÃO et

al., 2004).

Neste estudo, todos os participantes referiram o medo de revelar o diagnóstico

de soropositividade. Preferem que as pessoas não tomem conhecimento do diagnóstico,

pois, se souberem, vão olhá-las diferentemente e tratá-las com desdém, inclusive a

própria família é excluída desse conhecimento.

O medo do preconceito é constante no cotidiano do portador do HIV, e viver

na luta pela vida torna-se complexo quando se trata de uma doença estigmatizante.

Acredita-se que o receio de desvelar o diagnóstico reside no temor quanto ao

julgamento social, ou seja, há o medo da humilhação, da vergonha e da culpa, tendo em

vista que ainda hoje a aids é sinônimo de exclusão social; pois a infecção traz grandes

desafios à sociedade e aos serviços de saúde. Esses desafios se referem, especialmente,

ao rompimento de preconceitos enraizados no cotidiano e nas significações sobre o HIV

(SOUSA e KANTORSKI, 2004; FERREIRA e NICHIATA, 2008; CARVALHO et al.,

2010).

A estigmatização pode se iniciar com as necessidades do tratamento

antirretroviral, que exige muitas consultas, faltas ou atrasos no trabalho. Atualmente,

tais necessidades são mais comuns do que na primeira década da epidemia, quando o

adoecimento resultava rapidamente em óbito. Essas situações forçam a revelação do

diagnóstico e a estigmatização associadas à aids, seguidas da discriminação. Assim,



planejar a assistência com o envolvimento de cada paciente permite identificar como os

serviços podem contribuir para aliviar o efeito da discriminação nas especificidades do

cotidiano de cada um, melhorando a qualidade da atenção Psicossocial (GARRIDO et

al., 2010).

Como se percebe, ainda é marcante na vida dos portadores do HIV a

necessidade de ocultar o diagnóstico da infecção à sociedade, sendo, portanto, múltiplas

as causas associadas a essa atitude, como: medo, vergonha, receio de serem

estigmatizadas e vítimas dos preconceitos atribuídos à doença. Estas situações podem

indicar um caminho para o autopreconceito e a limitação de habilidades e atitudes

necessárias para o enfrentamento dos problemas que afetam a saúde.

Compete ressaltar que esse domínio de Preocupação com o sigilo sobre a

infecção , manteve-se comprometido ao fim do estudo, embora tenha apresentado

aumento relevante na média entre as duas situações avaliadas no estudo e significância

estatística na comparação.

No relacionado a Preocupações com a saúde os resultados não mostram

alterações significativas. Pode-se perceber, todavia, que houve alteração do percentual

que mostrava leve redução da preocupação. Provavelmente, essa situação decorre do

tempo insuficiente (seis meses) para modificar uma situação constante na vida dos

portadores de HIV, já que, uma vez infectado, as consequências são irreversíveis e a

preocupação com a saúde sempre fará parte do cotidiano dessa clientela.

Não conseguir viver como gostaria por se preocupar com a saúde, inquietação

a respeito dos resultados dos exames de acompanhamento, a incerteza a respeito do que

o futuro reserva e os receios que a doença acarreta foram abordados no decorrer das

intervenções de Enfermagem no acompanhamento da consulta de Enfermagem.

Observou-se mudança no dia a dia quanto à vigilância constante da saúde e cuidados

permanentes para a tentativa da manutenção do bem-estar; embora esses cuidados

constantes os deixem, muitas vezes, irritados, por se sentirem diferentes das demais

pessoas que não precisam viver sob este estresse e nesta condição de ser estigmatizado

por ser portador de uma doença infecciosa.

Com a evolução do tratamento e a disponibilização da terapia antirretroviral,

cada vez mais as pessoas com HIV podem se manter saudáveis por muitos anos. A

existência de equívocos na sociedade sobre o HIV e as formas de transmissão, porém,

resulta em uma vida de estigmas, que quase sempre se torna deveras estressante e difícil

(BOTTI et al., 2009).



O domínio Preocupações financeiras manteve-se comprometido, ainda que os

índices tenham se mostrado aumentados ao final do estudo e que a comparação tenha

sido estatisticamente significante. No referido domínio, resolveu-se investigar a

preocupação a respeito de ter de viver com renda fixa, apreensão quanto ao pagamento

das contas, se o dinheiro foi pouco para se cuidar como deveria e se suficiente para

fazer as coisas de que gosta.

As dificuldades financeiras, a instabilidade no trabalho decorrente do HIV/aids

e as preocupações nesse aspecto, relatadas pela maioria dos envolvidos no estudo,

contribuíram para prejuízo na qualidade de vida. O fato de os pacientes desenvolverem

atividades informais, deste modo, sem vínculos trabalhistas, não altera o estado de

preocupação.

Este resultado coincide com a literatura sobre mulheres vivendo com HIV/aids,

quando demonstra que os domínios mais comprometidos estão relacionados com as

preocupações financeiras e com o sigilo sobre a infecção (GALVÃO et al., 2004;

CALPIÑEIRO, 2007). É importante ressaltar que essas são funções em geral de

subemprego que escondem a real condição socioeconômica dessas pessoas, pois

enfrentam dificuldades para conseguir e conservar um trabalho, em decorrência de

viverem com HIV/aids (CALPIÑEIRO, 2007).

O fato de portarem o vírus atemoriza a estabilidade no trabalho, uma vez que

comumente são despedidos ou não são contratados, por necessitarem ausentar-se

frequentemente do trabalho em virtude das exigências do acompanhamento em saúde.

Isso explica, em parte, a preocupação do soropositivo com as questões financeiras e

com o sigilo em relação ao seu estado clínico (GARRIDO et al.,2010; GALVÃO et

al.,2004).

Estudo apresenta que as perdas relacionadas à infecção pelo HIV decorrem das

condições financeiras e aparência física (SOUZA JÚNIOR, 2009). Demonstra um

reflexo da dificuldade que essas pessoas têm de conseguir e manter-se no emprego,

pois, costumam ir ao serviço de saúde uma vez por mês, para pegar os medicamentos e

serem consultados e, na maioria das vezes, perdem muito tempo com isso. É difícil

explicar no trabalho, sem revelar o estado sorológico, que será necessário faltar uma vez

por mês. Além disso, ainda há muito preconceito e discriminação em relação ao HIV,

pois muitos perdem o emprego após o diagnóstico (SOUZA JÚNIOR, 2009).

A qualidade de vida de portadores de HIV depende da inclusão social e da

inserção socioeconômica, uma vez que melhores condições financeiras lhes



proporcionariam possibilidades de tratamento e autocuidado e, como consequência,

maior autoestima, o que, indireta ou diretamente, resulta em uma melhor aceitação e

vivencia da doença (CALPIÑEIRO, 2007).

Ao se estudar a Conscientização sobre o HIV, esta abordou aspectos como:

arrependimento de como viveu a vida antes de descobrir que estava com o HIV;

sentimento de raiva a respeito do comportamento de risco para o HIV no passado e

aceitação do fato de que está com o HIV. Este quesito apresentou alteração do intervalo

do estudo, demonstrando que as intervenções provavelmente auxiliaram os clientes a

entender melhor sobre a doença.

Uma das dificuldades que os profissionais podem encontrar no cuidado a

portadores de HIV/aids se relaciona ao fato de alguns clientes não aceitarem o

diagnóstico, evento que pode vir a comprometer o tratamento. Este, por não ser capaz

de aceitar sua soropositividade, vivencia sentimentos como revolta, raiva e culpa, dentre

outros que envolvem a infecção.

O fato de descobrir-se HIV positivo desencadeia nos portadores e seus

cuidadores uma diversidade de sentimentos e comportamentos difíceis; com o passar do

tempo, essa dificuldade vai dando lugar a outros sentimentos, como valorização da vida

e mudanças no cotidiano com vistas à melhora na qualidade de vida (CARDOSO et al.,

2008).

