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RESUMO

SILVA, R. T. S. Estratégias de enfrentamento de pessoas vivendo com AIDS frente à
situação da doença. 101 fls. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,
[2014].

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), considerada na atualidade uma doença
de caráter crônico devido ao advento do tratamento com antirretrovirais (TARV), traz aos
indivíduos que vivem com essa doença dificuldades relacionadas à convivência social e à
adaptação à nova condição clínica e às rotinas impostas pelo tratamento. Essa realidade causa
forte impacto na vida dessas pessoas que, no intuito da superar tais obstáculos, utilizam
estratégias de enfrentamento, o Coping. Nesse contexto, objetivou-se neste estudo caracterizar
o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida de pessoas vivendo com AIDS e
analisar as estratégias de enfretamento utilizadas frente à situação da doença, segundo
variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de vida. Trata-se de um estudo transversal com
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 331 pessoas cadastradas no ambulatório
do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), situado em Natal/RN, que possuíam agendamento para
consulta médica ambulatorial no período de janeiro a agosto de 2014. A pesquisa obteve
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), nº
16578613.0.0000.5537. A coleta de dados foi realizada através de entrevista estruturada e do
Inventário de Estratégias de Enfrentamento de Folkman e Lazarus (IEEFL). Os dados da
caracterização social demonstraram predominância de homens (52%), jovens (42%), procedentes
da capital (58%), cor parda (53%), solteiro (56%), heterossexuais (79%), pobres (68%). Em
relação aos aspectos clínicos, verificou-se que a maioria realizou o primeiro exame anti-HIV
há menos de cinco anos (60%), tiveram sinais e sintomas da AIDS antes do exame (90%),
foram internados (90%), iniciaram o TARV há menos de cinco anos (60%), julgam ter bom
conhecimento sobre a doença (75%) e acreditam que sua saúde melhorou (92%).
Relativamente aos hábitos de vida, evidenciou-se que a maioria não consumem álcool (71%),
não fumam (88%) e não usam drogas ilícitas (92%) e nunca usaram preservativos antes do
diagnóstico (62%) e apenas 192 (58%) usam o códon atualmente. No que se refere ao Coping
houve maior referência dos modos focados na emoção, embora a resolução de problema tenha
sido o segundo mais frequente. Os escores médios das mulheres, dos trabalhadores, dos
religiosos e dos que nunca abandonaram o tratamento foram mais elevados para todos os
fatores. Ter companheiro, morar com familiares e apoio no tratamento apresentaram maiores
escores médios para vários fatores, coincidindo no confronto, afastamento e suporte social.
Quanto ao lazer e a prática de exercícios físicos, também predominou os modos focados na
emoção assim como foi observado na correlação entre o tempo de tratamento, escolaridade e
renda familiar e os fatores do IEEFL, embora com intensidade fraca. O perfil da população
estudada confere com as características nacionais, sugerindo feminilização, interiorização,
pauperização, heterossexualização, aumento da contagem de células CD4 e redução da carga
viral durante o tratamento e a manutenção de hábitos de vida saudáveis. As estratégias de
enfrentamento mais utilizadas foram as focadas na emoção. Nesse contexto, entende-se que a
identificação dessas estratégias pode facilitar o planejamento da assistência, favorecendo a
adaptação dessas pessoas aos estressores frente à situação da doença.

Descritores: Adaptação Psicológica; Perfil de Saúde; Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida; HIV; Enfermagem.
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ABSTRACT

SILVA, R. T. S. Estratégias de enfrentamento de pessoas vivendo com AIDS frente à
situação da doença. 101 fls. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,
[2014].

The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), considered today one chronic nature of
the disease due to the advent of antiretroviral therapy (TARV), brings to individuals living
with this disease, difficulties related to social interaction and adaptation to new physical
condition and the routines imposed by the treatment. This reality has a strong impact on the
lives of these people in order of overcoming them use coping strategies, Coping. In this
context, the aim of this study was to characterize the epidemiological, clinical and life habits of
people living with AIDS and analyze the coping strategies used with the situation of the
disease, according to sociodemographic, clinical and life habits. This is a cross-sectional study
with a quantitative approach. The sample consisted of 331 people registered at the clinic of the
Hospital Giselda Trigueiro (HGT), located in Natal / RN, who had scheduling for outpatient
medical consultation from January to August 2014. The study was approved by the Ethics
Committee the Federal University of Rio Grande do Norte with the Presentation of Certificate
for Ethics Assessment (CAAE), paragraph 16578613.0.0000.5537. The data of social
characterization showed predominance of men (52%), young people (42%) coming from the
capital (58%), mulatto (53%), single (56%), heterosexual (79%), poor (68 %). With regard to
clinical aspects it has been found that most held the first HIV testing for less than five years
(60%) had signs and symptoms of AIDS before the examination (90%) were hospitalized
(90%) started ART for less than five years (60%) believe they have good knowledge of the
disease (75%) and believe that their health has improved (92%). For lifestyle, it became clear
that most do not consume alcohol (71%), do not smoke (88%) and do not use illicit drugs
(92%) and never used condoms before diagnosis (62%) and only 192 (58%) use the currently
codon. With regard to the reference was higher coping focused modes of emotion, although the
problem solving has been the second most common. The mean scores of women, workers,
religious and never abandoned the treatment were higher for all factors. Having a partner,
living with family members and support in the treatment had higher average scores for various
factors, coinciding in the confrontation, withdrawal and social support. As for the leisure and
physical exercise also dominated the modes focused on emotion as was seen in the correlation
between the time of treatment, education and family income and IEEFL factors, although with
low intensity. The profile of the study population confers with national characteristics,
suggesting feminization, internalization, pauperization, heterosexual, increased CD4 cell count
and viral load reduction during treatment and maintaining healthy lifestyle habits. Coping
strategies used were more focused on emotion. In this context, it is understood that the
identification of these strategies can facilitate care planning, encouraging such persons to adapt
to stressors with the situation of the disease.

Descriptors: Adaptation, Psychological; Health Profile; Acquired Immunodeficiency
Syndrome; HIV; Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

A AIDS surgiu em meados da década de 1980 e desde então, por acometer milhares de

pessoas pelo mundo, tem sido considerada um dos maiores problemas de saúde pública da

humanidade. Até o ano de 2012 eram 35,3 milhões de casos e 1,6 milhões de mortes

relacionadas à doença no mundo (WHO, 2013).

No Brasil, o número de casos de AIDS identificados pelo Ministério da Saúde (MS)

entre 1980 e 2013 foi 686.478, com uma média crescente de 37.446. Nos últimos 10 anos, a

taxa de detecção foi de 20,2 casos para 100.000 habitantes e 265.698 óbitos declarados

relativos a essa síndrome (BRASIL, 2013 a).

Quando a epidemia apontou em terras brasileiras, era basicamente restrita às regiões

metropolitanas do sudeste e sul do país, com transmissão mais comum entre homens que

fazem sexo com homens (HSH), entre os que realizaram transfusão sanguínea e entre usuários

de drogas injetáveis (UDI) (BRASIL, 2009).

Ao longo dos 30 anos após a descoberta dessa doença, o perfil da população

soropositiva vem sofrendo alterações. Embora as regiões Sudeste e Sul ainda possuam um

maior número absoluto de casos por ano de diagnóstico do HIV, no período de 2003 a 2012,

ele vem mantendo-se estabilizado e também houve redução na taxa de detecção do vírus em

18,6% e 0,3%, respectivamente. No que tange às regiões Norte e Nordeste, o número absoluto

de casos por ano de diagnóstico do HIV vem aumentando, como também a taxa de detecção,

crescendo 92,7% e 62,6%, respectivamente (BRASIL, 2013 a).

Outras características importantes no perfil atual são: o processo de feminilização da

doença, o que significa crescimento do número de casos entre mulheres (FELIX; CEOLIM,

2012); a heterossexualização, já que o número de pessoas HIV positivas que se declaram

heterossexuais tem se tornado maior (BARBOSA JÚNIOR et al., 2009); a pauperização, ou

seja, progressão de casos entre pessoas com baixa renda e pouca escolaridade (CASTRO et

al., 2013); além da ascensão entre jovens de 15 a 24 anos, adultos com mais de 50 anos

(BRASIL, 2013 a) e nas cidades menos urbanizadas (SOUZA et al., 2013).

O tratamento oferecido para controlar a AIDS pode estar relacionado a tais

modificações no perfil da população HIV positivo, pois o Tratamento Antirretroviral

Altamente Ativo (TARV) tem provocado a reconstrução do sistema imunológico e a redução

de doenças secundárias e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida e aumentando a
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sobrevida dessas pessoas (BRASIL, 2009; FELIX; CEOLIM, 2012; FERNANDES et al.,

2009).

Considerando os países de média e baixa renda, até 2013, a Organização Mundial de

Saúde (OMS) identificou que 11,7 milhões de pessoas receberam o TARV e de acordo com as

tendências atuais o número aumentará para 15 milhões em 2015 (WHO, 2014). No Brasil, de

718 mil pessoas, aproximadamente, que viviam com HIV/AIDS até 2012, 313 mil estavam

fazendo o tratamento, mais que o dobro desse número em 2002, que era 125 mil (BRASIL,

2013 a).

Sem dúvida, as pessoas soropositivas têm vivido mais, devido ao aumento da adesão

ao TARV, à evolução dos medicamentos utilizados, como também dos exames cada vez mais

precisos (GONTIJO et al., 2013). Tal argumento se fortalece na verificação da redução das

taxas de mortalidade. A OMS levantou, em 2009, que dois milhões de pessoas morreram por

causas relacionadas à AIDS e, em 2013, esse número reduziu para 1,5 milhões (WHO, 2014).

O MS brasileiro também verificou redução de óbitos ligados à doença: em 2003, a taxa de

mortalidade padronizada era algo entre 6,0 e 7,0 óbitos por 100.000 habitantes, reduzindo-se

para 5,5 óbitos por 100.000 habitantes, em 2012 (BRASIL, 2013 a).

Depois do advento do TARV, a AIDS passou a ser considerada uma doença crônica

que, se tratada adequadamente, além de reduzir a mortalidade, também reduz a probabilidade

de adoecimento das pessoas que vivem com o HIV (BRASIL, 2013 a). Portanto, vem

trazendo uma nova perspectiva de futuro para essa população. Entretanto, essa síndrome e as

mudanças cotidianas provocadas pelo tratamento continuam causando sofrimento psíquico e

forte impacto na vida dessas pessoas, devido às barreiras que ainda precisam ser vencidas,

como o estigma e o preconceito (GASPAR et al., 2011), os quais também existem nos

serviços de saúde (ANDRADE et al., 2012); os frequentes distúrbios psicológicos, como a

depressão (HERTEL et al., 2011); prejuízos nos relacionamentos conjugais (SILVA;

MOURA; PEREIRA, 2013); dificuldade de manter o emprego após o diagnóstico e de se

reinserir no mercado de trabalho, culminando em problemas financeiros (FERREIRA et al.,

2011); além das adversidades apresentadas no cotidiano como as reações adversas, períodos

de jejum, grande quantidade de comprimidos ingeridos durante o dia e o medo de revelar o

diagnóstico para outras pessoas (GONTIJO et al., 2013; SANTOS et al., 2011).

No intuito de reduzir o sofrimento psicológico gerado pelas dificuldades relacionadas

ao HIV/AIDS, as pessoas desenvolvem estratégias de enfrentamento da AIDS e do

tratamento, o Coping, que se trata de pensamentos e comportamentos utilizados como forma
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de organizar as demandas internas e externas de um determinado evento ou fator estressor,

para superá-los (FOLKMAN, 2010).

Desse modo, conhecer o perfil da população é fundamental para contextualizar e

facilitar a compreensão e a identificação do Coping, as quais são importantes para os

profissionais de enfermagem e de saúde a fim de auxiliá-los no desenvolvimento de

intervenções de saúde mais coerentes com as reais necessidades dos usuários dos seus

serviços (DAMIÃO et al., 2009).

Diante disso, surgiram os seguintes questionamentos:

• Qual o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida da população

adulta com AIDS e usuária dos serviços de saúde do Hospital Giselda

Trigueiro (HGT)?

• Quais as estratégias de enfrentamento utilizadas por essa população para

enfrentar e melhor conviver com a doença e o tratamento?

• As estratégias de enfretamento diante da situação da doença estão associadas às

variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de vida?

Muitos estudos vêm apresentando o perfil da população HIV positivo nestes 30 anos

desde sua descoberta, entretanto, pouco são aqueles identificados na literatura que abordam as

estratégias de enfrentamento da AIDS e do tratamento utilizadas por essas pessoas. A lacuna

existente sobre o Coping nessa população, portanto, instigou o interesse por essa temática.

Apreender, portanto, as formas de superação do estresse advindo das dificuldades

cotidianas relacionadas à doença e o seu tratamento utilizadas pelas pessoas soropositivas,

pode contribuir com a produção de subsídios para os gestores dos serviços de saúde na criação

de programas e políticas públicas de saúde mais efetivas; dar aporte aos profissionais de saúde

no desenvolvimento de ações de intervenção junto à população alvo no intuito de uma

assistência de saúde consoante às reais necessidades apresentadas, em especial aos

profissionais da equipe de enfermagem, já que estes estabelecem maior contato com essas

pessoas, seja no atendimento hospitalar ou na Atenção Básica; e estimular a sensibilização

dos profissionais de saúde, da comunidade acadêmica e da sociedade em geral quanto às

adversidades que são impostas no cotidiano dessas pessoas.

Assim sendo, o presente estudo teve a pretensão de produzir informações que sejam

úteis às ciências da saúde, aos profissionais de saúde e à população soropositiva para o

desenvolvimento da atenção à saúde mais integral e resolutiva direcionada a essa população;

além de se apresentar como uma fonte de pesquisa para posteriores estudos sobre a temática.
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2 OBJETIVOS

• Caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida de pessoas

vivendo com AIDS;

• Identificar as estratégias de enfretamento de pessoas vivendo com AIDS frente à

situação da doença;

• Analisar as estratégias de enfretamento de pessoas vivendo com AIDS frente à

situação da doença, segundo variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de vida.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

As pessoas infectadas pelo Human Immunodeficiency Virus (HIV) desenvolvem uma

grave disfunção imunológica à medida que esse vírus destrói principalmente os linfócitos T

CD4+ do corpo humano, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como

AIDS, no inglês, Acquired Immune Deficiency Syndrome.  (BRASIL, 2009).

A principal forma de transmissão do HIV é através do contato sexual, embora também

haja a disseminação do vírus através de compartilhamento de agulhas e seringas, transfusão

sanguínea e de mãe para filho, via de transmissão vertical (ALENCAR, 2011).

O indivíduo infectado pelo HIV inicialmente é assintomático devido ao período de

incubação do vírus, tempo decorrente do momento da exposição ao HIV ao surgimento dos

primeiros sinais e sintomas. A fase seguinte, fase aguda ou fase primária, é caracterizada pelo

aumento da carga viral e a redução das células T CD4+, o que resulta em linfadenopatias,

febre, exantema maculopapular pelo corpo, mialgias, entre outros. Então, o sistema imune da

pessoa infectada começa a formar anticorpos anti-HIV, o que retarda a multiplicação viral e

aumenta a quantidade de células T CD4+, período de soroconversão, iniciando a fase de

latência clínica (ALENCAR, 2011).

A fase sintomática inicial começa quando a estabilização da viremia (set point viral)

começa a ser alterada, com a elevação da carga viral e a diminuição na contagem de células T

CD4+, abaixo de 500 células/mm3. Nessa fase, podem surgir linfadenopatia generalizada,

diarreia, febre, astenia, sudorese noturna e perda de peso. Com o agravamento da

imunossupressão, surgem as infecções oportunistas ou as co-infecções, definidoras da AIDS,

as quais são causadas por vírus, como o citomegalovirose, por bactérias, como a tuberculose e

a pneumonia, por fungos, como a candidíase, e por protozoários como a toxoplasmose, além

de surgir tumores como o sarcoma de Kaposi e o linfoma não Hodgkin (BRASIL, 2009).

3.2 A AIDS NO BRASIL E NO MUNDO

A doença foi documentada a primeira vez nos Estados Unidos da América (EUA), na

cidade de Los Angeles/Califórnia, pelo instituto norte-americano Centers for Disease Control

and Prevention (CDC) em 1981. Apesar disso, testes retrospectivos de amostras de soros de

pessoas com hepatite armazenadas em 1979, na mesma cidade, tiveram resultado positivo
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para o HIV. Mais tarde, o CDC identificou como grupos de risco, os homens que fazem sexo

com homens (HSH), os usuários de drogas injetáveis (UDI) e os receptores de transfusão,

como os hemofílicos (COCK; JAFFE; CURRAN, 2011).

Em 1983, os EUA lançaram as primeiras recomendações de prevenção da AIDS, como

a limitação do número de parceiros sexuais e a não doação de sangue ou plasma. Nesse

mesmo ano, cientistas franceses descobriram o HIV como causador da doença e, em 1985,

esse teste sorológico tornou-se disponível comercialmente. Somente em 1987 foram

aprovados o tratamento, com o medicamento antirretroviral zidovudina (AZT), e o desenho de

abordagens simples e padronizadas para a terapia (COCK; JAFFE; CURRAN, 2011).

No Brasil, a síndrome foi identificada pelas autoridades de saúde pública também no

início da década de 1980, na cidade de São Paulo, restrita aos mesmos grupos de risco

identificados pelo CDC nos EUA (SOUSA et al., 2012).

Em 1983, a Secretaria de Saúde paulistana iniciou as primeiras ações governamentais

de combate à AIDS, o que estimulou outros estados a fazerem o mesmo e o Governo Federal

a desenvolver, a partir de 1987, o Programa Nacional de AIDS (PNAids), hoje denominado

Programa Nacional de DST/AIDS, com ações de vigilância epidemiológica, controle de

sangue e derivados e incentivo do uso de preservativos (SANTOS, 2009).

