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RESUMO 

 

SANTOS, W.N. Análise de conceito do diagnóstico de enfermagem controle ineficaz da 

saúde em pessoas vivendo com Aids. 2018. 77 fls. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

2018. 

 

Trata-se de uma análise de conceito, segundo o método de Walker e Avant, operacionalizada 

mediante revisão integrativa, com objetivo de analisar o conceito do diagnóstico de 

enfermagem controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids.  Para tanto, pesquisou-

se as bases de dados:  Scopus, Cinahl, PubMed, Web of Science, Science Direct, Cochrane e 

Lilacs, utilizando-se os descritores: Cooperação e Adesão ao Tratamento; adesão à medicação 

e síndrome de imunodeficiência adquirida. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e 

março de 2018, pelo o pesquisador. A amostra inicial foi de 7693 artigos, sendo 1.029 na 

Scopus, 427 na CINAHL, 3.673 na PubMed, 1.280 na Web of Science, 646 na Science Direct, 

354 na Cochrane e 284 na LILACS. Em seguida, aplicaram-se os critérios de inclusão para 

refinar a busca, quais sejam: artigos disponíveis na integra nas bases de dados selecionadas, 

disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol; estudos que respondam as questões 

norteadoras propostas. Aplicaram-se os seguintes critérios de exclusão: nota prévia, 

protocolos, pesquisas em andamento, resenhas, editoriais e cartas ao editor. Após a aplicação 

dos critérios estabelecidos, obteve-se uma amostra final de 46 artigos, sendo 14 na Scopus, 3 

na Cinahl, 8 na PubMed, 6 na Web of Science, 5 Science na Direct, 7 na Cochrane e 3 na 

Lilacs. Foram identificados 5 atributos, 34 antecedentes e 17 consequentes. O conceito foi 

definido como: processo dinâmico e multifatorial, que envolve aspectos físicos, psicológicos, 

comportamentais, socioculturais, ambientais e econômicos, relacionado à dificuldade em 

seguir o plano terapêutico pactuado entre a pessoa/cuidador e o profissional de saúde, 

afetando negativamente sua condição clínica e qualidade de vida; e trazendo consequências 

pessoais, sociais e econômicas as pessoas vivendo com Aids. Assim, a definição da NANDA 

Internacional para o diagnóstico Controle Ineficaz da saúde e seus componentes carecem de 

uma complementação, com vistas a um melhor direcionamento do cuidado às pessoas vivendo 

com Aids. É possível inferir ser necessária a realização de outros estudos sobre a temática. 

Almeja-se realizar investigações futuras para realizar validação de conteúdo e validação 

clínica do conceito de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids. Por fim, este 



estudo tem como potencial o avanço para a literatura da temática ao sintetizar, definir e 

analisar o fenômeno controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids. 

Descritores: Cooperação e Adesão ao Tratamento; adesão à medicação; síndrome de 

imunodeficiência adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, W.N. Concept analysis of nursing diagnosis ineffective health control in people 

living with AIDS. 2018. 77 fls. Dissertation (Master degree) - Graduate Program in Nursing, 

Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2018. 

 

This is a concept analysis, according to the Walker and Avant method, operationalized 

through integrative review, aiming to analyze the concept of nursing diagnosis ineffective 

control of health in people living with AIDS. To do so, we searched the databases: Scopus, 

Cinahl, PubMed, Web of Science, Science Direct, Cochrane and Lilacs, using the descriptors: 

Cooperation and Adherence to Treatment; adherence to medication and acquired 

immunodeficiency syndrome. Data collection was performed between January and March 

2018, by the researcher. The initial sample was 7693 articles, 1,029 in Scopus, 427 in 

CINAHL, 3,673 in PubMed, 1,280 in the Web of Science, 646 in Science Direct, 354 in 

Cochrane and 284 in LILACS. Next, the inclusion criteria were applied to refine the search, 

ie: articles available in the selected databases in Portuguese, English or Spanish; studies that 

respond to the proposed guiding questions. The following exclusion criteria were applied: 

prior notice, protocols, ongoing research, reviews, editorials and letters to the editor. After the 

application of the established criteria, a final sample of 46 articles was obtained, 14 in Scopus, 

