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RESUMO 

 

COSTA, M. M. N. ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO COM AIDS.  

2016. 100f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Enfermagem) - Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2016.   

 

No início dos anos 1990, um marco importante no tratamento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida foi o desenvolvimento da terapia antirretroviral 

combinada de alta potência. O grande benefício gerado pelo uso dessa terapêutica 

foi o prolongamento da sobrevida das pessoas que adquiriram essa doença, uma 

vez que ela deixou de ser considerada fatal, tornando-se uma condição crônica. 

Apesar das melhorias geradas por esta terapêutica, restam ainda muitas 

dificuldades a serem superadas. Uma delas é a adesão do paciente ao seu 

tratamento, trazendo desafios aos serviços e aos profissionais de saúde. Daí advém 

a necessidade de se identificar precocemente o diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão para que soluções sejam buscadas pelo enfermeiro junto ao paciente e sua 

família. Entretanto, justifica-se a dificuldade do enfermeiro assistencial em inferir 

esse diagnóstico, especialmente na identificação de suas características definidoras. 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar a acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento antirretroviral 

em pessoas vivendo com a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. A pesquisa 

ocorreu em duas etapas. A primeira composta pela avaliação dos 

indicadores do diagnóstico em estudo; e a segunda, pela inferência diagnóstica 

realizada por enfermeiros especialistas. A primeira etapa ocorreu em um hospital de 

referência no tratamento de doenças infectocontagiosas do Nordeste do Brasil, e os 

dados foram obtidos por meio de um instrumento para realização de anamnese e 

exame físico e analisados quanto à presença ou ausência dos 

indicadores do diagnóstico. Na segunda etapa, os dados foram encaminhados a 

especialistas, que julgaram a presença ou ausência do diagnóstico na clientela 

estudada. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, obtendo-se aprovação com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 46206215.3.0000.5537. Os dados 



foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial. Utilizaram-se teste 

Exato de Fisher, Teste Qui-Quadrado de Pearson e regressão logística. Já a 

acurácia dos indicadores clínicos foi mensurada por meio da especificidade, 

sensibilidade, valores preditivos, razões de verossimilhança. Como resultados, 

identificou-se a presença do diagnóstico Falta de Adesão em 69% (n=78) dos 

pacientes do estudo. As características definidoras que apresentaram significância 

estatística na associação com o diagnóstico estudado foram: complicação relativa ao 

desenvolvimento, comportamento de falta de adesão, exacerbação de sintomas, 

falha em alcançar os resultados e falta a compromissos agendados. A característica 

com maior sensibilidade foi falta a compromissos agendados e a de maior 

especificidade foi comportamento de falta de adesão. A Regressão Logística 

demonstrou como fatores preditores para o diagnóstico Falta de Adesão: 

comportamento de falta de adesão, falta a compromissos agendados, falha em 

alcançar os resultados, e exacerbação de sintomas. Foi possível concluir que a 

identificação de indicadores clínicos de forma acurada permitiu uma boa predição do 

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo com a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, contribuindo para que o enfermeiro desenvolva de 

forma precoce estratégias para a promoção da adesão ao uso dos antirretrovirais. 

 

Palavras-Chave: Diagnóstico de enfermagem. Sinais e sintomas. Antirretrovirais. 

Adesão à medicação. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

COSTA, M. M. N. ACCURACY OF WINDOWS CLINICAL NURSING DIAGNOSIS 

LACK OF MEMBERSHIP IN PEOPLE LIVING WITH AIDS. 2016. 100f. Dissertation 

(Academic Master in Nursing) - Graduate Program in Nursing, Federal University of 

Rio Grande do Norte, Natal / RN, 2016.  

 

In the early 1990s, a major milestone in the treatment of Acquired Immune Deficiency 

Syndrome was the development of highly active combination antiretroviral therapy. 

The great benefit generated by the use of this therapy was prolonging the survival of 

the people who got this disease, since it is no longer considered fatal, becoming a 

chronic condition. Despite improvements generated by this therapy, there are still 

many difficulties to be overcome. One is the patient adherence to their treatment, 

bringing challenges to services and health professionals. Hence the need for early 

identification of nursing diagnosis Lack of Accession so that solutions are sought by 

the nurse with the patient and his family. With this problem, adds to the difficulty of 

hospital nurses in inferring that diagnosis, especially in identifying their defining 

characteristics. In this context, the objective was to evaluate the accuracy of clinical 

indicators of nursing diagnosis Lack of Adherence to antiretroviral treatment for 

people living with the Acquired Immunodeficiency Syndrome. The research took 

place in two stages. The first consists of the evaluation of the diagnostic indicators in 

the study; and second, the diagnostic inference performed by specialist nurses. The 

first step took place in a referral hospital in the treatment of infectious diseases in the 

Northeast of Brazil, and data were collected through an instrument for carrying out 

history and physical examination and analyzed for the presence or absence of the 

diagnostic indicators. In the second stage, the data were sent to experts, who judged 

the presence or absence of the diagnosis in the studied clientele. The project was 

submitted to the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, 

obtaining approval with the General Certificate for Ethics Assessment (CAAE) No 

46206215.3.0000.5537. Data were analyzed using descriptive and inferential 

statistics. Test were used Fisher's exact, chi-square test of Pearson and logistic 

regression. Since the accuracy of clinical indicators was measured by sensitivity, 

specificity, predictive values, likelihood ratios. As a result, we identified the presence 

of diagnosis Lack of Accession on 69% (n = 78) of the study patients. The defining 



characteristics that showed statistically significant association with the diagnosis 

studied were: lack of adherence behavior, complications related to development, 

missing scheduled appointments, failure to achieve results, and exacerbation of 

symptoms. The characteristic with greater sensitivity was missing scheduled 

appointments and the highest specificity behavior of noncompliance. The logistic 

regression showed as predictors for the diagnosis Lack of Accession: lack of 

adherence behavior, missing scheduled appointments, failure to achieve results, and 

exacerbation of symptoms. It was concluded that the identification of clinical 

indicators accurately enabled a good prediction of the nursing diagnosis Lack of 

Accession on people living with the Acquired Immune Deficiency Syndrome, helping 

nurses develop early on strategies for promoting adherence to the use of 

antiretrovirals. 

 

Keywords: Nursing Diagnosis. Signals and symptons. Antiretrovirals. Medication 

adherence. Acquired immunodeficiency syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pela grande magnitude e 

extensão dos danos causados às populações, representa um fenômeno global e 

dinâmico, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo depende, entre 

outros determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. (SILVA, 

2006). 

Nos últimos cinco anos, o Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 

40,6 mil casos de AIDS. Segundo as regiões, o Norte apresenta uma média de 3,8 

mil casos ao ano; o Nordeste, 8,2 mil; o Sudeste, 17,0 mil; o Sul, 8,6 mil; e o Centro-

Oeste, 2,7 mil. (BRASIL, 2015). 

Com a terapia antirretroviral, houve um aumento significativo do tempo de 

sobrevida e, consequentemente, a expectativa de uma melhoria da qualidade de 

vida relacionada à saúde. (GEOCZE, 2010). No Brasil, o número total de PVHAs em 

tratamento tem crescido a cada ano. Entre 2009 e 2014, observou-se um aumento 

de 53,2% no número de PVHAs que iniciaram o tratamento. Até 31 de outubro de 

2015, mais de 65 mil indivíduos iniciaram a TARV no país. Ainda nota-se um 

aumento expressivo no número de PVHAs em TARV, que quase dobrou no período 

observado, passando de 231 mil para quase 450 mil. (BRASIL, 2015). As taxas de 

mortalidade por AIDS, ainda que equilibradas nacionalmente, mostram progresso 

importante em alguns estados brasileiros, que seguem derrubando a mortalidade por 

AIDS no país. Em contrapartida, ainda há muito o que fazer em estados nos quais a 

mortalidade cresceu no último ano. Desde o início da epidemia de AIDS (1980) até 

dezembro de 2014, foram identificados 290.929 óbitos tendo como causa básica 

AIDS (CID10: B20 a B24), sendo a maioria na Região Sudeste (61,0%), seguida do 

Sul (17,4%), Nordeste (12,3%), Centro-Oeste (5,0%) e Norte (4,2%). Em 2014, a 

distribuição proporcional dos 12.449 óbitos foi de 44,9% no Sudeste, 20,3% no Sul, 

19,5% no Nordeste, 9,3% no Norte e 5,9% no Centro-Oeste. (BRASIL, 2015). 

A infecção pelo HIV tem sido considerada de caráter crônico evolutivo e 

potencialmente controlável desde o surgimento da terapia antirretroviral combinada 

(TARV) e da disponibilização de marcadores biológicos, como CD4 e carga viral, 

para o monitoramento de sua progressão. Tais avanços tecnológicos contribuíram 

de forma bastante positiva para vida das pessoas que vivem com AIDS. (BRASIL, 

2008). 
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O principal objetivo do tratamento antirretroviral é reduzir o máximo possível 

da carga viral plasmática, a quantidade de vírus circulante pelo maior período de 

tempo. A adesão é um desafio constante para os pacientes, visto que os protocolos 

determinam o uso de pelo menos três medicamentos, variando entre uma a três 

tomadas por dia com horários que devem ser rigorosamente cumpridos. O 

conhecimento dos obstáculos ao cumprimento destas orientações pode auxiliar na 

escolha individualizada do tratamento e melhorar os resultados. (BRITO, 2006). 

Em dezembro de 2013, o Brasil publicou o “Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos” (PCDT), dando mais 

um passo de vanguarda para a resposta à epidemia, ao se tornar o primeiro país em 

desenvolvimento e o terceiro do mundo a recomendar o início imediato da TARV 

para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHAs), independentemente da 

contagem de CD4. (BRASIL, 2015). 

A adesão ao tratamento antirretroviral é um grande problema de saúde 

pública no plano mundial. É extremamente importante que a pessoa que vive com 

AIDS consiga níveis de adesão acima de 95% da medicação prescrita para obter 

sucesso com o tratamento. (PATERSON et al., 2000). 

Pela importância e complexidade das questões que envolve, a adesão ao 

tratamento antirretroviral no Brasil requer uma abordagem ampla, que transcenda 

sua dimensão estritamente assistencial e que permita examiná-la à luz do conjunto 

das políticas públicas de enfrentamento da epidemia. (BRASIL, 2010). 

Aderir ao tratamento é um fator determinante na melhoria da qualidade de 

vida e diminuição dos índices de mortalidade, demanda de seus usuários mudanças 

comportamentais, dietéticas, o uso de diversos medicamentos por toda a vida, além 

da necessidade, por parte dos serviços, de novos arranjos e oferta de atividades 

especificas em adesão. (BRASIL, 2010). 

A não adesão aos novos medicamentos para AIDS é considerada uma 

ameaça 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 estiver obtendo uma boa adesão integração 

complexa entre conhecimentos, habilidades e aceitação, além de outros importantes 

fatores ligados ao ambiente e ao cuidado à saúde. (COLOMBRINI, 2006). 

Essa não adesão está relacionada não somente a tomar ou não tomar 

remédios, mas como o paciente “administra” seu tratamento: comportamento em 
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relação à dose, horário, frequência e duração. Conceitualmente, a não adesão deve 

ser assumida como um construto de múltiplas dimensões. (SANTA HELENA, 2008). 

Portanto, a adesão é um processo dinâmico e multifatorial que abrange aspectos 

físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões 

compartilhadas e corresponsabilizadas entre a pessoa que vive com HIV, a equipe 

de saúde e a rede social. Adesão não é uma característica das pessoas, mas um 

processo, em que a pessoa não “é aderente”, mas “está aderente”, exigindo 

contínuo acompanhamento. (BRASIL, 2007). 

A falência dos esquemas terapêuticos e sua alteração são momentos que 

merecem especial atenção por parte da equipe multiprofissional. Em muitos casos, a 

troca dos medicamentos é vivenciada pelo usuário como um recomeço, que 

pressupõe novos efeitos adversos, dúvidas sobre a reação do organismo às novas 

drogas e incertezas sobre a duração do novo esquema, questionamentos muito 

semelhantes aos de uma pessoa em início recente de tratamento. Portanto, é cada 

vez mais necessário que os serviços de atenção às pessoas que vivem com AIDS e 

seus profissionais estejam atentos para o cuidado também nesses momentos. 

(BRASIL, 2007). 

O acompanhamento deve ser cuidadoso, planejado e registrado. Não se trata 

apenas de incluir no atendimento a clássica pergunta “Está tomando tudo certo?”, 

mas de investigar detalhadamente as rotinas que o usuário vem adotando para a 

tomada de medicação, as dificuldades encontradas, as falhas, etc. Isto porque 

somente com um diagnóstico detalhado e individual será possível acordar com o 

usuário um plano terapêutico individual que auxilie no seguimento correto de seu 

tratamento. A investigação sobre a adesão deve sempre ser feita em um ambiente 

de diálogo, evitando-se as atitudes e recomendações puramente prescritivas ou 

autoritárias. (BRASIL, 2007). 

As atividades dos serviços de saúde devem ser organizadas de forma a 

facilitar a adesão dos usuários não só ao tratamento, mas ao próprio serviço, 

oferecendo alternativas de atendimento diversificadas e estabelecendo fluxo 

diferenciado para pessoas com maiores dificuldades. Para tanto, alguns fatores 

merecem especial atenção: flexibilidade de horário, atenção diferenciada para os 

diversos grupos populacionais e garantia de cuidado multidisciplinar. (BRASIL, 

2007). 
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É nesse contexto que o enfermeiro se insere, como integrante de uma equipe 

multiprofissional, desenvolvendo ações sistematizadas que promovam a adesão 

medicamentosa. Na enfermagem, a metodologia utilizada na organização e 

implementação do cuidado ao cliente, seja ele indivíduo, família ou comunidade, 

denomina-se Processo de Enfermagem (PE). A sua elaboração colabora na 

prestação de um cuidado de enfermagem sistematizada. Ademais, contribui para a 

definição do papel do enfermeiro, proporciona uma linguagem própria, direciona a 

equipe de enfermagem e contribui para o desenvolvimento da profissão. (LIRA, 

2009). 

Ao estimular e, ao mesmo tempo, exigir habilidades do profissional, sempre 

fundamentadas em seu julgamento clínico, o Processo de Enfermagem organiza e 

fundamenta a assistência. O enfermeiro tem, então, a capacidade de decidir que 

ações devem ser executadas, bem como a forma de implementa-las e quais 

resultados devem ser esperados. (VITOR, 2010). 

Para a elaboração e implementação de um modelo assistencial em um 

serviço hospitalar, acredita-se ser necessária a realização de um diagnóstico do 

trabalho da equipe de enfermagem, ressaltando seu preparo técnico-científico sobre 

o Processo de Enfermagem, bem como a existência de problemas decorrentes de 

uma assistência não sistematizada. (ANDRADE, 2005). 

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas do 

indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde/processos vitais 

reais ou potenciais, e vai proporcionar a base para a seleção das intervenções de 

enfermagem, visando alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. 

(CARPENITO, 2005; NANDA, 2015). E trata-se de uma etapa que se reveste de 

singular importância, pois fornece meios para propor intervenções de 

responsabilidade exclusiva do enfermeiro quanto aos problemas de saúde 

detectados. O enfermeiro atua de forma a interpretar, analisar e julgar os problemas 

de saúde atuais ou potenciais baseados na manifestação das respostas humanas 

do paciente. É importante para a prática clínica basear-se no diagnóstico de 

enfermagem, haja vista o mesmo ter sido criado com o intuito de padronizar uma 

linguagem para a profissão. Além disso, o uso do Processo de Enfermagem reflete a 

variedade, a complexidade e a cientificidade do cuidar profissional. (LIRA, 2007). 

No Brasil, a utilização dos diagnósticos de enfermagem passou a ser uma 

exigência legal do Conselho Federal de Enfermagem desde 2002; entretanto, esta 
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atividade privativa do enfermeiro não tem sido observada na prática. Inúmeros são 

os motivos que contribuem para esse quadro, sobretudo aqueles inerentes ao 

próprio diagnóstico, destacando-se a validade dos mesmos. (CARVALHO, 2008). 

A enfermagem tem valorizado o uso de resultados de pesquisas em sua 

prática profissional. Nesse sentido, a validação de diagnóstico de enfermagem é 

uma fase essencial no desenvolvimento do conhecimento para a prática clínica e 

deve ser uma relevante meta para a enfermagem. (CARVALHO, 2008). 

O estudo dos diagnósticos de enfermagem é necessário para a manutenção e 

o aperfeiçoamento da base de evidências da taxonomia da NANDA, bem como para 

alicerçar a prática clínica do enfermeiro, uma vez que estes diagnósticos subsidiam 

tanto o estabelecimento das intervenções de enfermagem, como da avaliação 

propriamente dita. Os diagnósticos devem ser validados e, quando necessário, 

reformulados. (CHAVES, 2010). 

O refinamento do conjunto de indicadores clínicos que permitam predizer a 

ocorrência ou não de um diagnóstico poderá contribuir para que a enfermagem o 

utilize na pesquisa e na prática clínica com maior propriedade. Determinar a 

sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo de um diagnóstico de enfermagem 

constitui uma importante parte do processo de sua validação. (CARVALHO, 2008). 

As medidas de acurácia exploram a relação direta entre as características 

definidoras e os diagnósticos de enfermagem, mostrando quais características 

apresentam maior relevância para inferirem determinado diagnóstico de 

enfermagem. De forma que as características definidoras são consideradas 

acuradas quando refletem o real estado de saúde do paciente. (BELTRÃO, 2011). 

Um diagnóstico é acurado quando reflete o real estado do paciente. Dispor de 

métodos confiáveis e válidos para avaliar a acurácia dos diagnósticos de 

enfermagem permitirá avançar o conhecimento sobre o processo diagnóstico e 

aumentar a confiabilidade dos estudos clínicos sobre diagnósticos de enfermagem. 

A acurácia de um diagnóstico de enfermagem foi definida como o julgamento de um 

avaliador quanto ao grau de relevância, especificidade e consistência das pistas 

(indicadores clínicos) existentes para o diagnóstico. (MATOS, 2006). 

Na acurácia dos indicadores clínicos, cada indicador é considerado um teste 

diagnóstico, de forma que, dependendo da acurácia, pode-se determinar a 

probabilidade da presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem estudado. 

(LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 
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Para ocorrer uma boa atuação da equipe multiprofissional de saúde, 

sobretudo do profissional Enfermeiro e toda equipe de enfermagem, é necessário 

conhecer detalhes do diagnóstico Falta de Adesão ao tratamento com 

antirretrovirais, quais a características que mais se apresentam, e quais possuem 

muita relevância diante do tratamento das pessoas com AIDS. 

A motivação principal para a realização da pesquisa surgiu em decorrência da 

experiência da pesquisadora durante o curso de graduação em Enfermagem na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte acerca da adesão terapêutica por 

pacientes com AIDS.  

A pesquisadora foi bolsista de Iniciação Científica REUNI/UFRN atuando no 

projeto de pesquisa “Adesão de Adultos com AIDS ao Tratamento com 

Antirretrovirais no Hospital Giselda Trigueiro-Natal/RN”, e no Trabalho de Conclusão 

de Curso usou um método científico, validado por Steiner (1988), para avaliar o grau 

de adesão ao tratamento com antirretroviral em pessoas com AIDS residentes no 

Estado do Rio Grande do Norte. Como resultado da pesquisa, foi identificada uma 

baixa adesão ao tratamento antirretroviral por adultos com AIDS que seguiam o 

tratamento no Hospital Giselda Trigueiro (HGT). Além da baixa adesão, foi possível 

observar que nem todas as características definidoras e fatores relacionados ao 

diagnóstico Falta de Adesão, da Taxonomia II da NANDA-I, estavam presentes nos 

pacientes participantes da pesquisa, mostrando que podem não estar indicando 

realmente a adesão. 