A intervenção de Enfermagem abordou aspectos como a importância de levar

uma vida diferente, sem receios ou mágoas e orientações para um melhor enfrentamento

e aceitação da doença. Entende-se que, no primeiro momento, é natural ter uma reação

negativa diante do forte impacto do diagnóstico, situação que pode levar o paciente a

faltar às consultas, aos exames, a não tomar os remédios e não cuidar da saúde. Isto

porque, cada pessoa tem seu tempo para superar os acontecimentos e isso deve ser

respeitado, mas é importante que saiba que o seu bem-estar e sua saúde dependem do

seguimento do tratamento.

As mudanças impostas decorrentes da infecção implicam a reconstrução dos

projetos de vida após a descoberta da soropositividade ao HIV, entretanto, em alguns

casos, há o estabelecimento de novas relações amorosas com pessoas não portadoras do

vírus, chamados de casais sorodiscordantes (AMORIN e SZAPIRO, 2008).

O sofrimento causado pela aids pode ser proveniente de fatores diversos, dentre

os quais se pode destacar: o diagnóstico, o processo do adoecer, a iminência de morte, a

discriminação, as limitações e as perdas decorrentes do obtido. O preconceito em torno



da doença faz com que os portadores se achem culpados diante do que não podem

reverter, culpa que a família, amigos e a sociedade reforçam com cobranças,

discriminação, isolamento e omissão (CASTANHA et al., 2006).

A disponibilidade de recursos terapêuticos mais eficazes tem implicações

importantes, pois propiciam diferentes perspectivas de vida e ensejam novas

necessidades ou ampliam as existentes, reforçando a necessidade da integralidade na

assistência à saúde desta população (REIS e GIR, 2009).

Nas avaliações finais dos parâmetros de saúde do estudo, foi evidenciada

melhora na qualidade de vida de todos os domínios apresentados na escala: Atividades

gerais, Atividades sexuais, Preocupações com o sigilo sobre a infecção, Preocupações

com a saúde, Preocupações financeiras, Conscientização sobre o HIV, Satisfação com a

vida, Questões relativas à medicação e Confiança no profissional.

Avaliações direcionadas as prováveis alterações dos domínios Satisfação com

a vida, Questões relativas à medicação e Confiança no médico mostraram-se

significativas ao se comparar os índices iniciais e finais. Digno de nota é apontar que

estes domínios não se mostravam prejudiciais à vida do portador no inicio do estudo.

Sugere-se, no entanto, que as intervenções possibilitam em qualquer tempo melhorar a

qualidade de vida dos infectados, mesmo que essa seja adequada.

Ressalta-se, então, a importância de os profissionais dispensarem atenção

específica a essa clientela exposta a diversos problemas, não somente pela descoberta

do diagnóstico como pelas diversas questões e aspectos que envolvem o conviver com a

aids, pois uma atitude complacente da equipe de saúde com essas pessoas e uma boa

interação favorecem um bom atendimento e o seguimento da terapia, podendo oferecer

ao longo do acompanhamento em saúde a possibilidade de se viver melhor, mesmo na

vigência do HIV.

O suporte social é objeto de interesse, em virtude das situações de preconceito

e discriminação que podem caracterizar as reações sociais à soropositividade ao HIV,

conduzindo ao isolamento social, à restrição dos relacionamentos interpessoais e às

dificuldades no campo afetivo-sexual, com impacto negativo na rede social de apoio de

pessoas que vivem com HIV (CASTANHA et al., 2006).

As avaliações direcionadas ao suporte social, utilizando-se medidas específicas

para os portadores de HIV, mostram-se significativas ao longo do estudo, fato a sugerir

que as intervenções direcionadas para essas questões melhoram a interação com

familiares, amigos e profissionais de saúde;



pode ter sido acatada e aplicado pelos sujeitos que participaram do estudo.

Pesquisadores indicam que o suporte social, também, se direciona as condições

de habitação, renda, ocupação/emprego, à relação com a família e com os pares, às

relações e os vínculos com os profissionais dos serviços de saúde (PADOIN et al.,

2010; SANICOLA, 2008).

Estratégias de enfrentamento, renda, idade, emprego e a severidade dos

sintomas mostram-se como preditores positivos na qualidade de vida em pessoas

vivendo com o HIV. A qualidade de vida no contexto da soropositividade perpassa o

apoio e o suporte social, que podem advir da família, dos amigos e muitas vezes da

própria religião. Neste ínterim, o fortalecimento da rede social de apoio é uma das novas

questões de natureza psicossocial vivenciada por pessoas soropositivas que necessita ser

implementada (SEIDL et al., 2005).

O apoio social é apontado como fator que facilita o enfrentamento da doença e

recuperação do paciente HIV positivo. Deste modo, sugere-se que o enfermeiro inclua

esta avaliação durante sua assistência. A avaliação desse apoio pode contribuir para a

detecção daqueles que apresentam maior necessidade de apoio. Ressalta-se a

necessidade de apoio de familiares, amigos, e companheiros, gerando o apoio social,

evitando assim um desequilíbrio emocional e físico do paciente.

O suporte social é sinônimo de ajuda de familiares, amigos, vizinhos, entre

outros. Representa, ainda, o apoio de grupos sociais, como a igreja e organizações não

governamentais. Também o apoio advém de profissionais que promovem o suporte ao

tratamento e acompanhamento da doença e no enfrentamento da patologia. O suporte

social alivia o estresse e auxilia na recuperação da doença, sendo capaz de produzir

efeitos benéficos para a saúde, tanto física como mental (PUPULIN et al., 2007;

FEKETE et al., 2009). Desta forma, a promoção de opções para o paciente se engajar

deve ser estimulada como medida para reduzir estresse e ampliar a qualidade de vida,

motivando alcançar maior sobrevida.

Os participantes relataram como benefício percebido provenientes da

disponibilidade de suporte social uma série de benfeitorias como: sentimentos de

conforto, melhor enfrentamento e aceitação da doença, sensação de força, poder e

controle, alívio do medo e da incerteza perante a morte. Esses aspectos mencionados

sugerem mecanismos potenciais de como o suporte social pode ter influência na

adaptação psicológica em contextos de ameaça ou danos à saúde.

A participação da família possibilita mecanismos que ajudam na manutenção



de saúde física e mental. Muitos, entretanto, deixam de revelar a condição de

soropositividade aos familiares, especialmente para reduzir as chances de os familiares

serem estigmatizados pela sociedade.

Ante a divulgação do estado sorológico de HIV, pacientes e familiares

convivem com tensão e estresse, porém, a percepção do doente que está em um

ambiente familiar favorável pode moderar estes efeitos, que depende, em parte, das

relações interpessoais que estes desenvolvem com a familia (FEKETE et al, 2009).

As relações familiares e sociais são consideradas importantes suportes

estruturais, e são susceptíveis de influenciar a saúde mental e saúde das pessoas vivendo

com HIV. Estudo revela que melhorar o relacionamento familiar promove a qualidade

de vida, melhor saúde percebida, reduz sintomas de depressão, e amplia adesão aos

ARVs. Estes resultados destacam o papel importante desempenhado por apoio de uma

vida familiar organizada e presença de rede de apoio social, as quais podem promover e

restaurar parâmetros de saúde (ROTHERAM-BORUS et al., 2010).

Outros pesquisadores, porém, afirmam que, diferentemente de outras

enfermidades crônicas, muitas vezes os pacientes HIV optam por guardar segredo e

manter sigilo sobre o seu diagnóstico, o que os pode levar ao afastamento de pessoas

que eventualmente poderiam prover apoio. Ademais, a vivência do preconceito (ou o

medo de ser vítima de preconceito) pode ocasionar isolamento social e restrição dos

relacionamentos interpessoais, com impacto negativo na estruturação da rede de suporte

social de pessoas que vivem com HIV/aids (SEIDL e TRÓCCOLI, 2006; SEIDL et al.,

2005).