3 in Cinahl, 8 in PubMed, 6 in Web of Science, 5 Science in Direct, 7 in Cochrane and 3 in 

Lilacs. Five attributes, 34 antecedents and 17 consequent ones were identified. The concept 

was defined as: a dynamic and multifactorial process that involves physical, psychological, 

behavioral, socio-cultural, environmental and economic aspects related to the difficulty of 

following the therapeutic plan agreed between the person / caregiver and the health 

professional, negatively affecting their condition clinical and quality of life; and bringing 

personal, social and economic consequences to people living with AIDS. Thus, the definition 

of NANDA International for the diagnosis Ineffective control of health and its components 

need a complementation, aiming at a better targeting of care to people living with AIDS. It is 

possible to infer that it is necessary to carry out other studies on the subject. It is hoped to 

carry out future research to carry out content validation and clinical validation of the concept 

of ineffective health control in people living with AIDS. Finally, this study has the potential 

to advance the literature on the subject by synthesizing, defining and analyzing the 

phenomenon of ineffective health control in people living with AIDS. 



Keywords: Cooperation and adherence to treatment; adherence to medication; acquired 

immunodeficiency syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início da década de 1980 se teve a eclosão de uma nova doença, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Aids) que é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) e representa o estágio mais avançado da síndrome que ataca o sistema imunológico. 

Tendo em vista que o HIV lança – se contra as células responsáveis pela defesa do corpo, o 

organismo torna-se vulnerável a uma variedade de novas infecções, o que caracteriza como 

uma doença de caráter crônico, debilitante e contagiosa (AZEVEDO, 2015; SOUSA, SILVA, 

2013). 

No mundo, estima-se que 36,9 milhões de pessoas vivam com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana-HIV (UNAIDS, 2015). A Síndrome apresenta-se como um 

problema de saúde pública em nível mundial, em decorrência da sua elevada incidência. De 

1980 a 2017, 882.810 casos de Aids foram notificados no Brasil, sendo 15,4% desses, na 

região Nordeste.  

No que tange a categoria de exposição, notificada pelo SINAN de 2007 a 2015 em 

indivíduos maiores de 13 anos, verificou-se que entre os homens, 50,4% dos casos tiveram 

exposição homossexual, 36% heterossexual e 9% bissexual; com relação ao sexo feminino, 

96,4% dos casos tiveram exposição heterossexual (BRASIL, 2016).   

Mesmo com todas as estratégias de intervenções no âmbito da saúde pública, vivencia-

se uma transição epidemiologia do HIV, pois os grupos de maior incidência eram 

homossexuais, usuários de drogas, e profissionais do sexo, que atualmente muda-se o 

panorama para comportamento de risco, levando a uma heterossexualização, interiorização e 

feminização da afecção. Ainda assim, a incidência tem aumentado significativamente, mesmo 

com o advindo da terapia antirretroviral, que proporcionou maior expectativa de vida, e na 

qualidade de vida. Porém, atinge indivíduos em plena idade reprodutiva, independente da 

raça, escolaridade e condições socioeconômicas, sendo tratada como prioridade de saúde no 

mundo (LEMOS, 2016). 

Atualmente, a infecção pelo HIV é considerada de caráter crônico, evolutivo e 

potencialmente controlável desde o advento da terapia antirretroviral combinada (TARV) e 

dos avanços tecnológicos que permitiram a ampliação da oferta dos marcadores biológicos, 

como CD4 e carga viral, para o monitoramento da progressão da doença. Esse “status de 

doença crônica” foi atribuído ao fato de mesmo com a redução da morbimortalidade com a 

TARV, doenças cardiovasculares como hipertensão e diabetes se tornaram mais prevalentes 

em pessoas vivendo com Aids (BRASIL, 2017) 
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 A terapia antirretroviral altamente ativa, instituída no mundo em 1996, representou 

uma importante conquista contra a evolução e mortalidade da doença, tendo em vista sua 

repercussão na diminuição das infecções oportunistas, no aumento da sobrevida e da 

qualidade de vida de cerca de 18,2 milhões de pessoas em todo o mundo (DEEKS; LEWIN; 

HAVLIR, 2013; UNAIDS, 2016) 

Com o intuito de promover a erradicação da epidemia em nível global, o Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) estabeleceu a meta tríplice mundial 

“90-90-90”, na qual se espera que até 2020, obtenha um percentual de 90% de todas as 

pessoas com HIV diagnosticadas, 90% dessas pessoas em terapia antirretroviral e 90% de 

todas as pessoas em terapia antirretroviral (TARV) com supressão viral (UNAIDS, 2014). 