O interesse foi despertado durante a prática de atuação como Enfermeiranda, 

no ano 2012, na Estratégia Saúde da Família da Guarita – Natal/RN, ao deparar-se 

com pacientes portadores da AIDS com inúmeros problemas de adesão ao 

tratamento, de forma que teve que aperfeiçoar o conhecimento buscando evidências 

científicas que apontassem as melhores formas de intervenção para auxiliar no 

processo de adesão. 

Com tudo isso, foi despertado, cada vez mais o interesse de estudar a 

adesão ao tratamento com antirretrovirais. Observou-se que o enfermeiro possui 

uma grande potencialidade no desenvolvimento de ações que levem a reconhecer a 

falha na adesão, bem como estimular o paciente a manter-se seguro no tratamento. 

Estes profissionais podem perceber as dificuldades para a adesão; reconhecer as 

facilidades mais presentes; identificar os problemas na ingestão da medicação, e 

problemas sociais e culturais que estão envolvidos nesse processo; podem 
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identificar quando há ou não uma boa adesão; oferecer educação terapêutica e 

trazer o paciente mais próximo da equipe multiprofissional, com a criação de 

vínculos; e podem buscar intervenções para impedir ou diminuir a não adesão ao 

tratamento. Além disso, busca-se a produção de subsídios para discussão de 

estratégias com vistas a aprimorar as ações acerca do tratamento da AIDS no Brasil, 

sinalizando os fatores que estejam interferindo no processo de tratamento 

antirretroviral, visando à melhoria da qualidade das ações de promoção, prevenção 

e tratamento.  

Sua relevância também se estende a ampliar os estudos que fazem uso do 

Processo de Enfermagem, a Taxonomia II da NANDA Internacional, a fim de 

padronizar a linguagem da profissão, contribuir com mais autonomia por meio do 

embasamento científico, mostrando a complexidade e a variedade do cuidar em 

enfermagem. 

Diante das dificuldades inerentes à adesão medicamentosa aos 

antirretrovirais, faz-se necessário, para uma boa atuação da enfermagem, 

determinar com precisão as características que estão ligadas a esse processo, e 

identificar a acurácia dos indicadores clínicos do Diagnóstico de Enfermagem Falta 

de Adesão. 

Dessa forma, a acurácia será o meio de reconhecer as reais características 

definidoras que estão associadas ao DE Falta de Adesão, de forma que a exatidão 

do diagnóstico traçado esteja relacionada a uma boa qualidade no cuidado de 

enfermagem.  

Considerando a importância do enfermeiro em todo e qualquer tratamento de 

saúde, pela aproximação com o paciente, reconhecer o diagnóstico é uma grande 

atuação que visa melhorar o regime terapêutico, e assim colaborar com a qualidade 

de vida dos pacientes, amenizando um dos maiores problemas de saúde pública do 

país, a AIDS.  

Com isso, é relevante conhecer a realidade da presença do diagnóstico Falta 

de Adesão, aplicado às pessoas que vivem com AIDS em tratamento com 

antirretroviral. De forma que foram despertados os seguintes questionamentos: 

Qual é a prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao 

tratamento antirretroviral em pessoas com AIDS?  

Quais indicadores clínicos aumentam as chances de ocorrência do 

diagnóstico estudado?  
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Na década atual, existe grande interesse sobre a linguagem diagnóstica. As 

dissertações e teses centradas nessa abordagem relatam estudos sobre o 

levantamento de perfil e a validação dos diagnósticos para a realidade brasileira. 

Portanto, de acordo com Herdman (2013), estudos de acurácia e de validação são 

cada vez mais indicados para trabalhos envolvendo diagnósticos de enfermagem, 

em especial no que diz respeito a populações distintas. Vale salientar que, para este 

estudo, as características definidoras do diagnóstico serão adotadas como os 

indicadores clínicos. 

Destarte, a presente pesquisa proporcionará avaliação da acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico relacionado à falta de adesão no que tange à 

atuação de enfermagem para o paciente vivendo com AIDS. Acredita-se, portanto, 

que este estudo contribuirá para o desenvolvimento do sistema de classificação dos 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, fortalecendo e propiciando cientificidade 

à profissão.  

E, assim, fundamentam-se as seguintes hipóteses:  

1) Hipótese Alternativa – Existem indicadores clínicos para o diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão aplicado ao tratamento antirretroviral em 

pessoas com AIDS que aumentam as chances da presença deste. 

2) Hipótese Nula – Não existem indicadores clínicos para o diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão aplicado ao tratamento antirretroviral em 

pessoas com AIDS que aumentem as chances da presença deste, que sejam 

mais precisos e possuam maior capacidade de predição. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Falta de Adesão ao tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com a Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao 

tratamento antirretroviral e de seus indicadores clínicos em pessoas vivendo 

com a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; 

 Determinar a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos positivo e 

negativo, razões de verossimilhança positivas e negativas e Odds Ratio dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao 

tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com a Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão descritos os componentes do conhecimento sobre o 

Processo de Enfermagem, o processo diagnóstico, os diagnósticos de enfermagem 

da NANDA Internacional e suas características definidoras e o diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão ao tratamento antirretroviral em pacientes com AIDS, 

com as respectivas definições operacionais e conceituais das características 

definidoras.  

O Processo de Enfermagem (PE) pode ser definido como um instrumento 

metodológico e sistemático, responsável pela orientação do cuidar em enfermagem. 

Tal processo busca oferecer uma estrutura para a prática profissional almejando um 

cuidado de enfermagem de maior qualidade. Além disso, a utilização do processo 

evidencia a contribuição dos enfermeiros na atenção à saúde, aumentando o seu 

reconhecimento (COFEN, 2009; GONÇALVES, 2009). 

Sabe-se que o PE é composto por cinco etapas. Na primeira etapa, ocorre a 

coleta de dados do paciente, com a elaboração do histórico de enfermagem. 

(COFEN, 2009; GONÇALVES, 2009). 

Na segunda etapa, o enfermeiro identifica os problemas de enfermagem que 

são encontrados no indivíduo investigado durante o período do processo saúde e 

doença. É com base nessa etapa que as intervenções e os resultados são 

selecionados. O diagnóstico de enfermagem é o foco principal, pois é partir dele que 

o enfermeiro direciona e individualiza o cuidado ao paciente. (CAPELARI, 2007). 

Na etapa do planejamento da assistência, o enfermeiro identifica as 

intervenções a serem realizadas e os resultados esperados em concordância com 

os diagnósticos levantados. Na implementação, as intervenções são executadas, e, 

na avaliação, o enfermeiro verifica se as ações implementadas atingiram os 

resultados esperados, de modo a rever o plano de cuidados e corrigir possíveis 

falhas (COFEN, 2009).  

Dentre tais etapas, destacam-se o histórico e os diagnósticos de 

enfermagem, pois são etapas norteadoras das ações de enfermagem, dentro do 

Processo de Enfermagem, de modo que, se forem mal executadas, repercutirão em 

todo o processo do cuidar, tornando-o pouco efetivo. Segundo Pokorski et al. (2009) 

e Reppetto; Souza (2005), há deficiência na coleta de dados e ausência da etapa 

diagnóstica. Tal realidade pode estar relacionada à falta de avaliação clínica por 
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parte do enfermeiro, como também ao déficit de conhecimento desse profissional 

sobre como realizar tais passos do processo. 

Na enfermagem, o uso de classificações auxilia na padronização da 

linguagem, configurando-se em um instrumento essencial para a comunicação, no 

qual o enfermeiro pode pensar e falar mais claramente sobre os fenômenos clínicos 

de interesse para a sua prática (CRUZ, 2008). Dentre as taxonomias utilizadas pela 

enfermagem, destaca-se a da NANDA Internacional, sistema de classificação dos 

diagnósticos de enfermagem. Seu uso aponta o foco do cuidar da enfermagem, 

diferenciando o trabalho do enfermeiro dos outros profissionais da área da saúde 

(NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000). 

De acordo com a Taxonomia II da NANDA-I o diagnóstico de Falta de Adesão 

está inserido no domínio 10, domínio de Promoção da Saúde, e na Classe 3, classe 

de Coerência entre valores/crenças/atos. É definido como Comportamento da 

pessoa e/ou do cuidador que deixa de coincidir com um plano de promoção da 

saúde ou terapêutico acordado entre a pessoa (e/ou família e/ou comunidade) e o 

profissional de saúde. Na presença de um plano de promoção da saúde ou 

terapêutico acordado, o comportamento da pessoa ou do cuidador é total ou 

parcialmente não aderente e pode levar a resultados clinicamente não efetivos ou 

parcialmente efetivos.  

Apresenta como características definidoras: complicação relativa ao 

desenvolvimento; comportamento de falta de adesão; exacerbação de sintomas; 

falha em alcançar os resultados e falta a compromissos agendados. 

Fatores relacionados:   

- Sistema de saúde: acesso inadequado ao atendimento; acompanhamento 

insuficiente com o provedor; baixa credibilidade percebida do provedor; baixa 

satisfação com o cuidado; cobertura insuficiente do seguro de saúde; 

descontinuidade do provedor; dificuldade de relacionamento cliente-provedor; 

habilidade de ensino insuficiente do provedor; habilidades de comunicação do 

provedor ineficazes; inconveniência do atendimento; reembolso insuficiente do 

provedor. 

- Plano de cuidado à saúde: barreiras financeiras; duração prolongada do regime; 

intensidade do regime; regime de tratamento complexo; regime de tratamento de 

alto custo. 
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- Individuais: apoio social insuficiente; conhecimento insuficiente sobre o regime; 

crenças da saúde incompatíveis com o plano; expectativas incompatíveis com a fase 

de desenvolvimento; habilidades insuficientes para implementar o regime; 

incompatibilidade cultural; motivação insuficiente; valores espirituais incompatíveis 

com o plano; valores incompatíveis com o plano. 

- Rede: baixo valor social atribuído ao plano; envolvimento insuficiente de membros 

no plano; percepção de que as crenças de pessoa significativa diferem do plano. 

As definições das 5 características apontadas pela NANDA-I para o 

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão serão abordadas a seguir. Estas foram 

baseadas em pesquisa realizada por Oliveira (2011), na literatura médica e de 

enfermagem, com vistas a fornecer melhores subsídios para a realização deste 

estudo. 

 

 Complicação relativa ao desenvolvimento  

Com a característica complicação relativa ao desenvolvimento, o paciente 

demonstra sinais e sintomas indicativos da instalação de complicações da doença 

por falhas na adesão ao tratamento. (OLIVEIRA, 2011). 

Pesquisas mostram que um dos motivos alegados pelos pacientes para a não 

adesão é o fato de que está muito doente (SHIGDEL, 2014). Em relação à qualidade 

de vida, as pessoas em uso da terapia antirretroviral que se sentem fisicamente bem 

e não apresentam manifestações de efeitos colaterais, fadiga ou sonolência são 

mais aderentes. (CALVETTI, 2014). 

 

 Comportamento de falta de adesão 

Comportamento de falta de adesão está associado com o fato de que o 

indivíduo não se engaja adequadamente em comportamentos recomendados e/ou 

se engaja em comportamentos não saudáveis e/ou não demonstra interesse/esforço 

em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir conhecimentos sobre a 

doença. (OLIVEIRA, 2011). 

Estudos apresentam relatos de pacientes que mencionaram ter abandonado 

o tratamento antirretroviral, sendo as principais causas a depressão e a expectativa 

de morte iminente, as reações adversas e os relatos de não suportar o tratamento, o 

esquecimento de tomar os comprimidos nos horários corretos, revolta, etilismo 

(FELIX, 2012; ALMEIDA, 2011; PADOIN, 2013; SHITTU, 2013). Todas as pessoas 
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que referiram parar de fazer uso do tratamento antirretroviral apresentaram piora no 

estado de saúde com o abandono (FELIX, 2012). 

Muitos estudos apontam o esquecimento como o fator mais citado como 

barreira para a adesão (FELIX, 2012; ALMEIDA, 2011; PADOIN, 2013; SHITTU, 

2013; KRUMMENACHER, 2014; OKU, 2014; PEFURA-YONEA, 2013; MORRISON, 

2014). Além disso, usuários de drogas injetáveis apresentam-se mais propensos a 

relatar serem menos aderentes ao regime terapêutico (JIAMSAKUL, 2014). 

Outros estudos apontam restrições religiosas e filiação religiosa como sendo 

uma razão para a falta de seguimento ao tratamento medicamentoso (PEFURA-

YONEA, 2013; OKU, 2014). Apontando até mesmo o jejum, uso da água benta, 

como crenças que substituem o tratamento medicamentoso. Foi visto que algumas 

crenças e percepções podem afetar negativamente a adesão à TARV. Grande parte 

dos prestadores de cuidado afirmou que a religião contribuiu para diminuir a adesão 

entre os pacientes, pois eles eram ou encorajados a parar de tomar sua TARV 

depois de receber oração em suas igrejas ou parar completamente seu tratamento 

durante o jejum (muçulmanos). (BEZABHE, 2014; OKU, 2014). 

Outras razões citadas correspondem ao fato de serem ocupados e não terem 

tempo para as medicações, viagens frequentes, falta de alimento (artigo 36), dormir 

na hora da medicação, ficar sem a medicação, a medicação estar disponível longe 

de casa, quantidade de remédios a tomar (WEAVER, 2014), querer eliminar efeitos 

colaterais (PEFURA-YONEA, 2013). Em alguns casos, pacientes mencionam que 

deixam de fazer uso da medicação em decorrência do horário de trabalho (PADOIN, 

2013) e por preocupação com a privacidade (PEFURA-YONEA, 2013). 

 

 Exacerbação de sintomas 

A exacerbação de sintomas demonstra prejuízos no controle da doença. 

(OLIVEIRA, 2011). 

Como o uso dos medicamentos antirretrovirais, além dos desconfortos 

gastrintestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, gases e azia, que surgem com 

frequência no início ou troca de medicação, há ainda o aparecimento das alterações 

anatômicas e metabólicas decorrentes da Síndrome Lipodistrófica, que tem 

contribuído para criar grande apreensão, resistência e abandono de tratamento 

entre as PVHAs. (BRASIL, 2008). 
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Estudos apontam que a maioria dos pacientes vivencia diferentes desafios 

em relação ao cotidiano medicamentoso. Esses desafios ocorrem devido às 

inúmeras alterações diárias provocadas pelo uso da TARV e ao desconhecimento 

do processo terapêutico. Outra dificuldade revelada são as alterações alimentares 

decorrentes do uso da TARV. Os medicamentos antirretrovirais podem provocar 

sintomas gastrintestinais que comprometem a adesão ao tratamento. Essas 

dificuldades relatadas influenciam na não adesão à TARV, o que se configura como 

um dos mais ameaçadores perigos para a efetividade do tratamento. (BRASIL, 

2008). 

O início da terapia ocorre quando a pessoa já apresenta manifestações do 

quadro de AIDS, com sinais e sintomas característicos (perda de peso, febre, 

diarreia, fadiga), com ocorrência ou não de infecções oportunistas e indicação 

laboratorial para a TARV (contagem de linfócitos TCD4+ e carga viral). (BRASIL, 

2008). 

 

 Falha em alcançar os resultados 

Falha em alcançar os resultados é apresentada como a não obtenção dos 

benefícios esperados após a instituição do tratamento medicamentoso. (OLIVEIRA, 

2011). 

O sucesso terapêutico com a terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) é 

definido por carga viral indetectável no sangue, imune reconstituição confirmada por 

linfócitos T CD4 + e a ausência de manifestações clínicas da doença. A adesão ao 

tratamento tem sido consistentemente associada com o sucesso terapêutico e 

sucesso terapêutico pode reforçar a adesão (SILVEIRA, 2014). Estudos mostram 

que aqueles pacientes com uma contagem de CD4 inferior a 200 células / mm3, 

apresentam maior risco de não adesão (MEMIAH, 2014). 

A TARV retarda o desenvolvimento da doença, por meio da supressão viral e 

restauração do sistema imunológico. A indicação de terapia antirretroviral em 

pessoas assintomáticas deve-se aos resultados dos exames laboratoriais (contagem 

de linfócitos T CD4+ e carga viral), quando há risco de progressão para AIDS. 

Mostrar e explicar os resultados dos exames para o paciente nas consultas é 

fundamental para que entenda e visualize seu progresso, reconhecendo as 

vantagens do tratamento e fortalecendo a motivação para a adesão. Entretanto, 

deve-se evitar que os exames assumam importância demasiada, tornando-se o 
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único foco do cuidado. Nesses casos, os efeitos adversos, se ocorrerem, podem ter 

um impacto negativo por desencadear desconfortos e queixas físicas que antes não 

estavam presentes. (BRASIL, 2008). 

 

 Falta de compromissos agendados 

O indivíduo apresenta dificuldades em comparecer às consultas agendada 

e/ou tem dificuldades em adotar e manter hábitos de vida saudáveis. (OLIVEIRA, 

2011). 

O abandono da TARV pode ocorrer em paralelo ao abandono do 

acompanhamento clínico, incluindo o comparecimento às consultas, a realização de 

exames e de qualquer outra ação relacionada ao autocuidado. (BRASIL, 2008). 

A não adesão foi significativamente associada com o tempo de viagem para 

centros de TARV, uso de álcool, uso de drogas ilegais, efeitos adversos, custo da 

viagem para centros de TARV, e nenhum uso de ferramentas de lembrete 

(SHIGDEL, 2014). Momento inconveniente para agendar medicamentos também foi 

mencionado como uma razão para abandonar o tratamento (OKU,2013). 
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4 TÉCNICAS E MÉTODO   

Nesta etapa da dissertação, serão descritos os caminhos metodológicos 

para alcançar os objetivos traçados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo transversal e de acurácia diagnóstica. O 

delineamento transversal caracteriza-se pela coleta de dados realizada durante um 

período único no tempo (POLIT; HUNGLER, 2011).  

Já o estudo de acurácia, também conhecido como estudo em teste 

diagnóstico, é o tipo de estudo primário que pode determinar qual o melhor 

procedimento para o diagnóstico e a triagem. Quando produzido de forma planejada 

possibilita obter resultados com menor possibilidade de vieses (RITCHIE, 

GLANVILLE E LEFEBVRE; 2007).  

A acurácia das interpretações das respostas humanas é importante porque 

essas interpretações fundamentam a seleção das intervenções, que, por sua vez, 

contribuem para a obtenção dos resultados desejáveis. As interpretações de baixa 

acurácia podem levar à omissão de cuidados, acarretando prejuízos ao paciente. 

(LUNNEY, 2008).  

Em se tratando de pesquisas sobre diagnósticos de enfermagem, a acurácia 

indica quais características definidoras estão presentes quando o diagnóstico de 

enfermagem está presente, bem como a ausência desses indicadores quando na 

ausência do diagnóstico de enfermagem. Dessa forma, é possível obter a 

prevalência desses indicadores e do diagnóstico de enfermagem em uma 

determinada população (BELTRÃO, 2011).  

Para execução da presente investigação, a mesma se dividiu em duas 

etapas. A primeira constou da avaliação dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão ao tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com 

Aids. Já a segunda consistiu na inferência diagnóstica por enfermeiros especialistas.  

4.2 PRIMEIRA ETAPA  

Avaliação dos Indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão ao tratamento antirretroviral em adultos com AIDS. 
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4.2.1 local do estudo  

A pesquisa foi realizada no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência para 

o tratamento da AIDS e Doenças Infectocontagiosas no Município de Natal e todo o 

Estado do Rio Grande do Norte.  