Os profissionais de saúde devem estar atentos a esses aspectos,

disponibilizando escuta e respeitando as escolhas dos pacientes, para auxiliá-los a

consolidar apoios sociais consistentes e positivos, que contribuam para a qualidade de

vida e a adesão ao tratamento (SEIDL et al, 2007). Como divulgado, pessoas em

tratamento de aids no Brasil sofrem mais com problemas relacionados à interação social

do que com a ação do vírus no organismo (SBI, 2009).

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que o apoio social parece ter

um importante papel na mediação do impacto que os conflitos da doença produzem nas

pessoas. Sugere-se que os pacientes que dispõem de uma rede social da qual podem

obter apoio são menos vulneráveis a sofrer alterações decorrentes da doença e convivem

melhor com os efeitos do HIV/aids no organismo.



Com base no citado, autor afirma que, como consequência desse efeito, o

paciente tem maior probabilidade de acatar as orientações quanto ao tratamento, seja do

HIV, das infecções oportunistas ou da depressão. Há relatos de pacientes acompanhados

que asseguram sentirem-se mais confiantes e animados para enfrentar a doença, passam

a ter maior compreensão do tratamento, doenças oportunistas, interações

medicamentosas e cuidados com a saúde. E, ainda, as atividades desenvolvidas em

grupo possibilitam ao participante uma fonte substituta de apoio e encorajamento,

fazendo diminuir seus medos, ansiedades, a sensação de isolamento e proporcionando a

aprendizagem de novas maneiras de lidar com HIV/aids (PUPULIN et al., 2007).

O isolamento social e as dificuldades nos relacionamentos sociais, associados à

convivência com o vírus, podem ocasionar ansiedade em decorrência dos conflitos e da

insegurança que a doença enseja. O portador ainda está sujeito a desenvolver transtorno

depressivo, situações rotineiras na prática da vivência com o HIV/aids (PUPULIN et al,

2007). Esses autores ainda revelam que, desde o início da epidemia, se descreve uma

síndrome caracterizada por depressão, apatia e isolamento social.

A prevalência da depressão na população HIV positiva é duas vezes maior do

que a da população geral. A intensidade dos sintomas é variável e depende da

personalidade pré-morbida e da capacidade da pessoa de lidar com o estresse

(PUPULIN et al, 2007).

Quando as pessoas apresentam sofrimento ou necessidades emocionais não-

satisfeitas, vivenciam um sentimento global de infelicidade. À medida que a tensão

aumenta, a segurança e a sobrevida são ameaçadas. As diferentes maneiras pelas quais

as pessoas respondem a essas situações problemáticas refletem o nível de adaptação e

maturidade de cada uma. As emocionalmente saudáveis se empenham para satisfazer as

demandas das situações angustiantes, enquanto ainda se deparam com os problemas

típicos que surgem em suas vidas. As maneiras pelas quais as pessoas respondem aos

estímulos desconfortáveis refletem sua exposição a diversas experiências biológicas,

emocionais e socioculturais (SMELTZER e BARE, 2006).

Os sentimentos de tristeza e depressão podem ser explicados, como visto

anteriormente, pela falta de apoio social, pelo sentimento de discriminação, pelo

sentimento de solidão, entre outros, que envolvem a patologia estudada.

Como se adverte, a enfermidade crônica causa transtorno orgânico funcional

que obriga uma modificação no estilo de vida do indivíduo e que é provável persistir

por longo tempo. No caso do HIV, os ARVs melhoram o estado clínico e reduzem a



mortalidade, e, com isso, auxiliam restaurar o estado fisiológico, como também o estado

emocional e mental, que vem enfrentando uma série de estressores socioculturais,

econômicos e psicológicos (GAVIRIA et al., 2009). Como afirmam ainda as pessoas

que vivem com HIV, eles enfrentam diversos desafios, incluindo estigma, a falta de

apoio social e problemas de saúde mental, como depressão (LI et al., 2009).

A depressão está associada a estigma e produz impacto negativo no bem-estar

psicológico das pessoas (LI et al., 2009). Portanto, faz-se necessária a intervenção eficaz

para esses casos, uma vez que, conforme Pupulin et al (2007), um paciente deprimido

tende a não tomar as medicações prescritas e a não acatar as orientações médicas, além

do risco aumentado de suicídio. Um diagnóstico precoce e o tratamento adequado de

uma depressão podem alterar o prognóstico do paciente.

A presença de ansiedade e a depressão entre os portadores de HIV (LI et al.,

2009; PUPULIN et al, 2007; VERAS, 2007) de fato fazem parte do contexto em que

vive essa população. Neste estudo, os achados revelaram que a ansiedade e a depressão

estão presentes na população estudada, portanto, houve intervenções de Enfermagem ao

longo do estudo, promovendo a redução destes marcadores. Ainda aqueles que

apresentavam sob o risco de desenvolver os transtornos mentais de ansiedade e

depressão foram encaminhados para serviços especializados.

Houve acentuada redução no percentual de ansiedade e de depressão no

momento final desta pesquisa. Essa redução decorre não somente da intervenção de

Enfermagem no período, mas também ao próprio processo de enfrentamento da doença

que tende a mudar com o passar do tempo, ocasião em que o paciente passa a ter mais

conhecimento sobre a doença, lidar melhor com as mudanças que o HIV provoca,

combate melhor os efeitos da terapia, dentre outros aspectos.

Veras (2007), garante que o impacto da aids na subjetividade é um dos desafios

da clínica contemporânea. A angústia presente nos pacientes soropositivos, que traz

claramente a reflexão pessoal sobre os temas da morte, vulnerabilidade, onipotência...,

pode ser ressignificada na escuta psicanalítica e na transferência, seja ela em

tratamentos prolongados como psicoterapia e análise, seja em modalidades de

atendimento mais focais, como os que ocorrem dentro de serviços de saúde.

A mesma autora acredita que o desenvolvimento de grupos operativos é

benéfico, pois possibilita a troca de experiências de pessoas que se acham

marginalizadas pela sociedade e que freqüentemente trazem a dificuldade de se sentirem

entendidas por quem não está em sua situação. Essas trocas possibilitam depoimentos e



preocupações semelhantes, e a identificação que ocorre entre os participantes do espaço

grupal pode ser muito terapêutica, no momento em que ajuda a maior aceitação da

realidade e de si (VERAS, 2007).

Os resultados observados apontam que a prática da clínica, com uso de um

instrumento simples como a HAD, pode auxiliar na detecção de casos de transtornos do

humor, promovendo tratamento e intervenções precoces.

Outro aspecto avaliado no decorrer da pesquisa relacionou-se à adesão da

terapia antirretroviral. A adesão terapêutica foi considerada como o seguimento correto

dos medicamentos, como a dificuldade de seguir o tratamento preconizado, e boa

disposição para realizar tratamento.

O interesse e a preocupação na avaliação do grau de adesão dos pacientes no

tratamento antirretroviral tem se manifestado em decorrência do avanço com os

resultados obtidos com o desenvolvimento de novas drogas ou combinações de drogas

que estão permitindo um controle mais eficaz da infecção pelo HIV e mais benefícios

para a qualidade de vida dos pacientes. Para a obtenção desse resultado, no entanto, se

requer um grau de compromisso com o tratamento, portanto, uma baixa adesão situa

risco de falha no tratamento (SEBEN et al., 2008).