Na década posterior, os governos brasileiros passam a se empenhar ainda mais na luta

contra a AIDS. Em 1996, a Lei Federal nº 9.313 foi aprovada, garantindo toda a medicação

necessária ao tratamento da AIDS gratuitamente ao cidadão brasileiro (BRASIL, 1996),

embora tal decisão já tivesse sido tomada em 1990. Em seguida, o MS passou a financiar

empresas brasileiras para a produção do coquetel e, entre 2001 e 2007, medicamentos

antirretrovirais tiveram suas patentes “quebradas” e a produção alargada no Brasil (SANTOS,

2009).

Desde a década de 1980, o Brasil tem desenvolvido um papel importante no cenário

mundial quanto à luta contra a AIDS em prol do aumento do acesso ao tratamento e da

democratização de insumos de saúde. A atuação brasileira junto a Organização Mundial do

Comércio (OMC) e às Nações Unidas (UN) foi fundamental para o reconhecimento

internacional do acesso aos medicamentos antirretrovirais como um direito fundamental do

cidadão, da prioridade da saúde em detrimento do comércio, do direito dos países produzirem

medicamentos utilizados no TARV ou importar genéricos, o que beneficiou países de baixa e

média renda ao passo que viabilizou a ampliação do acesso aos medicamentos nesses países

(GRANGEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 2009).
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O sucesso da atuação brasileira contra a AIDS tem sido possível desde o início devido

à atuação em conjunto dos governos, das Organizações Não Governamentais (ONGs), de

ativistas homossexuais, sociedade civil, universidades, hospitais e também da atuação do

Banco Mundial (MONTEIRO; VILELA, 2009; SANTOS, 2009).

3.3 A AIDS NA ATUALIDADE

A cura para AIDS, 30 anos após seu surgimento, ainda é uma incógnita. Entretanto, a

ciência vem evoluindo na luta contra essa síndrome e avanços tem sido obervados, como a

melhoria do tratamento e a multiplicação de estratégias bem sucedidas de prevenção da

doença.

O governo estadunidense, em 1984, diante da descoberta da AIDS, prometeu produzir

uma vacina para prevenir a disseminação do vírus; entretanto, ainda hoje não há qualquer

vacina sendo utilizada no mundo (COCK; JAFFE; CURRAN, 2011). Embora estudos venham

mostrando que o emprego de anticorpos anti-HIV passivamente em ratos e macacos podem

promover proteção e até mesmo supressão do vírus, o mesmo efeito não foi comprovado em

seres humanos (WEST JR et al., 2014).

Ao contrário da vacina, muitas medicações já estão disponíveis para o controle da

AIDS. A primeira delas foi o AZT em 1987, a qual não destrói, mas inibe a síntese de novas

cópias do HIV. Entretanto, a monoterapia não obteve tanto sucesso porque mais tarde

observou-se resistência viral e significativos efeitos colaterais, como a anemia. Nos anos de

1990, outras drogas inibidoras da replicação viral foram produzidas e, a partir de 1996, foi

instituído o “coquetel”, administração concomitante de três drogas antirretrovirais, o que

gerou redução no risco de resistência e promoveu mais eficácia ao longo do tempo

(NAVARRO, 2011).

Atualmente, muitas drogas podem ser utilizadas no tratamento da AIDS. No Brasil, o

MS utiliza três tipos de antirretrovirais: Inibidores da transcriptase reversa análogos de

nucleosídeos (ITRN), Inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos

(ITRNN) e Inibidores de protease (IP). Todos são distribuídos, gratuitamente, em três linhas

terapêuticas (BRASIL, 2013 b).

A primeira linha de tratamento dispõe da combinação de três medicamentos

promotores da redução de replicação viral. São oferecidos como opção inicial o Tenofovir

(TDF), a Lamivudina (3TC) e o Efavirenz (EFV) e em caso de contraindicações o AZT, o

Abacavir (ADC), a Nevirapina (NVP) e a Didanosina (ddl). A segunda linha será utilizada
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diante da impossibilidade da primeira, mais especificamente da contraindicação do uso do

EFV e da NVP, que serão substituídos pelo Lopinavir/ritonavir (LPV/r), em segundo caso

pelo Atazanavir/ritonavir (ATZ/r) ou Fosamprenavir/ritonavir (FPV/r). A terceira linha de

tratamento será utilizada caso seja apresentado resistência aos medicamentos utilizados na

primeira e segunda linha terapêutica. São eles: Darunavir (DRV/r), Tipranavir (TPV/r),

Raltegravir (RAL), Etravirina (ETR), Enfuvirtida (MVQ) e Maraviroque (T-20) (BRASIL,

2013 b).

Os vários medicamentos e seus esquemas terapêuticos embora não tragam a cura para

as pessoas que vivem com HIV/AIDS e causem diversos efeitos colaterais, têm melhorado a

qualidade de vida dessas pessoas e aumentado sua sobrevida. Entretanto, complicações

crônicas de etiologia mal definidas como doenças cardiovasculares, alterações hepáticas,

renais e ósseas, neoplasias e perda das funções neurocognitivas, vêm se tornando cada vez

mais frequente entre essas pessoas (BRASIL, 2013 b).

Uma doença crônica está relacionada a múltiplas causas, tem início gradual,

prognóstico incerto, longa ou indefinida duração, curso clínico variável ao longo do tempo,

períodos de agudização, possibilidade de incapacidades, requer mudança no estilo de vida,

cuidado contínuo e não se prevê cura (BRASIL, 2013 c). Todos esses fatores são condizentes

com as características atuais da AIDS, estando o enfermo em TARV, e por isso ela deixa de

ser considerada uma doença aguda e passa a ser considerada crônica (ALENCAR, 2006).

As complicações terapêuticas, o envelhecimento da população soropositiva pra o HIV

e agora a condição crônica da doença, sem dúvida, provocaram modificações nas taxas de

morbidade e mortalidade dessa população, trazendo as preocupações também para a qualidade

dos serviços de saúde (CHU; SELWYN, 2011). Além disso, a femilização, a interiorização e

pauperização da doença também configuram um novo cenário, imprimindo a necessidade de

se repensar as ações de prevenção e assistência (PEREIRA; NIACHITA, 2011).

Pinheiro, Calazans e Ayres (2013) ao realizar uma revisão de literatura na Biblioteca

Virtual em Saúde, com artigos publicados entre 2007 e 2011, observou que sobre o uso de

camisinha como estratégia de prevenção, a produção científica concentrou-se em apenas

alguns grupos e focou apenas alguns temas, quando deveria ser mais ampla. Tal estudo não é

suficiente para afirmar que as estratégias de prevenção precisam ser revistas, mas ele sugere

que isso precisa ser mais investigado para melhorar as estratégias de prevenção.

Estudos têm mostrado que, entre universitários o conhecimento sobre as formas de

prevenção e infecção do HIV não tem sido determinante para o uso da camisinha (OLIVEIRA

et al., 2013); já entre adolescentes esse conhecimento não é suficiente (REIS et al., 2013);
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entre idosos, concepções errôneas implicam em resistência para o uso (LAROQUE et al.,

2011); entre mulheres, embora reconheçam a importância, a responsabilidade é atribuída aos

homens (RODRIGUES et al., 2012). Portanto, a forma como vêm sendo realizadas as ações

de prevenção precisam ser renovadas de acordo com a realidade.

A introdução de conhecimentos sobre educação sexual no ensino básico, por exemplo,

é considerado como uma forma de educar os adolescentes para que eles sejam, no futuro,

capazes de recriar novos valores e uma nova realidade (SILVA; SILVA; GONÇALVES,

2013). Vale ressaltar que as atividades sobre a sexualidade não devem focar apenas nas

doenças ou higiene, mas é necessário levar em consideração aspectos que envolvem a

formação de hábitos e atitudes cotidianas (PINTO et al., 2013).

Ações, que não medicamentosas, também devem ser realizadas na perspectiva de

melhorar a qualidade de vida das pessoas soropositivas para o HIV. Pinto et al. (2012) viu em

estudo que estratégias de grupo de autoajuda podem ser úteis na educação desse grupo

populacional, pois a partilha das experiências individuais ajudou na expansão da auto-

consciêcia para promoção da saúde.

3.4 COPING – ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

O Coping ou Estratégias de Enfrentamento, ou mesmo Estratégias de Adaptação

Psicológica, trata-se de uma forma que os seres humanos desenvolvem diante de um problema

na tentativa de reduzir o seu sofrimento, através de pensamentos e comportamentos que vão

organizando demandas internas e externas que causam dor psíquica (FOLKMAN, 2010).

Antoniazzi, Dell’aglio e Bandeira (1998) descrevem o Coping como estratégias de adaptação

frente a situações estressantes, crônica ou agudas.

Um modelo de Coping foi criado em 1984 por Lazarus e Folkman para facilitar o

entendimento sobre essas estratégias. Ele chama-se “Ways of Coping”, ou no português,

“Modos de Enfrentamento”. Trata-se de um instrumento do tipo “checklist”, que inicialmente

era composto por 67 itens, foi aprimorado em estudos posteriores de Folkman e Lazarus,

sendo avaliadas suas propriedades psicométricas através do Cronbach e rotação oblíqua, o que

agrupou os modos de enfrentamento do inventário em oito fatores. Dessa forma, alguns

modos de enfrentamento eram englobados pelos fatores e outros, por não apresentarem

consistência interna, ou seja, não estarem de acordo com os fatores formados, eram

eliminados (FOLKMAN, 1986; LAZARUS, 1984).
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O número de modos de enfrentamento validados e seus respectivos fatores variaram de

acordo com o estudo entre 50 e 51 modos de enfrentamento, agrupados em oito fatores, que

ainda podiam ser agrupados em duas categorias: enfrentamento focado no problema e

enfrentamento focado na emoção. Entretanto, o agrupamento em tais categorias não se faz

muito claro, no sentido de que as pessoas podem usar estratégias focadas no problema para

amenizar sentimentos como ansiedade, por exemplo (LAZARUS, 1984).

Assim, Folkman e Lazarus (1988) estabeleceram três categorias para o Coping:

enfrentamento focado no problema, o focado na emoção e o focado no problema e na emoção

juntos. A primeira categoria envolve: o confronto, que são esforços despedidos para se afastar

do problema; e a resolução de problemas, que são esforços para mudar a situação com

avaliação analítica para se chegar à solução do problema. A segunda categoria envolve

aspectos relacionados à emoção das pessoas: afastamento, forma de afastar-se da realidade

estressante; autocontrole, forma de controlar os próprios sentimentos para manter a

sobriedade e, portanto a racionalidade; aceitação da responsabilidade, busca por

conhecimento útil na resolução do problema e a tentativa de fazer o que for necessário para

isso; reavaliação positiva, esforços para criar um significado positivo para a situação

estressante, focando o crescimento pessoal e envolve também aspectos religiosos; e a fuga-

esquiva, forma de fugir ou anular a existência do problema, sem que a solução seja

vislumbrada. E a terceira categoria trata-se do fator suporte social, o qual envolve a busca por

apoio da família, de amigos, de profissionais de saúde.

A escolha da estratégia de enfrentamento dependerá dos recursos de Coping

disponíveis ao indivíduo e será embasada pela experiência de vida de cada um, conforme seu

repertório (SAVÓIA, 1995).

Beresford (1994) coloca que existem recursos de Coping pessoais, como variáveis

físicas e psicológicas, as quais envolvem o estado de saúde, a moral, a religiosidade, a

experiência de Coping em outros momentos da vida, a inteligência e as peculiaridades da

individualidade de cada um. Mas também existem os recursos de Coping socioecológicos, os

encontrados no ambiente e no contexto social de cada um, como relacionamento conjugal,

características familiares, redes sociais, recursos funcionais ou práticos e situação econômica.

A estratégia de enfrentamento uma vez utilizada e o resultado sendo positivo, ou seja,

havendo a solução do problema ou amenização do sofrimento psíquico, o indivíduo tende a

reutilizá-la (FERRAZ, 1995). Entretanto, caso ela seja inefetiva, ou seja, não resulte em um

resultado positivo, o indivíduo tende a entrar em crise, desequilíbrio psicológico ou mesmo

fisiológico (MILLER, 1992).
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A inefetividade do Coping, portanto, pode ser considerado um agravante para o quadro

clínico dos indivíduos. É nessa perspectiva que a investigação das estratégias utilizadas pelas

pessoas para combater determinadas situações problemáticas se torna fundamental para ajudá-

las, pois os modos de enfrentamento podem estar sendo utilizados de forma equivocada e o

apoio no momento correto poderia ajudar o indivíduo a superar o fator estressante e obter um

resultado positivo.

4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa de

tratamento e análise dos dados. A pesquisa descritiva destina-se a observar, descrever e

explorar aspectos, fatos ou fenômenos sem manipulá-los e por isso, geralmente, é empregada

em situações nas quais não seja interessante interferir numa variável que se pretende investigar

(POLIT; HUNGLER, 1995). E a análise quantitativa é utilizada para situações em que é

necessário conhecimento mais aprofundado do objeto de pesquisa ou quando precisa-se de um

diagnóstico inicial da situação. Nesse método, os dados obtidos devem ser submetidos à

análise estatística descritiva ou inferencial (SANTOS; CLOS, 1998).

4.2 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), instituição de caráter

público, caracterizada por ser um serviço de assistência especializada de nível terciário à

saúde, sendo referência para o Estado do Rio Grande do Norte em: Doenças Infecciosas,

Informação Toxicológica e Imunobiológicos Especiais.

Tem um papel importante 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 cientifico.

Os principais serviços oferecidos são os de Urgência e Emergência, com atendimento

24 horas em Doenças Infecciosas para adultos e crianças, profilaxia anti-rábica, antitetânica,
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antipeçonhenta. O Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) e o Centro de

Informação Toxicológica (CIT) também funcionam durante as 24 horas, com atendimento à

rede pública e à privada.

A unidade oferece também atendimento ambulatorial especializado em Infectologia,

Doenças de Chagas, Tuberculose, Hepatites, Hanseníase e HIV/AIDS, realizando em média

1.300 atendimentos/mês. 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 SAD (Serviço de

Atendimento Domiciliar).

Atinge em média 110 internações/mês. Para tanto, destina sua capacidade de 103 leitos

de internação distribuídos em quatro enfermarias compartilhadas; unidade de Terapia intensiva

e Isolamentos; além de 16 leitos de observação no Pronto Socorro e 05 leitos em regime de

Hospital Dia para pessoas que convivem com HIV/AIDS. Além de contar com serviços de

apoios como: Serviço de Análises Clínicas e Microbiológicas; Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar; Serviço de Suporte Nutricional e Dietético; Serviço de Assistência

Farmacêutica; Serviço de Diagnóstico por Imagens; Serviço de Assistência Social; Residência

Médica em Infectologia; Serviço de Enfermagem; Serviço de Fisioterapia.

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo foi constituída por 2.342 pessoas com HIV/AIDS que se

encontravam cadastrados no ambulatório do referido hospital. A amostra teórica foi calculada

sendo adotado o nível de confiança em 5% e o grau de precisão em 95% para as estimativas

e/ou generalizações. O tamanho da amostra teórica foi de 331 do referido grupo populacional

em questão. Para isso, tomou-se como referência as estimativas de Barbetta, conforme

representações dos cálculos abaixo.

onde:

n0 é a primeira aproximação do
tamanho da amostra;

E0 é o erro amostral tolerável (Ex.:
5% = 0,05)
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onde:

 N é o número de elementos da

população

 n é o tamanho da amostra

Fonte: Barbetta, 2002.

Assim, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão:

- Ter diagnóstico confirmado de AIDS;

- Idade acima de 18 anos;

- Estar em tratamento ambulatorial;

- Ter condições cognitivas suficientes para responder aos formulários propostos sem

prejuízo nas respostas.

4.4 VARIÁVEIS

As variáveis de interesse neste estudo foram os modos de enfrentamento do estresse

utilizados por pessoas em tratamento ambulatorial e suas características sociodemográficas

clínicas e hábitos de vida, listadas abaixo:

 Variáveis sociodemográficas: sexo; cor (branca, negra, amarela ou parda); escolaridade

do paciente; escolaridade do chefe da família (pessoa que toma as decisões na casa);

situação conjugal (solteiro, casado, viúvo, separado ou união estável); ocupação

(trabalha, desempregado, aposentado ou inativo não trabalha, não procura emprego,

não é aposentado); renda familiar; situação de moradia (mora sozinho ou com

familiares); acompanhamento do tratamento (ninguém acompanha, o companheiro

acompanha, filhos acompanham ou outro familiar acompanha); orientação sexual

(homossexual, heterossexual, bissexual) (APÊNDICE B);

 Variáveis clínicas: forma de contaminação; carga viral; contagem de linfócitos T

CD4+; esquema do tratamento; número de comprimidos por dia; abandono de

tratamento; tempo de tratamento em meses; ano de diagnóstico; tempo de diagnóstico

da doença; doenças oportunistas; co-infecção (APÊNDICE B);

 Variáveis relacionadas a hábitos de vida: prática de atividades físicas (a alternativa

“sempre” indica pessoas que praticavam atividades físicas com frequência = três
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vezes/semana, e a alternativa “às vezes” para frequência menor que três vezes/semana);

atividade de lazer (para a alternativa “sempre” deveriam assinalar as pessoas que

tinham atividades de lazer com frequência = uma vez/semana, e para a alternativa “às

vezes” pessoas com frequência menor que uma vez/semana); religião; consumo de

bebidas alcoólicas (alternativa “sempre e mais que uma dose” para frequência = uma

vez/dia e mais que uma garrafa de cerveja ou dose de vinho ou destilados; alternativa

“sempre uma dose” para frequência = uma vez/dia uma dose ou uma garrafa de cerveja

e alternativa “às vezes” para frequência < uma vez/semana) e drogas ilícitas

(APÊNDICE B);

 Modos de enfrentamento: os modos de enfrentamento estão listados no instrumento

utilizado (ANEXO A) e, como será referido no próximo tópico, agrupam-se em oito

fatores (confronto, afastamento, autocontrole, suporte social, aceitação de

responsabilidades, fuga e esquiva, resolução de problemas, reavaliação positiva),

segundo o instrumento adaptado e validado por Savóia, Santana e Mejias (1996).