O HGT é uma instituição de caráter público, e caracteriza-se por ser um 

serviço de assistência especializada de nível terciário. Representa um importante 

papel por servir como hospital de ensino, no qual funcionam o Departamento de 

Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, disciplinas de 

diversos cursos da área da saúde, como Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Serviço 

Social, em nível de graduação e pós-graduação, constituindo-se num importante 

campo para as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico. 

Presta atendimento de urgência e atendimento ambulatorial especializado 

em: Infectologia, Doenças de Chagas, Tuberculose, Hepatites, Hanseníase e 

HIV/AIDS, realizando em média 1.300 atendimentos/mês. Realiza internação em 

regime de hospital-dia para pessoas que convivem com HIV/AIDS, bem como 

serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento – SADT, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e Programa de Internação 

Domiciliar (PID) (SESAP, 2014).  

Existem atualmente 127 leitos funcionando no Giselda Trigueiro. Sendo sete 

leitos em UTI, três leitos DIA, 25 em pediatria, 29 no Misto I, 20 no Misto II, 28 em 

Tisiopneumologia e 15 para Serviço de Atendimento de Urgência (SAU). O hospital 

possui uma sala para pequenas cirurgias. 

 

4.2.2 População e amostra 

 

A população do estudo se compôs de todos os pacientes com diagnóstico 

médico confirmado de AIDS identificados e assistidos no ambulatório do HGT. 

Calculou-se a amostra sem reposição a partir do total de pacientes que passaram 

mais de 30 dias sem retirar o medicamento na farmácia no ano de 2014, conforme 

dados registrados no SICLON, constituindo-se assim uma população de 158 

pacientes. Para tanto, utilizou-se o cálculo para populações finitas com erro amostral 

de 5%, nível de confiança de 95% (Z∞=1,96) e prevalência de 50%, resultando em 
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uma amostra de 113 pacientes (FONTELLES et al., 2010). Assim, utilizou-se a 

fórmula do tamanho da amostra (FONTELLES et al., 2010): 

 𝑛 =
𝑝. 𝑞. 𝑁. 𝑍𝛼/2

2

𝑒2�𝑁 − 1 + 𝑍𝛼/2.
2 𝑝. 𝑞

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞 = (1 − 𝑝) 

 

 

 

n: tamanho da amostra; 𝑍𝛼/2 
2

 nível de confiança, e: erro amostral; p: proporção; N: 

tamanho da população.  

Os critérios de seleção da amostra foram:  

 Critérios de inclusão: ter sido diagnosticado clinicamente com AIDS, 

apresentar idade acima de 18 anos, fazer uso da terapia antirretroviral há 

pelo menos 6 meses, estar cadastrado no ambulatório do hospital no período 

de coleta de dados. 

 Critérios de exclusão: não estar em condições psíquicas e emocionais para 

participar do estudo, gestante, estar em reclusão penitenciária. 

No intuito de verificar se o paciente apresentava condições físicas e psíquicas 

comprometidas, os pesquisadores se reportaram à equipe de enfermagem, 

consultas aos prontuários, assim como abordaram o paciente no sentido de realizar 

uma avaliação sobre seu estado geral de saúde, nível de consciência e orientação. 

O nível de consciência foi avaliado por meio do mini exame de estado mental 

(Apêndice G). 

Por fim, a seleção dos pacientes foi obtida através da amostragem por 

conveniência do tipo consecutiva. 

4.2.3 Instrumento para coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: um de anamnese 

e um de exame físico (Apêndices G e H, respectivamente). 

O instrumento de anamnese foi adaptado de Faria (2012) e Lira (2005), 

contendo perguntas abertas e fechadas sobre os dados sociodemográficos, 

comportamentais e clínicos. Acrescentando-se questões específicas dos pacientes 

que vivem com AIDS, como tempo de soroconversão, aderência aos antirretrovirais, 

dados referentes aos medicamentos e suas possíveis reações adversas, bem como 
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informações sobre os exames laboratoriais realizados, conforme instrumentos 

apresentados na coletânea do projeto ATAR (BRASIL, 2010). 

Já o formulário do exame físico utilizado foi adaptado do instrumento de 

Barros et al. (2010), elaborado pelo Grupo de Estudos sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São 

Paulo.  

Salienta-se que, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, realizou-

se o convite (Apêndice B), por e-mail, para colaboração no estudo mediante 

concessão de parecer consultivo sobre os instrumentos de coleta de dados da 

pesquisa, os quais foram submetidos à avaliação de juízes (especialistas). A 

consultoria foi realizada no período de 1º a 30 de junho de 2015. No intuito de 

identificar os profissionais de enfermagem do Brasil que poderiam atuar como juízes 

do instrumento, realizou-se uma busca por meio da Plataforma Lattes, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Os juízes foram selecionados por meio da Plataforma Lattes utilizando os 

seguintes critérios: Assunto: HIV/AIDS; Doutor e demais pesquisadores; Grande 

área: ciências da saúde; Área: enfermagem; Subárea: enfermagem de doenças 

contagiosas; Currículos atualizados nos últimos 6 meses; Informações pessoais: 

formação acadêmica/titulação e área de atuação; Informações sobre produções 

bibliográficas: artigos publicados, trabalhos em eventos e outras produções 

bibliográficas; Período de produção: a partir do ano de 2010. 

Esta seleção teve como critérios de inclusão: ter desenvolvido estudo 

publicado ou de conclusão de titulação (especialização, mestrado ou doutorado) 

relacionado aos diagnósticos de enfermagem em pacientes com AIDS ou ter 

orientações acadêmicas na área; e como critério de exclusão: informar no Currículo 

Lattes apenas o Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação sobre a temática.  

Por meio desses critérios, foram selecionados oito especialistas, com a 

avaliação do instrumento ocorrendo a partir da classificação de cada item quanto à 

opinião dos juízes sobre a concordância ou discordância da permanência do item 

nos instrumentos de coleta de dados. 

Após as adequações realizadas nos instrumentos, os mesmos foram 

reenviados aos especialistas para concordância ou discordância final. Foram 

incorporados aos instrumentos os itens que obtiverem concordância entre os juízes 

em uma frequência acima de 50%. 
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4.2.4 Procedimentos para a coleta de dados 

Elaborou-se um protocolo operacional para subsidiar a realização do exame 

físico (Apêndice I). A coleta de dados foi feita pela pesquisadora e quatro alunos 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do 

curso de Graduação em Enfermagem da UFRN e integrantes do grupo de pesquisa 

Práticas Clínicas e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem (PAESE), do 

Departamento de Enfermagem da UFRN.  

A pesquisadora e o orientador do estudo realizaram treinamento prévio com 

os alunos para abordagem acerca dos aspectos clínicos e epidemiológicos do 

HIV/AIDS, apresentação do novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para 

manejo da infecção pelo HIV em adultos e manual técnico para o diagnóstico da 

infecção pelo HIV, biossegurança, sistematização da assistência de enfermagem, 

apresentação da pesquisa e dos instrumentos de coleta de dados, protocolo 

operacional para realização de exame físico e condutas a serem tomadas para 

abordagem da equipe de saúde, paciente, familiar e realização da anamnese e 

exame físico. 

O treinamento ocorreu na primeira quinzena de julho de 2015 e constituiu-se 

em forma de um curso teórico-prático com carga horária de 12 horas. A metodologia 

utilizada para a realização do mesmo foi desenvolvida por meio de aulas expositivas 

dialogadas, discussões de casos clínicos e de protocolos/manuais do Ministério da 

Saúde do Brasil. Após etapa teórica do curso, realizou-se uma atividade prática de 

simulação de exame físico em pares com o intuito de capacitar os alunos para a 

coleta de dados de forma mais padronizada possível.  

Posteriormente, iniciou-se a coleta de dados, a qual ocorreu no período de 15 

de julho a 30 de setembro de 2015. Após o contato com o paciente e sua 

concordância em colaborar com o estudo, foram realizados anamnese e exame 

físico com base no instrumento de coleta de dados. Salienta-se que as perguntas 

feitas aos pacientes foram esclarecidas utilizando terminologia apropriada, para não 

haver dúvidas ou constrangimentos. A coleta de dados ocorreu sempre após as 

consultas ambulatoriais, em uma sala separada no referido hospital no intuito de 

manter a privacidade dos participantes e evitar a interrupção da mesma. Os dados 

referentes ao tratamento atual e ao histórico de saúde, os quais, porventura, o 

paciente não recordasse, foram buscados na análise documental. Para a avaliação 
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clínica utilizaram-se os seguintes instrumentos: fita métrica, termômetro axilar, 

estetoscópio adulto, esfigmomanômetro aneroide. 

4.2.5 Procedimentos para análise dos dados da 1ª etapa 

Para a identificação dos diagnósticos de enfermagem e, consequentemente, 

fatores relacionados ou de risco e as características definidoras, foi utilizado o 

processo diagnóstico proposto por Helland (1995), o qual se constitui em duas 

etapas: análise (categorização dos dados e identificação das lacunas) e síntese 

(agrupamento, comparação, identificação e relação dos fatores causadores).  

Foram feitos a categorização dos sinais e sintomas levantados na anamnese 

e exame físico, identificação de lacunas nos instrumentos de anamnese e exame 

físico e agrupamento dos sinais e sintomas identificados em cada paciente, além da 

comparação desses elementos com a literatura científica, sendo possível a 

identificação dos diagnósticos de enfermagem, características definidoras e fatores 

relacionados/risco de acordo com a NANDA Internacional.  

Posteriormente, os dados foram registrados em planilhas utilizando o software 

Microsoft Excel® e em seguida exportados para o software estatístico IBM SPSS 

Statistic® versão 20.0 for Windows para tratamento dos resultados, tendo como tipo 

de análise a estatística descritiva e inferencial.  

4.3 SEGUNDA ETAPA – Inferência Diagnóstica 

Nesta etapa, foi realizada a inferência diagnóstica pelos enfermeiros 

diagnosticadores, os quais julgaram se o diagnóstico de enfermagem “Falta de 

Adesão” ao tratamento antirretroviral estava presente ou ausente em cada paciente 

do estudo, de acordo com as características definidoras identificadas na primeira 

etapa do estudo. 

Para viabilização desta etapa, foi realizada a seleção de enfermeiros 

diagnosticadores do Grupo de Pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas 

em Saúde e Enfermagem (PAESE) da UFRN, que tivessem pesquisas publicadas 

sobre diagnósticos de enfermagem e AIDS. Foi feita a caracterização dos 

especialistas (Apêndice F) que compunham o grupo de pesquisa para facilitar o 

processo de seleção. 
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Estes receberam, por meio de um e-mail, uma carta-convite (Apêndice D) e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice E) para participar da 

pesquisa com a descrição dos objetivos do estudo, solicitando também sua 

participação em um treinamento com o intuito de melhorar a precisão durante o 

processo de inferência diagnóstica.  

O treinamento consistiu em: explicação dos objetivos da pesquisa, as 

atribuições de cada diagnosticador, o novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas 

para manejo da infecção pelo HIV/AIDS em adultos, explanação sobre estudos de 

acurácia, anamnese e exame físico, raciocínio clínico, o diagnóstico Falta de 

Adesão, e sobre os componentes do referido diagnóstico, segundo a NANDA 

Internacional. 

Conforme recomendado por Lopes, Silva, e Araújo (2013), a avaliação para 

identificar quais diagnosticadores apresentaram desempenho satisfatório para a 

inferência diagnóstica foi realizada por meio do método de classificação de atributos 

proposto por Hradesky (1989), que busca verificar a capacidade de um indivíduo 

para classificar corretamente dois estados.  Ele recomenda que o número de casos 

dependa da quantidade de participantes, e, se o número de diagnosticadores for 

igual ou maior a três, devem ser confeccionados 12 casos, os quais deverão ser 

repetidos três vezes aleatoriamente, de forma que cada diagnosticador realize a 

inferência diagnóstica em 36 casos. Por fim, o desempenho de cada diagnosticador 

é avaliado, por meio de quatro aspectos distintos: a eficiência, a taxa de falso 

positivo, a taxa de falso negativo e a tendência proposta por Hradesky (1989). Assim 

o resultado de cada diagnosticador é classificado em marginal, inaceitável ou 

aceitável, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Pontos de corte para avaliação da capacidade de inferência diagnóstica 

sugerida por Hradesky (1989) 

Parâmetros  Aceitável  Marginal  Inaceitável  

E  0,9 ou mais  > 0,8 - 0,9  Menos de 0,8  
FP  0,05 ou menos  ≤ 0,10  Mais que 0,10  
FN  0,02 ou menos  ≤0,10  Mais que 0,10  
T  0,80 – 1,20  0,50 – 0,80 ou 1,2 

– 1,5  
Menos que 0,50 ou 
mais que 1,5  

 

Fonte: Hradesky (1989). E: Eficácia; FP: Taxa de falso positivo; FN: Taxa de falso negativo; T: 

Tendência. 
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Em seguida as planilhas contendo a lista com as características definidoras 

do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão (Apêndice J), identificadas a partir 

dos dados coletados na primeira etapa deste estudo, foram encaminhadas para três 

diagnosticadores para que julgassem se o diagnóstico de enfermagem estudado 

estava presente ou ausente em cada uma das planilhas enviadas. Em caso de 

discordância entre os diagnosticadores, foi aplicada a regra da maioria. 

4.3.1 Analise dos dados da Segunda Etapa 

Os dados dos aspectos socioeconômicos e clínicos, a prevalência do 

diagnóstico e suas características definidoras foram organizados em planilhas 

eletrônicas do Microsoft Excel 2010. A análise dos resultados ocorreu por meio da 

estatística descritiva e inferencial, fazendo uso do IBM SPSS Statistic versão 20.0 

for Windows. 

Para a avaliação da prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão em pessoas vivendo com AIDS calcularam-se as frequências absolutas e 

relativas deste e de seus indicadores clínicos.  

Na análise inferencial, foram utilizados o teste de Qui-quadrado de Pearson e 

o teste exato de Fisher para verificar a associação entre as características 

definidoras e o diagnóstico estudado (p < 0,05), sendo calculadas também as razões 

de prevalência de cada característica definidora, com intervalo de confiança de 95%.  

Em seguida, a acurácia das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo com AIDS foi avaliada por meio 

da sensibilidade, especificidade, valores preditivos negativos e positivos. A razão de 

verossimilhança positiva e negativa e a Odds Ratio Diagnóstica também foram 

calculadas. Por fim, com vistas a identificar as características preditoras que 

influenciam o estabelecimento do diagnóstico estudado, realizou-se uma regressão 

logística.  

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Para a viabilização técnica da pesquisa, inicialmente foi solicitada autorização 

para o desenvolvimento da coleta de informações com carta de anuência 

encaminhada à direção do Hospital Giselda Trigueiro. Além de solicitar a 
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autorização da direção do HGT para manusear os prontuários dos pacientes que 

assinassem o TCLE. 

Em seguida, a pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), obtendo aprovação com 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

46206215.3.0000.5537. 

Todos os participantes envolvidos no estudo (pessoas vivendo com AIDS e 

enfermeiros) foram informados sobre a voluntariedade e esclarecidos sobre os 

procedimentos adotados durante toda a pesquisa, buscando o respeito ao 

participante em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, 

assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por 

intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida.  

Após entenderem a pesquisa e concordarem em participar da mesma, foram 

convidados a assinar as duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A e C). Para garantir o anonimato dos participantes, seus nomes serão 

substituídos por números. 

Os riscos envolvidos com a participação dos sujeitos do estudo seriam a 

exposição de dados coletados, minimizados através das seguintes providências: uso 

de pseudônimo no momento das entrevistas, assegurando o sigilo, como também 

providenciar a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos resultados de 

forma a não identificar os voluntários. 

Os benefícios diretos ou imediatos para os enfermeiros estão relacionados ao 

estabelecimento da acurácia de um diagnóstico de enfermagem, contribuindo na 

padronização da linguagem da enfermagem, e cientificidade nos cuidados prestados 

pelo profissional enfermeiro. Além de auxiliar para a identificação das reais 

características definidoras e fatores relacionados ao diagnóstico Falta de Adesão ao 

tratamento antirretroviral em pessoas com AIDS, o que poderá facilitar na busca de 

intervenções para auxiliar no processo de adesão terapêutica destas pessoas, 

tornando a assistência mais humana, qualificada e direcionada a cada paciente, de 

forma a ter como benefício a melhoria da qualidade de vida de tais pacientes. 

Já os benefícios para as pessoas vivendo com AIDS estão relacionados com 

a melhoria da assistência de enfermagem que está sendo ofertada no ambulatório 

do Hospital Giselda Trigueiro, pois os resultados deste estudo poderão facilitar na 

busca de ações para auxiliar no processo de adesão terapêutica, tornando a 
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assistência mais humana, qualificada e direcionada a cada paciente, de forma a ter 

como benefício a melhoria da sua qualidade de vida. 
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5 RESULTADOS 

 

Os pacientes, em sua maior parte, eram do sexo masculino (n= 65/55,5%), 

heterossexuais (n= 75/66,4%), apresentaram uma faixa etária entre 30 e 39 anos 

(n= 45/ 39%), não tinham companheiro (n= 75/66,4%), não possuíam filhos (n= 67/ 

59,3%), possuíam ensino fundamental incompleto (n= 63/ 55,7%), eram pardos (n= 

72/63,7%), e católicos (n= 68/60,2%). Com relação à renda familiar, a maioria dos 

pacientes apresentou uma renda de um salário mínimo (n= 54/47,8%) e trabalhavam 

em empresa privada (n= 75/ 66,4%). Predominaram os residentes no interior do Rio 

Grande do Norte (n= 60/67,8%). No que se refere aos aspectos clínicos, a maioria 

dos pacientes contraiu o HIV pela via sexual (n= 109/96,5%), e apresentava infecção 

oportunista (n= 79/70%).  

No que se refere ao tratamento e aos dados clínicos, a maior parte relatou já 

ter abandonado o tratamento (n= 78/ 69%) e ter dificuldade de acesso ao serviço de 

saúde (n= 60/ 67,8%). O tempo de diagnóstico da AIDS dos pacientes era em média 

de 5 anos (±5,38), a quantidade de comprimidos antirretrovirais ingeridos por dia foi 

em média de 5,9 (±1,72). Conforme os achados da pesquisa, cerca de 51,3% dos 

participantes (n= 58) ingeriam álcool, 41,6% (n= 47) fumavam e 31% (n= 35) 

relataram ter consumido drogas ilícitas antes de iniciar o tratamento. 

Evidenciou-se que cerca de 70% (n= 79) dos entrevistados apresentavam 

infecção oportunista. Os principais sintomas presentes no momento do diagnóstico 

foram do sistema respiratório (n= 24/ 21, 2%) ou sintoma gastrointestinal (n= 21/ 

18,6%). Com relação ao tratamento, a maioria dos pacientes referiu que já havia 

abandonado o tratamento (n= 78/ 69%) por descrença ou desinteresse (n= 16 

/20,5%), e consideraram sua participação no tratamento regular (n= 48/ 42,5%). 

Notou-se ainda que 46% (n= 52) dos pacientes que já haviam ingerido os 

antirretrovirais referiram a ocorrência de reações adversas na primeira semana de 

tomada dos comprimidos.  

Ao serem indagados sobre sua satisfação com a aparência e estilo de vida, 

38% (n= 43) dos participantes da pesquisa afirmaram que não estavam satisfeitos e 

21,2% (n= 24) atribuíram às alterações físicas que ocorreram relacionadas à 

doença. Além disso, 91,1% (n= 103) dos pacientes declararam que a doença 

interferiu na sua vida pessoal e profissional. 
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Quanto à presença do diagnóstico Falta de Adesão, foi verificado que 69% 

(n= 78) dos pacientes do estudo apresentavam o diagnóstico. A Tabela 2 apresenta 

a prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e de suas 

características definidoras. 