No que se relaciona à intervenção referente à adesão ao tratamento, a consulta

de Enfermagem atuou no sentido de proporcionar maior incentivo à adesão da terapia

medicamentosa. Assim, os pacientes foram orientados quanto à importância do

segmento correto do uso dos medicamentos que devem ser tomados, respeitando

rigorosamente a dose e os intervalos de tempo indicados na receita médica, quanto aos

efeitos benéficos do tratamento, efeitos colaterais e estratégias para lembrar de tomar a

medicação.

Neste estudo, as intervenções podem ter influenciado de modo positivo na

adesão dos ARVs, uma vez que o resultado da comparação da adesão à terapia com

antirretrovirais revelou-se significante estatisticamente, indicando maior adesão aos

ARVs no final da investigação.

Os avanços científicos referentes ao diagnóstico e, sobretudo, ao tratamento

medicamentoso, com a utilização da terapia antirretroviral, proporcionaram redução da

morbimortalidade e significativo aumento na sobrevida das pessoas com o HIV, já que

esta deixou de ser considerada como doença incurável, fatal e irreversível, tornando-se

uma condição crônica potencialmente controlável (BUCCIARDINI et al, 2006;

ALENCAR et al., 2008).



Pesquisador defende a ideia de que a eficiência da terapia antirretroviral

depende da boa adesão do paciente ao tratamento, no entanto, é comum os pacientes

relatarem esquecimento, viagens, custo do tratamento e os efeitos colaterais como os

principais fatores da falta de pelo menos uma vez do cumprimento adequado da

ingestão da dose orientada para o tratamento. Esses resultados estimulam a orientação

multiprofissional dos envolvidos no acompanhamento do HIV, uma vez que se unem

orientações pertinentes com o desenvolvimento de Educação em Saúde,

aconselhamento, e intervenções para auxiliar os pacientes a superarem os obstáculos

potenciais de baixa adesão (POTCHOO et al., 2010).

Os novos medicamentos e o uso adequado possibilitam maior esperança para o

portador do HIV, fazendo com que a infecção tenha seus efeitos colaterais diminuídos,

melhorando a qualidade de vida e aumentando a sobrevida dos que seguem o

tratamento. Essa realidade altera a vida dos infectados, os quais anteriormente

encaravam a soropositividade como morte iminente (SANTANA, 2010).

Orientações estimulando a adesão não fazem parte de todos os programas

assitenciais do HIV. Como se divulga na África, poucos centros de saúde avaliam a

adesão à terapia antirretroviral; as práticas e as definições variam amplamente. Neste

ínterim, ressalta-se a importancia da realização da consulta sistemática para avaliar e

monitorar a adesão aos ARVs (CHALKER et al., 2010; ROSS-DEGNAN et al., 2010)

O emprego do CEAT-VIH possibilitou avaliar e intervir sobremodo alterando

positivamente a adesão dos clientes do estudo em foco. Sabe-se que a utilização de

vários fármacos, simultaneamente, com farmacocinéticas e posologias diferentes, a

quantidade de comprimidos necessários diariamente, a interferência metabólica com os

alimentos, tornam muito difícil o apropriado cumprimento destas terapêuticas.

A não-adesão aos novos medicamentos para aids é considerada um dos mais

ameaçadores perigos para a efetividade do tratamento, no plano individual, e para a

disseminação de vírus-resistência, no plano coletivo. Isto porque os novos regimes

terapêuticos parecem exigir do indivíduo que adere o tratamento integração complexa

entre conhecimentos, habilidades e aceitação, além de outros importantes fatores ligados

ao ambiente e ao cuidado à saúde (COLOMBRINI et al., 2006; MANATA, 2010).

Pesquisadores referem que as intervenções que visam a melhorar a adesão ao

ARV em pacientes com HIV têm maior possibilidade de ser bem-sucedidas se o suporte

social, as estratégias de enfrentamento e adaptação à infeccção sejam abordados e

reforçados entre esses clientes. O estudo ressalta a importância do apoio social para



auxiliar nas mudanças de comportamentos de saúde e sugere a aplicação de

intervenções em grupo focado no enfrentamento para aliviar o sofrimento psicológico e

abordar estratégias para uma melhor adesão ao tratamento (SIKKEMA et al., 2007;

CHRISTOPHER et al., 2009).

A adesão terapêutica se torna importante no tratamento da infecção pelo HIV,

geralmente por dois motivos: a adesão terapêutica leva a uma diminuição da carga viral;

quando se omite, o vírus tem a oportunidade de reproduzir-se mais rapidamente.

Portanto, manter a multiplicação do vírus ao mínimo é imprescindível para prevenir as

doenças relacionadas com a aids; a adesão ao tratamento previne a resistência ao

medicamento, pois, quando se omitem doses, pode-se desenvolver cepas de HIV

resistentes aos medicamentos que estão sendo administrados. E a administração correta

dos medicamentos aumenta a probabilidade de êxito do tratamento (MUÑOS et al.,

2006; MANATA, 2010).

Finalmente, é necessário reiterar a idéia de que, pelo fato de a aids se tratar de

uma enfermidade crônica ainda estigmatizante, as questões de natureza psicossocial e os

demais aspectos abordados no estudo são de grande relevância. A composição de

equipes interdisciplinares é de fundamental importância para a qualificação da

assistência prestada, facilitando uma abordagem adequada às dificuldades clínicas e

psicossociais em pessoas vivendo com HIV/aids.



O que nos falta é a capacidade de traduzir em proposta aquilo que

ilumina a nossa inteligência e mobiliza nossos corações: a construção de

um novo mundo.

Herbert José de Souza, o Betinho)

(Sociológo vítima da aids)

6 CONCLUSÕES



Comprovou-se pelo estudo que o estímulo ao autocuidado mediante aplicação da

consulta de enfermagem sistematizada possibilitou a participação do paciente no seu

tratamento e acompanhamento em saúde na vigência do HIV.

Ficou demonstrado que o uso da consulta de enfermagem contribuiu para a

melhoria dos parâmetros de saúde, na mudança dos comportamentos mais adequados

para se manter mais saudável, propiciando melhor qualidade de vida, suporte social,

redução da ansiedade e depressão.

Após o desenvolvimento da consulta, os parâmetros de qualidade de vida

mostraram-se melhorados no que se relacionou a: atividades gerais, atividades sexuais,

preocupação com o sigilo sobre a infecção, preocupações financeiras, satisfação com a

vida, questões relativas à medicação, confiança no médico e conscientização sobre o

HIV.

No relacionado à avaliação do suporte social, houve disponibilidade e

satisfação com as modalidades de apoio, apresentando melhoria significativa dos níveis

do suporte emocional e instrumental após intervenções de Enfermagem;

Os índices de ansiedade e de depressão foram reduzidos e houve maior

adesão à terapia antirretroviral.

Pode-se ainda concluir que o cuidado em saúde mediado pela consulta de

Enfermagem, de acordo com o modelo de Orem, direcionado aos portadores de HIV ao

longo do estudo, contribuiu com as mudanças dos parâmetros avaliativos, uma vez que

as orientações se relacionavam à manutenção e promoção da saúde. Tal conclusão ainda

se encontra respaldada no fato de que a Enfermagem estimulou continuamente a

coparticipação dos pacientes no seu acompanhamento de saúde.

Do exposto, destaca-se a necessidade do desenvolvimento de estudos utilizando-

se a sistematização da assistência em enfermagem, ferramenta indispensável do

enfermeiro. A identificação das necessidades dos portadores de HIV é importante para o

aprimoramento dos cuidados específicos a essa população, pois as intervenções tornam-

se direcionadas aos problemas existentes, levando-se em consideração o contexto de

cada um e os recursos que estes dispõem para proporcionar o cuidado, repercutindo

desta forma na qualidade de vida.