4.5 INSTRUMENTOS E COLETA DOS DADOS

Foi utilizado para as entrevistas um formulário de pesquisa com perguntas abertas e

fechadas contendo dados referentes às variáveis sociodemográficas, clínicas e de hábitos de

vida.

Os modos de enfrentamento relacionados à AIDS e ao tratamento foram investigados

através da aplicação do Inventário de Estratégias de Enfrentamento de Folkman e Lazarus

(1985) (IEEFL) junto à população estudada (ANEXO A). Para fins reflexivos, foi proposto às

pessoas entrevistadas que, antes de responderem ao IEEFL, pensassem em coisas ou situações

relacionadas à doença e ao tratamento que mais as deixavam estressadas. Em outras palavras,

que provocavam necessidade de mudança ou adaptação.

O IEEFL utilizado foi traduzido e validado para o português por Savóia e Mejias em

1995, comprovando a existência de correspondência entre a versão original em inglês e a sua

tradução para o português, permitindo que se partisse para sua aplicação em outros estudos

(SAVÓIA, 1995).

Na tradução, adequação transcultural e validação para a língua portuguesa realizada por

Savóia e Mejias (1995), dos 66 itens que a autora relata ter analisado na ocasião, 46 itens

compõem os oito fatores formados por ela. A validação foi feita através de análise fatorial,

utilizando o método dos fatores principais com rotação oblíqua e foram obtidos oito fatores,
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como na versão original, e grande parte dos itens encontrados em cada fator são os mesmos

obtidos no estudo de Folkman e Lazarus (1985), como na versão original:

• Confronto: descreve esforços para alterar a situação estressante;

• Afastamento: descreve esforços da pessoa para se afastar da situação

estressante;

• Autocontrole: descreve esforços da pessoa para controlar seus próprios

sentimentos;

• Suporte social: descreve esforços da pessoa na busca de informações e suporte

emocional;

• Aceitação de responsabilidades: descreve o conhecimento sobre a contribuição

da pessoa no problema e a tentativa de fazer a coisa certa;

• Fuga-esquiva: descreve desejos, pensamentos e esforços comportamentais para

fugir ou anular o problema;

• Resolução de problemas: descreve esforços para alterar a situação com

avaliação analítica para resolver o problema;

• Reavaliação positiva: descreve esforços para criar um significado positivo,

enfocando o crescimento pessoal, e tem também uma face religiosa.

Esses fatores do IEEFL foram classificados em: enfrentamento focado no problema

(fatores confronto e resolução de problemas); enfrentamento focado na emoção (fatores

afastamento, autocontrole, aceitação de responsabilidades, reavaliação positiva e fuga-esquiva)

e enfrentamento focado no problema e na emoção (fator suporte social).

Os fatores e itens da versão adaptada para o português estão descritos e detalhados no

ANEXO B.

O IEEFL contém itens que englobam pensamentos e ações que as pessoas utilizam para

lidar com demandas internas ou externas de um evento estressante específico. Cada

administração do inventário centraliza-se no processo de enfrentamento e não-enfrentamento a

uma situação particular como estilos ou traços da personalidade (SAVÓIA, 1995).

A escala, obedecendo à versão original em inglês, é do tipo Likert com formato que

permite quatro tipos de resposta, ou seja, quatro pontuações: 0 = não usei esta estratégia; 1 =

usei um pouco; 2 = usei bastante; 3= usei em grande quantidade. Sendo zero a menor

pontuação, usada por pessoas que não utilizam os modos de enfrentamento e 3 a maior

pontuação, usada por pessoas que utilizam em grande quantidade os modos de enfrentamento.
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A escala não apresenta pontuação total como somatória para avaliação, os itens devem ser

avaliados por meio dos escores médios dentro de cada fator (FOLKMAN, 1986).

No instrumento, cada fator apresenta uma variabilidade muito grande, isto é, os fatores

que englobam um maior número de modos de enfrentamento podem assumir valores entre 0 e

27 como, por exemplo, no fator oito que contém nove itens, no qual cada um varia de 0 a 3

(SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996).

As entrevistas ocorreram no período de fevereiro a agosto de 2014, no referido

hospital, com os usuários dos serviços ambulatoriais de tratamento da AIDS que se

encontravam cadastrados.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados obtidos a partir do formulário de caracterização

sociodemográfica, clínica e hábitos de vida da população estudada utilizados nas entrevistas e

do Inventário de Estratégias de Enfrentamento de Folkman e Lazarus (1985), foi elaborada

uma planilha no programa Excel for Windows 2010. Foi feita digitação dupla da planilha por

duas pessoas diferentes e conferidos como forma de evitar erros na digitação. Após a planilha

conferida do Excel foi transportada para o programa estatístico Statístical Package of Social

Sciences (SPSS, 2012) versão 20.0, no qual se realizaram todas as análises de frequência

univariada, tabelas de contingência, medidas de posição (média, mediana) e variabilidade

(desvio-padrão) e cálculo do coeficiente alfa de Cronbach dos fatores do IEEFL.

O alfa de Cronbach mede a correlação entre respostas em um formulário através da

análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as

perguntas, como uma forma de estimar a confiabilidade de um formulário aplicado em uma

pesquisa. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância

da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um formulário que utilizem a mesma

escala de medição. (TAVAKOL, DENNICK; 2011).

A análise embasou-se na estatística descritiva dos dados por se acreditar que seja a

melhor forma de analisar e interpretar os resultados referentes às variáveis e aos modos de

enfrentamento das pessoas em tratamento da AIDS.

No entanto, para a comparação entre os escores médios para os fatores do IEEFL de

algumas variáveis foram utilizados os testes de comparação entre duas amostras

independentes, T de Student e Mann-Whitney. Já para as avariáveis contínuas, como tempo,

escolaridade e renda foi aplicado o teste de correlação de Spearman. Os escores de comparação
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e os de correlação eram considerados estatisticamente significativos para p<0,006, segundo o

critério de Bonferrone, onde p=0,05 foi dividido por oito, de acordo com os oito fatores do

instrumento utilizado (0,05/8=0,006).

Nesse contexto, para o desenvolvimento do presente estudo foram elaboradas as

seguintes hipóteses:

• Hipótese Nula (H0): As estratégias de enfretamento de pessoas vivendo com AIDS

frente à situação da doença não estão associadas às variáveis sociodemográficas,

clínicas e hábitos de vida.

• Hipótese Alternativa (H1): As estratégias de enfretamento de pessoas vivendo com

AIDS frente à situação da doença estão associadas às variáveis sociodemográficas,

clínicas e hábitos de vida.

4.7 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo respeita as determinações da Resolução de número 466/2012 do

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do MS (BRASIL, 2012), a qual regulamenta os aspectos

éticos das pesquisas científicas que envolvem seres humanos no Brasil. Para a viabilização

técnica foi realizada, inicialmente, uma solicitação oficial de autorização para a realização da

coleta de informações, com ofício encaminhado à Diretoria Geral do Hospital Giselda

Trigueiro. Após a autorização da referida instituição, o projeto foi submetido ao Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) e aprovado

sob CAAE 16578613.0.0000.5537, em junho de 2013.

Todos os participantes foram convidados e depois de aceitar a participação, foram

orientados quanto aos fins estritamente científicos da pesquisa e à preservação do anonimato

dos participantes. E assinaram o TCLE (APÊNDICE A).
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta etapa do trabalho serão apresentados os resultados e discussões através de dois

artigos científicos resultantes da Dissertação de Mestrado.

5.1 ARTIGOS ORIUNDOS DA DISSERTAÇÃO

O primeiro artigo científico exposto a seguir intitula-se “Perfil sociodemográfico,

clínico e de hábitos de vida de adultos HIV positivo atendidos num hospital de referência”, o

qual analisa o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida da população estudada. E

o segundo, “Estratégias de enfrentamento utilizadas por pessoas HIV positivo”, aprecia os

modos de enfrentamento da doença e de seu tratamento empregadas pelas pessoas da amostra

formada no HGT. Eles estão apresentados a seguir, editados segundo as normas dos

periódicos científicos Revista Baiana de Enfermagem e Revista Eletrônica de Enfermagem,

respectivamente.



32

5.1.1 Artigo 1 - Perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida de adultos HIV

positivo atendidos num hospital de referência

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CLÍNICO E DE HÁBITOS DE VIDA DE

ADULTOS HIV POSITIVO ATENDIDOS NUM HOSPITAL DE REFERÊNCIA

Rafael Tavares Silveira Silva1

Richardson Augusto Rosendo da Silva2

Objetivou-se caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida de adultos
HIV positivo. Estudo descritivo, transversal e quantitativo, com amostra de 331 pessoas
soropositivas com agendamento ambulatorial entre fevereiro e agosto de 2014 de um hospital
de referência de Natal/RN. A coleta de dados foi realizada através de formulário de pesquisa
com questões abertas e fechadas. Os resultados mostraram predominância de: homens (52%),
jovens (42%), procedentes da capital (58%), cor parda (53%), solteiro (56%), heterossexuais
(79%), pobres (68%). A maioria realizou o primeiro exame anti-HIV há menos de cinco anos
(60%), tiveram sinais e sintomas da AIDS antes do exame (90%), foram internados (90%),
iniciaram o TARV há menos de cinco anos (60%), julgam ter bom conhecimento sobre a
doença (75%) e acreditam que sua saúde melhorou (92%). Não consomem álcool (71%), não
fumam (88%) e não usam drogas ilícitas (92%), nunca usaram preservativos antes do
diagnóstico (62%). O perfil identificado segue as tendências nacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil de Saúde; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; HIV;
Enfermagem.

INTRODUÇÃO

A AIDS é considerada um grave problema de saúde pública, pois desde a década de

1980 vem acometendo um grande número de pessoas pelo mundo. Estima-se que até 2012 em

todo mundo havia 35,3 milhões de pessoas com HIV, 1,6 milhões de mortes relacionadas à

AIDS e uma taxa de 2,3 milhões de novas infecções (WHO, 2013).

No Brasil, quando a epidemia da HIV/AIDS surgiu era basicamente restrita às regiões

metropolitanas do sudeste e sul do país, sendo sua transmissão mais prevalente entre homens

1 Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEnf/UFRN). E-mail:
rtssrafa@yahoo.com.br

2 Enfermeiro. Prof. Dr. do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). E-mail: rirosendo@yahoo.com.br

mailto:rtssrafa@yahoo.com.br
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que fazem sexo com homens, através de transfusão sanguínea e uso de drogas injetáveis

(BRASIL, 2009).

Atualmente, o perfil da HIV/AIDS tem se modificado, uma vez que estudos têm

mostrado um crescimento do número de casos entre mulheres (FELIX; CEOLIM, 2012),

heterossexuais (BARBOSA JÚNIOR et al., 2009), pessoas entre 15 e 24 anos, adultos acima

de 50 anos, indivíduos com baixo grau de instrução, ou seja, pauperização, tendo como

indicador socioeconômico a educação (BRASIL, 2013 A), além do aumento do número de

casos nas regiões menos urbanizadas (SOUZA et al., 2013).

Hoje, o Tratamento Antirretroviral (TARV) é uma realidade e até 2013, em países de

média e baixa renda, 11,7 milhões de pessoas o recebem e, de acordo com as tendências

atuais, o número aumentará para 15 milhões em 2015 (WHO, 2014). Dos 718 mil brasileiros,

aproximadamente, que vivem com HIV/AIDS até 2012, estão em TARV 313 mil (44%), mais

que o dobro desse número em 2002, que era 125 mil (BRASIL, 2013 A).

A adesão crescente ao TARV tem trazido resultados positivos no combate à doença

como a melhoria da qualidade de vida (FELIX; CEOLIM, 2012) e aumento da sobrevida de

soropositivos (FERNANDES et al., 2009), assim como também pode estar associada à

redução das taxas de mortalidade relacionadas à AIDS. Em 2009, 2 milhões de pessoas

morreram no mundo com causas ligadas à AIDS, esse número caiu para 1,5 milhões em 2013

(WHO, 2014).

Coerente com os números mundiais, o Brasil apresenta uma redução no coeficiente de

mortalidade por AIDS nos últimos 10 anos. Em 2003, o coeficiente era algo entre 6 e 7 por

100 mil habitantes e, em 2012, essa taxa reduziu para 5,5 por mil habitantes (BRASIL, 2013

A).

Sem dúvida, o tratamento da AIDS trouxe uma nova perspectiva de vida para as

pessoas soropositivas. Entretanto, muitas barreiras ainda precisam ser ultrapassadas quanto à

adesão ao tratamento, como por exemplo, as mudanças na rotina diária, as dificuldades

financeiras e de adaptação no mercado de trabalho, a complexidade do tratamento, os efeitos

colaterais e a quantidade de pílulas ingeridas (SANTOS et al., 2011).

O primeiro passo para a superação de tais obstáculos é conhecer o contexto da

população atingida. Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo caracterizar o

perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida de pessoas com AIDS.

Traçar o perfil da população soropositiva que usa os serviços de saúde é importante

porque possibilita a visualização das reais necessidades desse grupo, viabilizando estratégias

de intervenção mais efetivas e uma atenção à saúde integral e resolutiva.

mailto:rirosendo@yahoo.com.br
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MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo tem caráter descritivo, transversal e com abordagem quantitativa.

Realizado no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), onde funcionam o Departamento de

Infectologia e disciplinas de diversos cursos da área da saúde, ambos da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN). É uma instituição pública de referência para o Estado do

Rio Grande do Norte em Doenças Infecciosas, Informação Toxicológica e Imunobiológicos

Especiais e um importante campo para as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico

no Rio Grande do Norte.

A população do estudo foi constituída por usuários soropositivos cadastrados no

ambulatório do HGT, com idade superior a 18 anos, com condições cognitivas para responder

ao formulário de pesquisa. A amostra foi composta por aqueles que aceitaram participar da

pesquisa e deram este consentimento por escrito, totalizando 331 pessoas. A coleta dos dados

iniciou-se após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, em

19/06/2013, sob o protocolo de número 16578613.0.0000.5537.

Os dados foram coletados através de entrevistas realizadas individualmente com as

pessoas HIV positivo que tinham consulta médica ambulatorial agendada no HGT entre

fevereiro e agosto de 2014. Durante a entrevista, foi utilizado um formulário, com questões

abertas e fechadas, elaborado para este estudo, contendo dados sociodemográficos, clínicos e

hábitos de vida como: procedência, escolaridade, cor da pele, estado civil, orientação sexual,

renda, religião, ocupação, realização de exames anti-HIV, co-infecções, contagem de células

tipo CD4 e carga viral; aspectos relacionados ao tratamento como: início, mudanças,

abandono, dificuldades, frequência nas consultas e na retirada de medicamentos, dúvidas,

como julgam o conhecimento sobre a própria doença e estado de saúde, uso de preservativos,

consumo de fumo, bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas, para caracterizar a população.

Para a análise dos dados, obtidos a partir do formulário de caracterização

sociodemográfica, clínica e hábitos de vida da população estudada, foi elaborada uma planilha

no programa Excel for Windows 2010, validada, conferida e transportada para o programa

estatístico Statístical Package of Social Sciences (SPSS, 2012) versão 20.0 e a análise fundou-

se na estatística descritiva dos dados.

RESULTADOS
Dos adultos HIV positivo que participaram da pesquisa, 52% (172) eram do sexo

masculino e 48% (159) do sexo feminino, com idade média de 41,5 anos, variando entre 20

anos e 63 anos e predominância (42%) de jovens entre 20 e 30 anos.
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O perfil sociodemográfico da população estudada está apresentado na Tabela 1, no

qual se destaca procedência de Natal (58%), escolaridade inferior a nove anos (59%), de cor

parda (53%), solteiros sem companheiros (56%), heterossexuais (79%), com renda abaixo de

um salário mínimo (83%), católicos (64%) e com alguma atividade laboral (35%).

Tabela 1. Perfil sociodemográfico das pessoas soropositivas atendidas no HGT entre Fevereiro e Agosto de 2014
(N=331). Natal/RN, 2014

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO N %
Procedência
Capital 192 58
Interior 139 42
Escolaridade
Nunca frequentou ambiente escolar 03 01
Ensino fundamental incompleto 162 49
Ensino fundamental completo 30 09
Ensino médio incompleto 20 06
Ensino médio completo 83 25
Superior incompleto 10 03
Superior completo 23 07
Cor
Pardos 175 53
Brancos 106 32
Negros 50 15
Estado civil
Solteiros sem companheiros 186 56
Solteiros com companheiros 66 20
Casados 66 20
Viúvos 13 04
Orientação sexual
Heterossexuais 261 79
Homossexuais 70 21
Renda
Sem renda salarial 50 15
Renda de um salário mínimo* 225 68
Acima de um salário mínimo* 56 17
Religião
Católica 212 64
Evangélica 99 30
Outras 20 06
Ocupação
Empregado de empresa privada 166 50
Empregado de empresa pública 33 10
Profissional liberal ou autônomo 66 20
Não possui ocupação 50 15
Aposentado 16 05

FONTE: Dados da pesquisa.
*O salário mínimo no período da pesquisa (2014) era de R$ 724,00.

A Tabela 2 apresenta os dados do acompanhamento clínico relacionados ao histórico

da infecção e da população estudada, dos quais se sobressaem a realização do primeiro exame

anti-HIV há menos de cinco anos (60%), a apresentação de sinais e sintomas da AIDS como

motivação para a realização do teste anti-HIV (90%), a presença de co-infecção (90%) e
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internação (90%) no momento do diagnóstico, sendo a Tuberculose a comorbidade mais

frequente (50%), no momento do diagnóstico contagem de CD4 abaixo de 200 células/mm3

(85%) e carga viral acima de 10.000 cópias/mL e no momento da coleta dos dados contagem

de CD4 acima de 200 células/mm3 (95%) e carga viral não detectável (97%), início do

tratamento com antirretrovirais há menos de cinco anos (60%), apresentou reações adversas

ao início do tratamento (80%) e não mudaram o esquema inicial de tratamento (80%).