Tabela 2 – Prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e de suas 

características definidoras em pessoas vivendo com AIDS. Natal/RN, 2015 (113 

pacientes) 

Variáveis  Presença  %  Ausência  %  

Diagnóstico de enfermagem      

Falta de Adesão 78 69 35 31 

Características definidoras      

Comportamento de falta de 

adesão  

78 69 35 31 

Falta a compromissos agendados 76 67,3 37 32,7 

Falha em alcançar os resultados 73 64,6 40 35,4 

Complicação relativa ao 

desenvolvimento 

68  60,2 45 39,8 

Exacerbação de sintomas 65 57,5 48 42,5 

 

Com base nos dados apresentados na tabela acima, a característica 

definidora que mais se destacou, entre os pacientes que apresentaram o diagnóstico 

de enfermagem estudado, foi Comportamento de falta de adesão, seguido de Falta 

a compromissos agendados, Falha em alcançar os resultados, Complicação relativa 

ao desenvolvimento; sendo a menos frequente, Exacerbação dos sintomas. 

A Tabela 3 apresenta as razões de prevalência das características definidoras 

segundo a ocorrência do diagnóstico estudado. 
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Tabela 3. Razões de prevalência das características definidoras segundo a 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo 

com AIDS. Natal/RN, 2015 (113 pacientes) 

Variáveis DE Falta de Adesão  

 Características Definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

 

Comportamento de falta de 

adesão 

    

Presente  78 00 78 p= 0,0011 

Ausente 00 35 35 RP = 3,582 

Total 78 35 113 IC95%: 1,829 - 3,981  

Complicação relativa ao 

desenvolvimento  

    

Presente  58 10 68 p= 0,042 

Ausente 20 25 45 RP = 2,671 

Total 78 35 113 IC95%: 1,729 - 2,873  

Exacerbação de sintomas      

Presente  48  17 65 p= 0,032 

Ausente 30 18 48 RP = 1,95 

Total 78 35 113 IC95%: 1,152 - 2,607  

Falha em alcançar os resultados     

Presente  69  04 73 p= 0,0031 

Ausente 09 31 40 RP = 1,872 

Total 78 35 113 IC95%: 1,272 - 2,508 

Falta a compromissos 

agendados  

    

Presente  73  03 76 p= 0,0021 

Ausente 05 32 37 RP = 1,351 

Total 78 35 113 IC95%: 1,112 - 2,126  
1 

Teste exato de Fisher;
 2

Teste qui-quadrado de Pearson; p < 0,05; RP = Razão de prevalência; IC = 

Intervalo de confiança de 95%. 

 

De acordo com o valor de p nos testes estatísticos apresentados na tabela 

anterior, é possível observar que todas as características definidoras foram 

estatisticamente significantes.  

Em relação às razões de prevalência das características anteriormente 

citadas, as chances das pessoas que vivem com Aids desenvolverem o diagnóstico 

de enfermagem Falta de Adesão na presença dessas características foram de, 

aproximadamente, 3,5 vezes para Comportamento de falta de adesão, 2,6 vezes 

para Complicação relativa ao desenvolvimento, 1,9 vezes para Exacerbação de 

sintomas, 11,8 vezes para Falha em alcançar os resultados e 1,3 vezes para Falta a 
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compromissos agendados quando comparados aos pacientes que não 

apresentaram essas características.  

Na Tabela 4, encontram-se as medidas de acurácia das características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo 

com AIDS. Apresentando os valores referentes a Sensibilidade, Especificidade, 

Valor preditivo positivo, Valor preditivo negativo, Razão de verossimilhança positiva, 

Razão de verossimilhança negativa e Odds Ratio (Razão de Chance) diagnóstica 

para cada característica definidora. 

 

Tabela 4 – Medidas de acurácia das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo com AIDS. Natal/RN, 2015 (113 

pacientes) 

Características 
definidoras  

Se Es VPP VPN RVP 
(IC95%) 

RVN 
(IC95%) 

ORD 
(IC95%) 

Complicação relativa 
ao desenvolvimento 

57,00 81,74 94,13 36,87 2,00 
(0,97-2,61) 

0,70 
(0,41-1,61) 

3,00 
(0,94-4,58) 

Comportamento de 
falta de adesão 

64,30 95,24 98,41 49,56 7,00 
(1,32-8,12) 

0,62 
(0,41-0,67) 

15,00 
(8,16-17,74) 

Falta a 
compromissos 
agendados 

96,21 70,84 93,45 65,34 4,33 
(1,58-5,04) 

0,20 
(0,09-0,24) 

28,93 
(9,87-32,85) 

Exacerbação de 
sintomas 

88,87 68,66 87,84 42,55 1,46 
(0,73-2,91) 

0,76 
(0,52-1,13) 

1,90 
(0,65-5,56) 

Falha em alcançar 
os resultados 

53,26 84,55 97,50 48,44 9,46 
(1,25-10,29) 

0,65 
(0,53-0,70) 

13,41 
(1,95-14,31) 

 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor preditivo positivo; VPN = Valor preditivo negativo; RVP= 
Razão de verossimilhança positiva; VPN = Razão de verossimilhança negativa; ORD = Odds Ratio 
diagnóstica. 

 

Considerando-se um ponto de corte de 80%, no qual as medidas de 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos foram considerados relevantes, a 

característica definidora com maior sensibilidade foi Falta a compromissos 

agendados (96,21%), a qual apresentou valores de verossimilhança e ORD 

estatisticamente significativas. 

A característica definidora Exacerbação de sintomas apresentou-se também 

sensível ao diagnóstico estudado (88,87%). No entanto, tal indicador necessita ser 

avaliado com cautela, tendo-se em vista que as razões de verossimilhança positiva 

e negativa bem como o ORD não apresentaram significância estatística, pois 

incluíram o valor um em seus intervalos de confiança. Assim, não foi considerado, 

um indicador importante para identificação do diagnóstico estudado. 
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Dentre as cinco características definidoras, três apresentaram o ponto de 

corte acima de 80%, revelando-se específicas ao diagnóstico Falta de Adesão, a 

saber: Comportamento de falta de adesão, Falha em alcançar os resultados e 

Complicação relativa ao desenvolvimento. No entanto apenas as duas primeiras 

exibiram valores de verossimilhança e ORD estatisticamente significativas. Nesse 

sentido, a característica definidora, Complicação relativa ao desenvolvimento não foi 

considerado um bom indicador neste estudo.  

Neste estudo, não foram encontrados indicadores clínicos com valor preditivo 

negativo alto, acima de 80%. 

A Tabela 5, a seguir demonstra a análise das características definidoras, 

possíveis preditoras do diagnóstico de enfermagem estudado. Para isso, foram 

selecionadas as características definidoras que apresentaram significância 

estatística, ou seja, p menor que 0,05 na análise bivariada, a saber: Complicação 

relativa ao desenvolvimento, Comportamento de falta de adesão, Falta a 

compromissos agendados, Exacerbação de sintomas e Falha em alcançar os 

resultados. Estas foram testadas por meio de uma regressão logística com vistas a 

verificar a associação conjugada das características definidoras estudadas de modo 

a expor a ocorrência do diagnóstico de enfermagem Falta de adesão. 

 
Tabela 5 – Regressão logística para as características preditoras da presença do 

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas vivendo com AIDS. 

Natal/RN, 2015 (113 pacientes) 

Características 
definidoras/preditores  

Wald  gl  Sig.  OR  IC 95% para OR  

Comportamento de falta 
de adesão 
 

4,833  1  0,018  26,624  3,433  132,012  

Falta a compromissos 
agendados 

6,851  1  0,002  28,435  4,697  199,691  

Falha em alcançar os 
resultados 

11,543  1  <0,001  35,410  23,636  286,072  

Constante  10,440  1 0,001  
 

  

      X2 gl  Sig. 

Teste de Hosmer –
Lemeshow  

             2,827 5   0,280  

Teste de Omnibus    40,360 5   <0,001  
R2 de  
Nagelkerke  

 

 

 

 

0,902    

Wald = Teste de Wald; OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de confiança. 
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Com base na Tabela anterior, dentre as características com significância 

estatística, comportamento de falta de adesão, falta a compromissos agendados e 

falha em alcançar os resultados, em conjunto, foram identificadas como 

características preditoras significativas para o diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão. Ademais, o modelo logístico aplicado retratou significância estatística de 

acordo com o Teste de Omnibus (p < 0,001), de modo que foi possível identificar a 

presença do diagnóstico estudado a partir das três características definidoras 

supracitadas. 

Além disso, os coeficientes de cada característica inclusa no modelo 

apresentaram-se significativos a partir do teste de Wald (p < 0,05). O coeficiente de 

determinação do modelo (R2 de Nagelkerke) apresentou valor de 0,902, indicando 

que as características inclusas no modelo de regressão explicam 90,2% da 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Falta de adesão em pessoas vivendo com 

Aids. E, por fim, as frequências observadas e as esperadas no modelo final não 

possuíram diferenças significativas segundo o teste de Hosmer–Lemeshow (p = 

0,280).  
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6 DISCUSSÕES 

No que diz respeito à caracterização sociodemográfica e econômica, o estudo 

identificou que a maioria dos pacientes era do sexo masculino, jovens, possuíam 

ensino fundamental incompleto, renda familiar de um salário mínimo e residiam no 

interior do Estado. No que se refere aos aspectos clínicos, a maioria dos 

entrevistados contraiu o HIV pela via sexual, possuíam o tempo de diagnóstico em 

torno de 5 anos, apresentavam infecção oportunista, relataram já ter abandonado o 

tratamento por descrença ou desinteresse, referiram a ocorrência de reações 

adversas na primeira semana do tratamento, tomavam em média de 5 comprimidos 

e possuíam dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Além disso, ingeriam álcool, 

fumavam e consumiam drogas ilícitas antes de iniciar o tratamento.  Estes também 

declararam que a doença interferiu na sua vida pessoal e profissional. 

Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com os do atual perfil da 

epidemia da Aids no Brasil e no mundo. Se nos anos 80 a quase totalidade dos 

casos era masculina e ocorria por transmissão sexual homossexual, na sociedade 

contemporânea há a prevalência entre pessoas com a cor da pele parda e negra, de 

baixa renda, jovens, de baixa escolaridade e contaminadas por meio da transmissão 

heterossexual. (MORGAN, 2011; ZUGE, 2013). 

No contexto do HIV/AIDS no Brasil, o perfil epidemiológico desta população 

vem passando por profundas transformações. No início da epidemia atingia 

principalmente os homossexuais e usuários de drogas, a partir de 1990 constatou-se 

uma transição do perfil epidemiológico resultando na heterossexualização, 

feminização, pauperização e interiorização da epidemia. Atualmente, a AIDS já 

atinge a todos os grupos sociais e a todas as faixas etárias. (ZUGE, 2013). 

Os resultados encontrados no presente estudo em relação à escolaridade 

reforçam dados nacionais, indicando progressiva disseminação da epidemia para os 

estratos sociais de menor escolaridade, denominado pauperização. Igualmente, os 

percentuais encontrados sobre a forma de transmissão do HIV atribuídos a relação 

heterossexual, apontam para uma tendência da epidemia conhecida desde o início 

da década de 90, demonstrando ser essa a forma de transmissão cada vez mais 

frequente, em comparação com a transmissão por uso de drogas endovenosas ou 

por relação homossexual. (MORGAN, 2011). 
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Os fatores associados com a não adesão são múltiplos, estudos apontam 

principalmente: características sociodemográficas; fatores psicossociais; acesso e 

uso de serviços de saúde; tratamento propriamente dito; percepção da doença; e 

gravidade da doença no processo de adesão (apresentação ou não de sintomas da 

AIDS na presença de alterações laboratoriais). (BONOLO, 2007). 

Um estudo que associou as características sociais dos pacientes com 

HIV/AIDS verificou que muitos pacientes apresentavam um baixo nível de 

escolaridade e abandonaram o tratamento decorrente de fatores interpessoais, 

como as reações adversas ocasionadas pela terapia antirretroviral. Os achados do 

presente estudo estão de acordo com os da pesquisa. No presente estudo, a 

maioria dos participantes provinha do interior do estado, tinha ensino fundamental 

incompleto, o contágio se deu por via sexual, e abandonou o tratamento pelos 

motivos supracitados, contribuindo para a construção da inferência diagnóstica. 

Coloca-se ainda que a renda financeira do paciente é alicerce do construto do 

paciente com HIV/AIDS, pois, quanto maior a renda, mais acessibilidade às formas 

de vigilância à saúde e melhor será a sua condição, ou seja, há uma tríade renda-

melhor condição de saúde-menor incidência de comorbidades. (MORGAN, 2011). 

Alguns estudos apresentam que, entre as variáveis sociodemográficas, os 

fatores associados, independentemente da não adesão, são: idade, raça, sexo, 

escolaridade, renda e religião. Nos estudos com pacientes em início do tratamento, 

esses fatores foram: idade, sexo, baixa condição socioeconômica e não ter trabalho. 

(BONOLO, 2007). 

Para pacientes em início de terapia antirretroviral, as variáveis associadas à 

não adesão ao tratamento foram instabilidade de variáveis de risco, aumento da 

depressão pós-terapia antirretroviral, falta de apoio familiar ou social e o uso de 

bebida alcoólica. Entende-se por ‘instabilidade de variáveis de risco’ a dos pacientes 

que mantiveram relativamente alto o uso de tabaco, álcool e drogas ilícitas e até 

mesmo incrementaram seu consumo, após o início da TARV. A provável fonte de 

transmissão do HIV foi o fator mais citado como não associado à não adesão, 

inclusive por dois artigos sobre indivíduos em início do tratamento antirretroviral. 

(BONOLO, 2007). A não adesão também foi maior entre aqueles que referiram uso 

de drogas ilícitas (SILVA, 2015). Aqueles que informaram uso de drogas ilícitas na 

vida apresentaram 2,6 vezes mais chance de não aderir à terapia em relação àque-

les que não referiram uso de drogas ilícitas ao longo da vida (SILVA, 2015). No 
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presente estudo, cerca de 31% dos pacientes relataram o consumo de drogas 

ilícitas, e 51,3% ingeriam álcool. 

Estudo apresenta relatos de paciente que pensava que não podia fazer uso 

dos ARVs quando consumia álcool, e um outro paciente acreditava que a eficácia do 

ART diminui ao longo do tempo. Alguns pacientes apresentaram medo de que seu 

status de HIV fosse revelado. Outros expressaram desânimo quando foram 

informados sobre os resultados clínicos menos favoráveis. (KRUMMENACHER, 

2014). 

Os aspectos dificultadores da adesão ao tratamento com antirretrovirais 

relacionados ao cotidiano de vida e às rotinas diárias das pessoas foram: influência 

do tratamento no estilo de vida, na rotina de trabalho e no planejamento das 

atividades do dia a dia, além das dificuldades econômicas que interferem no 

deslocamento até os serviços de saúde. Também foram encontradas nos relatos 

falhas devido ao uso de álcool, até mesmo por quem era considerado aderente ao 

tratamento (SANTOS, 2011). Ficou evidente que, na presença de um autorrelato de 

não adesão, a probabilidade de se estar diante de um indivíduo com uso nocivo de 

álcool é bastante grande. (REGO, 2011). 

Outro estudo apresentou, como fatores influenciadores na falta de adesão ao 

tratamento antirretroviral, os constrangimentos econômicos (falta de trabalho e 

insegurança alimentar) como a maior barreira, assim como o medo do estigma e da 

discriminação. (BEZABHE, 2014). 

É importante destacar que estudos mostram que, quanto à adesão à terapia 

antirretroviral, indivíduos classificados em “não adesão” apresentaram baixos 

escores em todos os domínios de qualidade de vida. A adesão à terapia 

antirretroviral é um predito positivo de qualidade de vida, principalmente por 

melhorar a imunidade, controlar a carga viral e retardar a progressão da doença 

(SILVA, 2014). É notório no presente estudo que parte dos sujeitos afirmou não 

estar satisfeita com a aparência e estilo de vida. 

Foi observado que os portadores de HIV que se sentem bem sobre a sua 

situação financeira e seguros em relação à organização de suas vidas, que têm 

boas condições de vida e acesso aos cuidados de saúde e de informação 

(educação), tendem a ter uma melhor adesão ao tratamento. (CALVETTI, 2014). 

Quanto à escolaridade, os pacientes que informaram ter menos de oito anos 

de estudo apresentaram cerca de duas vezes mais chance de falhar na adesão à 
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TARV do que aqueles com oito anos ou mais de estudo (SILVA, 2015). Os 

resultados do estudo apresentaram conformidade com esta literatura, visto que a 

maioria dos pacientes tinha ensino fundamental incompleto. 

Os pacientes que participaram de um estudo e apresentaram pelo menos o 

nível secundário de escola tiveram quase 3,6 mais chances de aderir à TARV. 

Aqueles que revelaram o seu estado sorológico de HIV positivo ao parceiro sexual 

tiveram quase sete vezes mais chances em aderir à TARV. O consumo de álcool foi 

um predicador da pobre adesão à TARV. (YAYA, 2014). 

Um estudo apresentou, como os principais preditores da não adesão, o tempo 

entre o diagnóstico de HIV e a manifestação da AIDS, a manifestação de reações 

adversas aos medicamentos, a idade, a escolaridade e o uso de drogas ilícitas 

(SILVA, 2015). Usuários de drogas injetáveis eram mais propensos a relatar má 

adesão ao seu regime terapêutico, enquanto que aqueles com exposição ao HIV 

homossexual eram menos propensos a relatar má adesão. Usuários de drogas 

injetáveis eram mais propensos a relatar má adesão ao seu regime terapêutico, 

enquanto que aqueles com exposição ao HIV homossexual eram menos propensos 

a relatar menor adesão. (JIAMSAKUL, 2014). 

Já outra pesquisa apontou que, quanto aos fatores sociodemográficos e sua 

relação com a adesão, constatou-se não haver diferenças estatisticamente 

significativas no que se refere ao sexo, idade, escolaridade, cor, renda e trabalho. 

Da mesma forma, não foi observada associação entre adesão ao tratamento e uso 

atual de outras drogas “recreativas” no último ano que antecedeu as entrevistas. 

Porém, houve associação estatisticamente significante entre o hábito de parar com 

os antirretrovirais para ingerir álcool e a adesão ao tratamento. Os pacientes não 

aderentes tinham cerca de nove vezes mais chance de parar de tomar os 

antirretrovirais para beber álcool do que os aderentes. (ILIAS, 2011). Um estudo 

evidenciou que as mulheres tiveram maior adesão abaixo do ideal quando 

comparadas com os homens (MTHEMBU, 2014). 

A não adesão foi significativamente associada com o tempo de viagem para 

centros de TARV, uso de álcool, uso de drogas ilegais, efeitos adversos, custo da 

viagem para centros de TARV, e nenhum uso de ferramentas de lembrete. 

(SHIGDEL, 2014). 

Os fatores associados à não adesão incluem: ter um parceiro (casados ou em 

coabitação), ter vivido no exterior por longos períodos de tempo, ter obtido a TARV 
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no estrangeiro, e ter tido o diagnóstico de HIV por períodos mais longos de tempo. 

(MORRISON, 2014). 