O Brasil foi um dos pioneiros entre os países em desenvolvimento a garantir o acesso 

universal, gratuito e sustentável à TARV por meio de um sistema público de saúde, por isso é 

reconhecido internacionalmente por seu comprometimento com controle da infecção pelo 

HIV/Aids (DUARTE; RAMOS; PEREIRA, 2011). E continuidade a essas políticas, o início 

precoce do uso de antirretrovirais tem sido recomendado para redução da transmissão do 

vírus, independentemente da contagem de linfócitos CD4+ (BRASIL, 2015). 

Até 2016 o esquema de primeira linha utilizado no tratamento de pessoas vivendo com 

HIV/Aids (PVHA) consistia no uso combinado dos medicamentos tenofovir, lamivudina e 

efavirenz, em um único comprimido, ingerido uma vez ao dia. Esse esquema era considerado 

bem tolerado pela maioria dos pacientes, pois a tomada de uma única dose diária trazia 

comodidade e o comprimido possuía toxicidade tolerável. Apesar disso, o uso desse esquema 

implicava em efeitos adversos como nefrotoxicidade, tonturas, alterações do sono, sonhos 

vívidos e alucinações - condições que dificultavam a adesão ao tratamento (BRASIL, 2015) 

Em 2017 um novo medicamento foi incorporado ao quadro de antirretrovirais 

utilizado no manejo clínico das PVHA, o dolutegravir. Como vantagens, esse medicamento 

apresenta alta potência e barreira genética, além de poucos efeitos adversos. Seu uso é 

indicado para pessoas em início de tratamento ou que apresentam falha virológica por 

resistência a outros antirretrovirais (BRASIL, 2017).  

De uma forma geral, evidencia-se que o uso prolongado da TARV implica em desafios 

tanto para o cliente como para a equipe de saúde. O início da TARV é um dos momentos mais 

difíceis para as PVHA, pois implica na incorporação de uma nova rotina de vida e a utilização 

dos medicamentos as faz lembrar a cada momento da sua condição de doença (SANTOS et 

al., 2011). Somado a isso, o uso dos medicamentos suscita medo da descoberta do diagnóstico 

por terceiros e pode trazer como consequência o isolamento social (PASCHOAL et al., 2014). 
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Consequentemente, o uso adequado dos antirretrovirais exige organização e 

comprometimento do cliente em relação ao seu tratamento, principalmente diante de situações 

que repercutem em baixos percentuais de adesão aos antirretrovirais, como a grande 

quantidade de medicamentos, os efeitos colaterais e a alta frequência de doses e/ou 

comprimidos tomados por dia (GENBERG et al., 2012).  

Desse modo, a principal dificuldade das PVHA em relação ao tratamento é o alcance e 

a manutenção de uma adesão satisfatória, representada pela ingestão de pelo menos 95% dos 

comprimidos, percentual necessário para a supressão total da replicação viral (PATERSON et 

al., 2000). 

A não adesão é apontada como a principal causa da falha terapêutica, tanto em países 

desenvolvidos como nos subdesenvolvidos (PASCHOAL et al., 2014). Os baixos níveis de 

adesão ao uso da TARV são preocupantes, pois implicam na falência dos esquemas básicos de 

tratamento e na necessidade de utilização de esquemas terapêuticos de resgate mais 

complexos, mais caros e que exigem um número maior de comprimidos (SILVA et al., 2015). 

Ademais, as falhas na adesão das PVHA ao tratamento acarretam prejuízos individuais 

que podem interferir na qualidade de vida, sendo representados pela diminuição das células 

CD4+, possibilidade de resistência viral, progressão para a Aids e morte. Acrescentam-se 

também danos coletivos da não adesão que podem afetar diretamente o controle da 

transmissão do vírus e de outras infecções sexualmente transmissíveis, acarretando no 

aumento dos custos com o tratamento e hospitalizações (HICKNER, 2014; UNAIDS, 2012). 