Tabela 02. Histórico do acompanhamento clínico das pessoas soropositivas atendidas no HGT entre Fevereiro e
Agosto de 2014 (N=331). Natal/RN, 2014
ASPECTOS CLÍNICOS N %
Realização do 1º exame anti-HIV
Menos de 5 anos 199 60
Mais de 5 anos 132 40
Motivos para realização do teste anti-HIV
Indicação médica 33 10
Apresentação de sinais e sintomas da AIDS 298 90
Presença de co-infecções no momento do diagnóstico
Sim 298 90
Não 33 10
Internação no momento do diagnóstico
Sim 298 90
Não 33 10
Co-infecções já apresentadas
Tuberculose 166 50
Hepatite B 16 05
Hepatite C 10 03
Toxoplamose 89 27
Citomegalovirus 50 15
CD4 no momento do diagnóstico
Abaixo de 200 282 85
Entre 200 e 500 33 10
Acima de 500 16 05
CD4 no momento da coleta
Abaixo de 200 16 05
Entre 200 e 500 282 85
Acima de 500 33 10
Carga viral no momento do diagnóstico
Abaixo de 10000 66 20
Acima de 10000 265 80
Carga viral momento da coleta
Detectável 10 03
Não detectável 321 97
Início do tratamento com antirretrovirais
Há menos de 5 anos 199 60
Há mais de 5 anos 132 40
Apresentou reações adversas ao iniciar o tratamento
Sim 265 80
Não 66 20
Mudança do esquema inicial de tratamento
Sim 50 15
Não 281 85
FONTE: Dados da pesquisa.
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Outros dados com repercussão clínica foram levantados, dos quais 265 (80%) pessoas

referiram nunca ter abandonado o tratamento, embora todos tenham relatado motivos que

podem gerá-lo, como a presença de reações adversas relatadas por 248 (75 %), a dificuldade

de acesso ao serviço por 50 (15%) e a depressão por 33 (10%). Como dificuldades impostas

pelo tratamento, foram referidos a grande quantidade de comprimidos por 159 pessoas (48%),

o horário das consultas por 73 (22%), a distância ao serviço de saúde por 66 (20%) e a

dificuldade de marcar a consulta por 33 (10%).

A frequência da retirada dos medicamentos da farmácia também foi investigada e

observou-se que segundo o autorrelato, 232 (70%) atrasaram em menos de 29 dias, 83 (25%)

atrasaram entre 29 e 74 dias e 16 (5%), em mais de 74 dias.

Observou-se também que 182 (55%) ainda possuem alguma dúvida sobre o tratamento

antirretroviral, embora 148 (75%) tenham considerado ter um bom conhecimento sobre a

doença e 305 (92%) acreditam haver uma melhora no seu quadro clínico após o TARV.

A Tabela 03 mostra dados sobre os hábitos de vida da população investigada, dos

quais se destacam o fato de 205 (62%) nunca terem usado preservativos nas relações sexuais

antes do resultado positivo para o HIV, 192 (58%) permanecem sem usar os condons mesmo

depois do diagnóstico, 291 (88%) não são tabagistas, 235 (71%) não são alcoólatras e 305

(92%) não usam drogas ilícitas.

Tabela 3. Hábitos de vida das pessoas soropositivas atendidas no HGT entre Fevereiro e Agosto de 2014
(N=331). Natal/RN, 2014
HÁBITOS DE VIDA N %
Uso de preservativo em todas as relações sexuais (antes do diagnóstico)
Nunca 205 62
Às vezes 126 38
Uso de preservativo em todas as relações sexuais (atualmente)
Sim 192 58
Não 139 42
Tabagista
Sim 40 12
Não 291 88
Uso de álcool
Sim 96 29
Não 235 71
Uso de drogas ilícitas
Sim 26 08
Não 305 92
FONTE: Dados da pesquisa.



38

DISCUSSÃO

Aspectos sociodemográficos
Os homens continuam sendo os mais afetados pelo HIV/AIDS (PIERI; LAURENTI,

2012; CASTRO et al., 2013; SCHULTER-TREVISOL et al., 2013; O’BRIEN et al., 2014;

HUANG et al., 2013; SORIA et al., 2010; DIBONAVENTURA et al., 2012), embora o

número de mulheres venha crescendo significativamente, demonstrando a tendência nacional

de feminilização da enfermidade nos últimos anos (RODRIGUES NETO et al., 2010;

CAMPOS; RIBEIRO, 2010; BISCOTTO et al., 2013).

A faixa etária da população estudada confere com as tendências nacionais e

internacionais, pois há predominância no número de casos entre jovens, assim como

observado em outros estudos brasileiros realizados em Minas Gerais (BISCOTTO et al.,

2013) e Santa Catarina (SCHUELTER-TREVISOL, et al., 2013) e em estudos do Canadá

(O’BRIEN et al., 2014), da China (HUANG et al., 2013), da Argentina (SORIA et al., 2010) e

dos Estados Unidos da América (DIBONAVENTURA et al., 2012).

Vale também salientar que, embora a idade média caracterize o grupo investigado

como jovem, a presença de idosos sinaliza a tendência nacional de crescimento das taxas de

detecção entre adultos com mais de 50 anos, sugerindo que a população de pessoas que vivem

com HIV/AIDS no Brasil vem se tornando mais velha com o passar dos anos (BRASIL,

2013a).

Quanto ao perfil social, embora a procedência de zonas menos urbanizadas não tenha

sido identificada como maioria, resultado também observado em estudo realizado em

Salvador (CASTRO et al., 2013), o número de entrevistados que referiram ser de municípios

do interior do estado foi significativo, sugerindo o crescimento de casos da doença em zonas

menos urbanizadas, o que foi relatado também em pesquisas realizadas Montes Claros/MG

(RODRIGUES NETO et al., 2010; BISCOTTO et al., 2013), Diamantina/MG (CAMPOS;

RIBEIRO, 2011), Londrina/PR (PIERI; LAURENTI, 2012) e Tubarão/SC (SCHUELTER-

TREVISOL et al., 2013).

O grau de instrução e a renda da população estudada assemelharam-se a outros estudos

brasileiros (PIERI; LAURENTI, 2012; GALVÃO; PAIVA, 2011; SANTOS et al., 2011;

RODRIGUES NETO et al., 2010), assim como também identificado num estudo

estadunidense (DIBONAVENTURA et al., 2012). Isso mostra que está havendo uma

alteração no perfil econômico da população HIV positivo, ou seja, é crescente o número de

casos entre as pessoas pobres.
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Tais resultados são preocupantes, pois a baixa escolaridade e a falta de recursos

financeiros podem atrapalhar a adesão ao tratamento, de modo que a instrução é importante

para a realização adequada do uso dos medicamentos, respeitando as quantidades e os

horários prescritos e os recursos para a manutenção de uma alimentação saudável, locomoção

até os centros de saúde, por exemplo.

A orientação sexual da população soropositiva para o HIV quando a doença foi

descoberta era em sua maioria de homossexuais. Além do presente estudo, outras pesquisas

(SANTOS et al., 2011; RODRIGUES NETO et al., 2010; CAMPOS; RIBEIRO, 2011;

CASTRO et al., 2013) mostraram que hoje a maior parte das pessoas HIV positivo

declararam-se heterossexuais, o que caracteriza a heterossexualização da doença.

Outras tendências observadas, também em outros estudos, foram: a maioria de cor

parda (RODRIGUES NETO, et al., 2010; CAMPOS; RIBEIRO, 2011) e menores índices de

desocupados em relação aos empregados (PIERI; LAURENTI, 2012; SANTOS et al., 2011;

RODRIGUES NETO et al., 2010; CASTRO et al., 2013).

Ao contrário da maior frequência de pessoas em união estável observada em estudos

realizados no Paraná (PIERI; LAURENTI, 2012), Ceará (GALVÃO; PAIVA, 2011) e Minas

Gerais (SANTOS et al., 2011; RODRIGUES NETO et al., 2010; CAMPOS; RIBEIRO, 2011)

a pesquisa realizada no Rio Grande do Norte observou um maior número de pessoas solteiras

assim como também foi identificado na Bahia (CASTRO et al., 2013).

Por fim, a religião pode ser utilizada por pessoas soropositivas como uma forma de

busca por conforto e alívio das tensões que surgem após o diagnóstico da doença (GALVÃO;

PAIVA, 2011), talvez por isso que todos referiram alguma crença religiosa, sendo a maioria

católica, assim como também foi observado por Rodrigues Neto et al. (2010) em estudo em

MG e por Paschoal et al. (2014) no Rio de Janeiro.

Aspectos clínicos

O medo da possibilidade de um resultado positivo para o HIV e o de ser discriminado

por fazer esse tipo de exame foi identificado em um estudo realizado num Centro de

Testagem e Aconselhamento (CTA) para prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

(DST) e AIDS do Rio de Janeiro como sendo o motivo pelo qual as pessoas não procuram

fazer exames anti-HIV ou o buscam somente no surgimento dos primeiros sinais e sintomas

da AIDS (SOARES; BRANDÃO, 2013).

O presente estudo não procurou investigar o porquê de as pessoas não se interessarem

em fazer exames anti-HIV; no entanto, sugere-se que os motivos identificados no estudo
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carioca também podem ser os mesmos que justificam o fato de mais da metade dos

participantes ter conhecimento do diagnóstico positivo para o HIV apenas nos últimos cinco

anos e quase todos terem feito o teste somente após o surgimento de sinais e sintomas da

AIDS.

A busca pelo exame de diagnóstico do HIV, portanto, é motivada, muitas vezes, por

comorbidades que acompanham a AIDS, dentre as quais a Tuberculose é bastante frequente.

Além do presente estudo, outros realizados no Paraná (PIERI; LAURENTI, 2012), na faixa de

fronteira brasileira (RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2010) e em Havana/Cuba

(VENEREO et al., 2010) tal enfermidade “oportunista” também foi frequente. Embora outras

pesquisas mostrem o surgimento de outras doenças (CASTRO et al., 2013; SCHUELTER-

TREVISOL et al., 2013; PAULA et al., 2012), a Organização Mundial de Saúde ainda

considera a doença causada pelo bacilo de Koch como a principal causa de morte associada a

AIDS no mundo e por isso deve receber atenção especial por parte dos órgão governamentais

para o seu controle (WHO, 2013).

Outra forma de controle da AIDS é através do tratamento das pessoas infectadas pelo

HIV. Dessa forma, a avaliação constante da terapêutica pode garantir a afetividade no

combate à doença. Uma das formas de acompanhamento da terapia antirretroviral é a

contagem das células tipo CD4 e da carga viral.

Espera-se que, após o início do tratamento, a contagem de células tipo CD4 aumente e

a carga viral diminua já nos primeiros três meses (BRASIL, 2013 B). Isso foi observado no

presente estudo, uma vez que a maioria, no momento do diagnóstico, apresentou uma

contagem abaixo de 200 células/mm3 CD4 e mais de 10.000 cópias/mL do HIV. Já no

momento da pesquisa, ou seja, durante o tratamento, a maior parte passou a ter contagem

acima de 200 células/mm3 CD4 e carga viral não detectável. Resultados semelhantes também

foram observados em estudo realizado no Rio de Janeiro (SCHILKOWSKY, PORTELA, SÁ,

2011), demonstrando a efetividade do tratamento.

A melhoria das condições clínicas e imunológicas, além da redução da carga viral,

provocadas pelo TARV já nos seus primeiros três meses é esperada; entretanto, nesse mesmo

período, problemas como co-infecções, Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune (SIR)

e reações adversas às medicações podem surgir, dificultando a adesão ao esquema terapêutico

(BRASIL, 2013 B).

Com relação às reações adversas, na presente pesquisa foi observado que os efeitos

adversos causam dificuldade na adesão ao tratamento, semelhantemente ao que foi observado

em outros estudos (PASCHOAL et al., 2014; SCHUELTER-TREVISOL et al., 2013;
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BARROS et al., 2011). Além das reações adversas, outras dificuldades são impostas ao

soropositivo durante o tratamento, como a grande quantidade de comprimidos ingeridos por

dia, também observado em um estudo realizado no Serviço de Ambulatório Especializado

(SAE) em AIDS numa cidade do interior do Estado do Paraná entre 2006 e 2007 (SILVA;

WAIDMAN; MARCON, 2009).

Quanto à periodicidade das consultas médicas, o Ministério da Saúde recomenda que

as pessoas, no início do TARV ou na troca do esquema, retornem de sete a quinze dias, em

seguida, retornos mensais são indicados até a adaptação por completo, então alcançando um

quadro clínico estável, o intervalo das consultas passa para seis meses (BRASIL, 2013 B).

Nos resultados encontrados, no que se refere à frequência de comparecimento às

consultas médicas, semelhantemente ao resultado observado em estudo realizado em MG

(GOMES et al., 2009), poucos foram aqueles que retornaram ao médico de seis em seis

meses, apesar de 40% ter dado início ao TARV há mais de cinco anos. Isso sugere problemas

de adaptação ao tratamento ou instabilidade no quadro clínico, pois se espera que a contagem

de células CD4 e a recuperação imune aconteçam no primeiro ano de TARV e a estabilidade

no segundo ano (BRASIL, 2013 B).

Além de se avaliar a adaptação ao tratamento através da contagem de células CD4 e da

carga viral, também é importante considerar a adesão, a qual envolve a tomada correta dos

medicamentos prescritos em suas doses e frequências (BRASIL, 2013 B). Caso o uso dos

medicamentos não esteja respeitando essas determinações médicas, não ocorrerá a adaptação

que se espera.

Um dos fatores relacionados à adesão é a retirada das medicações na farmácia na data

prevista, sendo importante que não haja atraso para que a interrupção do tratamento não

aconteça nem um dia. Entretanto, observa-se que o atraso na retirada acontece, como foi

observado na presente pesquisa e em uma realizada em Belo Horizonte entre 2001 e 2002

(GOMES et al., 2009).

O atraso da retirada das medicações coloca em risco a continuidade do tratamento e,

portanto, sua efetividade. Dessa forma, a atenção à saúde para as pessoas que estão em uso de

TARV não pode ser restrita às ações médicas especializadas, mas é importante a continuidade

do cuidado em outros níveis da assistência, principalmente da Atenção Básica. Sugere-se que

a equipe de saúde da família pode auxiliar no tratamento contra a AIDS monitorando os

indivíduos e os cobrando atitudes de comprometimento com a terapêutica, além de auxiliá-los

no planejamento do tratamento.
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Outras informações relevantes para a adesão ao tratamento envolve a presença de

dúvidas sobre o tratamento, os conhecimentos que o soropositivo tem sobre a doença e a

autocompreensão do estado de saúde, pois ambos podem afetar a continuidade do tratamento.

Apesar de a maioria dos participantes considerar que tem bons conhecimentos sobre a

doença, também observado em outros estudos (RODRIGUES NETO et al., 2010; MURURE

et al., 2013) e visualizarem melhora no seu estado de saúde após o tratamento, observado em

outras pesquisas (RODRIGUES NETO et al., 2010; LORSCHEIDER; GERONIMO;

COLACITE, 2012), identificou-se que entre eles ainda existem dúvidas sobre o tratamento.

Portanto, sugere-se que o diálogo deve ser incessante para dirimir questionamentos e, além

disso, é importante que as pessoas soropositivas tenham acesso a outros espaços sociais para

que também possam conversar sobre sua doença, pois nem sempre há tempo suficiente nas

consultas médicas (ANDRADE et al., 2012).

Hábitos de vida

A adesão ao TARV também envolve a aquisição de hábitos de vida saudáveis

(BRASIL, 2013 B). Portanto, práticas como o uso de álcool, tabaco e outras drogas ilícitas

devem ser evitadas, pois aumentam o risco para vários problemas de saúde. A bebida

alcoólica aumenta o risco para hepatotoxidade associada ao TARV; o tabaco para o risco de

acidente cardiovascular, infarto, pneumonia, câncer de pulmão, depressão; e as drogas ilícitas

podem interagir com o TARV elevando o risco de toxicidade e acelerando a evolução da

doença.

Entre os participantes da pesquisa, parece que as orientações para uma vida mais

saudável estão sendo seguidas pela maioria. Resultados semelhantes, mesmo sendo em menor

proporção, foram observados por Castro et al. (2013), em estudo realizado em Salvador entre

2011 e 2012, para o álcool e para o cigarro. Ao contrário, Murare et al. (2013), em estudo

realizado em Belo Horizonte entre 2007 e 2009, observou uma maior frequência no uso do

álcool, mas já em relação às drogas ilícitas também observou que a maioria  referiu não usá-

las, pelo menos, no últimos seis meses.

Outro fator importante relacionado aos hábitos de vida saudáveis envolve a prática

sexual. O uso do preservativo é a melhor forma de evitar a disseminação do vírus, como

também para evitar a troca de vírus entre pessoas soropositivas. Entretanto, viu-se que parte

dos participantes não usavam preservativos nas relações sexuais antes do diagnóstico positivo

para o HIV, assim como se observou no estudo realizado no Vale do Jequitinhonha entre 1995

e 2008 (CAMPOS; RIBEIRO, 2011) e desses, alguns continuam não usando os códons
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mesmo sabendo do risco de contaminar outras pessoas, resultado semelhante ao observado

por Campos e Ribeiro (2011). Isso mostra que as pessoas continuam achando erroneamente

que a AIDS não acontece com todas as pessoas e que o risco de transmissibilidade do HIV

permanece constante.

O não uso dos métodos de prevenção durante o ato sexual é sabido que aumenta o

risco de transmissão do HIV, principalmente quando o indivíduo tem conhecimento de sua

soropositividade. A conscientização da população do uso dos códons, portanto, é

fundamental, independentemente da sorologia positiva ou negativa para o vírus, pois o uso

contínuo reduz o risco para o HIV e também DSTs.