Outra pesquisa aponta que os preditores de baixa adesão incluem sexo 

(feminino), idade (mais jovens), emprego (desemprego), estado civil (divorciados, 

separados ou viúvos) e percepção do estado de saúde (pouco saudável). O nível 

educacional e apoio social contra o estigma e a discriminação relacionados com o 

HIV não foram encontrados como preditores significativos para a baixa adesão ao 

tratamento antirretroviral. Quando uma intervenção for realizada é preciso priorizar o 

sexo feminino, idade mais jovem, divorciados, separados e viúvos entre as pessoas 

que vivem com o HIV (IBRAHIM, 2014). O aconselhamento deve ser intensificado 

para pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHS) em terapia antirretroviral com menos 

de 30 anos de idade, e para aqueles com uma contagem de CD4 inferior a 200 

células / mm3, pois os mesmos apresentam maior risco de não adesão. (MEMIAH, 

2014). 

A adesão é considerada o maior determinante da resposta terapêutica 

(POLEJACK, SEIDL, 2010). Deve-se considerar que a adesão possibilita a eficácia 

do tratamento antirretroviral, minimizando o desenvolvimento de resistência do vírus 

a medicação, mas para que isso ocorra é essencial que os pacientes sigam um 

regime medicamentoso complexo e rigoroso. (SANCHEZ, 2006). 

O enfermeiro, enquanto profissional de saúde, têm um papel fundamental na 

assistência as pessoas vivendo com Aids tanto no cuidado aos agravos à saúde 

visando, a melhoria da qualidade de vida como na promoção a adesão 

medicamentosa. (CARVALHO-DANTAS; CARVALHO-DANTAS, 2014).  

Para tanto, pode fazer uso do Processo de Enfermagem (PE), o qual se 

caracteriza por ser um método que integraliza as ações de forma dinamizadas e 

homogêneas, ocorrendo em cinco etapas, sendo estas: coleta de dados ou histórico 

de enfermagem, identificação dos diagnósticos de enfermagem, planejamento de 

resultados e metas a cumprir, a implementação destas ações além de uma 

avaliação feita pelo profissional sobre o quadro do paciente (BITTENCOURT et al; 

2015). 

Assim, para a identificação das necessidades do paciente, o enfermeiro pode 

fazer uso dos sistemas de classificação de enfermagem, os quais auxiliam na 

descrição e comunicação das atividades da prática de enfermagem, caracterizando 

uma linguagem padronizada. Uma das classificações mais utilizadas e 
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mundialmente divulgada para a determinação dos diagnósticos de enfermagem é a 

NANDA Internacional (NANDA-I). Esta taxonomia é definida como uma classificação 

ordenada dos focos diagnósticos que interessam a enfermagem, sendo dividida em 

três níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. (PARK, 2014).  

A partir do conhecimento dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro 

poderá realizar um plano de cuidado direcionado às pessoas que vivem com Aids. 

No entanto, para garantir a detecção precoce dos diagnósticos, é de suma 

importância saber quais fatores se relacionam com a ocorrência do diagnóstico, bem 

como as características definidoras prevalentes e acuradas, com vistas a garantir o 

êxito nos resultados. Nesse sentido, o presente estudo forneceu as características 

frequentes e com acurácia comprovada nessa clientela que aumentam as chances 

de se identificar o Diagnóstico de Enfermagem Falta de Adesão.  

O diagnóstico estudado apresenta as seguintes características definidoras: 

complicação relativa ao desenvolvimento; comportamento de falta de adesão; 

exacerbação de sintomas; falha em alcançar os resultados e falta de compromissos 

agendados. No presente estudo, todas as características definidoras apresentaram 

significância estatística na associação com o diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão. Nesse sentido, o presente estudo forneceu algumas características 

frequentes e com acurácia comprovada nessa clientela que aumentam as chances 

de se identificar a falta de adesão. 

A evidência de desenvolvimento de complicações, como o aparecimento de 

doenças renais, hepáticas e cardiovasculares, o surgimento de neoplasias, 

alterações neurológicas e infecções oportunistas, pode estar ligada ao abandono ou 

irregularidade na continuidade do tratamento, visto que os antirretrovirais têm 

importante papel na supressão viral e manutenção dos níveis de contagem de 

células CD4 mais elevados. (BRASIL, 2013; O’COFAIGH, 2013).  

Pesquisas mostram que um dos motivos alegados pelos pacientes para a não 

adesão é o fato de estar muito doente (SHIGDEL, 2014), fato que está associado 

com a característica de Complicação relativa ao desenvolvimento. No presente 

estudo, dos 78 pacientes que apresentaram o diagnóstico, 68 apresentaram a 

característica de complicação relativa ao desenvolvimento, o que corresponde a 

cerca de mais da metade da amostra (60,2%). 

Complicações do estado de saúde, hospitalizações, consumo de recursos 

assistenciais e a morte são citadas como alguns dos diversos efeitos da não adesão 
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ao tratamento medicamentoso (REMONDI, 2014). Somando-se a isso, a piora do 

estado de saúde com o abandono do tratamento, sendo essa piora do quadro clínico 

a razão pela qual voltaram a se tratar (LIMA, 2013). 

No presente estudo, cerca de 67,3% dos pacientes com diagnóstico de Falta 

de Adesão apresentaram a característica de falta a compromissos agendados, que 

se configura em não comparecimento a consultas programadas, não tomar doses de 

medicamentos indicados, não tomar medicamentos no horário correto e não 

comparecer à farmácia para pegar medicação.  

As dificuldades de adesão em HIV/AIDS decorrem, em parte, da 

complexidade da TARV, na medida em que alguns medicamentos precisam ser 

ingeridos com alimentos, outros, em jejum, ou em sequências temporais combinadas 

com outros medicamentos, o que exige organização e compromisso do paciente em 

relação ao seu tratamento. (SEIDL, 2007). 

Dessa forma, manter o acompanhamento de sua saúde no serviço é 

considerado um fator que pode influenciar na adesão ao tratamento. Esses 

aspectos, quando negativos, podem dificultar a realização do tratamento, pois 

envolvem, além do regime de tratamento, o cotidiano e a rotina diária do usuário, os 

contextos socioeconômicos desfavoráveis e o acesso limitado por parte dos 

indivíduos com HIV/AIDS à TARV. (ZUGE, 2013). 

Outro estudo mostra a relação no que se refere a pegar medicação na 

farmácia, em que a porcentagem de medicação antirretroviral retirada na farmácia 

representa o segundo fator que mais contribuiu para a adesão, ou seja, os 

participantes que foram buscar a medicação com maior assiduidade à farmácia 

apresentaram maior adesão ao tratamento. (REIS, 2010). 

Neste estudo, a característica definidora comportamento de falta de adesão 

esteve presente em todos os pacientes que apresentavam o diagnóstico de 

enfermagem de Falta de Adesão.  

Comportamentos que indicam falta de aderência e falha em manter 

compromissos agendados são evidenciados pelo abandono ou interrupções do uso 

dos antirretrovirais pelos pacientes e pelo não comparecimento aos serviços de 

saúde para receber os medicamentos, consultas ou realização de exames (PADOIN, 

2011). Estudos mostram que a forma como está organizado o serviço de saúde 

também deve ser visto como um dos fatores relevantes relacionados à adesão do 

paciente ao TARV. Barreiras de acesso ao serviço e à informação, falta de 
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regularidade no comparecimento às consultas agendadas e nas retiradas de 

medicamentos podem associar-se negativamente à adesão (NAGATA, 2013). 

Pesquisas mostram claramente o quanto a característica definidora falta de 

compromissos agendados está diretamente ligada à falta de adesão e à presença 

deste diagnóstico, apontando que a falta às consultas está associada à baixa 

adesão à TARV. O número de faltas às consultas agendadas e o total de dias 

perdidos entre a falta e a próxima consulta foram identificados como fatores de risco 

para ocorrência de novas doenças definidoras de AIDS ou óbito. (NAGATA, 2013). 

É evidenciado, em uma revisão de literatura, que não ser aderente às 

consultas de acompanhamento é um fator diretamente associado com não adesão à 

TARV em todos os artigos pesquisados, seja na análise univariada, seja na 

multivariada (BONOLO, 2007). Elevada mortalidade de PVHA ocorreu em face de 

faltar às consultas, que pode ser atribuída à associação de falta à consulta e baixa 

adesão à TARV, progredindo assim para um quadro de falência do tratamento e 

resistência do vírus aos ARV. (NAGATA, 2013). 

Aqueles que compareceram a todas as consultas agendadas tiveram maior 

adesão à TARV, medida através da retirada de medicamentos em farmácia. 

(NAGATA, 2013). 

O acesso ao medicamento é um dos fatores necessários para a prestação de 

assistência à saúde, de forma que o acesso aos medicamentos é essencial à saúde 

da população, constituindo-se no primeiro passo para a adesão à terapia 

medicamentosa e, consequentemente, para o sucesso da terapêutica estabelecida. 

(CALIXTO, 2010). 

Um estudo destaca que as variáveis relacionadas com o acompanhamento 

clínico e laboratorial foram as mais citadas como fatores associados à falta de 

adesão. Nos pacientes em início de TARV, destacaram-se: percepção ou presença 

de efeitos colaterais e percepção da severidade dos sintomas; utilização de mais de 

12 pílulas de ARV ao dia; compreensão inadequada do tratamento; contagem de 

células T-CD4+ (linfócitos T que apresentam moléculas CD4 em sua superfície); 

dúvidas quanto à efetividade da TARV; relato prévio de não adesão; e maior tempo 

entre o resultado de sorologia positiva para o HIV e a primeira prescrição de ARV. 

(BONOLO, 2007) 
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A exacerbação de sintomas configura-se como uma característica definidora 

do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão, e neste estudo esteve presente em 

65, dos 78 pacientes com o diagnóstico. 

Estudo apresenta que a ocorrência de sintomas durante o tratamento 

antirretroviral pode ser atribuída aos seus efeitos, levando à baixa adesão 

(COLOMBRINI, 2006). Assim como observa-se que a maior frequência de sintomas 

psicopatológicos está relacionada a um menor nível de adesão ao tratamento (REIS, 

2010). 

Estudos apresentam que por meio de autorrelato muitos pacientes admitem a 

interrupção do uso dos antirretrovirais uma ou mais vezes. Aqueles que 

responderam jamais terem interrompido justificaram a manutenção do uso da 

medicação pela ausência de efeitos colaterais e inexistência de qualquer motivo 

para tal. Aqueles que interromperam o uso da medicação referiram presença de 

efeitos colaterais, uso de substâncias psicoativas, dificuldade de adaptação à rotina 

do tratamento, presença de sentimentos de desesperança e/ou depressão, decisão 

pessoal de interrupção do uso e crenças de invulnerabilidade diante da AIDS. 

(SEILD, 2007). 

Os fatores ligados às características clínicas dos adultos em TARV para o 

HIV/AIDS com adesão apontaram relação entre os valores de carga viral. Sendo 

este um fator importante a ser avaliado, uma vez que o seu objetivo é interromper o 

aumento de carga viral no organismo, procurando preservar a função imunológica 

de cada indivíduo (SOUSA, et al, 2010). Neste aspecto, deve-se verificar a presença 

da característica definidora falha em alcançar os resultados. 

No presente estudo, dos 78 pacientes com o diagnóstico de Falta de Adesão, 

76 apresentaram a característica definidora falha em alcançar os resultados. Esta 

característica refere-se a quando o paciente não manifesta aceitação do tratamento 

prescrito, tem dificuldade de tomar a medicação, não entendeu a prescrição e 

quando não apresenta resultados de exames satisfatórios, com diminuição da carga 

viral e aumento de CD4. 

Dessa forma, a característica falha em alcançar os resultados apresentou-se 

com significativa presença dentre os pacientes que apresentaram o diagnóstico em 

estudo, visto que cerca de 88,5% dos pacientes com falta de adesão apresentaram 

o diagnóstico.  
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A adesão é considerada o maior determinante do tratamento, sendo que uma 

baixa adesão tende a aumentar a multiplicação do vírus circulante na corrente 

sanguínea, podendo desenvolver resistência aos medicamentos antirretrovirais e os 

aparecimentos de infecções oportunistas (ZUGE, 2013). A perceptibilidade sobre os 

objetivos do tratamento torna-se fator favorável à adesão aos antirretrovirais. 

A fim de acompanhar a evolução da doença e verificar a necessidade do uso 

de TARV, os portadores de HIV são submetidos regularmente a exames para a 

contagem de células CD4+/CD8+ e carga viral no sangue periférico. No momento 

em que o número de células CD4+ é menor que 350 células/μl e/ou há aumento da 

carga viral, estes pacientes iniciam a terapia, salvo condições especiais como 

existências de comorbidades. (GODOI, 2013). 

A adesão ao tratamento é uma importante característica na diminuição da 

carga viral plasmática, consequentemente, na redução dos riscos de 

desenvolvimento de infecções oportunistas que podem levar ao óbito (SILVA, 2014). 

Como consequência do uso adequado da medicação ARV, são esperados um 

aumento ou melhora da imunidade (linfócitos CD4) e uma diminuição do valor de 

carga viral do HIV, que pode chegar a ser indetectável (CAMARGO, 2014). 

O controle da replicação viral é essencial na terapia antirretroviral altamente 

potente (TARV) e a adesão ao tratamento é o fundamento para esse controle 

(SILVA, 2015). Situações como: o uso intermitente, onde o portador interrompe o 

tratamento e retorna após algum tempo, e o uso descontínuo, onde o portador 

abandona totalmente o tratamento, acabam acarretando piora do quadro clínico 

destes indivíduos. O abandono do tratamento pode ocorrer por rejeição da doença, 

transtornos psicossociais, efeitos colaterais dentre outros problemas. (GODOI, 

2013). 

Um estudo apresentou a relação a contagem de linfócitos CD4 com a adesão 

ao tratamento, destacando um diferença estatisticamente significante. Pacientes 

aderentes tiveram mais chance de ter CD4 maior ou igual a 200 cel/mm3 quando 

comparados aos não aderentes, e os pacientes aderentes tinham níveis de carga 

viral menor que 80 cópias/ml (NASBA). Ou seja, pacientes aderentes tiveram mais 

chance de ter carga viral indetectável (< 80 cópias/ml) quando comparados aos não 

aderentes (ILIAS, 2011). 

Mas, de certa forma, deve-se evitar que os exames assumam importância 

demasiada, tornando-se o único foco do cuidado. Ressalta-se também que, se os 
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efeitos adversos ocorrerem, podem ter um impacto negativo por desencadearem 

desconfortos e queixas físicas que antes não estavam presentes. O paciente pode 

pensar: “antes de tomar o remédio eu estava ótimo, não sentia nada, agora vivo 

passando mal por causa desses medicamentos. Não é melhor parar?”. (BRASIL, 

2008). 

Várias questões podem levar uma pessoa a interromper seu tratamento por 

conta própria. Em muitos casos, os medicamentos são a única “prova” de que a 

pessoa é soropositiva. Descartar dos frascos e comprimidos é uma forma de evitar a 

descoberta da soropositividade por terceiros. O abandono da TARV pode ocorrer em 

paralelo ao abandono do acompanhamento clínico, incluindo o comparecimento às 

consultas, a realização de exames e de qualquer outra ação relacionada ao 

autocuidado. (BRASIL, 2008). 

É notório que o sentimento de vergonha ou medo de sofrer preconceito dos 

amigos ou familiares ao descobrirem a doença pode contribuir para o não uso da 

medicação em locais públicos ou no trabalho, fator que interfere no processo de 

adesão e eficácia do tratamento (PADOIN, 2011). Fato que indica um 

comportamento de falta de adesão, levando à falha em alcançar os resultados. 

Uma perspectiva identificada com frequência é a importância da visualização 

do sucesso do tratamento como um feedback positivo para a adesão, pois, ao 

observar a boa evolução, o paciente acredita que é possível ter uma vida normal e 

investe nesse sentido. (FERREIRA, 2011). 

Diante do exposto, o enfermeiro deve adotar medidas de intervenções que 

auxiliem este processo de adesão, através do reconhecimento dos indicadores 

clínicos que mais apontem a existência do diagnóstico. 

Visualizando-se a não adesão ao tratamento de alguns pacientes em algum 

momento do tratamento, identificou-se a necessidade instantânea de intervenção 

profissional, visto que o paciente, por motivos como desconhecimento, aspectos 

psicológicos ou outras dificuldades, não estava apto a gerir sua saúde no que se 

refere à infecção pelo HIV. As dificuldades apontadas no estudo com relação à 

adesão aos antirretrovirais evidenciaram que há necessidade de intervenção 

profissional, visto que a qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS está 

relacionada à boa adesão ao tratamento. (FIUZA, 2013). 

Evidencia-se uma relação de cumplicidade das pessoas com a terapêutica, 

tanto no ponto de vista da medicação como do relacionamento com a equipe. Uma 
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pesquisa apresentou a referência dos próprios pacientes sobre o autocuidado, a 

importância de as pessoas em tratamento antirretroviral se cuidarem, de terem uma 

vida mais saudável, para alcançarem maior sucesso terapêutico. (FERREIRA, 

2011). 

A adesão ao tratamento é algo conquistado diariamente e a adesão efetiva 

parece ser obtida apenas a partir do momento em que são reconhecidas a 

necessidade do tratamento e a sua condição como pessoa com HIV/AIDS, para 

continuar a viver. Para que ocorra uma adesão adequada é necessário que os 

profissionais estejam sempre atentos para orientar adequadamente e investigar os 

principais fatores associados à não adesão, além ajudarem os pacientes a 

entenderem que a AIDS é considerada uma doença crônica e que somente com a 

adesão à terapêutica poderão viver com qualidade. (FELIX, 2012). 

É possível referir que o nível de conhecimento baixo sobre a terapêutica é um 

aspecto que pode contribuir para uma adesão inadequada e que deve ser 

trabalhado pelos enfermeiros que atuam nos SAEs, através de orientações que 

abordem os mecanismos relacionados ao tratamento, de modo que estes sejam 

amenizados e/ou transformados para uma adaptação e vivência melhor das PVHAs 

em relação aos antirretrovirais, e assim reduzir a possibilidade de danos à saúde 

dessas pessoas (MORAES, 2015). Identificar e compreender as características 

definidoras do diagnóstico Falta de Adesão presentes nesses pacientes, é uma 

tarefa fundamental para o enfermeiro auxiliar no processo de adesão buscando 

intervenções de enfermagem de grande relevância. 

A adesão é uma inesgotável fonte de investigação e merece ser 

sistematicamente estudada, uma vez que o controle ou não controle dos pacientes 

dependem de diversos fatores isolados ou, como na maioria das vezes, de fatores 

associados e complexos em sua resolutividade pelo paciente ou equipe de saúde 

(SILVA, 2008; CALIXTO, 2010). Uma análise da adesão deve identificar os 

resultados de saúde, as condições sob as quais o comportamento ocorre e o 

planejamento e implementação de estratégias realistas para a modificação do 

comportamento (MORAES, 2009). 

Não há "cumpridores" (ou obedientes) e "não cumpridores" (ou 

desobedientes), mas momentos em que o paciente apresenta uma maior tendência 

para um ou outro comportamento de cuidado. Essas alternativas interferem sobre a 

resposta de busca por um tipo de cuidado ou tratamento. (MORAES, 2009) 
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A identificação do nível de adesão e sua associação com o nível de 

conhecimento, no que diz respeito à terapia antirretroviral, são de extrema 

importância, visto que se trata de aspectos que podem ser enfrentados e 

trabalhados pelos profissionais de saúde, bem como os enfermeiros que atuam 

nesse contexto (MORAES, 2015). O conhecimento acerca do tratamento deve ser 

sempre aprofundado, e o enfermeiro deve adotar a educação em saúde como uma 

das medidas de contribuição no processo de adesão. 

O conhecimento dos fatores relacionados com a não adesão entre pacientes 

HIV-positivos representa um importante aspecto a ser considerado no sucesso do 

tratamento. (ILIAS, 2011). 