Sugere-se utilizar a consulta de enfermagem nos serviços especializados para

portadores de HIV/aids, a fim de ajudar os pacientes no enfrentamento da doença,

auxiliá-lo no processo de recuperação das doenças oportunistas e reintegração ao

ambiente familiar e social, bem como ao retorno de suas atividades diárias,



possibilitando assim, melhor adaptação a doença, melhor qualidade de vida, maior

envolvimento social,uma diminuição dos níveis de ansiedade e depressão e orientação

quanto a importância de aderir adequadamente a terapêutica.

Há necessidade de desenvolvimento de estudos prospectivos de longo tempo

para de fato certificar que a enfermagem contribui para melhora a vida dos portadores

do HIV/aids, destacando a importância da utilização do referencial teórico do

autocuidado de Orem. Deste modo, urge necessidade da criação de protocolos

específicos de enfermagem nos serviços especializados que promovam além das

orientações individuais, um ambiente de apoio para parceiros(as), familiares e amigos.

Do concluído, destacam-se limitações relacionadas a:

- número reduzido de participantes;

- adesão dos pacientes ao acompanhamento contínuo mensal; e

- dificuldade de obter resultados de exames de contagem de linfócitos T CD4+

em função de problemas de insumos laboratoriais e intervalo do exame.



"Descobri que minha vida sempre foi mágica e que Deus me ama

escandalosamente. Se eu reclamar de minha vida é que eu não presto."

Sandra Bréa

( Modelo e Atriz- vítima da aids)
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Viver é uma tarefa urgente, porque amanhã é uma coisa que não dá pra

pensar, não dá pra fazer planos, hoje é urgente, amanhã é a morte,

ontem, graças a Deus, teve ontem!

Henfil

(Cartunista, quadrinista, jornalista e escritor vítima da aids)
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APÊNDICE 1

CONSULTA DE ENFERMAGEM DE ACORDO COM O MODELO DE OREM

Data 1ª consulta:_____/______/______
Caracterização
Nome:_____________________________________1. Idade: ____ 2. Sexo: 1(   ) M  2(   ) F
3. Escolaridade (anos de estudo) :_____________________________
4. Situação conjugal: 1(   ) casado (a)  2(   ) solteiro (a) 3(   ) viúvo (a) 4(   ) outros
5. Mora com parceiro: 1(   ) Sim; 2(   ) não.
6. Sorologia anti-HIV do parceiro atual: 1(   ) positiva 2 (   ) negativa
7. Religião: 1(   ) Católico     2(   ) Evangélico  3(   ) Espírita 4(   ) Nenhuma
Endereço:____________________________________________________________________

Pessoas que sabem do diagnóstico no núcleo familiar:
_______________________________________________________________________
Pessoa indicada para possíveis comunicações:
_______________________________________________________________________

Dados sociais
8. Profissão/Ocupação: ____________________
9. Renda mensal familiar:____________________
Nº de indivíduos na família (idades): ________________________________________________
Fonte de renda: ________________________________________________________________
Condições de moradia (água, esgoto, lixo, energia): ___________________________________
Acesso a outros serviços de saúde : ________________________________________________
Acesso ao serviço /transporte: _____________________________________________________
Sinais vitais e antropometria
10. Peso: _____  Altura: ______ 11. PAS: ________ 12. PAD: _________
Dados Gineco-Obstétricos
DUM: _____________ Método Contraceptivo em uso: ____________________________
Nº de filhos (total) :_____ (Antes do HD: _____; Depois HD:______, Sorologia: _______)
Nº de abortos (total): _____________ (Natural: ____________; Provocado: ___________ )

AUTOCUIDADO UNIVERSAL
Requisitos universais (água, alimentos, eliminação e excreção, atividade e descanso,
padrão da sexualidade, solidão e interação social, risco à vida, funcionamento e bem-estar
humano).
Alimentação (Nutrição): Com orientação:  (   ) Sim    (   ) Não
Facilidade ou dificuldade para cumprir:_________________________________________
13. Quanto bebe de líquidos (nº de copos) durante o dia? 1(   )1 a 3 2(   )4 a 7 3(   )8 a 10 4(   )mais
14. Considera suficiente a quantidade de líquidos que ingere? 1 (   ) Sim 2 (   ) Não
Quais os alimentos presentes na alimentação?
Desjejum_______________________________________________________________________
Almoço ________________________________________________________________________
Jantar _________________________________________________________________________
Demanda AC (           ) sim   (           ) não. Relacionada a:_____________________________

Respiração 15. Apresenta tosse? 1(   ) Sim 2(   ) Não.
16. Dispnéia Falta de ar? 1(   ) Sim 2(   ) Não.
Eliminação e excreção - 17. Tem dificuldade para urinar? 1(   ) Sim 2(   ) Não.
18. Nº de evacuação diária?_________
19. Consistência: 1(   ) pastosa  2(   ) diarréica  3(   ) endurecida.
20.Tem alguma dificuldade para evacuar?  1(   ) Sim 2(   ) Não
Demanda AC (           ) sim   (           ) não. Relacionada a:_____________________________

Equilíbrio entre atividade e descanso:
21- tem dificuldade em satisfazer as necessidades de sono e repouso?1(   ) Sim 2 (   ) Não.
Por quê? ______________________________________________________________________
22. Dorme quantas horas por noite? ____________________ e por dia? ___________________
23. Necessita de remédio para dormir? 1 (   ) Sim 2 ( ) Não



Que atividades desenvolve durante o dia? ________________________________________
24. Realiza exercícios físicos: 1(   )  Sim (Freqüência: (   ) Diariamente  (   )3 x semana (   ) 1-2 x
semana). 2(   ) Não
Facilidade ou dificuldade para cumprir: ___________________________________________
25. Atividades de lazer: 1(   ) TV 2(   ) Igreja/Templo 3(   ) Praia 4(   )Esporte 5(   ) Cinema/Teatro
6(   ) Nenhum 7(   ) Outros ____________________
26. Tipo e tempo médio dedicado ao lazer: ________________________________________
Demanda AC (           ) sim   (           ) não. Relacionada a:_____________________________

Padrão de sexualidade: 27. atividade sexual ativa: 1 (   ) Sim 2 (    ) Não. 28. Parceiro fixo: 1(   ) sim 2(   )
Não
29. Atividade sexual: Alterou após a descoberta do diagnóstico: 1(   ) Sim   2(   ) Não
30. Por quê?______________________________________________________ ____________
31. Usa algum método nas relações sexuais para prevenir a re-infecção do vírus? 1(   ) Sim   2(   ) Não
Qual ? ____________________________________ Porquê? ___________________________________

Equilíbrio entre solidão e interação social: 32. Participação em atividade sociais: 1(   ) Sim 2(   ) Não
Quais? ____________________________________________________________________
33. Você se relaciona bem com a família? 1 (   ) Sim 2 (   ). Não. Com quem você
mora?_________________
34. Você sente solidão, tristeza, angústia? 1 (   ) sim 2 (   ) Não

Prevenção de riscos à vida e ao bem-estar:
35. Você fuma ? 1(   ) sim 2 (   ) Não. Quantos cigarros por dia? _________________
36. Você bebe (álcool)? 1(   ) Sim 2(   ). Não. Quantidade? _____________________________
37. Conhece os riscos ligados ao vício? 1(   ) Sim 2(   ) Não. Quais? _________________________
38. Realiza freqüentemente exames de prevenção, ginecológico, odontológico, oftalmológico e outros?
1(   ) sim 2(   ) não. Quais?__________________________________________________________
AUTOCUIDADO DESENVOLVIMENTAL
Ano em que descobriu ser portador de HIV/Aids: ________________________________
39. Sentimentos na descoberta da doença:________________________________________
__________________________________________________________________________
40. Sentimento diante da perda de amigos? Entes queridos: ___________________________
__________________________________________________________________________
41. Sentiu a necessidade de ocultar o diagnóstico? 1 (   ) Sim 2(   ). Não
42. Por quê? _______________________________________________________________