A necessidade de ampliar o acesso à TARV e controlar os efeitos indesejáveis da 

mesma, bem como a necessidade de reconhecer e manejar as comorbidades emergentes, vão 

de encontro com o baixo nível educacional, o déficit de suporte familiar e social, o consumo 

de bebida alcoólica e drogas ilícitas, os efeitos colaterais do uso da TARV, dentre outros 

fatores, que resultam na má adesão da TARV (SANTOS et al., 2016). Diante desses fatores, 

faz-se importante compreender o comportamento de adesão para além da medicalização, a 

partir da identificação de questões subjetivas que perpassam a aceitação e a adaptação à 

doença (MACÊDO; SENA; MIRANDA, 2013) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui-se como uma 

estratégia, que organiza a prestação de cuidados de enfermagem, o que refletirá na qualidade 

da assistência, possibilitando a operacionalização do processo de enfermagem que permite a 

identificação das necessidades do paciente e elaboração de um cuidado individualizado. A 

SAE pode ser implementada através de planos de cuidados, protocolos, padronização de 

procedimentos e processo de enfermagem.  Esta sistematização tem o objetivo de atingir a 
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autonomia profissional, organizar o gerenciamento do cuidado, com a adoção de tomadas de 

decisão baseadas em evidências científicas e na expertise clínica do enfermeiro (SILVA et al., 

2011; MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

 A utilização da SAE torna possível a pratica de forma humanizada dos conhecimentos 

técnico-científicos devido a individualização da assistência de enfermagem e do cuidado 

prestado ao cliente, além de facilitar a comunicação e a documentação das informações. Ao 

aplicar a SAE, o profissional enfermeiro estará prestando ao cliente uma assistência de forma 

individualizada e sistematizada, o que beneficia suas atividades gerenciais e colabora para a 

melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem (SANTOS; MONTEZELI; PERES, 2012). 

O processo de enfermagem, direcionado por teorias e embasado no conhecimento 

prático e científico, é uma metodologia que favorece a implementação de saberes e fazeres no 

cuidado com as pessoas e demonstra a prática que já vem sendo realizada, mas, ainda pouco 

percebida, de forma sistematizada, organizada e explícita, uma vez que confere especificidade 

e evidência às ações, pelo caráter valorativo, organizativo e resolutivo da assistência, ao servir 

de comprovação escrita das ações desenvolvidas (PEREIRA; DIOGO, 2012).  

A taxonomia II da NANDA-I é um sistema internacional de classificação de 

diagnóstico de enfermagem. Através dela é possível a padronização da linguagem utilizada 

nos diagnósticos de enfermagem facilitando a realização de pesquisas em associação com 

instituições e pesquisadores de diferentes localidades do Brasil e do mundo (FARIA; SILVA, 

2013) Os diagnósticos auxiliam o estabelecimento de resultados a serem alcançados, a adesão 

aos procedimentos de enfermagem e contribui para a implementação e avaliação da 

assistência de enfermagem subsidiado por um raciocínio clínico registrado de forma efetiva 

(PEIXOTO; SILVA; COSTA, 2015). 

Na realidade do Brasil, esta uniformização da linguagem da enfermagem é pouco 

utilizada, face a um conhecimento científico ainda limitado e o medo do desconhecido, de 

dispor de tempo para aprender a manusear um sistema de classificação. Observa-se que 

muitas vezes, a rotina diária leva o profissional a realizar todas as etapas do processo de 

enfermagem incluindo diagnóstico, intervenção e avaliação sem que eles percebam, porém, a 

padronização e registro adequado ainda não são encontrados (LUCIANO et al., 2014). 

Quando identificamos diagnósticos reais e potenciais, embasados na prática de 

enfermagem, aos quais pacientes vivendo com Aids estão sujeitos, aumenta-se a possibilidade 

de elaborar cuidados de enfermagem mais fidedignos as necessidades clínicas apresentadas 

pelos pacientes e, consequentemente, alcançar a resolução dos resultados de enfermagem, 
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proporcionando bem-estar e qualidade da assistência aos pacientes (BITTENCOURT; 

CROSSETTI, 2013). 