Para avaliar a influência desses fatores entre os pacientes, indica-se um 

sistema de monitoramento e avaliação contínuo, com o objetivo de promover a 

intervenção oportuna. (BONOLO, 2007). 

A compreensão da necessidade da terapia, as consequências da não adesão, 

a importância do acompanhamento médico e laboratorial, entre outros, são fatores 

que devem ser amplamente debatidos com os pacientes infectados pelo HIV para 

prepará-los para o início da terapia e para a promoção da adesão à TARV. (SILVA, 

2015). 

A identificação desse diagnóstico permite que ações e estratégias efetivas 

sejam encontradas pela Enfermagem para minorar os eventos que dificultam a 

adesão terapêutica. Ao desenvolver ações baseadas em um diagnóstico, o 

enfermeiro desenvolve cuidados efetivos, direcionados para as reais necessidades 

dessa clientela.  (ALVES, 2015). 

É importante que o enfermeiro obtenha não somente o conhecimento da 

situação clínica individual, mas o contexto em que vivem os pacientes, suas 

potencialidades e suscetibilidades são imprescindíveis para o estabelecimento de 

uma prática educativa satisfatória. (ALVES, 2015). 

Estudos mostraram que, como intervenções no tratamento medicamentoso, 

foram discutidas, juntamente com o paciente, estratégias para reduzir o 

esquecimento, tais como o uso de alarmes em aparelhos de telefonia móvel ou 

despertadores, acomodação dos horários de tomada com as atividades de vida 

diária e locais para armazenamento dos fármacos de fácil acesso e visibilidade; 

também foram abordados os efeitos adversos de alguns fármacos utilizados e 

informação de outros locais, além da unidade de saúde, para obtenção gratuita dos 
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fármacos, assim como a importância de se tomar somente os remédios prescritos 

pelo médico, na quantidade e hora certas. (ALVES, 2015). 

A comunicação, a confiança, a linguagem, o respeito nas verbalizações e os 

questionamentos ao paciente, o acolhimento e a motivação para o cumprimento do 

tratamento medicamentoso são fatores decisivos para a adesão. (CALIXTO, 2010) . 

É fundamental considerar que, até o presente momento, a TARV é um 

tratamento para toda a vida, que pode trazer efeitos secundários para muitos 

pacientes, e que a enfermidade ainda não tem cura. Isso torna necessária uma 

atenção especial na preparação dos usuários ao iniciar o tratamento, a fim de que 

seus benefícios sejam compreendidos e que este assuma um significado positivo na 

vida da pessoa HIV+. É fundamental, ainda, que seja desenvolvida uma estrutura de 

seguimento e de apoio psicossocial para o paciente ao longo do tratamento, uma 

vez que os níveis de adesão tendem a diminuir após períodos prolongados de uso 

de medicamentos (POLEJAK, 2010). As informações acerca dos riscos de 

desenvolver complicações devem ser introduzidas durante o processo educativo, o 

paciente com AIDS deve conhecer as complicações oriundas pela má adesão ao 

tratamento. Orientar também sobre os possíveis efeitos colaterais dos 

medicamentos e sobre a importância do seguimento do tratamento. 

De modo geral, a validação de indicadores clínicos inclui a análise de 

acurácia destes indicadores, o estabelecimento de árvores de classificação para a 

definição de um conjunto mínimo de indicadores, a verificação da ocorrência 

precoce de indicadores clínicos, e a identificação de um conjunto de indicadores que 

formam uma variável latente que representaria um diagnóstico (LOPES, 2013). 

Dessa forma, o conhecimento de bons indicadores clínicos permite que o enfermeiro 

identifique com maior precisão o diagnóstico de enfermagem e favorece 

efetivamente a aplicação prática do processo de trabalho. A acurácia de uma 

variável consiste na capacidade de a mesma representar realmente o que deveria 

representar. (MARTINS, 2014). 

O estabelecimento de bons indicadores clínicos permite ao enfermeiro a 

capacidade de estabelecer julgamento de diagnóstico de enfermagem (NANDA-I) 

com menor possibilidade de erros, ou seja, com maior acurácia. A busca pela 

acurácia diagnóstica dos problemas de enfermagem é frequentemente relatada na 

literatura, já que a utilização destes de forma válida e confiável fortalece a prática 
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profissional e a pesquisa de enfermagem baseada em evidências. (PEREIRA, 

2015). 

Estudos de acurácia permitem identificar as características definidoras que 

melhor predizem um diagnóstico de enfermagem em uma determinada população. 

Estudos de acurácia oferecem subsídios a uma assistência mais qualificada e 

cientificidade embasada, uma vez que contribuem para melhor estabelecimento dos 

diagnósticos e, consequentemente, escolha adequada de intervenções (TEIXEIRA, 

2014). Salienta-se ainda que, com a acurácia, há melhor possibilidade de um 

cuidado de mais qualidade ao paciente com AIDS. 

Assim, estudos sobre acurácia dos indicadores dos diagnósticos de 

enfermagem são importantes, pois a exatidão do diagnóstico traçado está 

intimamente relacionada ao sucesso do cuidado de enfermagem. Ademais, 

contribuem para respaldar o conhecimento dos enfermeiros atuantes na prática 

clínica, no que concerne à escolha e identificação de diagnósticos mais fidedignos 

para a realidade apresentada a partir de indicadores sensíveis e/ou específicos para 

determinado diagnóstico. (FERNANDES, 2014). 

Destarte, acredita-se que investigações sobre as medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional, em 

populações específicas, contribuem para a prática do enfermeiro, fornecendo dados 

condizentes com a realidade e auxiliando a traçar diagnósticos de enfermagem com 

mais rapidez e segurança. (FERNANDES, 2014). 

A partir de uma busca prévia na literatura, foi possível observar que poucos 

estudos foram encontrados sobre acurácia da enfermagem do Brasil, e menos ainda 

voltados para diagnósticos que envolvem pessoas com AIDS. Fato este que deve 

ser visto como estímulo para aumentar as pesquisas na área, diante da grande 

importância desses estudos. Podem-se mencionar alguns estudos encontrados, 

como: Acurácia na inferência de diagnósticos de enfermagem de pacientes com 

insuficiência cardíaca; Troca de gases prejudicada: acurácia das características 

definidoras em crianças com infecção respiratória aguda; Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas: acurácia dos indicadores clínicos em crianças asmáticas. 

A partir do reconhecimento da necessidade de pesquisas sobre acurácia 

diagnóstica, destaca-se a importância da precisão do raciocínio clínico e do 

julgamento diagnóstico para a melhoria da assistência de enfermagem. Tudo isto 
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culmina na atenção de enfermagem direcionada às reais necessidades do paciente 

com AIDS com falta de adesão ao tratamento antirretroviral. 
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7 CONCLUSÃO 

De acordo com os objetivos propostos neste estudo, identificou-se elevada 

frequência do diagnóstico Falta de Adesão, bem como dos seus indicadores clínicos 

na amostra estudada.        

Todos os indicadores clínicos apresentaram associação estatisticamente 

significativas com o referido diagnóstico. Destaca-se que a presença dos 

indicadores comportamento de falta de adesão, falta a compromissos agendados e 

falha em alcançar os resultados aumenta as chances da ocorrência desse 

diagnóstico nessa clientela.  

No que se refere à acurácia, o indicador clínico que apresentou maior 

sensibilidade foi Falta a compromissos agendados. Em relação ao mais específico, 

sobressaiu-se Comportamento de falta de adesão.  

Ademais, conjuntamente, os indicadores comportamento de falta de adesão, 

falta a compromissos agendados e falha em alcançar os resultados foram 

identificados no modelo da regressão logística como as características preditoras 

com maior significância para a identificação do Diagnóstico de Enfermagem Falta de 

Adesão. 

A característica que isoladamente e em conjunto que mais se destacou neste 

estudo foi o comportamento de falta de adesão, em virtude da alta prevalência na 

amostra, por apresentar a maior razão de prevalência, pelo valor alto de 

especificidade e por ser considerado, conforme demonstrado por meio da regressão 

logística, uma característica preditora importante para a ocorrência do diagnóstico.  

Logo, destaca-se que o estudo confirma a hipótese defendida inicialmente de 

que a falta de adesão ao tratamento antirretroviral é comum em pacientes com AIDS 

e há indicadores clínicos inseridos nesse diagnóstico que predizem com exatidão 

sua ocorrência e aumentam a chance de o diagnóstico estar presente.  

Portanto, em virtude da alta frequência do diagnóstico Falta de Adesão nesta 

clientela, e destacando-se os indicadores mais acurados, os enfermeiros envolvidos 

no cuidar de tais pacientes devem buscar estratégias de identificação do 

diagnóstico, bem como em intervenções que busquem prevenir e/ou debelar a 

ocorrência de tal diagnóstico. Além disso, ao traçarem o diagnóstico estudado para 

a clientela pesquisada devem considerar quais foram as características definidoras 

destacadas neste estudo para a ocorrência do diagnóstico Falta de Adesão. 
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Foi possível concluir que a identificação de indicadores clínicos de forma 

acurada permitiu uma boa predição do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão 

em pessoas vivendo com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, contribuindo 

para que o enfermeiro desenvolva de forma precoce estratégias para a promoção da 

adesão ao uso dos antirretrovirais. 

Por fim, conclui-se que pesquisas envolvendo a acurácia diagnóstica 

fornecem aos enfermeiros o conhecimento sobre os indicadores clínicos mais 

acurados, auxiliando-os no processo de inferência diagnóstica, de modo a permitir 

maior segurança na escolha dos diagnósticos de enfermagem. Nesta investigação, 

os resultados identificados apontaram quais características definidoras foram as 

mais sensíveis e específicas, para o estabelecimento do diagnóstico Falta de 

Adesão na clientela estudada.  

Como dificuldades encontradas no desenvolvimento da presente 

investigação, cita-se a carência de estudos sobre a acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico em tela na clientela investigada. 

Como limitação da pesquisa, destaca-se a dificuldade para a caracterização 

das definições conceituais e operacionais das características definidoras 

relacionadas ao diagnóstico estudado, as quais não se apresentaram claramente 

definidas pela literatura, entrave que pode prejudicar a fidedignidade dos dados 

coletados no que tange a mensuração dessas. Desse modo, propõe-se, ainda, 

investigar, em pesquisas futuras, à validação das definições conceituais e 

operacionais das características do diagnóstico Falta de adesão. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pacientes  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Este é um convite para você participar de uma pesquisa que tem como título: 

“ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO COM AIDS”, 

realizada pela aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte Mayara Mirna do Nascimento Costa – Matrícula 

2014109910, e coordenada pelo Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).   

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento antirretroviral em 

pessoas com AIDS. Para isso, contamos com seu apoio para que sejam realizados 

uma entrevista e um exame físico, além de permitir utilizar seu prontuário para retirar 

alguma informação sobre o seu tratamento atual ou sobre sua doença. A nossa 

conversa durará mais ou menos uma hora. A entrevista pretende verificar como se 

encontra a sua saúde e identificar quais os problemas que você tem, e inclui dados 

pessoais, dados relacionados aos seus hábitos de vida, ao seu estado de saúde e 

às mudanças ocorridas com a sua doença.  

Caso concorde participar desta pesquisa, faremos algumas perguntas sobre 

como se sente, se teve alguma infecção no último ano, há quanto tempo descobriu 

que tinha AIDS, o que isto modificou em sua vida, e questões sociais como: 

profissão, filhos, religião, atividades diárias que consegue fazer sozinho(a); como 

andam a alimentação, sono, conforto, bem-estar, urina, fezes, seus cuidados 

consigo e seu conforto. Também iremos examiná-lo(a), avaliando seus olhos, 

ouvidos, boca, coração, pulmão, abdome, braços e pernas. Mediremos sua altura, 

pressão arterial, temperatura, respiração, pulso e peso. Por último, faremos alguns 
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testes para avaliar como andam seu equilíbrio, reflexos, e força para poder saber 

como está o seu estado de saúde. 

Durante a avaliação não existe nada que venha a lhe oferecer desconforto e 

somente farei a entrevista e o exame físico se você aceitar. Os valores avaliados 

serão informados a você. 

A sua participação é voluntária, logo você pode se retirar do estudo, a 

qualquer momento, se assim desejar. Não ocorrendo nenhum gasto para você, e 

também não receberá pagamentos pela participação. Qualquer dúvida relacionada a 

esta pesquisa poderá ser esclarecida com o(a) pesquisador(a). 

As informações coletadas a partir deste estudo serão utilizadas única e 

exclusivamente em caráter científico, e será garantida a sua privacidade. As 

informações coletadas podem ser divulgadas por meio de trabalhos científicos, mas 

a sua identidade será preservada.Os riscos envolvidos com sua participação seriam 

a exposição de dados coletados em seu exame físico e questões sobre a doença, o 

que será minimizado através da seguinte providência: uso de pseudônimo (nome 

fictício) no momento das entrevistas, assegurando o sigilo, como também será 

assegurada a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários.  

Além disso, se, ao relatar alguma experiência relacionada à própria doença, 

ou algum fato ocorrido neste hospital, você se sentir emocionalmente abalado(a), 

será disponibilizado atendimento com a psicóloga da própria instituição, Fernanda 

Lúcia Nascimento Freire, Conselho Regional de Psicologia (CRP): 17/1262, para lhe 

dar apoio emocional e suporte psicológico sem qualquer custo adicional para você 

ou sua família, em uma sala reservada, respeitando sua privacidade e de seus 

familiares. Caso essa situação venha acontecer, a entrevista será interrompida e 

somente após restabelecimento, e se houver desejo de sua parte em continuar 

participando, se dará prosseguimento à coleta de dados. 

Ao participar deste estudo você estará contribuindo no aperfeiçoamento da 

NANDA Internacional, ou seja, um sistema criado e adotado por enfermeiros 

americanos, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize 

diagnósticos para serem usados por profissionais de enfermagem. Sendo assim o 

enfermeiro pode usar a NANDA Internacional para traçar diagnósticos de 

enfermagem, os quais significam as reais necessidades dos pacientes. Os 
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diagnósticos de enfermagem são essenciais para dar continuidade à assistência ao 

paciente e ajudar na comunicação entre os enfermeiros.  

Ao contrário do CID (Código Internacional de Doenças), usado pelos médicos, 

que procura descrever uma doença em si, a NANDA se preocupa em descrever a 

reação do paciente diante da doença. Sendo assim, você estará ajudando na 

identificação das pistas que demonstram que as pessoas com AIDS apresentam o 

diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” ao tratamento antirretroviral.  

Os benefícios diretos ou imediatos para você estão relacionados com a 

melhoria da assistência de enfermagem que está sendo ofertada no ambulatório do 

Hospital Giselda Trigueiro, pois os resultados deste estudo poderão facilitar na 

busca de ações para auxiliar no processo de adesão terapêutica, tornando a 

assistência mais humana, qualificada e direcionada a cada paciente, de forma a ter 

como benefício a melhoria da sua qualidade de vida.  

Você ficará com uma cópia deste documento e toda dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Mayara 

Mirna do Nascimento Costa, no endereço rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 404, 

Apto. 206, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN; CEP: 59151-390, ou pelo telefone 

(084) 99626-7307. E-mail: mayaramnc@gmail.com; ou ao Professor Richardson 

Augusto Rosendo da Silva no endereço Campus Central, S/N – Departamento de 

Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone (084) 

32153615 ou e-mail: rirosendo@yahoo.com.br. 

Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 

1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; fone: 

(084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO 

COM AIDS”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

mailto:mayaramnc@gmail.com
mailto:rirosendo@yahoo.com.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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Participante da pesquisa: 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

Pesquisador responsável: 

Nome:  Richardson Augusto Rosendo da Silva 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

End. Profissional: Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Lagoa Nova; 

Natal/RN, CEP: 59072-970 

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, 

CEP 59.078-970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE B – Carta-convite – Avaliação dos Instrumentos  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO EM ENFERMAGEM 

 

Prezado(a) enfermeiro(a), 

Eu, Mayara Mirna do Nascimento Costa, Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem (UFRN), Matrícula 2014109910, estou desenvolvendo 

uma pesquisa intitulada “ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO 

COM AIDS”, sob a orientação do Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

Venho, por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo, na 

qualidade de especialista para avaliar um instrumento de anamnese e exame físico 

para pessoas vivendo com AIDS.  

O estudo possui como objetivo geral: Avaliar a acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” ao tratamento 

antirretroviral em pessoas com AIDS. Já os objetivos específicos serão: Identificar a 

prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento 

antirretroviral e de seus indicadores clínicos em adultos com AIDS; Determinar a 

sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos positivo e negativo dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento 

antirretroviral em adultos com AIDS. 

Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) que está em anexo e encaminhe a resposta de concordância 

com o estudo, assim como o TCLE assinado. 

Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo.   

 Estamos no aguardo de sua resposta, e  desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Natal, __/__/__ 
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Mayara Mirna do Nascimento Costa 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Endereço: Rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 404, Apto. 206,  

Nova Parnamirim, Parnamirim/RN;  
CEP: 59151-390,  telefone (084) 99626-7307. 

mayaramnc@gmail.com 
 

 

Richardson Augusto Rosendo da Silva 

Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Orientador da pesquisa 

Endereço: Campus Central, S/N – Departamento de Enfermagem, 
 Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN – Brasil, telefone (084) 32153615 

rirosendo@yahoo.com.br  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Validação do 

Instrumento por Especialistas  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Este é um convite para você participar de uma pesquisa que tem como título: 

“ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO COM AIDS”, 

realizada pela aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte Mayara Mirna do Nascimento Costa – Matrícula 

2014109910, e coordenada pelo Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” ao tratamento antirretroviral em 

pessoas com AIDS. Para isso identificarei a prevalência das características 

definidoras em pacientes com AIDS em tratamento antirretroviral, bem como 

verificarei a associação estatística entre o diagnóstico estudado e suas 

características. Para, por fim, mensurar a acurácia desses indicadores.  

Para tanto, serão realizados anamnese e exame físico nos pacientes 

mediante auxílio de instrumentos de pesquisas, os quais foram adaptados. Nesse 

sentido, a finalidade da sua participação é realizar a validação de conteúdo e 

aparência dos instrumentos de anamnese e exame físico. 

Sua participação, portanto, é fundamental para que se possa melhorar a 

assistência dos pacientes com AIDS. Além de contribuir para a realização de 

pesquisas envolvendo a sistematização do cuidado aos pacientes com AIDS 

Sua colaboração é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isto lhe traga nenhum 

prejuízo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 
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identificado em nenhum momento. 

Ademais, você receberá o resumo do projeto e um instrumento destinado à 

realização da anamnese nos clientes, e outro para realização do exame físico. O 

material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando a partir da data 

de assinatura do Termo de Consentimento, e poderá ser entregue via correio 

eletrônico.   

Você ficará com uma cópia deste documento e toda dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Mayara 

Mirna do Nascimento Costa, no endereço rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 404, 

Apto. 206, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN; CEP: 59151-390, ou pelo telefone 

(084) 99626-7307. E-mail: mayaramnc@gmail.com ou ao Professor Richardson 

Augusto Rosendo da Silva no endereço Campus Central, S/N – Departamento de 

Enfermagem, Lagoa Nova – Natal, 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone (084) 

32153615 ou e-mail: rirosendo@yahoo.com.br 

Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 

1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; fone: 

(084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO 

COM AIDS” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

        

Participante da pesquisa: 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

 Pesquisador responsável: 

Nome:  Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:mayaramnc@gmail.com
mailto:rirosendo@yahoo.com.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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End. Profissional: Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Lagoa Nova; 

Natal/RN, CEP: 59072-970 

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, 

CEP 59.078-970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE D – Carta-convite – Diagnosticadores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO EM ENFERMAGEM 

 
 
Prezado(a) enfermeiro(a), 

Eu, Mayara Mirna do Nascimento Costa, Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem (UFRN), Matrícula 2014109910, estou desenvolvendo 

uma pesquisa intitulada “ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO 

COM AIDS”, sob a orientação do Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

 Venho, por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo, na 

qualidade de especialista/juiz em diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional.  