Modificação do autoconceito.
43. Aceita a condição de estar com HIV/Aids: 1(   ) Sim     2(   ) Não
44. Porquê?__________________________________________________________________
45.Percebeu alterações no seu corpo após a descoberta do diagnóstico? 1(   ) Sim 2(   ) Não
Quais? ___________________________________________________________________
46. Como lida com essas mudanças? ______________________________________________
47. Como se sente diante dessas mudanças no seu corpo? _____________________________
Estilo de vida -
48. Aprendeu a viver com o diagnóstico e os efeitos da doença e as medidas de tratamento:1(   ) Sim  2(   )
Não
49. Porquê?__________________________________________________________________
50. Ocorreram mudanças no seu estilo de vida relacionadas com a doença: 1(   ) Sim    2(   ) Não
51. Porquê?__________________________________________________________________

AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE
Histórico da doença. 52. Tempo de conhecimento do diagnóstico (HD) de HIV/Aids:__________
Tempo de tratamento: __________________________________________________________
Como se descobriu infectada: ____________________________________________________
Categoria da infecção: (   ) Aids;  (   ) HIV. __________________________________________
Categoria de exposição: ________________________________________________________
Doenças oportunistas: __________________________________________________________
Internações: __________________________________________________________________
Existência de outros problemas de saúde: sim (      ) não (      )



Quais? ______________________________________________________________________
53. Acompanhamento médico
Freqüência: (   ) Mensal; (   ) Outros:_______________________________________________
1(   ) Comparece nas datas agendadas         2 (   ) Comparece somente quando está doente
3(   ) Outros___________________________________________________________________
Facilidade ou dificuldade para cumprir: _____________________________________________
Faz acompanhamento com mais algum profissional? Sim (      ) não (     )
Qual a especialidade? __________________________________________________________
54. Uso de medicamento: 1(   ) Sim    2(   ) Não
ARVs/ Freqüência: _____________________________________________________________
Desde quando: ________________________________________________________________
Outros Medicamentos /Freqüência: ________________________________________________
Hábitos de Higiene
Pessoal: _____________________________________________________________________
Alimentos: ___________________________________________________________________
Vestimentas: _________________________________________________________________
Utensílios Domésticos: _________________________________________________________
Facilidade ou dificuldade para cumprir: ____________________________________________

Conhecimentos
Conte o que você sabe sobre a doença? ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Avaliações do autocuidado
Capacidade para o autocuidado: __________________________________________________
Sistema de enfemagem: ________________________________________________________
Métodos de ajuda para o autocuidado: _____________________________________________

Observações da pesquisadora: (motivação para o autocuidado): ________________________
____________________________________________________________________________

Diagnósticos de enfermagem:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Intervenções:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Retorno: Data: ____ /___ / _____
Avaliação de retorno:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Responsável pelo atendimento: ____________________________________

PLANO DE INTERVENÇÃO

Consulta Déficits identificados Prescrições de enfermagem
Evolução

1ª

2ª

3ª



APÊNDICE 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) Senhor (a)
Sou enfermeira e aluna do Curso de Doutorado em Enfermagem da Universidade

Federal do Ceará, e pretendo desenvolver uma pesquisa cujo título é

Traduzindo esse título, quer dizer que será um estudo ao longo de mais ou menos um ano que
estarei atendendo a um grupo portadores de HIV todos os meses. Haverá atendimento mediante
o que chamamos de consulta de enfermagem, esta consiste num atendimento individual entre o
profissional enfermeiro e o cliente, onde serão tratados diversos assuntos referentes à sua saúde.
Este estudo tem como objetivo: - Avaliar o desfecho da consulta de enfermagem em portadores
de HIV/Aids submetidos à consulta sistematizada utilizando-se como medidas diferentes escalas
de avaliação (questionários).

Durante esses anos de envolvimento na assistência aos portadores do vírus, observo que
os pacientes com HIV/Aids vivenciam muitos problemas, como: o preconceito, a falta de ajuda
de familiares para encarar melhor a doença, o medo de contar sobre a infecção, o medo de
cuidar dos filhos, entre outras situações somente vividas pelos que estão infectados pelo vírus.

Assim gostaria de poder contar com sua ajuda participando desta pesquisa, pois em
muito poderá ajudar outras pessoas com esse mesmo problema. Para isso vou falar mais um
pouco sobre o estudo.

Considero que o enfermeiro mediante o cuidado em saúde de forma individual, pela
consulta de enfermagem pode ajudá-lo a enfrentar melhor as situações ocorridas após o
diagnóstico da doença, possibilitando compreender essas situações e promovendo orientações
sobre cada problema. Na consulta de enfermagem, estaremos somente Eu e Você. Então quero
dizer que, em caso, de participar deste estudo teremos consultas mensais.

Durante o atendimento individual irei fazer perguntas de caráter pessoal e familiar,
como: idade, filhos, escola, hábitos de vida, rendimentos da família entre outras situações
específicas voltadas ao seu acompanhamento de saúde.

Caso aceite participar deste estudo será voluntariamente e, vamos marcar um dia para
iniciar nossos encontros aqui no ambulatório. Nestas consultas individuais faremos anotações de
diversos dados e o atendimento durará em média uma hora.

Ainda, como parte do estudo como refe
isso vou aplicar alguns questionários na nossa primeira consulta e também na última consulta.
Assim, eu vou poder dizer no meu estudo se a consulta de enfermagem ajuda ou não os
pacientes a viverem melhor enfrentando o dia a dia com HIV/Aids.

Para isso, dou-lhe a garantia de que não utilizarei seu nome e nada que puder identificá-
lo no meu trabalho. Asseguro-lhe que a qualquer momento terá acesso as minhas anotações.
Acredito que a entrevista não lhe trará riscos físicos ou emocionais.

Também quero esclarecer que a Senhor(a) pode durante o estudo deixar de participar,
retirando assim sua autorização inicial, ou seja, seu consentimento, sem que isto lhe traga
prejuízo à continuidade da sua assistência nesse serviço.

Durante o estudo ou ainda depois dele poderá entrar em contato comigo. A seguir deixo
o meu nome e endereço: Carolina Maria de Lima Carvalho. Rua Walter Porto, 709. Cambeba.
CEP 60822-250. Fortaleza-CE. Tel 32713587.

E, ainda, caso queira fazer alguma reclamação sobre mim ou acerca da minha pesquisa,
pode solicitar conversar ou dirigir-se diretamente ao Comitê de Ética em Pesquisa, Rua Capitão
Francisco Pedro, 1290 Rodolfo Teófilo 60.430-370. Fortaleza-CE. Tel.
33668589/33668613.

_______________________________ Pesquisadora
Tendo sido satisfatoriamente informada sobre a pesquisa

,
realizada pela enfermeira e doutoranda Carolina M. L. Carvalho, concordo em participar da
citada investigação. Estou ciente de que meu nome não será divulgado. Também estou ciente de
que posso retirar este meu consentimento a qualquer tempo.

Fortaleza, ____ de ____________ de ______ . Ass. Paciente __________________



Enquanto acreditarmos no nosso sonho, nada é por acaso.

Henfil

(Cartunista, quadrinista, jornalista e escritor vítima da aids)

ANEXOS



ANEXO 1

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ENTRE
MULHERES PORTADORTAS DE HIV/AIDS

(Versão em português do instrumento HAT-QoL)

apropriada, de acordo com o que você fez na situação de cada pergunta.

Domínio 1: Atividades
gerais

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
fiquei satisfeita com a
minha atividade física.*

2 Nas últimas 4 semanas,
fiquei limitada fisicamente
na minha habilidade de
realizar os afazeres de
casa.

3 Nas últimas 4 semanas, a
dor tem limitado minha
habilidade de ser
fisicamente ativa.

4 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada por não
ser capaz de ir ao serviço
ou cumprir as atividades
rotineiras do dia a dia
como costumava fazer no
passado.