CONCLUSÃO
O perfil da população estudada revelou tendência de feminilização e interiorização,

predomínio de casos entre jovens, pauperização (baixa escolaridade e renda),

heterossexualização e maior frequência entre pardos, sem companheiros e católicos. Em

relação aos aspectos clínicos, a maioria teve conhecimento do diagnóstico nos últimos 5 anos,

a Tuberculose foi mais frequente. O aumento de células CD4 e redução de carga viral, os

efeitos colaterais no início do tratamento são as principais causas do abandono do TARV.

Outra dificuldade imposta pelo tratamento foi a grande quantidade de comprimidos ingeridos

por dia. Além disso, o atraso na retirada das medicações foi frequente. E apesar de a maioria

dos participantes considerarem que tem bons conhecimentos sobre a doença e visualizarem

melhoria no seu estado de saúde após o tratamento, alguns ainda possuem alguma dúvida

sobre ele. No que tange aos hábitos de vida, foi possível observar que a prática de hábitos

saudáveis é comum, porém mantêm-se os riscos de transmissibilidade.

Por fim, fica claro que o perfil sociodemográfico, clínico e de hábitos de vida da

população estudada está consoante ao contexto e às tendências nacionais. E desse modo, tal

achado apresenta-se como subsídio para equipes e gestores de saúde locais na realização de

ações de intervenção mais resolutivas junto à população soropositiva do Rio Grande do Norte.
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5.1.2 Artigo 2 - Estratégias de enfrentamento utilizadas por pessoas HIV positivo
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RESUMO

Objetivou-se identificar as estratégias de enfrentamento de pessoas vivendo com AIDS

frente à situação da doença e analisá-las segundo variáveis socidemográficas, clínicas e

hábitos de vida. Pesquisa descritiva, transversal e quantitativa. A amostra foi composta

por 331 pessoas soropositivas com agendamento ambulatorial entre fevereiro e agosto

de 2014 de um hospital de referência de Natal/RN. Para coletar os dados, foi utilizado o

Inventário de Estratégias de Enfrentamento de Folkman e Lazarus (IEEFL). Houve maior

referência dos modos de enfrentamento focados na emoção, embora a resolução de

problema tenha sido o segundo mais frequente. Os escores médios das mulheres, dos

trabalhadores, dos religiosos e dos que nunca abandonaram o tratamento foram mais

elevados para todos os fatores. Ter companheiro, morar com familiares e apoio no

tratamento apresentaram maiores escores médios para vários fatores, coincidindo no

confronto, afastamento e suporte social. Quanto ao lazer e à prática de exercícios físicos,

também predominaram os modos focados na emoção, assim como foi observado na

correlação entre o tempo de tratamento, a escolaridade e a renda familiar e os fatores do

IEEFL, embora com intensidade fraca. Portanto, no presente estudo os modos de

enfrentamento mais frequentes foram os focados na emoção.

mailto:rtssrafa@yahoo.com.br
mailto:rirosendo@yahoo.com.br
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Descritores: Adaptação Psicológica; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; HIV;

Enfermagem.

INTRODUÇÃO

O HIV/AIDS é uma doença que acomete várias pessoas pelo mundo e por isso é

considerado um sério problema de saúde pública na atualidade. No Brasil, foram

identificados 686.478 casos de AIDS de 1980 a 2013 pelo Ministério da Saúde, com uma

média crescente de 37.446 casos notificados nos últimos 10 anos, principalmente nas

regiões Norte e Nordeste(1).

Atualmente tem sido observado um aumento da proporção do número de casos de

AIDS entre mulheres(2), heterossexuais(3), jovens entre 15 e 24 anos, adultos com 50

anos ou mais, pessoas com baixa escolaridade, demonstrando uma progressiva

pauperização, considerando a educação como indicador socioeconômico(1) e a expansão

dos casos para as regiões mais distantes dos centros urbanos(4).

Nos últimos dez anos, a taxa de mortalidade principalmente entre os jovens vem

diminuindo, o que pode estar associado ao aumento do número de pessoas que estão

monitorando sua infecção por meio de exames laboratoriais ou estão em Terapia

Antirretroviral (TARV), o que sugere uma maior sobrevida(1).

A melhoria da qualidade de vida de pessoas com AIDS também pode estar

associada à crescente adesão ao TARV(2) e a evolução dos exames e medicamentos(5).

Entretanto, tal doença continua causando um forte impacto na vida dessas pessoas como

estigma e preconceito(6), inclusive nos serviços de saúde(7), distúrbios psiquiátricos dos

quais a depressão é o mais frequente(8), mudanças nas relações conjugais, como

abandono do parceiro(9), dificuldades na manutenção e reinserção no mercado de

trabalho, o que gera problemas financeiros, os quais influenciam negativamente na

adesão ao TARV(10). Além disso, o tratamento também traz adversidades cotidianas, tais

como as reações adversas, necessidades de períodos de jejum, o grande número de

comprimidos a ser ingeridos por dia, o medo de que outras pessoas descubram a

doença(5).

Na perspectiva de reduzir o sofrimento psicológico oriundo de todas as dificuldades

relacionadas à AIDS, é necessário desenvolver estratégias de enfrentamento. O Coping

(ou estratégias de enfrentamento) trata-se de pensamentos e comportamentos que a

pessoa usa como estratégia para organizar as demandas internas e externas de um

determinado evento ou fator estressor(11).

As estratégias de enfrentamento utilizadas sofrem influência de diversos fatores:

sociodemográficos, pessoais, socioculturais e ambientais.(12) Além disso, dependem de

recursos que podem ser pessoais, envolvendo o estado de saúde, a moral, a

religiosidade, a inteligência e as peculiaridades individuais, mas também podem ser



50

sociológicos, os quais envolvem as características familiares, redes sociais, situação

econômica, relacionamento conjugal.(13)

A compreensão e a identificação das estratégias de enfrentamento podem auxiliar

os profissionais da enfermagem e demais profissionais de saúde a proporem intervenções

de saúde que mais se aproximam das reais necessidades dos usuários dos seus

serviços(14). Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar as

estratégias utilizadas por adultos com HIV/AIDS para enfrentar e melhor conviver com a

doença.

Conhecer melhor as estratégias de enfrentamento é importante para o profissional

de enfermagem compreender as reais necessidades de pessoas soropositivas e, portanto,

traçar estratégias de intervenções mais eficazes visando à atenção à saúde integral e

mais resolutiva.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa.

Realizado no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), instituição de caráter público,

caracterizada por ser um serviço de assistência especializada de nível terciário à saúde,

sendo referência para o Estado do Rio Grande do Norte em: Doenças Infecciosas,

Informação Toxicológica e Imunobiológicos Especiais. Tem um papel importante 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, constituindo-se um importante campo para as atividades de pesquisa e

desenvolvimento científico.

A população do estudo foi constituída por pessoas com HIV/AIDS que se

encontravam cadastrados no ambulatório do referido hospital, com idade maior que 18

anos, cognição prejudicada, tendo condições de responder ao Inventário de Estratégias de

Enfrentamento de Folkman e Lazarus (IEEFL)(15) proposto, sem prejuízo nas respostas,

totalizando uma amostra composta por 331 participantes.

A coleta de dados teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 19/06/2013, sob protocolo

de número 16578613.0.0000.5537 e todos os participantes do estudo ao serem

convidados deram o consentimento por escrito.

Os dados foram coletados em entrevista, com os participantes que estavam em

agendamento para consulta médica ambulatorial, no período de fevereiro a agosto de

2014. Para fins reflexivos, foi proposto às pessoas entrevistadas que, antes de

responderem ao IEEFL, pensassem em coisas ou situações relacionadas à doença e ao

tratamento, que mais as deixam estressadas. Isto é, que provocam mudança ou

necessidade de adaptação.
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Para avaliar os modos de enfrentamento relacionados ao HIV/AIDS e ao tratamento,

a população estudada respondeu ao IEEFL do tipo checklist com escalas do tipo Likert. O

IEEFL foi traduzido e validado para o português por Savóia, Santana e Mejias(15),

comprovando a existência de correspondência entre a versão original em inglês e a sua

tradução para o português, permitindo que se partisse para sua aplicação em outros

estudos.

A análise embasou-se na estatística descritiva e inferencial. Para isso, os dados

obtidos a partir do IEEFL foram organizados em uma planilha no programa Excel for

Windows 2010. Após a planilha validada e conferida foi transportada para o programa

estatístico Statístical Package of Social Sciences (SPSS, 2012) versão 20.0 para analisar

frequência univariada, tabelas de contingência, médias de posição (médias e medianas) e

variabilidade (desvio-padrão), além do cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach.

Para comparação entre os escores médios para os fatores do IEEFL e as variáveis

sociodemográficas, clínica e de hábitos de vida foram utilizados os testes T Student e

Mann-Whitney, por se tratar de duas amostras independentes. Já para as variáveis

contínuas, como tempo de tratamento, escolaridade e renda, o teste de correlação

utilizado foi o de Spearman, considerando-se como parâmetro: r= 0,10 até 0,39 (fraca);

r= 0,40 até 0,69 (moderada); e r=0,70 até 1,0 (forte)(16).

Os escores de comparação e de correlação foram considerados estatisticamente

significativos para p<0,006 segundo o critério de Bonferrone, pois p=0,05 foi dividido

pelos oito fatores do IEEFL.

RESULTADOS

Participaram do presente estudo 331 pessoas, sendo 172 (52%) do sexo

masculino e 159 (48%) do sexo feminino. A idade variou entre 20 e 63 anos, com média

de 41,5 anos e desvio-padrão (DP) de 13,5 anos. Quanto à escolaridade, a média de

anos estudados foi de 7,5 anos (DP= 4,5 anos). Em relação à situação conjugal, 132

(40%) pessoas tinham um(a) companheiro(a) e 199 (60%) pessoas não. Dos

entrevistados, 132 (40%) pessoas moravam com familiares, e as outras 199 (60%)

moravam sozinhas. Quando interrogadas sobre se alguém acompanhava o seu

tratamento, 94 (28 %) pessoas se manifestaram positivamente e as outras 237 (72 %),

negativamente.

A renda familiar mensal referida variou entre menos de 01 e 05 salários mínimos

(SM), a média foi de 1,8 SM (DP=1,2 SM), a faixa de renda predominante foi 01 SM para

225 (68 %) pessoas. O SM vigente na ocasião da coleta de dados era de R$ 724,00. Em

relação ao trabalho, 265 (80%) pessoas referiram ter alguma atividade rentável

relacionada ao trabalho, 50 (15%) pessoas não trabalhavam e, destas, 16 (05%) eram

aposentadas.
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A Tabela 1 apresenta os escores médios de cada fator, o desvio-padrão, a

mediana e o coeficiente alfa (α) de Cronbach.

Tabela 1.  Escores médios dos fatores do IEEFL aplicado a pessoas com AIDS - Natal, RN,

2014.

Fatores

(número de itens)
Escore médio

Desvio

padrão
Mediana (Cronbach)

Confronto (6) 0,80 0,35 0,70 0,74

Afastamento (7) 1,62 0,40 1,62 0,76

Autocontrole (5) 1,94 0,44 1,94 0,70

Suporte social (6) 2,13 0,51 2,60 0,86

Aceitação de responsabilidade (7) 1,80 0,44 1,72 0,80

Fuga-esquiva (2) 2,27 0,80 2,42 0,82

Resolução de problemas (4) 2,33 0,61 2,34 0,91

Reavaliação positiva (9) 2,42 0,44 2,44 0,95

Fonte: Dados da pesquisa.

A consistência interna dos fatores do IEEFL, medida pelo coeficiente alfa de

Cronbach, variou entre 0,480 (no fator autocontrole) e 2,42 (no fator reavaliação

positiva). Neste estudo, houve maior referência dos modos de enfrentamento

relacionados ao fator reavaliação positiva, com escore médio 2,42, e menor referência dos

modos de enfrentamento relacionados ao fator confronto, com escore médio 0,80. Houve

predomínio dos modos de enfrentamento focados na emoção.

Os escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL segundo as variáveis

sociodemográficas estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL aplicado a pessoas

com AIDS, segundo variáveis sociodemográficas - Natal, RN, 2014.

Variáveis

Sociodemog

ráficas

*Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL

Confr

onto

Afastam

ento

Autocon

trole

Supo

rte

Soci

al

Aceitação

de

Responsa

bilidade

Fuga-

Esqui

va

Resolu

ção de

Proble

mas

Reavali

ação

positiva

Sexo

M 0,70 1,58 1,82 2,09 1,74 2,13 2,12 2,23

F 0,82* 1,67* 1,94* 2,13 1,80* 2,27* 2,33 2,42*

Faixa etária

18-60 0,75 1,55 1,94 2,13 1,80 2,14 2,33 2,42

>60 0,86 1,62* 1,81* 2,07 1,72 2,27 2,21 2,22*

Cor da pele
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Brancos 0,80* 1,52 1,92* 2,03 1,74 2,25 2,23 2,42

Não brancos 0,71 1,61 1,84 2,11 1,80 2,18 2,31 2,31

Procedência

Capital 0,88 1,53 1,94* 2,13 1,80* 2,27* 2,18 2,32

Interior 0,72 1,62 1,82 2,07 1,72 2,19 2,33 2,42

Trabalha

Sim 0,89* 1,62* 1,94* 2,13 1,80* 2,27* 2,33 2,42*

Não 0,73 1,54 1,83 2,07 1,70 2,18 2,23 2,31

Tem

companheiro

Sim 0,83* 1,62* 1,88 2,13* 1,70 2,24 2,27 2,35

Não 0,72 1,52 1,92 2,05 1,78 2,26 2,31 2,41

Com quem

mora

Sozinho 0,71 1,52 1,84 2,09 1,74 2,17 2,20 2,42

Com

familiares
0,80* 1,60* 1,93* 2,12 1,80* 2,25* 2,33* 2,37

Apoio no

tratamento

Sim 0,86 1,62* 1,94 2,13 1,80* 2,27 2,33* 2,42*

Não 0,74 1,54 1,85 2,07 1,72 2,20 2,21 2,34

Religião

Praticante 0,87 1,62* 1,94* 2,13 1,80 2,27 2,33 2,42*

Não

praticante
0,73 1,52 1,85 2,10 1,74 2,12 2,11 2,28

Fonte: Dados da pesquisa.

Testes aplicados: T de Student e Mann-Whitney

Os escores médios das mulheres se apresentaram mais elevados que os dos

homens em todos os fatores e foram significativos estatisticamente para os fatores:

confronto, afastamento, autocontrole, aceitação de responsabilidade, fuga-esquiva e

reavaliação positiva.

Os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) apresentaram maiores escores médios

nos fatores confronto, afastamento e fuga-esquiva, predominando os modos de

enfrentamento focados na emoção. E foram significativos afastamento, autocontrole e

reavaliação positiva.

As pessoas brancas apresentaram maiores escores médios nos fatores confronto,

autocontrole, fuga-esquiva e reavaliação positiva, predominando os modos focados na

emoção, sendo significativos estatisticamente os fatores confronto e autocontrole.

Os maiores escores médios daqueles que precederam da capital foram: confronto,

autocontrole, suporte social, aceitação de responsabilidade e fuga-esquiva, predominando
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os modos focados na emoção. Foram significativos os fatores autocontrole, aceitação de

responsabilidade e fuga-esquiva.

Quanto à ocupação, os escores médios daqueles que trabalham foram maiores do

que os que não trabalham para todos os fatores, sendo significativos estatisticamente:

confronto, afastamento, autocontrole, aceitação de responsabilidade, fuga-esquiva e

reavaliação positiva.

As pessoas que referiram ter um companheiro, tiveram os escores médios mais

elevados para os fatores confronto, afastamento e suporte social que as pessoas que

referiram não ter companheiro. Portanto, os modos focados no problema, na emoção e no

problema e na emoção foram apresentados semelhantemente. Entretanto,

estatisticamente, foram significativos apenas os fatores confronto, afastamento e suporte

social.

As pessoas que referiram morar com familiares, apresentaram escores médios

mais elevados para quase todos os fatores, exceto no fator reavaliação positiva, que as

pessoas que referiram morar sozinhas. Dessa forma, foram apresentados os modos

focados na emoção e os focados no problema. Estatisticamente, foram significativos os

fatores: confronto, afastamento, autocontrole, aceitação de responsabilidade, fuga-

esquiva e resolução de problemas.

As pessoas que referiram ter algum apoio no tratamento, seja do companheiro,

filhos ou outros familiares, obtiveram maiores escores médios que as pessoas que não

tinham apoio em todos os fatores. Além disso, houve significância estatística para os

fatores afastamento, aceitação de responsabilidade, resolução de problemas e reavaliação

positiva.

Os praticantes de alguma religião também apresentaram maiores escores médios

para todos os fatores em relação aos não praticantes, sendo significativos

estatisticamente os modos de enfrentamento: afastamento, autocontrole e reavaliação

positiva.

A comparação, segundo variáveis sociodemográficas dos escores das médias dos

fatores do IEEFL, mostrou a predominância dos modos de enfrentamento focados na

emoção. Entretanto, o fator confronto, um modo de enfrentamento focado no problema,

surgiu em relação a todas as variáveis utilizadas, além de apresentar significância

estatística em cinco das oito.

Os escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL segundo as variáveis

clínicas, apresentados na Tabela 3, também mostram predominância dos modos focados

na emoção, assim como o fator confronto aparece em todas as variáveis utilizadas.
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Tabela 3 - Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL aplicado a pessoas

com AIDS, segundo variáveis clínicas - Natal, RN, 2014.

Variáveis

Clínicas

*Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL

Confr

onto

Afastam

ento

Autocon

trole

Supo

rte

Soci

al

Aceitação

de

Responsa

bilidade

Fuga-

Esqui

va

Resolu

ção de

Proble

mas

Reavali

ação

positiva

Comorbidade

Sim 0,71 1,51 1,86 2,09 1,74 2,26 2,28 2,32

Não 0,89 1,60 1,90 2,02 1,79 2,20 2,12 2,40

Tristeza

Sim 0,76 1,54 1,93 2,12 1,78 2,26 2,32 2,37

Não 0,84 1,62 1,88 2,10 1,74 2,22 2,24 2,42*

CD4

<200 cel/mm3 0,71 1,60 1,94 2,04 1,75 2,27 2,30 2,40

>200 cel/mm3 0,89 1,56 1,83 2,13 1,80 2,07 2,28 2,31

Já abandonou

o tratamento

Sim 0,72 1,56 1,84 2,08 1,72 2,18 2,21 2,31

Não 0,88 1,62 1,94 2,13* 1,80* 2,27* 2,33 2,42

Fonte: Dados da pesquisa.