 O estudo possui como objetivo geral: Avaliar a acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” ao tratamento 

antirretroviral em pessoas com AIDS. Já os objetivos específicos serão: Identificar a 

prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento 

antirretroviral e de seus indicadores clínicos em adultos com AIDS; Determinar a 

sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos positivo e negativo dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão ao tratamento 

antirretroviral em adultos com AIDS. 

 Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) que está em anexo e encaminhe a resposta de concordância 

do estudo, assim como o TCLE assinado. 

 Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo.   

 Estamos no aguardo de sua resposta, e  desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Natal, __/__/__ 
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Mayara Mirna do Nascimento Costa 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Endereço: Rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 404, Apto. 206,  

Nova Parnamirim, Parnamirim/RN;  
CEP: 59151-390,  telefone (084) 99626-7307. 

mayaramnc@gmail.com 
 

 

Richardson Augusto Rosendo da Silva 

Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Orientador da pesquisa 

Endereço: Campus Central, S/N – Departamento de Enfermagem, 
 Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN – Brasil, telefone (084) 32153615 

rirosendo@yahoo.com.br  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mayaramnc@gmail.com
mailto:rirosendo@yahoo.com.br
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APÊNDICE E– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Diagnosticadores  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Este é um convite para você participar de uma pesquisa que tem como título: 

“ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS VIVENDO COM AIDS”, 

realizada pela aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte Mayara Mirna do Nascimento Costa – Matrícula 

2014109910, e coordenada pelo Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” ao tratamento antirretroviral em 

pessoas com AIDS. Para isso identificarei a prevalência das características 

definidoras em pacientes com AIDS em tratamento antirretroviral, bem como 

verificarei a associação estatística entre o diagnóstico estudado e suas 

características. Para, por fim, mensurar a acurácia desses indicadores.  

Para tanto, serão realizados anamnese e exame físico nos pacientes 

mediante auxílio de instrumentos de pesquisas, os quais foram adaptados. Nesse 

sentido, a finalidade da sua participação é o julgamento da presença ou ausência do 

diagnóstico em questão. Caso aceite participar da pesquisa, você receberá via 

correio eletrônico planilhas, contendo uma lista das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão para realização desse julgamento.  

Sua participação, portanto, é fundamental para que se possa melhorar a 

assistência dos pacientes com AIDS. Além de contribuir para a realização de 

pesquisas envolvendo a sistematização do cuidado aos pacientes com AIDS. 

Sua colaboração é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isto lhe traga nenhum 

prejuízo. 
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. 

Ademais, você receberá o resumo do projeto e um protocolo com as 

definições operacionais dos indicadores clínicos a fim de facilitar o julgamento 

proposto. O material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando a 

partir da data de assinatura do Termo de Consentimento, e poderá ser entregue via 

correio eletrônico.   

Você ficará com uma cópia deste documento e toda dúvida que tiver a 

respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Mayara 

Mirna do Nascimento Costa, no endereço rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 404, 

Apto. 206, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN; CEP: 59151-390, ou pelo telefone 

(084) 99626-7307. E-mail: mayaramnc@gmail.com. Ou ao Professor Richardson 

Augusto Rosendo da Silva, no endereço Campus Central, S/N – Departamento de 

Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone (084) 

32153615 ou e-mail: rirosendo@yahoo.com.br. 

Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus Universitário, CP 

1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; fone: 

(084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS 

DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FALTA DE ADESÃO EM PESSOAS 

VIVENDO COM AIDS”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

       Participante da pesquisa: 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

 Pesquisador responsável: 

Nome:  Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:mayaramnc@gmail.com
mailto:rirosendo@yahoo.com.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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End. Profissional: Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Lagoa Nova; 

Natal/RN, CEP: 59072-970 

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, 

CEP 59.078-970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-3135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE F– CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO EM ENFERMAGEM 

 

PARTE 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

SEXO:  ( ) Masculino ( ) Feminino 

 

IDADE: 

 

TEMPO DE EXERCICÍO PROFISSIONAL:   

 

TITULAÇÃO: 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

OCUPAÇÃO ATUAL:  

 

TEMA DA MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO (CASO POSSUA): 

 

TEMA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (CASO POSSUA): 

 

TEMA DA TESE DE DOUTORADO (CASO POSSUA):  

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO USO DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

(CASO POSSUA):  

 

SITUAÇÃO DE USO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: 

 

Responda às seguintes questões:  
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1- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na 

temática Diagnósticos de Enfermagem? Se sim, quais as terminologias utilizadas? 

 

2- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na 

temática Tratamento Antirretroviral? Se sim, quantos? 

 

3- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo 

envolvendo Terminologias e Tratamento Antirretroviral? Se sim, quantos? 

  

4- Participa ou participou de projetos de pesquisa que envolve/envolveu a temática 

Diagnósticos de Enfermagem? Se sim, qual o projeto?  

 

5- Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais?  

 

8- Presta/prestou assistência de enfermagem atuando na área de infectologia/AIDS 

com a utilização de Diagnósticos de Enfermagem?  

 

9- Em sua prática profissional percebeu a necessidade do diagnóstico de 

enfermagem Falta de Adesão? 
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APÊNDICE G – Instrumento de coleta de dados baseado na NANDA Internacional – 
Anamnese  
 
 
        Nome completo: ________________________________________________      

 

1) DADOS GERAIS Data: 1.0 Número de dias de internação*: 

   1.1 Nome (iniciais): 1.2 Data de nascimento:  

1.2.1 Idade (anos): 

1.3 Sexo:    1.(   ) Feminino         2. (   ) Masculino  

1.4 Situação conjugal 1.(   ) Com companheiro(a)       2. (   )Sem companheiro(a) 

1.5 Filhos vivos (em números): 

1.6 Procedência 1.(   ) Capital/RN    2. (   ) Interior/RN   3. (   ) Outros: _________________________ 

1.7 Local de moradia 1. (  ) Área rural 2. (  ) Área urbana  3. (  ) Morador de rua  4. (  ) Instituição 

1.8 Crença religiosa:   1.(   ) Praticante     2. (   ) Não Praticante  

   1.9 Raça 1. (  ) Branca   2.(  ) Parda  3. (   ) Negra  4. (   ) Amarela   5. Outros: _____________ 

1.10 Anos de estudo                                                                         

1.11 Nível de 

escolaridade  

1. (  ) Analfabeto  2. (  ) Ens. Fund. Inc.  3. (  ) Ens. Fund. Comp.  

4. (  ) Ens. Médio Inc.  5. (  ) Ens. Médio Comp. 6. (  ) Ens. Sup. Inc.  

7. (  ) Ens. Sup. Comp. 8. (  ) Pós-Graduação Inc.  9. (  ) Pós-Graduação Comp. 

1.12 Valor da renda familiar (em reais):         1.13 Valor da renda individual (em reais):      

1.14 Situação 

ocupacional 

1.(    )Desempregado     2. (  ) Empregado público  3. (  ) Empregado privado 

4.(   )Aposentado/Beneficiado     5. (  ) Outros: ________________________________ 

2) DADOS CLÍNICOS 

2.15 Ano de diagnóstico da infecção por HIV:            
                                                                     

2.16 Tempo de diagnóstico da infecção por HIV (em meses):                                                       

2.17 Forma de exposição ao HIV: 1. (   ) Sexual   2. (   ) Sanguínea  3. (   ) Transmissão vertical 

2.18 Ano de diagnóstico da AIDS:                                                                                                    

2.19 Tempo de diagnóstico da AIDS (em meses):                  

2.20 Coinfecção com HIV  
nos últimos 12 meses: 
 

 

1. (  ) Não  2. (  ) Sim    
1.20.1 SE SIM, ESPECIFICAR TIPO (ABAIXO): 
1. (  ) HCV 2. (  ) HBV 3. (  ) TB 4. (  ) Sífilis  5. (  ) Doença de Chagas   
6. (  ) HAN 7. (  ) HTLV  8. (  ) Leishmaniose  9. (  ) Paracocciodiodomicose   
10. (  ) Outras: ___________________________________________________ 

2.21 Coinfecção com HIV  
atual*:  
 

1. (  ) Não  2. (  ) Sim    
1.21.1 SE SIM, ESPECIFICAR TIPO (ABAIXO) E 1.21.2 TEMPO (EM MESES): ___ 
1. (  ) HCV 2. (  ) HBV 3. (  ) TB 4. (  ) Sífilis  5. (  ) Doença de Chagas   
6. (  ) HAN 7. (  ) HTLV  8. (  ) Leishmaniose  9. (  ) Paracocciodiodomicose   
10. (  ) Outras: ___________________________________________________ 

 2.22 Infecção oportunista 
 nos últimos 12 meses: 

 
 

1. (  ) Não  2. (  ) Sim    
1.22.1 SE SIM, ESPECIFICAR: 
1. (  ) Candidíase orafágica  2.(  ) Candídiase esofágica  3. (  ) Criptococose 
4. (  ) NTX  5. (  ) Toxoplasmose 6. (  ) CMV  7. (  ) Histoplasmose  
8. (  ) Pneumocistose – PCP 9. (  ) Herpes simples   
10. (  ) Outras:___________________________________________________ 

2.23 Infecção oportunista  
atual*:  
 
 

1. (  ) Não  2. (  ) Sim    
1.23.1 SE SIM, ESPECIFICAR: 
1. (  ) Candidíase orafágica  2.(  ) Candídiase esofágica  3. (  ) Criptococose 
4. (  ) NTX  5. (  ) Toxoplasmose 6. (  ) CMV  7. (  ) Histoplasmose  
8. (  ) Pneumocistose – PCP 9. (  ) Herpes simples   
10. (  ) Outras:_________________________________________________ 

2.24 Outras doenças*:              
 

1. (  ) Não      2.  (    ) Sim    
1.24.1 Se sim, quais: _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

2.25 Medicamentos em uso (exceto ARV)*: 
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________ 
 

2.26 ARV em uso*: 
 

1. (  ) Não      2.  (    ) Sim    
1.26.1 SE NÃO, JUSTIFICAR MOTIVO: _________________________________ 
1.26.2 Se SIM, quais (abaixo) e 1.26.3 HÁ QUANTOS TEMPO (EM MESES): ___ 

1.(  ) Tenofovir –TDF + Lamivudina - 3TC     2. (   ) Efavirenz – EFV     

3.  (   ) Zidovudina – AZT + Lamivudina – 3TC     4. (   ) Nevirapina – NVP 

5.  (   ) Abacavir – ABC  + Lamivudina – 3TC    

6. Didanosina – ddL + Lamivudina – 3TC   7. (  ) Lopinavir + Ritonavir (LPV/r) 

8. (   ) Outros: __________________________________________________ 

2.27 Número de comprimidos  
ARV ingeridos por dia*? 

 

2.28 Reação adversa aos ARVs 

nas primeiras semanas de uso? 

 
 

1. (  ) Não      2.  (    ) Sim    

1.27.1 Se sim, quais: 

1. (  ) Náusea  2. (  ) Diarreia  3. (  ) Vômitos  4.(  ) Dor abdominal  

 5. (  ) Anemia 6. (  ) Neutropenia  7. (  ) Dislipidemias 8. (  ) Alterações no sono  

 9.  (   ) Cefaleia  10. (  )  Dificuldade de concentração  

11. (  ) Hiperglicemia 12.(   ) Exantema (lesão na pele) 

13. (   ) Outras: ____________________________________________________ 

2.29 Reação adversa aos ARVs 

atual*? 

1. (  ) Não      2.  (    ) Sim    

1.28.1 Se sim, quais: 

1. (  ) Náusea  2. (  ) Diarreia  3. (  ) Vômitos  4.(  ) Dor abdominal  

 5. (  ) Anemia 6. (  ) Neutropenia  7. (  ) Dislipidemias 8. (  ) Alterações no sono  9.  

(   ) Cefaleia  10. (  )  Dificuldade de concentração  

11. (  ) Hiperglicemia 12.(   ) Exantema (lesão na pele)  13. (   ) Lipodistrofia  

14. (   ) Outras: __________________________________________________ 

   2.30 Vacinação em dia?  (   ) Não  (   ) Sim    1.30.1 SE NÃO, QUAIS ESTÃO ATRASADAS? ___________________ 

2.31 Número de internações nos últimos 12 meses: 

2.32 Motivo das internações anteriores:  

2.33 Motivo da internação atual*: 

  2.34 Queixa principal: 1. (  ) Não      2.  (    ) Sim    1.33.1 SE SIM, QUAL(IS): ______________________________ 

 3.Sobre tratamento 

3.1 O que o(a) senhor(a) faz para melhorar seu estado de saúde?   1.(    ) Usa medicações    

2.(   ) Alimenta-se de forma saudável  3.(   ) Atividade física  4.(   ) Outras: ______________________________ 

3.2 Já esqueceu de tomar os medicamento ARV?  1.(  ) Não 2.(  ) Sim   

 2.2.1 SE SIM, POR QUANTO TEMPO?   

1.(   ) 01 a 06 dias   2.(   ) 01 semana 3.(   ) 01 mês  4.(  ) Mais de 01 mês 

3.3 Já abandonou o tratamento? 1.(  ) Não 2.(  ) Sim   

3.3.1 SE SIM: QUANTAS VEZES?  

1.(   ) 01 vez   2.(  ) 02 vezes 3.(  ) 03 vezes  4.(  ) Mais de 03 vezes 

3.3.2 SE SIM, POR QUAL MOTIVO? __________________________________________________________ 

3.4 Alguma vez não recebeu os medicamentos ARVs? 

1.(   ) Nunca aconteceu  2. (   ) 01 vez   3.(   ) 02 vezes 4.(   ) 03 vezes  5.(  ) Mais de 03 vezes 

3.4.1 SE SIM, POR QUAL MOTIVO? ___________________________________________________________ 

3.5 Alguma vez deixou de comparecer às consultas de rotina? 

1.(   ) Nunca  2. (   ) 01 vez   3.(   ) 02 vezes 4.(   ) 03 vezes  5.(  ) Mais de 03 vezes 

3.5.1 SE SIM, POR QUAL MOTIVO? __________________________________________________________ 

3.6 Alguma vez deixou de realizar os exames de rotina? 

1.(   ) Nunca   2. (   ) 01 vez   3.(   ) 02 vezes 4.(   ) 03 vezes  5.(  ) Mais de 03 vezes 

3.6.1 SE SIM, POR QUAL MOTIVO? _____________________________________________________ 

3.7 Existe dificuldade de acesso para comparecer ao serviço de saúde? 1.(   ) Não  2.(   ) Sim 

3.8 Existe hábito de: 

3.8.1. Consumir álcool 1. (  ) Não 2. (  ) Sim   Se sim: 2.7.1.1 Frequência (por semana):___ 2.7.1.2 Tempo (em 
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meses):___  

3.8.2. Fumar:  1.( ) Não  2.(  ) Sim   Se sim: 2.7.2.1 Tipo:___________ 2.7.2.2 Frequência(por dia):_______ 

3.7.2.3 Tempo (meses): _______ 

3.8.3. Consumo de drogas ilícitas:  1.( ) Não  2.(  ) Sim   Se sim: 2.7.3.1 Tipo:______________ 

  3.8.3.2 Frequência (por semana): _____ 2.7.3.3 Tempo (meses): _____ 

3.8.3.4 Se usuário de drogas ilícitas injetáveis, tem acesso gratuito a seringas e agulhas no serviço de saúde? 

 1.(  ) Não 2.(  ) Sim    

3.9 Ex-usuário de: 

3.9.1. Álcool: 1. (  ) Não  2.(   ) Sim   Se sim:  2.8.1.1 Tempo (em meses):________  

3.9.2 Tabaco: 1.( ) Não  2.(  ) Sim   Se sim: 2.8.2.1 Tempo(meses): ______  

3.9.3 Drogas ilícitas:  1. ( ) Não  2.(  ) Sim   Se sim: 2.8.3.1 Tempo(meses): ______ 2.8.3.2 Tipo:______________ 

 

4.1 Sente fé?   1.(   ) Não  2.(   ) Sim 

4.2 Você acha que a fé ajuda você a enfrentar os problemas?   1.(   )Não         2.(   )Sim  

 11.2.1 JUSTIFIQUE: ________________________________________________________________ 

  4.3 Você tem planos/metas para o futuro? 1.(   )Não         2.(   )Sim 

   11.3.1 SE SIM, QUAIS? ______________________________________________________________ 

 

* NS (99): Não soube responder          NRP (888): Não registrado no prontuário           NA (7777): Não se aplica                   

NAV (66666): Não 

Instrumento adaptado de Faria (2012) e Lira (2005) 
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Miniexame do Estado Mental (FOSTEIN; FOSTEIN; MCHUGH, 1975) 

1. Orientação sobre a data: dia ( ); mês ( ); ano ( ); dia da semana ( ); manhã ( ); tarde ( )  

2. Orientação local: país ( ); estado ( ); cidade ( ); instituição ( ) 

3. Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o paciente 

repetir): janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

4. Atenção e cálculo (diminuir 7 de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente para soletrar a 

palavra MUNDO de trás para frente):  

93 ( ), 86 ( ), 79 ( ), 72 ( ), 65 ( ) ou O ( ), D ( ), N ( ), U ( ), M ( ) 

5. Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras ditas no item 3): 

Janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

6. Linguagem (apontar para dois objetos e perguntar o que é): ( ); ( ) 

7. Repetição (faça o paciente repetir “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “nem aqui, nem ali, 

nem lá”): Repetição correta na 1ª tentativa ( ) 

8. Comando verbal (peça ao paciente para repetir suas ações: pegue um pedaço de papel, 

dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa): Pegar o papel ( ); dobrar ao meio ( ) e colocar sobre 

a mesa ( ) 

9. Comando escrito (escreva no papel “feche os olhos”): Fechou os olhos ( ) 

10. Escrita (Peça ao paciente que escreva uma frase. Esta deve apresentar sujeito, verbo e 

deve fazer sentido): Sentença com sujeito + verbo + sentido ( ) 

11. Copiar o mesmo desenho que o entrevistador desenhou. No caso, a interseção de dois 

pentágonos ( ) 

TOTAL (máximo de 30 pontos): 
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APÊNDICE H – Instrumento de coleta de dados com pacientes – Exame físico 

 

1) EXAME FÍSICO GERAL  

1.1 Estado geral:  1.(    ) Bom       2.(    ) Regular       3.(   )Grave  

1.2 Oxigenação:  1.(    ) Ar ambiente  2. (    ) Oxigenioterapia    

1.2.1 Se oxigenioterapia, especificar dispositivo: 

   1.(  ) CN  2. (  ) MV 3. (   )  NBZ   4. (  ) CPAP   5. (  ) BiPAP  6. (    ) VM    7. (   ) Outra: ____________ 

1.3 Nível de consciência:    1.(    ) Consciente   2.(   ) Inconsciente       

1.4 Estado nutricional (IMC):   1.(   ) Baixo peso   2. (   ) Normal    3. (   ) Sobrepeso  4. (   ) Obesidade 

I 

5. (   ) Obesidade II     6. (   ) Obesidade extrema  

1.5 Tipo morfológico:  1.(     ) Brevilíneo    2. (     ) Normolíneo     3.(     ) Longilíneo  

   1.6 Presença de lipodistrofia?  1. (  ) Não  2. (  ) Sim    

  1.6.1 Se sim, especificar local(is):  

   1.(   ) Face  2. (   ) Giba  3. (  )  Abdominal    4. (   ) MMSS  5. (  ) MMII  6. (  ) Outros: ______________ 