5 Nas últimas 4 semanas,
tenho sentido que portar
o HIV tem limitado a
quantidade de trabalho
que consigo fazer no
serviço ou nas minhas
atividades rotineiras do
dia a dia.



6 Nas últimas 4 semanas,
tenho me sentido cansada
demais para ser
socialmente ativa

7 Nas últimas 4 semanas,
minha saúde tem limitado
minhas atividades sociais.

Domínio 2: Atividades sexuais
Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
fiquei satisfeita com minha
vida sexual.*

2 Nas últimas 4 semanas,
estive interessada em
sexo.*

3 Nas últimas 4 semanas, foi
difícil para mim ficar
excitada sexualmente.

Domínio 3: Preocupação com
sigilo sobre a infecção

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
limitei o que conto para os
outros sobre mim mesma.

2 Nas últimas 4 semanas,
tive medo de contar para
os outros que estou com o
HIV

3 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada a
respeito dos meus
parentes descobrirem que
estou com o HIV.



4 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada a
respeito das pessoas no
meu serviço ou atividades
rotineiras do dia a dia
descobrirem que estou
com o HIV.

5 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada
pensando que poderia
perder minha fonte de
renda se outras pessoas
descobrirem que estou
com o HIV.

Domínio 4: Preocupações com a
saúde

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
não consegui viver como
gostaria porque estou tão
preocupada com a minha
saúde.

2 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada
pensando que a minha
saúde poderia piorar.

3 Nas últimas 4 semanas,
fiquei preocupada a
respeito da minha
contagem de células CD4.

4 Nas últimas 4 semanas,
senti incerteza a respeito
do que o futuro me
reserva.

5 Nas últimas 4 semanas, me
preocupei pensando em
quando irei morrer



Domínio 5: Preocupações
financeiras

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas, me
preocupei a respeito de ter
que viver com renda fixa.

2 Nas últimas 4 semanas, me
preocupei a respeito de
como irei pagar minhas
contas

3 Nas últimas 4 semanas, o
dinheiro foi muito pouco
para eu me cuidar como
acho que deveria.

4 Nas últimas 4 semanas,
tive dinheiro suficiente
para fazer as coisas que
gosto de fazer.*

Domínio 6: Conscientização
sobre o HIV

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas, me
arrependi a respeito de
como vivi a minha vida
antes de descobrir que
estava com o HIV.

2 Nas últimas 4 semanas,
senti raiva a respeito do
meu comportamento de
risco para o HIV no
passado

3 Nas últimas 4 semanas,
consegui aceitar o fato de
que estou com o HIV.*



Domínio 7: Satisfação com a
vida

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
aproveitei a vida.*

2 Nas últimas 4 semanas,
senti uma forte vontade de
viver.*

3 Nas últimas 4 semanas, me
senti satisfeita com a
minha vida.*

4 Nas últimas 4 semanas, me
senti em controle da minha
vida.*

5 Nas últimas 4 semanas, me
senti bem comigo mesma.*

6 Nas últimas 4 semanas, me
senti motivada a fazer as
coisas.*

7 Nas últimas 4 semanas,
fiquei satisfeita em ver
como sou socialmente
ativa.*

8 Nas últimas 4 semanas, me
senti contente em ver
como tenho estado
saudável.*



Domínio 8: Questões relativas à
medicação (Responder, apenas
quando em uso dos ARV)

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
tomar os meus
medicamentos tem
dificultado viver uma vida
normal.

2 Nas últimas 4 semanas,
tomar os meus
medicamentos me fez
sentir melhor.*

3 Nas últimas 4 semanas,
tomar os meus
medicamentos me fez
sentir mais doente do que
acho que sou.

4 Nas últimas 4 semanas,
tomar os meus
medicamentos me fez
sentir que estou lutando
contra of HIV.*

Domínio 9: Confiança no
Profissional

Todo o
tempo

A
maior
parte
do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Pouca
parte
do
tempo

Nenhuma
parte do
tempo

1 Nas últimas 4 semanas,
senti que meu médico é
alguém que me escuta.*

2 Nas últimas 4 semanas, me
senti confiante na
habilidade do meu médico
de atender pessoas com o
HIV.*

3 Nas últimas 4 semanas,
senti com certeza que meu
médico se preocupa a
respeito do meu melhor



interesse.*



ANEXO 2

ESCALA DE SUPORTE SOCIAL PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS

Questionário________

1. Você tem recebido apoio de alguém em situações concretas, facilitando a realização do
seu tratamento de saúde? (Exemplo: tomar conta dos filhos quando você tem consulta,
cuidar da casa nos dias de consulta ou qualquer outra situação)

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente Sempre

1.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

2. Você tem recebido apoio de alguém em questões financeiras, como divisão das despesas
da casa, dinheiro dado ou emprestado?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente Sempre

Este questionário é sobre o apoio ou ajuda que você tem recebido de diferentes pessoas com
quem você se relaciona. Por favor, informe a freqüência dos diferentes tipos de apoio que tem
recebido em relação à soropositividade e a sua satisfação quanto a cada um deles.  Pedimos
que não deixe nenhuma questão em branco. Mais uma vez, obrigada pela sua colaboração!



2.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

3. Você tem recebido apoio de alguém em atividades práticas do seu dia-a-dia? (Exemplo:
arrumação da casa, ajuda no cuidado dos filhos, preparo de refeições ou qualquer
atividade doméstica cotidiana)

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente Sempre

3.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

4. Você tem recebido apoio de alguém em relação ao seu próprio cuidado de saúde?
(Exemplo: lembrar a hora de um medicamento ou o dia de fazer um exame, comprar um
remédio para você, acompanhar em uma consulta ou qualquer outra situação)

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente Sempre

4.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5



muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

5. Você tem recebido apoio de alguém com quem você pode contar em caso de
necessidade?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente Sempre

5.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

6 .Você tem recebido apoio de alguém que faz você se sentir valorizado(a) como pessoa?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

Com base nos tipos de apoio mencionados acima (questões 1 a 5), marque na lista abaixo com
um X  a(s) pessoa(s) que tem dado esse tipo de apoio a você.

(     ) esposo(a), companheiro(a) ou namorado(a)

(     ) pessoa(s) da família que mora(m) comigo. Quem?____________________

(     ) pessoa (s) da família que não mora(m) comigo. Quem?________________

( ) amigo(s)



6.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

7. Você tem recebido apoio de alguém com quem possa desabafar ou conversar sobre
assuntos relacionados à sua enfermidade?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

7.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

8. Você tem recebido apoio de alguém que lhe fornece informações, melhorando o seu
nível de conhecimento sobre o seu problema de saúde?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

8.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5



muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

9. Você tem recebido apoio de alguém que faz você se sentir integrado socialmente?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

9.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

10. Você tem recebido apoio de alguém que lhe ajuda a melhorar o seu humor, seu astral?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

10.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)



11. Você tem recebido apoio de alguém quando precisa de companhia para se divertir ou
fazer atividades de lazer?

1 2 3 4 5

Nunca raramente às vezes freqüentemente sempre

11.1 Quão satisfeito(a) você  está em relação a esse apoio que tem recebido?

1 2 3 4 5

muito
insatisfeito(a)

insatisfeito(a) nem satisfeito(a)

nem
insatisfeito(a)

satisfeito(a) muito
satisfeito(a)

Você tem recebido algum outro tipo de apoio?

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Você gostaria de fazer algum comentário ?

Com base nos tipos de apoio mencionados nas perguntas 6 a 11, marque na lista abaixo
com um X a(s) pessoa(s) que tem dado esse tipo de apoio a você.