 De acordo com a Taxonomia II da NANDA-I (NANDA, 2018-2020) o diagnóstico de 

“Controle Ineficaz da Saúde” está inserido no domínio 1, domínio de Promoção da Saúde, e 

na Classe 2: Controle da Saúde. É definido como Padrão de regulação e integração à vida 

diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é 

insatisfatório para alcançar metas específicas de saúde. 

 

Apresenta como Características definidoras: 

 

 Dificuldade com o regime prescrito 

 Escolhas na vida diária ineficazes para atingir as metas de saúde 

 Falha em agir para reduzir fatores de risco 

 Falha em incluir o regime de tratamento na vida diária 

 

Fatores relacionados: 

 Apoio social insuficiente 

 Barreira percebida 

 Benefício percebido 

 Conflito de decisão 

 Conflito familiar 

 Conhecimento insuficiente sobre o regime terapêutico 

 Demandas excessivas 

 Dificuldade de controlar um regime de tratamento complexo 

 Dificuldade de transitar por sistemas complexos de cuidados de saúde 

 Gravidade da condição percebida 

 Número inadequado de indícios de ação 

 Padrão familiar de cuidados de saúde 

 Sentimento de impotência 

 Suscetibilidade percebida 

 População em risco 

 Desfavorecido economicamente 
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Para ocorrer uma boa atuação da equipe multiprofissional de saúde, sobretudo do 

profissional Enfermeiro e toda equipe de enfermagem, é necessário conhecer detalhes do 

diagnóstico “Controle Ineficaz da Saúde” ao tratamento com antirretrovirais, quais a 

características que mais se apresentam, e quais possuem muita relevância diante do tratamento 

das pessoas com AIDS. 

 

1.1 Caracterização do problema 

 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) corresponde ao estágio mais 

avançado da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Desde a sua 

descoberta, apresenta-se como um desafio global que se relaciona a aspectos epidemiológicos, 

socioculturais, econômicos e clínicos, caracterizando a necessidade da implementação de 

políticas para o enfrentamento das barreiras sociais e estruturais para o diagnóstico e 

cuidados. 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma doença emergente e um dos 

maiores problemas de saúde hoje devido ao seu estado pandêmico e características de 

gravidade. Entretanto, a doença ainda apresenta um forte impacto na vida das pessoas vivendo 

com Aids decorrente, principalmente, do estigma e preconceito, distúrbios psiquiátricos como 

a depressão, mudanças nas relações conjugais, como abandono do parceiro, dificuldades na 

manutenção e reinserção no mercado de trabalho, o que pode gerar problemas financeiros, os 

quais influenciam negativamente na adesão à TARV. 

 Viver com uma doença estigmatizante como a Aids representa uma fonte de estresse, 

pois as pessoas acometidas se sentem rejeitadas. As estratégias de enfrentamento utilizadas 

sofrem influência de fatores tais como os aspectos sociodemográficos, pessoais, socioculturais 

e ambientais. 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 sociológicos, os quais envolvem as características familiares, redes 

sociais, situação econômica, relacionamento conjugal. O medo de ter seu diagnóstico revelado 

pode levá-los a se isolarem da família e de amigos, o que intensifica o sofrimento emocional, 

refletindo na capacidade de aderir à medicação e buscar apoio social. As pessoas que vivem 

com Aids deparam-se com diversos fatores estressores, referentes à cronicidade da doença 

e/ou associados à TARV. 

 As características sociodemográficas, clínicas e comportamentais de homens e 

mulheres vivendo com Aids tem maior frequência de infecções oportunistas em homens, com 
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idade entre 30 e 39 anos, sem companheiro fixo, com baixa escolaridade, baixa renda, que 

referiram abandono ao tratamento e em uso de álcool, além disso, mostraram-se mais ativos 

sexualmente do que as mulheres, tiveram mais parceiros casuais no último ano e apresentaram 

um comportamento de maior exposição ao HIV em função do não uso de preservativo. 