1.7 Movimentação: 1.(  ) Deambula  sem ajuda 2.(  ) Deambula com ajuda  3.(  ) Claudica  

4.(    ) Não deambula 

1.8 Movimento: 1.( ) Normal 2.( ) Não coordenado  3.(  ) Lento  4. (  ) Outro:____________________ 

1.9 Pele/mucosa:  1.(    ) Corada   2.(    ) Pálida   3.(    ) Mucosa desidratada  4. (   ) Cianose    

5.(   ) Icterícia   6.(   ) Anasarca  7. (   )  Integridade da pele prejudicada     8.(  ) Úlcera por pressão       

9. (   ) Turgor cutâneo diminuído  10. Outras: 

_______________________________________________ 

- Higiene:   

 1.10  Higiene oral:  1. (    ) Adequada       2. (   ) Deficitária 

 1.11  Higiene corporal:  1. (    ) Adequada     2. (    ) Deficitária     

2) SINAIS VITAIS E ANTROPOMETRIA 

2.1 Pressão arterial:__________/___________mmHg Membro: 2.2 Pulso:________bat/min 

2.3 Respiração:_________rpm  2.4 T:_______
o
C        2.5 FC:_____________bat/min 

2.6 CA: ____cm 2.7 Peso:___kg  2.8 Altura:____cm   2.9 IMC:____kg/m2     

3) EXAME DOS SEGMENTOS  

Cabeça 
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3.1 CRÂNIO: 1. (   ) Normal       2. (    ) Tumores      3. (   )Outros:__________________________ 

3.2 OLHOS 

  3.2.1 ALTERAÇÕES:  1. (   ) Não   2. (   ) Sim  

  3.2.1.1 SE SIM, QUAIS: 1. (    ) Lacrimejamento   2.(    ) Hiperemia      3.(    ) Uso de óculos/lentes  

   4.(  ) Pálpebras edemaciadas         5. (    ) Ptose palpebral   6. (   ) Estrabismo   7. (   ) Piscar contínuo  

8.(     ) Outros: ___________________________________________________________________ 

3.2.2 TESTE DE ACUIDADE VISUAL:  3.2.2.1 OD: _____/3.2.2.2 OE:____  

3.2.3: TAV:  1. (   ) Normal   2.(   ) Alterada 

3.2.4 TESTE DOS MOVIMENTOS OCULARES: 1. (  ) Normal  2. (   ) Nistagmo  3. (   ) 

Outros:_________ 

3.3 NARIZ:   1.(  ) Septo central    2.(  ) Septo com desvio lateral    3.(  ) Presença de obstrução   

 4.(    ) Rinorreia    5.(    ) Epistaxe   6.(    ) Dor   7.(    ) Alterações do olfato  8.(     ) Outros: 

______________ 

3.4 SEIOS PARANASAIS: 1.(  ) Indolor    2. (    ) Dor no seio frontal D      3. (    ) Dor no seio frontal E       

   4. (  )  Dor no seio maxilar  D   5.. (   ) Dor no seio maxilar  E    

3.5 BOCA:   1. (   ) Lábios e mucosa oral íntegra  2. (   ) Halitose   3.(   ) Lesões nos lábios/mucosa  

   4.(  ) Língua saburrosa 5. (   ) Candidíase oral  6. (   ) Leucoplasia pilosa   7. (   ) Outros: ___________  

3.6 DENTIÇÃO: 1.(  ) Arcada dentária completa    2.(  ) Arcada dentária incompleta   3.(  ) Uso de 

prótese ou aparelhos ortodônticos  4.(  ) Presença cáries   5. (  ) Outros: _______________________ 

3.7 OUVIDOS:   1.(   ) Acuidade auditiva normal   2.(   ) Acuidade auditiva diminuída  3.(   ) Presença 

de cerume   4.(   ) Otalgia   5.(   ) Otorreia  6.(   ) Linfonodos palpáveis  7. (   ) Outros: 

_________________ 

3.8 PESCOÇO: 1. (    ) Sem alterações  2. (  ) Linfonodos palpáveis  3.(   )Estase jugular a 45 graus  

4. (  ) Outros: ____________________________ 

3.9 TIREOIDE:   1. (    ) Sem alterações  2. (   ) Com alterações  3.9.1 Se alterações, especificar: 

______ 

3.10 CARÓTIDAS:  1. (    ) Batimentos simétricos       2. (   ) Batimentos assimétricos  

Tórax   

3.11 Tipo: 1. (  ) Tórax normal  2. (  ) Tórax escavado  3. (  ) Tórax globoso/barril   

4. (  ) Tórax “peito de pombo” 

3.12 Ausculta pulmonar:    1. (    ) MV     2. (   ) Ruídos Adventícios  
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3.12.1 Se ruídos adventícios, especificar tipo:  

1. (   ) Sibilo    2.(   ) Ronco    3. (   ) Creptos  4. (   ) Outros: ________________________________ 

3.13 Ausculta cardíaca:     1. (    ) BNF    2. (   )Sopros    

Abdome 

 3.14 Tipo:   1. (    ) Plano         2. (   ) Globoso       3. (    ) Escavado   4. (    ) Ascítico 5. (   ) Flácido 

  3.15 Ruídos Hidroaéreos  (RHA): 1.(   ) Presente   2.(   ) Ausente   3.(    ) Hipoativo   4.(    )Hiperativo 

  3.16 Alteração abdominal: 1. (   ) Nenhuma  2. (   ) Dor   3. (   ) Cicatriz cirúrgica 4.(   ) Hepatomegalia   

5.(   ) Esplenomegalia  6. (   ) Distendido    7. (   ) Outra: ____________________________   

Genito-urinário  

3.17 Forma de eliminação urinária:  1. (   ) Espontânea   2. (   ) SVA   3. (   ) SVD    

4. (   ) Dispositivo urinário tipo preservativo  5. (   ) Fralda  6. (   ) Outros:______________________ 

Membros superiores e inferiores  

- MEMBROS SUPERIORES:  

3.18 Força muscular : 1. (   ) Normal   2. (   ) Paresia  3. (   ) Plegia 

3.19 Tipo de musculatura: 1. (   ) Musculatura eutrófica   2. (   ) M. hipotrófica   3. (   ) M.hipertrófica      

3.20: Outras alterações:  1. (   ) Nenhuma  2. (   ) Presença de edemas  3.(    ) Presença de varizes   

4. (   ) Dispositivo venoso  5. (   ) Parestesia   6. (   ) Lesões na pele   7. (   ) Outros: 

_________________   

  - MEMBROS INFERIORES:  

3.21 Força muscular : 1. (   ) Normal   2. (   ) Paresia  3. (   ) Plegia 

3.22 Tipo de musculatura: 1. (   ) Musculatura eutrófica   2. (   ) M. hipotrófica   3. (   ) M.hipertrófica      

3.23: Outras alterações:  1. (   ) Nenhuma  2. (   ) Presença de edemas  3.(    ) Presença de varizes   

4. (   ) Dispositivo venoso  5. (   ) Parestesia   6. (   ) Lesões na pele   7. (   ) Outros: 

_________________   

Exame Neurológico  

- PERCEPÇÃO SENSORIAL:   

3.24 Sensibilidade tátil: 1. (   ) Presente     2.(   ) Diminuída    3. (   ) Ausente  

3.24.1 SE DIMINUÍDA OU AUSENTE, ESPECIFICAR LOCAL: ________________________________ 

3.25 Sensibilidade térmica: 1. (   ) Presente     2.(   ) Diminuída    3. (   ) Ausente 

3.25.1 SE DIMINUÍDA OU AUSENTE, ESPECIFICAR LOCAL: ________________________________ 

3.26 Sensibilidade dolorosa: 1. (   ) Presente     2.(   ) Diminuída    3. (   ) Ausente 
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3.26.1 SE DIMINUÍDA OU AUSENTE, ESPECIFICAR LOCAL: ________________________________ 

                   

4) EXAMES LABORATORIAIS/ 

RADIOGRÁFICOS* 

VALORES 

ENCONTRADOS 

(exame mais 

recente) 

INTERPRETA-

ÇÃO DOS 

RESULTADOS 

1. Normal  

2. Alterado 

DATA DO 

RESULTADO 

 

VALORES DE 

REFERÊNCIA* 

     Ureia  4.1: 4.1.1: 4.1.2: 10-50 mg/dl 

     Creatinina - Soro (Cr)  
4.2: 4.2.1: 4.2.2: 

 

Mulheres: 0,6-0,9 mg/dl 

Homens: 0,8-1,2 mg/dl 

     Potássio – Soro (K)  4.3: 4.3.1: 4.3.2: 3,5-5 mEq/l 

    Hemoglobina (Hg)  
4.4: 4.4.1: 4.4.2: 

 

Mulheres: 12 a 16 g/dl 

Homens: 14 a 17,4 g/dl 

    Hematócrito (Ht)  
4.5: 4.5.1: 4.5.2: 

 

Mulheres: 36 a 48 % 

Homens: 42 a 52% 

    Contagem de plaquetas 4.6: 4.6.1: 4.6.2: 140. 000 - 400.000  

     Leucócitos 4.7: 4.7.1: 4.7.2: 4.000 – 10.000 

Glicemia de jejum   4.8: 4.8.1: 4.8.2: 70-110  

Colesterol total 
4.9: 4.9.1: 4.9.2: 

 

Mulheres:<190mg/dl 

Homens: <205 mg/dl 

   HDL 4.10: 4.10.1: 4.10.2: Maior que 60 mg/dl 

   LDL 4.11: 4.11.1: 4.11.2: Menor que 100 mg/dl 

  Triglicerídios 
4.12: 4.12.1: 4.12.2: 

 

Mulheres: <190mg/dl 

Homens: <180 mg/dl 

  Contagem de LT-CD4 4.13: 4.13.1: 4.13.2: 560-2700 ulas/mm3 

  Carga viral do HIV 4.14: 4.14.1: 4.14.2: Indetectável 

   VDRL  
(Incluir proporção) 

4.15: 

4.15.1: 
4.15.2: Não reativo 

Testes para hepatites virais 

4.16: 4.16.1: 4.16.2: 

 

 

 

Anti-HAV: Negativo 

Anti-HCV: Negativo 

HBsAg: Negativo 

Anti-HBc: Negativo 

  Prova turbeculínica 4.17: 4.17.1: 4.17.2: Menor que 5 mm 

  BAAR 4.18: 4.18.1: 4.18.2: Negativo 

  Outros (especificar)     

    4.19: 4.19.1: 4.19.2:  

    4.20: 4.20.1: 4.20.2:  

    4.21: 4.21.1: 4.21.2:  

             Fonte: Brunner & Suddarth (2012). 
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Pesquisador responsável:_______________________________________________________________      
                        
 * NS (99): Não soube responder          NRP (888): Não registrado no prontuário           NA (7777): Não se aplica        NAV 

(66666): Não avaliado                        

                                                                                                                                                   

  (Instrumento adaptado de Barros et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações do pesquisador:________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Protocolo operacional para realização de exame físico 

 

 

1. Estado geral: Avaliação subjetiva realizada por meio da inspeção geral, na qual 

deve ser avaliada a repercussão da resposta do indivíduo à doença, verificando-se a 

existência de perda de força muscular, perda de peso e estado psíquico do paciente.  

 

2. Nível de consciência: O paciente consciente é aquele que está acordado, alerta, 

que responde adequadamente ao estímulo verbal, que está orientado no tempo e no 

espaço, ao contrário do paciente inconsciente. 

 

3. Estado nutricional: Deverá ser considerado de acordo com o índice de massa 

corporal (IMC), o qual é obtido através do peso (em kg)/altura ao quadrado (em 

metros). 

CLASSIFICAÇÃO IMC 

Baixo peso <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 

Obesidade I 30,0 – 34,9 

Obesidade II 35,0 – 39,9 

Obesidade extrema >39,9 

 

4. Tipo morfológico: Colocar o paciente preferencialmente em pé, para que se faça a 

relação de proporcionalidade entre pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. 

Os parâmetros para classificação poderão ser observados na figura abaixo, em que 

A = brevilíneo, B = normolíneo, C = longilíneo. 
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5. Lipodistrofia: As lipodistrofias são um grupo heterogêneo de desordens do tecido 

adiposo, caracterizadas pela alteração seletiva de gordura de várias partes do corpo. 

Podem ser subdivididas em (BRASIL, 2013): 

- Lipoatrofia: redução da gordura em regiões periféricas, como braços, pernas, face 

e nádegas, podendo acarretar proeminência muscular e venosa relativa; 

- Lipo-hipertrofia ou lipoacumulação: acúmulo de gordura na região abdominal, 

presença de gibosidade dorsal, ginecomastia nos homens e aumento de mamas em 

mulheres e acúmulo de gordura em diversos locais do corpo, como as regiões 

submentoniana e pubiana, etc.; 

- Forma mista: associação de lipoatrofia e lipohipertrofia. 

 

 

 

6. Pressão arterial: Será obtida por meio do aparelho esfigmomanômetro aneroide e 
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estetoscópio. A medida da pressão arterial será realizada conforme preconizam as 

VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO (2010):  

  Certificar se o paciente não: estava com  a  bexiga  cheia,  tinha  praticado  

exercícios físicos há pelo menos 60  minutos, ingerido  bebida alcoólica, café ou 

alimentos e fumado nos 30 minutos anteriores.   

  Manter as pernas do paciente descruzadas e os braços na altura do coração.  

  Deixar o paciente descansar 5 a 10 minutos.  

  Usar manguito de tamanho adequado (bolsa de borracha com largura = 40% e 

comprimento = 80% da circunferência do braço).   

  Palpar o pulso radial e insuflar até  o seu  desaparecimento  para estimar a 

sistólica.  

  Posicionar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial.  

  Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica. Desinflar lentamente.  

  Determinar se a sistólica no  aparecimento  dos sons e  a  diastólica  no  

desaparecimento dos sons.  E os valores não serão arredondados.  

 

7.  Temperatura: O valor da temperatura será obtido através de termômetro de vidro 

com coluna de mercúrio, colocado no centro da axila, sendo solicitado ao paciente  

que  abaixe  o  braço  sobre o  termômetro  e  permaneça  nessa posição durante 5 

minutos.   

 

8.  Frequência respiratória: Será contada com o paciente na posição sentada, onde 

se coloca a mão diretamente no abdome do paciente e se contará o número de 

respirações durante 1 minuto.  

 

9.  Pulso arterial: Será verificado com o paciente deitado ou sentado, com o braço  

ao longo do tórax, com o punho levemente flexionado e a palma voltada para  baixo. 

Colocará as polpas digitais do indicador e médio sobre o pulso; junto ao lado radial, 

comprimirá suavemente contra o rádio para que o pulso torne-se palpável. Após o 

pulso ser sentido, iniciará sua contagem durante um minuto.  

 

10.Frequência cardíaca: Deverá ser verificada no pulso apical durante um minuto. 
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11. Circunferência abdominal: Verificar no ponto médio entre a crista ilíaca e a última 

costela (normalmente, está situado na altura da região umbilical). O paciente deverá 

ficar preferencialmente em pé e sua roupa deverá ficar afastada (BRASIL, 2009). 

 

12.  Peso: Será verificado através do uso de uma balança antropométrica manual de 

adulto. A balança sempre deverá ser aferida antes da medida.  

 

13.  Teste de acuidade visual: A acuidade visual será medida utilizando a Tabela E 

de Snellen, avaliando-se a acuidade de cada olho, separadamente, por meio da 

cobertura ocular alternada, iniciando-se com o olho direito e pedindo para o paciente 

cobrir com a mão o olho esquerdo. O teste deve ser realizado em ambiente com boa 

iluminação e em ambiente silencioso. Deve-se explicar ao paciente como será feito 

o teste, esclarecendo todas as dúvidas, pedindo-se então para ele se sentar. O 

cartaz com a escala de Snellen deve ser fixado na parede de modo que a linha de 

acuidade visual 0,8 a 1,0 fique na altura dos olhos do paciente e a uma distância de 

cinco metros dele. O examinador deve apontar para o optótipo (“letra E”) da tabela 

por meio de um objeto e indagar sobre a posição de abertura da letra E (esquerda, 

direita, para cima ou para baixo) ou pedir para indicar com a mão o sentido de 

abertura da letra E. Pode ser perguntado o sentido de abertura de pelo menos duas 

letras de cada linha e, caso ocorra dificuldade, pode-se aumentar a quantidade. Se 

houver dificuldade do paciente em saber qual o optótipo apontado, podem-se cobrir 

os optótipos vizinhos, utilizando-se um papel de cor única. Se o paciente já usa 

óculos, o teste deve ser feito com eles (BRASIL, 2009). 

TAV.: Considerar-se-ão os seguintes resultados (OMS, 1979):  

- Normal: igual ou superior a 0,8 em qualquer olho. 

- Alterada: igual ou inferior a 0,7 em qualquer olho ou apresentar a diferença de 

duas ou mais linhas entre os dois olhos. 

 

14. Teste de movimentos oculares: Pedir ao paciente para seguir o dedo do 

examinado em movimento, para o lado, para cima e para baixo. Será testado cada 

olho separadamente, ocluindo um de cada vez, sem pressioná-los. 

 

15.  Acuidade auditiva: Serão feitas perguntas ao cliente e se observarão suas 

respostas. Verificará também a resposta do cliente à voz sussurrada.  
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16. Seios paranasais: A verificação da presença de dor será feita mediante 

digitopressão. 

 

17. Intensidade da dor: Será avaliada através da Escala Numérica Visual (ENV). O 

paciente será orientado quanto ao uso da escala; se explicará que a mesma 

encontra-se graduada de zero a dez, sendo o zero indicativo de ausência de dor, e o 

dez indicativo da pior dor imaginável.   

 

18. Percepção sensorial: 

- Sensibilidade tátil: utilizar-se-á uma gaze ou algodão seco comparando um lado do 

corpo com o outro. 

- Sensibilidade térmica: utilizar-se-á uma gaze ou algodão com água fria 

comparando um lado do corpo com o outro.  

- Sensibilidade dolorosa: utilizar-se-á um objeto de ponta romba (ponta da tampa de 

uma caneta) comparando um lado do corpo com o outro. 

As técnicas de mensuração ou avaliação (exceto, pressão arterial, 

circunferência abdominal e acuidade visual) foram baseadas em Barros et al. (2010). 

Os valores dos sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequência 

respiratória e frequência cardíaca) considerados variações normais para adultos 

foram: Temperatura axilar: 36,5 
o
C; Pulso: 60 a 100 batimentos/minuto; Respiração: 

12 a 20 respirações/minuto (POTTER; PERRY, 2009). 

Quadro – Classificação da pressão arterial (>18 anos) 

CLASSIFICAÇÂO SISTÒLICA (mmHg) DIASTÒLICA (mmHg) 

Ótimo <120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica 

isolada 

≥ 140 <90 

Quando as pressões sistólicas e diastólicas situam-se em categorias diferentes, a 

maior deve ser utilizada para a classificação da pressão arterial. 
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Fonte: VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO (2010). 

Adaptado de Lira (2005). 
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APENDICE J - Instrumento para a coleta de dados da inferência diagnóstica pelos 

especialistas (2ª etapa)  

1) Julgue a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem Falta de 

Adesão a partir das características definidoras presentes neste paciente. 

 

Caso 1 P A NA Observação 

Falta de adesão     

Complicação relativa ao desenvolvimento     

Comportamento de falta de adesão     

Exacerbação de sintomas     

Falha em alcançar os resultados     

Falta a compromissos agendados     

 

 