Testes aplicados: T de Student e Mann-Whitney

Os maiores escores médios relacionados aos que não apresentaram comorbidades

foram confronto, afastamento, autocontrole, aceitação de responsabilidade e reavaliação

positiva, predominando os modos focados na emoção. Entretanto, nenhum dos fatores

apresentou significância estatística.

As pessoas que responderam não estar tristes, apresentaram maiores escores

médios apenas para confronto, afastamento e reavaliação positiva, sendo esta última a

única que apresentou significância estatística. Logo, predominou os modos de

enfrentamento focados na emoção.

Em relação à contagem de células tipo CD4, foram observados maiores escores

médios apenas para confronto, suporte social e aceitação, sendo que nenhum fator

apresentou significância estatística. Nesse quesito, portanto, os três modos de

enfrentamento foram observados igualmente.

Os que nunca abandonaram o tratamento também apresentaram maiores escores

médios em relação aos que abandonaram para todos os fatores. E somente foi observada

significância estatística para suporte social, aceitação do problema e fuga-esquiva.

A Tabela 4 apresenta os escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL

em relação aos hábitos de vida da população em estudo.
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Tabela 4 - Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL aplicado a pessoas

com AIDS, segundo variáveis hábitos de vida - Natal, RN, 2014.

Variáveis

Hábitos de

Vida

*Escores de comparação das médias dos fatores do IEEFL

Confr

onto

Afastam

ento

Autocon

trole

Supo

rte

Soci

al

Aceitação

de

Responsa

bilidade

Fuga-

Esqui

va

Resolu

ção de

Proble

mas

Reavali

ação

positiva

Lazer

Sim 0,84 1,62* 1,86 2,03 1,68 2,26* 2,26 2,40

Não 0,76 1,54 1,90 2,11 1,79 2,19 2,32 2,47

Prática de

atividade

física

Sim 0,88 1,61* 1,92* 2,11 1,78 2,26 2,33 2,38

Não 0,72 1,57 1,81 2,04 1,71 2,18 2,25 2,41

Fonte: Dados da pesquisa.

Testes: T de Student e Mann-Whitney

Quanto ao lazer e a prática de exercícios físicos, foram observados que os escores

médios foram maiores para confronto, afastamento e fuga-esquiva para aqueles que têm

lazer, sendo significativo estatisticamente os modos afastamento e fuga-esquiva; e para

quase todos os fatores, exceto reavaliação positiva, para aqueles que fazem alguma

atividade física, sendo significativos os modos afastamento e autocontrole. Assim,

predominou, para ambos, os modos focados na emoção assim como em todas as outras

variáveis utilizadas.

No estudo das variáveis contínuas, relacionadas aos fatores do IEFFL, também foi

observado significância estatística, para as quais foi aplicado o teste de correlação de

Spearman que demonstrou haver correlações estaticamente significativas (Tabela 5).

Tabela 5 – Correlação entre os fatores do IEEFL e o tempo de tratamento, a escolaridade e

a renda familiar mensal - Natal, RN, 2014.

Correlação de Sperman

Fatores do IEEFL

Variáv
eis

Confron
to

Afasta
mento

Autoco
ntrole

Suport

e

Social

Aceitação

de

Responsa

Fuga-

Esquiva

Resolu

ção de

proble

mas

Reavali

ação

positiv

a
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bilidades

r p r p r p r p r p r p r p r P
Temp
o de
trata

mento
em

meses

0,
23
9

0,0
05
*

0,
12
6

0,0
05
*

0,
21
3

0,
05
2

0,
02
4

0,
04
4

0,2
75

0,00
1*

0,
34
2

0,0
05
*

0,
26
2

0,
00
5

0,
12
2

0,
09
4

Escola
ridade
(anos
estud
ados)

0,
27
5

0,0
03
*

0,
22
5

0,0
02
*

0,
26
3

0,
62
3

0,
11
5

0,
06
5

0,2
68

0,00
3*

0,
28
6

0,0
03
*

0,
43
1

0,
00
5

0,
06
8

0,
16
3

Renda
famili

ar
mensa
l (SM)

0,
31
5

0,0
04
*

0,
28
4

0,0
04
*

0,
24
5

0,
00
8

0,
30
5

0,
07
1

0,3
42

0,00
4*

0,
36
2

0,0
01
*

0,
48
7

0,
00
5

0,
14
2

0,
25
4

Fonte: Dados da pesquisa.

*Estatisticamente significativo para p<0,006, na hipótese que a casuística constituísse

uma amostra aleatória simples de população com características similares.

Para as variáveis tempo de tratamento, escolaridade e renda familiar, as

correlações de Spearman foram significativas. Embora a intensidade tenha sido fraca

para quase todas, pode-se indicar uma maior referência dos modos de enfrentamento

relacionados aos fatores confronto, afastamento, aceitação de responsabilidade e fuga-

esquiva, portanto focados na emoção predominantemente.

O único fator que apresentou correlação de Spearman significativa e moderada foi

a resolução de problemas para as variáveis escolaridade e renda, uma vez que para o

tempo de tratamento a intensidade também foi fraca.

DISCUSSÃO

A AIDS é considerada uma doença crônica depois do advento do TARV e as

mudanças que ela causa no cotidiano das pessoas soropositivas, para manutenção da

sua saúde, podem gerar estresse(17). A aplicação do IEEFL(15) foi útil para identificar como

essas pessoas enfrentam tal condição patológica em seu dia-a-dia.

O coping surge na perspectiva de superar os fatores estressores e, no presente

estudo, foi identificado maiores médias relacionadas aos fatores de reavaliação positiva,

resolução de problemas e fuga-esquiva, demonstrando a utilização mais frequente dos

modos de enfrentamento centrados no problema e na emoção.
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A utilização de modos de enfrentamento focados em fatores de reavaliação positiva

e fuga-esquiva, ou seja, na emoção, também foi utilizado por adolescentes com HIV no

estudo de Serafini e Bandeira(18).

As estratégias de enfrentamento focadas na emoção são importantes quando a

pessoa não consegue controlar a situação(19). Usam a reavaliação positiva no intuito de

criar novos significados para o estresse, enfrentado de forma positiva, possibilitando o

crescimento pessoal(20). Já a fuga-esquiva é uma forma de as pessoas fugirem do

problema(20), o que pode ser negativo para melhoria do quadro clínico, pois pode

aparecer como uma forma de fantasiar possíveis soluções para os problemas, sem que

assumam de fato atitudes concretas para modificação da sua realidade (21).

A estratégia de enfrentamento focada na resolução de problemas também foi

largamente utilizada por adultos com Diabetes Tipo I(22). Evidentemente, não se pode

comparar a AIDS com o Diabetes, entretanto, fazer uma relação entre elas pode ser

possível quanto às mudanças causadas no cotidiano das pessoas advindas da cronicidade

de ambas as doenças. A estratégia referida descreve esforços no sentido de modificar a

situação estressante a partir de uma avaliação analítica da situação para resolver o

problema(20).

A ocorrência de as mulheres terem apresentado escores médios maiores para todos

os fatores pode estar relacionado ao fato de muitas vezes elas serem abandonadas pelos

seus parceiros após o diagnóstico positivo para o HIV. Então, sozinhas, frente à infecção,

resta-lhes combater os efeitos provocados pela doença de alguma forma para seguir em

frente cuidando de seus filhos, os quais são dependentes delas(23).

O trabalho é fundamental para as pessoas por que dá significado às suas vidas. Um

estudo realizado em Ribeirão Preto/SP mostra que a atividade laboral constitui uma

forma de suporte para enfrentamento de forma positiva a condição de se ter HIV/AIDS,

pois favorece a confiança e a autoestima(24). Em conformidade com esse resultado, o

presente estudo identificou escores médios mais elevados para todos os fatores, assim

como significância estatística para quase todos os fatores, sugerindo que o indivíduo que

trabalha busca de alguma forma superar os problemas advindos da doença.

Ter um companheiro, morar com alguém e ter apoio durante o tratamento,

apresentaram maiores escores médios para vários fatores, todavia, coincidiram nos

modos focados no confronto, no afastamento e no suporte social. Isso sugere que o

contexto afetivo familiar pode influenciar os indivíduos HIV positivo no enfrentamento da

doença positiva ou negativamente, uma vez que o fator confronto demonstra esforços

em prol da alteração da situação e o fator suporte social descreve esforços no sentido de

obter informações e suporte emocional para a superação, enquanto que o fator

afastamento trata-se de esforços na perspectiva de desviar-se do problema(20).
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Um estudo realizado na Paraíba mostrou que o contexto afetivo familiar é visto

positivamente, uma vez que o suporte que pessoas HIV positivo recebem de entes

queridos podem estar relacionados à adesão ao tratamento(25).

Pessoas com religião obtiveram maiores escores médios para todos os fatores,

portanto elas se utilizam tanto de estratégias de enfrentamento focadas na emoção

quanto no problema. Tal fato, possivelmente, está associado à ideia de que a

religiosidade pode ser uma estratégia de enfrentamento, seja positiva ou negativa. Em

um estudo realizado na Philadélfia/EUA, com adultos com HIV/AIDS, foi identificado que

o enfrentamento religioso positivo relaciona-se a resultados positivos como satisfação

com a vida e o enfrentamento religioso negativo pode estar associado a sintomas

depressivos(26).

No tocante às variáveis clínicas, a que apresentou mais significância estatística foi

“Já abandonou o tratamento”. Os escores médios foram mais elevados para todos os

fatores para aqueles que nunca abandonaram o tratamento em relação àqueles que já

abandonaram e os fatores que foram significativos estatisticamente, suporte social e

aceitação de responsabilidade, reforçam a ideia da adesão como resultado do

enfrentamento positivo da doença. Entretanto, o fator fuga-esquiva também apresentou

significância estatística, o que pode estar relacionado às dificuldades enfrentadas durante

o tratamento, como a grande quantidade de comprimidos, horários e rotinas rígidas, os

efeitos colaterais, o tempo longo do tratamento(27).

Quando se trata das variáveis hábitos de vida, apesar de poucos fatores

apresentarem significância estatística, sugere-se que o lazer e a prática de atividade

física podem estar associados a uma forma de desviar-se dos problemas advindos da

doença. Isso se deve pelo fato de o fator afastamento ter sido significativo

estatisticamente para aqueles que realizam alguma atividade de lazer e para os que

praticam alguma atividade física.

A relação entre atividade física e o modo de enfrentamento focado no afastamento

pode estar justificada nos efeitos que um programa de exercícios físicos realizado

adequadamente pode gerar na vida das pessoas soropositivas para o HIV, como aptidão

física, o que gera sentimento de estar bem, parece reduzir as reações adversas do

tratamento, causa impacto positivo nos indicadores psicológicos e, em longo prazo, pode

potencializar a melhoria do sistema imune(28).

Quanto ao grau de educação, um estudo com adultos que possuem Diabetes Tipo

II, identificou que a baixa escolaridade pode favorecer a não adesão ao tratamento,

consequentemente, oferece mais riscos à saúde, o que sugere influência da instrução dos

diabéticos estudados no enfrentamento da doença e das adversidades causadas por

ela(29). Semelhantemente, no presente estudo também se acredita na influência da

escolaridade nos modos de enfrentamento da AIDS e das dificuldades que ela promove.
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Além disso, ainda se sugere que o enfrentamento das pessoas soropositivas para o

HIV pode apresentar-se de forma positiva ou negativa, levando-se em consideração a

análise das correlações de Spearman entre as variáveis contínuas (tempo de tratamento,

tempo de escolaridade e renda) e os fatores do IEEFL, já que predominantemente houve

significância estatística para os fatores focados na emoção (afastamento, aceitação de

responsabilidade e fuga-esquiva), embora tenham sido de intensidade fraca.

Focar o enfrentamento na emoção pode ser identificado como algo positivo, por que

quando as atitudes da pessoa soropositiva para o HIV são em prol da solução dos

problemas advindos da AIDS, tem-se assim um enfrentamento positivo. Isso acontece

quando o enfrentamento é focado na aceitação de responsabilidade, uma vez que tal

fator caracteriza-se por atitudes de contribuição da pessoa na busca por conhecimentos

sobre a doença e por tentativa de fazer a coisa certa(20).

O enfrentamento focado na emoção também pode ser considerado negativo quando

as atitudes da pessoa HIV positivo distancia-se da solução para o problema, o que pode

ser observado quando os modos focados no afastamento e fuga-esquiva são

utilizados(20).

As atitudes de distanciamento da doença e de suas adversidades podem estar

associadas ao fato de as pessoas mais esclarecidas, que também possuem maior renda,

compreenderem seu diagnóstico e entenderem com mais facilidade o que está

acontecendo em suas vidas e por isso tendem negar sua realidade. Embora isso nem

sempre seja observado, pois se espera que o grau mais elevado de instrução favoreça

um posicionamento mais positivo em relação ao enfrentamento da doença(29) e a renda

maior minimize pelo menos os problemas financeiros que podem estar associados a

doença e seu tratamento.

CONCLUSÃO

A aplicação do IEEFL foi útil na identificação de formas de enfrentamento utilizadas

por pessoas soropositivas e o presente estudo identificou maiores médias para modos de

enfrentamento centrados no problema, resolução de problemas, e na emoção,

reavaliação positiva e fuga-esquiva.

As mulheres e aqueles que trabalham, possivelmente, se utilizam das estratégias

de enfrentamento focadas na emoção e no problema, semelhantemente. O contexto

afetivo familiar e a religiosidade podem influenciar no enfrentamento da AIDS de forma

positiva ou negativa. A adesão ao tratamento pode ser identificada com um resultado

positivo do enfrentamento, assim como o enfrentamento negativo pode estar relacionado

às dificuldades impostas pelo tratamento. O lazer e a prática de atividade física podem

estar associados a uma forma de desviar-se dos problemas advindos da doença. Quanto

ao grau de educação e a renda, acredita-se na influência da escolaridade e dos recursos
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financeiros nos modos de enfrentamento da AIDS e das dificuldades que ela promove,

entretanto, não se pode garantir que o enfrentamento seja positivo ou negativo.

Compreender, portanto, os modos de enfrentamentos utilizados por adultos

soropositivos é fundamental para a enfermagem e para a equipe de saúde, na

perspectiva de traçar estratégias de intervenções e uma terapêutica mais adequada as

reais necessidades dessa população que tanto sofre com as mudanças no seu cotidiano

impostas pela doença, pelo sentimento de culpa de tê-la adquirido, pelo preconceito e

discriminação. Portanto, faz-se necessária a ampliação do número de estudos sobre

Coping e HIV/ADIS para suprir a lacuna existente.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que o perfil sociodemográfico,

clínico e de hábitos de vida da população estudada está consoante ao contexto e às tendências

nacionais.

Quanto ao Coping, a adaptação do IEEFL foi considerada útil na identificação de

formas de enfrentamento utilizadas pela população estudada. Através dele, foram identificadas

maiores médias para modos de enfrentamento centrados no problema, resolução de problemas,

e na emoção, reavaliação positiva e fuga-esquiva. Em relação às mulheres, estratégias focadas

na emoção e no problema foram utilizadas igualmente. A ocupação laboral mostrou-se

associada a enfrentamentos positivos, como autocontrole, suporte social, resolução de

problemas e reavaliação positiva. Também foi observado o tratamento como uma forma de

enfrentamento positivo, já que aqueles que nunca interromperam o tratamento apresentaram

modos de enfrentamento focados no suporte social, aceitação de responsabilidade, a resolução

de problemas e a reavaliação positiva. Já a fuga-esquiva como enfrentamento negativo pode

estar relacionada às dificuldades enfrentadas durante o tratamento e a religião, com maiores

escores médios para todos os fatores, leva a crer que tanto pode ser positiva quanto negativa.

As características gerais da população estudada e os modos de enfrentamento utilizados

por ela não são suficientes para generalizações e nem representam a totalidade da população de

adultos soropositivos para o HIV no Brasil. Entretanto, tais achados são úteis para o

desenvolvimento de estratégias de intervenção da equipe de enfermagem no processo do

cuidar, são valorosos para as equipes de saúde na escolha da terapêutica mais adequada às reais

necessidades dessas pessoas, bem como podem ser utilizadas pelos gestores públicos como

subsídios na criação de programas e políticas de saúde mais resolutivas para tal população.

Faz-se necessário desenvolver outras pesquisas sobre os modos de enfrentamento

utilizados por pessoas soropositivas, pois ainda existem lacunas na literatura científica sobre

essa temática e é fundamental que o cuidado produzido para essa população possa ser mais

integral e resolutivo, com o intuito de superar os preconceitos e as discriminações ainda

existentes. Nessa perspectiva, a compreensão sobre o Coping utilizado por essas pessoas ajuda

a encontrar a melhor forma de ajudá-las no curso terapêutico.

Sugere-se, ainda, que outros estudos sejam desenvolvidos para que se possam

identificar estratégias, intervenções e ações de enfermagem em prol do enfrentamento positivo
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da doença e do tratamento que tenham repercussão positiva na vida desse grupo populacional,

para que o estresse do cotidiano com o HIV e do tratamento da AIDS possa ser amenizado.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa em Enfermagem, intitulada:

Estratégias de coping em pacientes com AIDS. Realizado pelo Mestrando Rafael Tavares

Silveira Silva

e o Orientador Prof. Dr. Richardson Rosendo Augusto. Telefone para contato: (084) 3215-

3772/3215-3699.