(     ) esposo(a), companheiro(a) ou namorado(a)

(     ) pessoa(s) da família que mora(m) comigo. Quem?_________________

(     ) pessoa(s) da família que não mora(m) comigo. Quem?_____________

(     ) amigos



ANEXO 3

ESCALA PARA ANSIEDADE DE DEPRESSÃO (HAD)

Leia todas as frases. Marque com um X a resposta que melhor corresponder a como
você tem se sentido na ÚLTIMA SEMANA.Não é preciso ficar pensando muito em
cada questão. Neste questionário as repostas espontâneas têm mais valor do que
aquelas em que se pensa muito.Escolha apenas uma resposta para cada pergunta.

1) A Eu me sinto tenso ou contraído:

( ) A maior parte do tempo

( ) Boa parte do tempo

( ) De vez em quando

( ) Nunca

2) D Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:

( ) Sim, do mesmo jeito que antes

( ) Não tanto quanto antes

( ) Só um pouco

( ) Já não consigo ter prazer em nada

3) A Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer:

( ) Sim, e de jeito muito forte

( ) Sim, mas não tão forte

( ) Um pouco, mas isso não me preocupa

( ) Não sinto nada disso

4) D Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:

( ) Do mesmo jeito que antes

( ) Atualmente um pouco menos

( ) Atualmente bem menos

( ) Não consigo mais



5) A Estou com a cabeça cheia de preocupações:

( ) A maior parte do tempo

( ) Boa parte do tempo

( ) De vez em quando

( ) Raramente

6) D Eu me sinto alegre:

( ) Nunca

( ) Poucas vezes

( ) Muitas vezes

( ) A maior parte do tempo

7) A Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado:

( ) Sim, quase sempre

( ) Muitas vezes

( ) Poucas vezes

( ) Nunca

8) D Eu estou lento para pensar e fazer coisas:

( ) Quase sempre

( ) Muitas vezes

( ) De vez em quando

( ) Nunca

9) A Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto
no estômago:

( ) Nunca

( ) De vez em quando

( ) Muitas vezes

( ) Quase sempre



10) D Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:

( ) Completamente

( ) Não estou mais me cuidando como eu deveria

( ) Talvez não tanto quanto antes

( ) Me cuido do mesmo jeito que antes

11) A Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar
nenhum:

( ) Sim, demais

( ) Bastante

( ) Um pouco

( ) Não me sinto assim

12) D Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir:

( ) Do mesmo jeito que antes

(...) Um pouco menos que antes

( ) Bem menos do que antes

(...) Quase nunca

13) A De repente, tenho a sensação de entrar em pânico:

(...) A quase todo momento

( ) Várias vezes

(...) De vez em quando

( ) Não senti isso

14) D Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de televisão, de
rádio, ou quando leio alguma coisa:

(...) Quase sempre

( ) Várias vezes

( ) Poucas vezes

( ) Quase nunca



ANEXO 4

Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Anti-retroviral

-aplicável para a identificação do grau de adesão

ao tratamento anti-retroviral em pacientes com infecção pelo HIV. O questionário foi

traduzido do original em espanhol ao português, utilizando o processo de tradução-

retradução (espanhol/português/espanhol), seguido de avaliação verbal da compreensão

com um pequeno grupo de pacientes.

A versão em português do Questionário para Avaliação da Adesão ao

Tratamento Anti-retroviral mostrou ser útil, confiável e válida para a avaliação do grau

de adesão ao tratamento anti-retroviral em pacientes com infecção pelo HIV.

CEAT-VIH é um instrumento de auto-informe com 20 perguntas que em seu

conjunto avaliam o grau de adesão ao tratamento anti-retroviral. Aplicável a pacientes

adultos com infecção pelo HIV, é uma ferramenta rápida e simples de administrar, e

fácil para o paciente responder. Além disso, tem caráter multidimensional, pois abarca

os principais fatores que podem modular o comportamento de adesão ao tratamento.

Estudos prévios mostraram a utilidade deste instrumento em outros países (Colômbia,

Espanha, Peru e Portugal).

Concluindo, o Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Anti-

retroviral é uma ferramenta potente, eficiente, útil, que oferece vantagens importantes

devido à sua aplicação prática em contexto de pesquisa e/ou aplicada no âmbito da

infecção pelo HIV e Aids.



Questionário para a Avaliação da Adesão ao Tratamento Antiretroviral em Pessoas com

Infecção pelo HIV e Aids (CEAT-VIH, Versão 2.0 em português para Brasil) © Eduardo Remor

Data de avaliação:

Nome completo:

Data de nascimento: Idade:

Nível de estudos:

Centro:

Instruções: Gostariamos de conhecer algunos aspectos sobre a sua situação atual e sobre

seu tratamento. A informação que você proporcione será estrictamente confidencial. Por

favor, responda a todas as perguntas pessoalmente. Marque a opção que melhor se

adecue ao seu caso e lembre-se de ou

Durante a última semana Sempre Mais da
metade
das
vezes

Aproximadam
ente a metade
das vezes

Alguma
vez

Nenhuma
vez

1. Deixou de tomar sua medicação alguma vez?

2. Se alguma vez sentiu-se melhor, deixou de
tomar sua medicação?

3. Se alguma vez depois de tomar sua medicação
sentiu-se pior, deixou de tomá-la?

4. Se alguma vez se sentiu triste ou deprimido,
deixou de tomar sua medicação?

5. Lembra-se que remédios está tomando nesse momento?

_____________________________________________________________________
(escrever os nomes)



6. Como é a relação que mantém com o seu médico?

Ruim Um pouco ruim Regular Pode melhorar Boa

Nada Pouco Regular Bastant
e

Muito

7. Quanto esforço você faz para seguir (cumprir) com o
seu tratamento?

8. Quanta  informação você tem sobre os
medicamentos que toma para o HIV?

9. Quanto benefício pode lhe trazer o uso destes
medicamentos?

10. Considera que sua saúde melhorou desde que
começou a tomar os medicamentos para o HIV?

11. Até que ponto sente-se capaz de seguir com o
tratamento?

Não,
nunca

Sim,
alguma
vez

Sim,
aproxim
adamen
te a
metade
das
vezes

Sim,
muitas
vezes

Sim,
sempre

12. Normalmente está acostumado a tomar a
medicação na hora certa?

13. Quando os resultados dos exames são bons, seu
médico costuma utilizá-los para lhe dar ânimo e
motivação para seguir com o tratamento?

14. Como sente-se em geral  com o tratamento desde que começou a tomar seus remédios?



Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

15. Como avalia a intensidade dos efeitos colaterais relacionados com o uso dos
medicamentos para o HIV?

Muito intensos Intensos Medianamente
intensos

Pouco intensos Nada intensos

16. QUANTO TEMPO ACREDITA QUE PERDE OCUPANDO-SE EM TOMAR SEUS REMÉDIOS?

Muito tempo Bastante tempo Regular Pouco tempo Nada de tempo

17. QUE AVALIAÇÃO TEM DE SI MESMO COM RELAÇÃO A TOMA DOS REMÉDIOS PARA O
HIV?

Nada cumpridor Pouco cumpridor Regular Bastante Muito cumpridor

18. Quanta dificuldade tem para tomar a medicação?

Muita dificuldade Bastante
dificuldade

Regular Pouca dificuldade Nenhuma
dificuldade

SIM NÃO

19. Desde que está em tratamento alguma vez deixou de tomar sua medicação um dia
completo, ou mais de um?

[Se responde afirmativamente, Quantos dias aproximadamente?] .......................

20. Utiliza alguma estratégia para lembrar-se de tomar a medicação?

Qual?  .............................................................

Pontuação direta =
_____________

Centil =
_________

Classificação =
__________________