A presente pesquisa tem como objetivo: Analisar os modos de enfrentamento das

pessoas com AIDS frente à situação de doença e ao tratamento, segundo idade, sexo, cor,

escolaridade, escolaridade do chefe da família, situação conjugal, ocupação, renda familiar,

situação de moradia, acompanhamento do tratamento, orientação sexual, forma de

contaminação, carga viral, contagem de linfócitos T CD4+, tipo de tratamento, esquema do

tratamento, número de comprimidos por dia, abandono de tratamento, tempo de tratamento

em meses, ano de diagnóstico, tempo de diagnóstico da doença, doenças oportunistas, co-

infecção, prática de atividades físicas, atividade de lazer, religião, consumo de bebidas

alcoólicas e uso drogas ilícitas.

Para tal não utilizará métodos invasivos na coleta de dados. A coleta de dados ocorrerá

através de uma entrevista e a aplicação de um formulário para caracterização dos participantes

e para conhecer os modos de enfrentamento.

A participação é voluntária, logo você pode se retirar do estudo a qualquer momento,

assim que deseje. Não ocorrendo gastos para o participante, que também não receberá

pagamentos pela participação. Qualquer dúvida relacionada à pesquisa pode ser esclarecida

com o pesquisador(a).

As informações coletadas a partir deste estudo serão utilizadas única e exclusivamente

em caráter científico, e será assegurada a privacidade dos participantes. As informações

coletadas podem ser divulgadas por meio de trabalhos científicos, mas a identidade será

preservada.
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Os riscos envolvidos com sua participação seriam a exposição de dados coletados em

sua entrevista e formulário, que será minimizado através da seguinte providência: uso de

pseudônimo (nome fictício) no momento das entrevistas, assegurando o sigilo, como também

será garantido o amarzenamento dos dados em local seguro e a divulgação dos resultados será

feita de forma a não identificar os voluntários.

Os benefícios da pesquisa serão: oferecer suporte para melhor direcionar os pacientes

com AIDS em sua adaptação ao tratamento, no sentido de que a equipe multidisciplinar pode

buscar soluções que influenciem o enfrentamento positivo; Proporcionar às pessoas em

tratamento ambulatorial, a resolução dos problemas possíveis de serem resolvidos e a

compreensão dos problemas que não puderem ser resolvidos, oferecendo suporte emocional e

educativo em aspectos relacionados à doença e ao tratamento para o paciente e seus

familiares, favorecendo a dinâmica familiar.

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Richardson Augusto Rosendo da Silva, no

endereço Campus Universitário – BR 101, S/N, Lagoa Nova – Natal/RN. Departamento de

Enfermagem/UFRN. CEP: 59072-970. Fone: (84) 32153839, ou pelo telefone (84) 3215-

3772.

Dúvidas à respeito da ética da pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética

em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, ou pelo telefone/ Fax: (84)3215-3135.

Consentimento Livre e Esclarecido:

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Estratégias de

coping em pacientes com AIDS”.

Participante da pesquisa:

Nome:------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------

Pesquisador responsável:

Nome:Richardson Augusto Rosendo da Silva.
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Assinatura:------------------------------------------------------------------------------

Endereço Profissional: Campus Universitário – BR 101, S/N, Lagoa Nova – Natal/RN.

Departamento de Enfermagem/UFRN. CEP: 59072-970. Fone: (84) 32153839.

Comitê de Ética e Pesquisa. Endereço: Campus Central, Praça do Campus Universitário, Av.

Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59078-970, CP 1624, e-mail:

cepufrn@reitoria.ufrn.br, ou pelo telefone (84)32153135.

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO

Número do formulário:_______

Data da entrevista: ___/___/_____

Início:________  Término:________

Pseudônimo:______________

Frequência de comparecimento a consulta médica:  (  ) 1 vez ao mês (  ) a cada 2 meses

(  ) a cada 3 meses   (  ) Outros __________

1)Data de nascimento:  ___/___/_____                       2) Idade:____________

3)Sexo:

1. (  )masculino                       2.  (  )feminino

4) Cor

1. (  )branca                           3. (  )amarela

2. (  )negra 4. (  )parda

5) Escolariadade: (anos estudados)

4.1) escolaridade do paciente:____________

4.2) escolaridade do chefe da família: ___________

6) Estado conjugal

1. (  ) solteiro (a)                                    4. (  )separado (a)

2. ( ) casado (a)                                     5. (  )união estável

3. (  ) viúvo (a)

7) Ocupação do paciente:

1. (  )  inativo                            3. (  ) desempregado                            5. (  ) licença

2. (  ) aposentado 4. (  ) trabalha atualmente como: __________________

8) Ocupação do chefe da família:

1. (  )  inativo                               3. (  ) desempregado                            5. (  ) licença
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2. (  ) aposentado                        4. ( )trabalha atualmente como: __________________

9) Dados residenciais:

8.1) Área de moradia:

1. (  )zona urbana                 2. (  )zona rural

8.2)  Situação de moradia

1. (  )sozinho                        3.(  )amigo (s)

2.(  )familiar (es)

10) Alguém acompanha seu tratamento?

1. (  ) sim                   2.(  ) não

11) Se alguém acompanha seu tratamento, quem acompanha (pensar na pessoa que mais

acompanha):

1. (  ) companheiro (a)                    3. (  )amigo                        5. ( ) ninguém acompanha

2. (  )filho                                       4. (  )outro familiar

12) Renda familiar atual: (em salários mínimos)  _____________________________

13) Religião/outras crenças:

1. (  )sim, qual?_______________________

2. (  )não tem

14) Atividade (s) de Lazer:  ________________________________

1. (  ) sempre (=uma vez/semana)

2. (  ) às vezes  (<uma vez /semana)                  3. (  ) não tem lazer

15) Alcoolismo

1. (  ) sempre e mais que uma dose (=uma vez/dia e mais que uma garrafa de cerveja ou dose

de vinho ou destilados)

2. (  ) sempre uma dose (=uma vez/dia, uma dose ou uma garrafa de cerveja)

3. (  ) às vezes  (<uma vez /semana)

4. (  ) não bebe
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16) Tabagismo (Fumo):

1. (  ) todos os dias            3. (  ) raramente fuma

2. ( ) toda semana             4. (  ) nunca fuma

17) Orientação sexual:

1. (  ) homossexual                  3. (  )bissexual

2. (  ) heterossexual                 4. (  )outros_______________

18) Atividade física:

1. (  ) sempre (=três vezes/semana) 3. (  ) não pratica

2. (  ) às vezes  (<três vezes /semana)

19) Você sente tristeza?

1. (  ) sempre                                3. (  ) não sente

2. (  ) às vezes

20) Forma de contaminação:

1. (  ) Relação sexual 4. (  ) Acidente de trabalho

2. (  ) Agulhas/seringas compartilhadas        5. (  )transmissão vertical

3. (  ) Transfusão de sangue                          6. (  ) Outros _____________

21) Carga viral:

_____________________________________________________________

22) Contagem de linfócitos T CD4+:

_____________________________________________________________

23) Esquema do tratamento:

_____________________________________________________________

24) Número de comprimidos por dia:

_____________________________________________________________

25) Já abandonou o tratamento?
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1. (  )Não                            2. (  )Sim  Se sim, quantas vezes?___________

26) Em que ano você foi diagnosticado com a AIDS?

_____________________________________________________________

27) Uso de medicações:

1. (  ) não       2. (  )sim, quais?

_____________________________________________________________

28) Há quanto tempo faz tratamento para AIDS (anos e meses):

______________________________________________________________

29) Outras doenças:

1. (  )cardiopatias                              6. (  )catarata

2. (  )doença cerebrovascular             7. (  )osteopatia

3. (  )varizes                                       8. (  )hepatopatia                    11. (  ) nenhuma

4. (  )neoplasia benigna                      9. (  )hipertensão arterial

5. (  )neoplasia maligna                      10.(  )outras ___________________________

30) Pense na AIDS e no tratamento. Fale três coisas ou situações, relacionadas à doença e ao
tratamento, que mais o (a) deixam estressado (a). Ou seja, que provocam mudança ou
necessidade de adaptação:
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO  C - INVENTÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE COPING DE FOLKMAN E
LAZARUS (1985)

Pense nas coisas e situações que o estressam, relacionadas à AIDS e ao tratamento.
Leia os itens abaixo e selecione as estratégias que você utilizou para lidar com as coisas e
situações que o estressaram na doença e na hemodiálise, de acordo com as categorias:

0 - não usei esta estratégia

1 - usei um pouco

2 - usei bastante

3 - usei em grande quantidade

1. Me concentrei no que deveria ser feito em seguida,

no próximo passo.

0 1 2 3

2. Tentei analisar o problema para entendê-lo melhor 0 1 2 3

3. Procurei trabalhar ou fazer alguma atividade para

me distrair

0 1 2 3

4. Deixei o tempo passar – a melhor coisa que poderia

fazer era esperar, o tempo é o melhor remédio.

0 1 2 3

5. Procurei tirar alguma vantagem da situação 0 1 2 3

6. Fiz alguma coisa que acreditava não daria
resultados, mas ao menos eu estava fazendo alguma
coisa

0 1 2 3

7. Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar

suas idéias

0 1 2 3

8. Conversei com outra (s) pessoa (s) sobre o

problema, procurando mais dados sobre a situação

0 1 2 3

9. Me critiquei, me repreendi 0 1 2 3

10. Tentei não fazer nada que fosse irreversível,

procurando deixar outras opções

0 1 2 3

11. Esperei que um milagre acontecesse 0 1 2 3

12. Concordei com o fato, aceitei o meu destino 0 1 2 3

Não usei
essa

estratégia
Usei um
pouco

Usei
bastant

e

Usei em
grande

quantida
de
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13. Fiz como se nada tivesse acontecido 0 1 2 3

14. Procurei guardar para mim mesmo (a) os meus

sentimentos

0 1 2 3

15. Procurei encontrar o lado bom da situação 0 1 2 3

16. Dormi mais que o normal 0 1 2 3

17. Mostrei a raiva que sentia para as pessoas que

causaram o problema

0 1 2 3

18. Aceitei a simpatia e a compreensão das pessoas 0 1 2 3

19. Disse coisas a mim mesmo (a) que me ajudassem a

me sentir bem

0 1 2 3

20. Me inspirou a fazer algo criativo 0 1 2 3

21. Procurei esquecer a situação desagradável 0 1 2 3

22. Procurei ajuda profissional 0 1 2 3

23. Mudei ou cresci como pessoa de uma maneira

positiva

0 1 2 3

24. Esperei para ver o que acontecia antes de fazer

alguma coisa

0 1 2 3

25. Desculpei ou fiz alguma coisa pra repor os danos 0 1 2 3

26. Fiz um plano de ação e o segui 0 1 2 3

27. Tirei o melhor que poderia da situação, que não era

o esperado

0 1 2 3

28. De alguma forma extravasei meus sentimentos 0 1 2 3

29. Compreendi que o problema foi provocado por mim 0 1 2 3

30. Saí da experiência melhor do que eu esperava 0 1 2 3

31. Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa

concreta sobre o problema

0 1 2 3

32. Tentei descansar, tirar férias a fim de esquecer o

problema

0 1 2 3

33. Procurei me sentir melhor, comendo, fumando,

utilizando drogas ou medicação

0 1 2 3
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34. Enfrentei como um grande desafio, fiz algo muito

arriscado

0 1 2 3

35. Procurei não fazer nada apressadamente ou seguir o

meu primeiro impulso

0 1 2 3

36. Encontrei novas crenças 0 1 2 3

37. Mantive meu orgulho não demonstrando os meus

sentimentos

0 1 2 3

38. Redescobri o que é importante na vida 0 1 2 3

39. Modifiquei aspectos da situação para que tudo desse

certo no final

0 1 2 3

40. Procurei fugir das pessoas em geral 0 1 2 3

41. Não deixei me impressionar, me recusava a pensar

muito sobre essa situação

0 1 2 3

42. Procurei um amigo ou um parente para pedir

conselhos

0 1 2 3

43. Não deixei que os outros soubessem da verdadeira

situação

0 1 2 3

44. Minimizei a situação me recusando a preocupar-me

seriamente com ela

0 1 2 3

45. Falei com alguém sobre como estava me sentindo 0 1 2 3

46. Recusei recuar e batalhei pelo que eu queria 0 1 2 3

47. Descontei minha raiva em outra (s) pessoa (s) 0 1 2 3

48. Busquei nas experiências passadas uma situação

similar

0 1 2 3

49. Eu sabia o que deveria ser feito, portanto dobrei

meus esforços para fazer o que fosse necessário

0 1 2 3

50. Recusei acreditar que aquilo estava acontecendo 0 1 2 3

51. Prometi a mim mesmo (a) que as coisas serão

diferentes na próxima vez

0 1 2 3

52. Encontrei algumas soluções diferentes para o

problema

0 1 2 3
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53. Aceitei, nada poderia ser feito 0 1 2 3

54. Procurei não deixar que meus sentimentos

interferissem muito nas outras coisas que eu estava

fazendo

0 1 2 3

55. Gostaria de poder mudar o que tinha acontecido ou

como eu senti

0 1 2 3

56. Mudei alguma coisa em mim, me modifiquei de

alguma forma

0 1 2 3

57. Sonhava acordado (a) ou imaginava um lugar ou

tempo melhores do que aqueles que eu estava

0 1 2 3

58. Desejei que a situação acabasse ou que de alguma

forma desaparecesse

0 1 2 3

59. Tinha fantasias de como as coisas iriam acontecer,

como se encaminhariam

0 1 2 3

60. Rezei 0 1 2 3

61. Me preparei para o pior 0 1 2 3

62. Analisei mentalmente o que fazer e o que  dizer 0 1 2 3

63. Pensei em uma pessoa que admiro e em como ela

resolveria a situação e a tomei como modelo

0 1 2 3

64. Procurei ver as coisas sob o ponto de vista da outra

pessoa

0 1 2 3

65. Eu disse a mim mesmo (a) que as coisas poderiam

ter sido piores

0 1 2 3

66. Corri ou fiz exercícios 0 1 2 3



90

ANEXO D - FATORES E RESPECTIVOS ITENS DA VERSÃO ADAPTADA E
VALIDADA PARA O PORTUGUÊS DO INVENTÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DE FOLKMAN E LAZARUS, SEGUNDO SAVÓIA E MEJIAS

Fator 1-Confronto:

47- Descontei minha raiva em outra (s) pessoa (s)
17- Mostrei a raiva que sentia para as pessoas que causaram o problema
40- Procurei fugir das pessoas em geral
34- Enfrentei como um grande desafio, fiz algo muito arriscado
07- Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar suas idéias
28- De alguma forma extravasei meus sentimentos

Fator 2-Afastamento:

41- De alguma forma extravasei meus sentimentos
13- Fiz como se nada tivesse acontecido
44- Minimizei a situação me recusando a preocupar-me seriamente com ela
21- Procurei esquecer a situação desagradável
06- Fiz alguma coisa que acreditava não daria resultados, mas ao menos eu estava fazendo
alguma coisa
16- Dormi mais que o normal
10- Tentei não fazer nada que fosse irreversível, procurando deixar outras opções

Fator 3-Autocontrole:

15- Procurei encontrar o lado bom da situação
14- Procurei guardar para mim mesmo (a ) os meus sentimentos
43- Não deixei que os outros soubessem da verdadeira situação
54- Procurei não deixar que meus sentimentos interferissem muito nas outras coisas que eu
estava fazendo
35- Procurei não fazer nada apressadamente ou seguir o meu primeiro impulso

Fator 4- Suporte social:

42- Procurei um amigo ou um parente para pedir conselhos
45- Falei com alguém sobre como estava me sentindo
08- Conversei com outra (s) pessoa (s) sobre o problema, procurando mais dados sobre a
situação
31- Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta sobre o problema
18- Aceitei a simpatia e a compreensão das pessoas
22- Procurei ajuda profissional

Fator 5- Aceitação de responsabilidade:
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51- Prometi a mim mesmo (a) que as coisas serão diferentes na próxima vez
09- Me critiquei, me repreendi
52- Encontrei algumas soluções diferentes para o problema
29- Compreendi que o problema foi provocado por mim
48- Busquei nas experiências passadas uma situação similar
25- Desculpei ou fiz alguma coisa pra repor os danos
62- Analisei mentalmente o que fazer e o que dizer

Fator 6- Fuga-esquiva:

58- Desejei que a situação acabasse ou que de alguma forma desaparecesse
59- Tinha fantasias de como as coisas iriam acontecer, como se encaminhariam

Fator 7- Resolução de problemas

49- Eu sabia o que deveria ser feito, portanto dobrei meus esforços para fazer o que fosse
necessário
26- Fiz um plano de ação e o segui
46- Recusei recuar e batalhei pelo que eu queria
01- Me concentrei no que deveria ser feito em seguida, no próximo passo

Fator 8-Reavaliação positiva:

38- Redescobri o que é importante na vida
56- Mudei alguma coisa em mim, me modifiquei de alguma forma
60- Rezei
30- Saí da experiência melhor do que eu esperava
39- Modifiquei aspectos da situação para que tudo desse certo no final
20- Me inspirou a fazer algo criativo
36- Encontrei novas crenças
63- Pensei em uma pessoa que admiro e em como ela resolveria a situação e a tomei como
modelo
23- Mudei ou cresci como pessoa de uma maneira positiva
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ANEXO E – NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS DAS
REVISTAS ESCOLHIDAS

ARTIGO 1

DIRETRIZES PARA AUTORES
NO MOMENTO A REVISTA BAIANA DE ENFERMAGEM NÃO ESTÁ

RECEBENDO ARTIGOS DE REVISÃO.

1 Apresentação dos manuscritos

1. 1 Ser digitado em papel A4, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm, margem superior e esquerda

3,0 cm e as demais 2,0 cm, fonte 12, Times New Roman.

1. 2 Ter, no máximo, 15 páginas.

1. 3 Ser digitado em português, na ortografia oficial.

1.4 Conter título com, no máximo, 10 palavras, que descrevem o conteúdo de modo claro, breve e

conciso, evitando-se palavras ambíguas e abreviaturas.

1.5 O trabalho encaminhado à sessão de artigo, modalidade relatório de investigação científica,

deverá conter: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e conclusão.

As demais modalidades referentes a esta e as outras sessões podem exigir outros títulos e sub-títulos,

de acordo com os conteúdos.

1.6 Incluir resumos em português, inglês e espanhol, com até 150 palavras, acompanhados de três a

cinco palavras-chave ou Descritores (BVS). O resumo deve indicar claramente, e na seguinte ordem: o

tema do estudo do estudo, seguido do/s objetivo/s; metodologia; resultados e conclusões principais.

Deve ressaltar os aspectos novos e relevantes, ser redigido em tom impessoal e não incluir

abreviaturas, remissões ao texto principal e referências.

1.7 Apresentar as Referências em conformidade com a ABNT e com as normas da RBE:

1.7.1 Todas as referências devem estar citadas no texto, com o ano da publicação e as páginas em que

a citação for extraída, quando for o caso. Ex. MATOS (1990, p.20-21).
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1.7.2 A lista de referências deve ser apresentada, segundo a ordem alfabética, e o primeiro nome da

autora ou autor deverá ser escrito por extenso. Ex. SILVA, Maria Rita M.S.

1.8 Autoria: no máximo 6 autores.

2 Custos operacionais

2.1 Taxa de submissão. O custo de cada submissão é de R$ 50,00 (cinquenta reais) pagos mediante

boleto bancário adquirido no seguinte endereço:http://www.gru.ufba.br/gru/ImprGru.dll/SolicitaUfba

Selecionar e clicar em E.ENF. Revista Baiana de Enfermagem para imprimir o boleto que deverá ser

enviado através do próprio site da Revista na aba documento suplementar;

2.2 Taxa de Revisão/Tradução. Caso o manuscrito seja aceito para publicação, será cobrado um valor

suplementar por folha digitada em papel A4, letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento

1,5cm, margens esquerda e superior de 3cm e de 2cm nas margens direita e inferior, cujo total será

informado em ocasião oportuna.

3 Outras Observações

3.1 No processo de seleção de artigos e de outros manuscritos recebidos serão observados:

3.2 Critérios gerais para publicação;

3.3 Valor científico do documento;

3.4 Utilidade de sua publicação;

3.5 Atualidade;

4.6 Antes de sua publicação, os manuscritos aceitos poderão ser revisados pela Editora para garantir

adequação do texto ao estilo e normas da Revista.

3.7 A RBE publicará pelo menos 1 (um) texto em Espanhol.

4 Documentos suplementares que devem ser anexos: anexar a cópia do comprovante da taxa
de submissão (GRU) gerada online, a carta de aceite do comitê de ética; e a carta
de anuência de todos os autores.

5 NORMAS DE SUBMISSÃO

(ITEM 4)

O texto está em espaço 1,5cm; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez de sublinhado

(exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento,

como anexos.

http://www.gru.ufba.br/gru/ImprGru.dll/
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ARTIGO 2
Instruçõesara p

Instruções para publicação de manuscritos

POLÍTICA EDITORIAL

A Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), disponível no
site http://www.fen.ufg.br/revista/, é um periódico de acesso aberto, gratuito e
trimestral, destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da
Saúde com ênfase em Enfermagem.

São aceitos manuscritos originais e inéditos, destinados exclusivamente à REE, que
contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica da área da
Saúde, da Enfermagem e de áreas correlatas.

A REE publica artigos em português, inglês ou espanhol, destinados à divulgação de
resultados de pesquisas originais, artigos de revisão sistemática, revisão integrativa e
editorial.

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade dos
mesmos, não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão de Editoração e do
Conselho Editorial da Revista.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Os manuscritos são analisados em uma primeira etapa, pela Comissão Editorial, que leva
em consideração a observância do atendimento das normas editoriais, coerência interna
do texto, pertinência do conteúdo do manuscrito à linha editorial do periódico e
contribuição para a inovação do conhecimento na área. O resultado dessa análise indica
continuação do manuscrito no processo de avaliação ou recusa. Manuscritos
encaminhados fora das normas são recusados sem análise do seu conteúdo.

Uma vez aprovados na etapa preliminar, os manuscritos são encaminhados para
apreciação do seu conteúdo. Para tanto, utiliza-se o modelo peer review, de forma a
garantir o sigilo sobre a identidade dos consultores e dos autores. A análise do texto é
feita com base no instrumento de avaliação da Revista. Os pareceres encaminhados
pelos consultores são analisados pela Comissão Editorial que atenta para o cumprimento
das normas de publicação, conteúdo e pertinência. Após todo esse processo, os
manuscritos são enviados aos autores com indicação de aceitação, reformulação ou
recusa. Em caso de reformulação, cabe à Comissão Editorial o acompanhamento das
alterações.

http://www.fen.ufg.br/revista/
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As pesquisas que envolvem seres humanos, obrigatoriamente, devem explicitar no corpo
do trabalho o atendimento às normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde - CNS, ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. Para pesquisas
realizadas no Brasil indicar o número de aprovação emitido por Comitê de Ética,
devidamente reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além disso, o comprovante de aprovação do Comitê
de Ética deve ser encaminhado como documento suplementar no processo de submissão
do manuscrito.

Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para a composição editorial e
fechamento do número.

PROCESSO DE SUBMISSÃO

Os manuscritos devem ser submetidos à REE exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas, disponível no
endereço:http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1, que emitirá um
protocolo numérico de identificação.

No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema:

• Arquivo do manuscrito no formato.doc;
• Formulário de submissão para cada um dos autores (conforme modelo)
• Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (autores brasileiros) ou declaração

informando que a pesquisa não envolveu seres humanos. Para autores de outros
países os procedimentos no texto são os mesmos, porém devem atender as
orientações do país de origem para o desenvolvimento de investigações com seres
humanos (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm).

Os formulários individuais, aprovação do Comitê de Ética ou declaração informando que a
pesquisa não envolveu seres humanos devem ser digitalizados em formato JPG ou PDF,
com tamanho máximo de um megabyte (1 MB) para cada arquivo, e enviados pelo
sistema de submissão como “Documentos suplementares”.

No recebimento do manuscrito é feita a conferência do texto e da documentação.
Havendo pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas correções
implica no cancelamento imediato da submissão.

CATEGORIA DOS ARTIGOS

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza
quantitativa ou qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do
conhecimento científico. Máximo de 15 laudas.

Artigos de Revisão: Estudos que sintetizam de forma crítica e sistematizada a literatura
sobre o conhecimento produzido acerca de um determinado tema. O método utilizado
deve ser descrito de forma minuciosa, indicando o processo de busca em base de dados,
os critérios utilizados para a seleção e a classificação dos estudos primários incluídos. O
rigor na condução da investigação deve ser norteado por pergunta relevante para a área
de enfermagem e/ou áreas afins e refletir na produção de conhecimento inovador.
Destacam-se entre métodos recomendados: revisão sistemática com ou sem metanálise,

http://revistas.ufg.br/index.php/
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
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e revisão integrativa com ou sem metassíntese. Na elaboração de revisões sistemáticas e
metanálises recomenda-se o uso do checklist e fluxograma conforme os critérios PRISMA
- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (disponível
em http://www.prisma-statement.org/).

Revisões narrativas apenas serão aceitas se motivadas por temáticas inovadoras ou
emergentes a critério do corpo editorial. Não serão aceitas revisões desatualizadas, nem
pesquisas que incluem estudos de revisão que tratem dos resultados da própria revisão,
uma vez que revisões não são estudos primários. Máximo de 20 laudas.

Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas relevantes da
área de Enfermagem e Saúde.

ESTRUTURA DO ARTIGO

Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os
seguintes itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O conteúdo do
texto deve expressar contribuições do estudo para o avanço do conhecimento na área da
enfermagem.

Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema estudado,
fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser enfatizada a
relevância da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento identificadas, e a sua
justificativa. Ao final, devem-se apresentar os objetivos da pesquisa.

Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada.
Apresentar fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios para
inclusão e exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos de coleta e
fundamentos da análise de dados, incluindo o conteúdo dos instrumentos de coleta de
dados. Pesquisas realizadas no Brasil devem explicitar cuidados éticos, informando
aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas com seres
humanos e número de aprovação da pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores
estrangeiros devem informar os procedimentos adotados no país de origem da pesquisa.

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir
interpretações ou comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras são
encorajados, mas deve-se evitar a repetição das informações em forma de texto. Em
pesquisas quantitativas devem ser, necessariamente, apresentados separadamente da
discussão. Para pesquisas qualitativas o autor pode optar, tendo em vista os desenhos
metodológicos utilizados.

Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando as
inovações decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações
apresentadas em seções anteriores (introdução, método e resultados). Todos os
resultados devem ser discutidos, tendo como apoio em referencial teórico estritamente
pertinente, atualizado e que permita identificar diálogo com outras pesquisas já
publicadas.

Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas
evidências encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do
estudo por meio de conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas ao
longo do item. Se pertinente, podem ser apresentadas limitações identificadas e lacunas

http://www.prisma-statement.org/
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decorrentes da realização da investigação. Generalizações, quando pertinentes, são
incentivadas.

FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO

• Formato .doc;
• Papel tamanho A4;
• Margens de 2,5 cm;
• Letra tipo Verdana, tamanho 10;
• Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto;
• Parágrafos alinhados em 1,0 cm.

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS

Título: deve ser apresentado no idioma que foi escrito o texto na íntegra, em
alinhamento justificado, em negrito, conciso, informativo, com até 15 palavras. Usar
maiúscula somente na primeira letra do título. Não utilizar abreviações.

Autoria:

• Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se houver
mais de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar as seguintes
informações: nome completo, formação universitária, titulação, instituição de
origem e e-mail – preferencialmente, institucional.

• A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das
pessoas listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do
projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e
revisão crítica.

Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, com no máximo 150
palavras, apenas no idioma que foi escrito o texto na íntegra. As orientações para a
tradução dos títulos e resumos (português, inglês e espanhol) será encaminhada pela
Secretaria da REE, após a aprovação do artigo para publicação.

Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) descritores
que servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os
“Descritores em Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/),
usando o descritor exato.

Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso,
correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de
unidades de medidas padronizadas.

Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e
restritas ao mínimo indispensável.

Ilustrações: são permitidas tabelas, gráficos e/ou figuras que devem estar inseridas no
corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os títulos de tabelas
e figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo e ano a que se
referem os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar centralizados e sem recuo.

http://decs.bvs.br/
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Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na sequência
do texto. As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa devem ser
apresentadas em letra tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do texto.

Referências:

• Não ultrapassar 25 referências, exceto para artigos de revisão. Devem
representar e sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e
procedentes, preferencialmente, de periódicos qualificados.

• Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e resumos
em anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é de
responsabilidade dos autores.

• Quando são enviadas fora das normas , acarretam em atraso o processo de
avaliação do manuscrito.

• No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com a ordem em
que forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números arábicos
sobrescritos entre parênteses, sem espaços da última palavra para o parêntese,
sem menção aos autores.

• Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); quando
intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11).

• As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no
ICMJE - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
(http://www.icmje.org/index.html).

Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de
apoio da pesquisa, devem ser informados ao final do artigo.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

Orientações gerais:

Nos artigos publicados em periódicos, o nome do periódico deve aparecer
preferencialmente abreviado. Os títulos abreviados devem ser obtidos na PubMed
Journals database ou o título abreviado usado na Scielo.

Em referências com mais de seis autores a expressão et al deve ser usada após o sexto
autor.

Artigo pulicado em periódico científico:

Almeida GCM, Ferreira MAF. Saúde bucal no contexto do Programa Saúde da Família:
práticas de prevenção orientadas ao indivíduo e ao coletivo. Cad Saude Publica.
2008;24(9):2131-40.

Mussi CM, Ruschel K, Souza EN, Lopes ANM, Trojahn MM, Paraboni CC, et al. Visita
domiciliar melhora conhecimento, autocuidado e adesão na insuficiência cardíaca: ensaio
clínico randomizado HELEN-I. Rev Lat Am Enfermagem. 2013;21(esp):20-8

Artigo pulicado em periódico científico, volume com suplemento

http://www.icmje.org/index.html
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Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short-
and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Artigo pulicado em periódico científico, número com suplemento

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12
Suppl 7):S6-12.

Artigo pulicado em periódico científico, número sem volume

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total
joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.

Artigo pulicado em periódico científico, sem volume ou número

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6

Artigo pulicado em periódico científico de língua inglesa:

Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness,
treatment and control of hypertension between developing and developed countries. J
Hypertens. 2009;27(5):963-75.

Artigo pulicado em periódico científico de língua espanhola:

Montes SF, Teixeira JBA, Barbosa MH, Barichello E. Aparición de complicaciones
relacionadas con el uso del catéter venoso central de inserción periférica (PICC) en los
recién nacidos. Enferm. glob. [Internet]. 2011 [acesso em: 30 mar 2013];10(24).
Disponível em: http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000400001.

Artigo pulicado em periódico científico de outras línguas:

Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation with
blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and short
stature-the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu.
2004;36(3):253-7. Japanese.

Artigo pulicado em periódico científico, sem dados do autor

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

Artigo pulicado em periódico científico eletrônico:

Reis LN, Carmo BP, Miasso AI, Gherardi-Donato ECS. Probabilidade de internação
psiquiátrica e características sociodemográficas de portadores de depressão. Rev. Eletr.
Enf. [Internet]. 2013 [acesso em: 10 fev 2014];15(4):862-9. Disponível
em: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i4.18905.

Artigo aceito para publicação em periódico científico eletrônico:

Santana FR, Nakatani AYK, Freitas RAMM, Souza ACS, Bachion MM. Integralidade do
cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do estado de
Goiás. Ciênc. saúde coletiva. In press 2009.

http://dx.doi.org/10.4321/
http://dx.doi.org/10.5216/
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Livro, com único autor:

Demo P. Autoajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed.
Petrópolis: Vozes; 2005.

Livro, com organizador, editor, compilador como autor:

Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 2002.

Capítulo de livro:

Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde:
implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde:
avanços e desafios. Brasília: Letras Livres UnB; 2007. p. 99-118.

Livro, com autoria de instituição:

Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquista. Brasília
(Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 44 p.

Livro com tradutor:

Stein E. Anorectal and colon diseases: textbook and color atlas of proctology. 1st Engl.
ed. Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p.

Livro disponível em formato eletrônico:

Ministério da Saúde. Por que pesquisa em saúde? Textos para tomada de decisão
[Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [acesso em: 10 fev 2014]. Disponível
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_saude.pdf.

Monografia

Pazzini LT. Caracterização genotípica de microrganismos isolados de infecções da
corrente sanguínea relacionadas a cateteres em recém-nascidos [monografia]. São
Paulo: Unesp; 2010.

Dissertação:

Coelho MA. Planejamento e execução de atividades de enfermagem em hospital de rede
pública de assistência, em Goiânia/GO [dissertação]. Goiânia: Faculdade de
Enfermagem/UFG; 2007. 119 p.

Tese:

Souza ACS. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de
enfermagem [tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem/USP; 2001. 65 p.

Trabalhos em anais de evento científico:

Munari DB, Medeiros M, Bezerra ALQ, Rosso, CFW. The group facilitating interpersonal
competence development: a brazilian experience of mental health teaching. In:
Proceedings of the 16th International Congress of Group Psychotherapy [CD-ROM], 2006,
São Paulo, Brasil. p. 135-6.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_saude.pdf
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Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. In:
Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World
Congress on Pain, 2002, San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c2003. p. 437-68.

Trabalhos em anais de evento científico:

Centa ML, Oberhofer PR, Chammas J. A comunicação entre a puérpera e o profissional de
saúde. In: Anais do 8º Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem, 2002, São
Paulo, Brasil [Internet]. 2002 [acesso em: 10 fev 2014]. Disponível
em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sibracen/n8v1/v1a060.pdf.

Trabalho apresentado em evento científico:

Robazzi MLCC, Carvalho EC, Marziale MHP. Nursing care and attention for children
victims of occupational accident. Conference and Exhibition Guide of the 3rd International
Conference of the Global Network of WHO Collaborating Centers for Nursing & Midwifery,
2000, Manchester; UK. Geneva: WHO; 2000.

Base de dados online:

Shah PS, Aliwalas LI, Shah V. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in
neonates. 2006 Jul 19 [acesso em: 10 fev 2014]. In: The Cochrane Database of
Systematic Reviews [Internet]. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Ltd. c1999 – .
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004950.pub3. Record No.:
CD004950.

Legislação:

Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 (BR).
Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos. Diário Oficial da União. 13 jun. 2013.

Legislação, disponível na internet:

Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 (BR)
[Internet]. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo
seres humanos. Diário Oficial da União. 13 jun. 2013 [acesso em: 10 fev 2014].
Disponível
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html.

Matéria de jornal:

Souza H, Pereira JLP. O orçamento da criança. Folha de São Paulo. 1995 maio 02;
Opinião: 1º Caderno.

Artigo de jornal , disponível na internet:

Deus J. Pacto visa o fortalecimento do SUS em todo estado de Mato Grosso. Diário de
Cuiabá [Internet]. 25 abr 2006 [acesso em: 10 fev 2014]. Saúde. Disponível
em:http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=251738.

Texto / Homepage da Internet:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Brasília: Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (BR) [acesso em: 10 fev 2014]. Pesquisa Nacional

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sibracen/n8v1/v1a060.pdf
http://dx.doi.org/10.1002/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php


102

por Amostra de Domicílios. Síntese de Indicadores 2005. Disponível
em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2005
/default.shtm

DATASUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde (BR) [acesso em: 10 fev 2014].
Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Disponível
em: http://www.datasus.gov.br.

A Revista Eletrônica de Enfermagem foi licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição 3.0

Não Adaptada.Faculdade de Enfermagem / Universidade Federal de Goiás - Rua 227, Qd. 68, Setor Leste Universitário

- Goiânia, GO, Brasil.

CEP: 74605-080 - Telefone: +55 62 3209-6280 Ramal 218 - E-mail: revfen@gmail.com

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2005
http://www.datasus.gov.br
mailto:revfen@gmail.com