 O aumento do número de casos de Aids nos estratos sociais com menor escolaridade 

remete a pior cobertura dos sistemas de vigilância e de assistência entre os menos favorecidos 

economicamente, aumentando assim, a taxa de infectividade conjugal, ou não. As 

características sociais de pessoas vivendo com Aids com aspectos clínicos, identificaram que 

muitos possuíam um nível de escolaridade baixo e abandonaram o tratamento decorrente de 

fatores interpessoais, como as reações adversas ocasionadas pela terapia antirretroviral. As 

características sociais dos indivíduos são fatores contributivos para o desenvolvimento de 

sinais e sintomas, pois as condições econômicas, educacionais e outros fatores pessoais e 

comportamentais influenciam a maneira pela qual o indivíduo adquire e convive com a 

doença. O uso do álcool e outras drogas estão entre os principais fatores no abandono ao 

tratamento. 

 Ademias, crenças negativas relacionadas à doença ou tratamento, sentimentos de 

desmotivação ou negação da condição de saúde pelo indivíduo, resistência ou dificuldade de 

mudanças comportamentais e de hábitos de vida fazem parte do sistema de valores do 

indivíduo que dificultam a adesão ao tratamento da doença. 

 Sabe-se que o uso dos antirretrovirais retarda o crescimento acelerado da infectividade 

do vírus, porém é necessário o uso continuo e sem interrupção, para que assim melhore a 

qualidade de vida das pessoas vivendo com Aids e diminua a incidência das comorbidades 

secundárias. É inquestionável a necessidade de que o enfermeiro pratique esforços, a fim de 

realizar atividades de educação em saúde voltadas para: a prática do ensino do sexo seguro; 

proteção contra infecção a partir do ensino dos sinais, e sintomas de infecção e das maneiras 

de evitar infecções; procedimento/tratamento conforme explicação da finalidade e forma de 

participar do tratamento; e processo da doença, por meio da explicação da fisiopatologia da 

doença, da sua condição de saúde e das mudanças no estilo de vida para evitar complicações 

futuras e/ou controle do processo da doença, como também das medidas de controle dos 

efeitos secundários do tratamento da doença. 

 Portanto, a relação entre pacientes e profissionais de saúde deve ser positiva, pois 

vários fatores influenciam o tratamento de doenças crônicas como Aids, como o uso de 

bebidas alcoólicas, drogas e não aceitação do estado de saúde. O enfermeiro é responsável por 

fornecer cuidados abrangentes focados nas necessidades prioritárias, o que interfere na adesão 
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ao tratamento. Portanto, práticas sistemáticas corroboram para a assistência no cuidado, uma 

vez que é uma ferramenta focada na redução do abandono do tratamento, facilitando assim a 

adaptação e recuperação das pessoas vivendo com Aids. 

  

1.2 Justificativa  

 

O enfermeiro possui uma grande potencialidade no desenvolvimento de ações que 

levem a reconhecer a falha na adesão, bem como estimular o paciente a manter-se seguro no 

tratamento. Este profissional pode perceber as dificuldades para a adesão; reconhecer as 

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

sociais e culturais que estão envolvidos nesse processo; podem identificar quando há ou não 

uma boa adesão; oferecer educação terapêutica e trazer o paciente mais próximo da equipe 

multiprofissional, com a criação de vínculos; e podem buscar intervenções para impedir ou 

diminuir a não-adesão ao tratamento.  

Para identificar os atributos, antecedentes e consequentes do Controle Ineficaz da 

saúde em pessoas vivendo com Aids. Ademais busca-se a produção de subsídios para 

discussão de estratégias com vista a aprimorar as ações acerca do tratamento da Aids no 

Brasil, sinalizando os fatores que estejam interferindo no processo de tratamento 

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

tratamento.  

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

Enfermagem, a Taxonomia II da NANDA Internacional, a fim de padronizar a linguagem da 

profissão, garantir mais autonomia por meio do embasamento científico, mostrando a 

complexidade e a variedade do cuidar em enfermagem. 

O pressuposto desse estudo é que para uma boa atuação da Enfermagem diante do 

tratamento com antirretroviral por pessoas com AIDS, é necessário conhecer os fatores que 

estão ligados ao Controle Ineficaz da Saúde, e para isso é indispensável usar o processo de 

enfermagem com a validação do diagnóstico presente na NANDA Internacional (NANDA-I). 

Considerando a importância do Enfermeiro em todo e qualquer tratamento de saúde, 

pela aproximação com o paciente, reconhecer o diagnóstico é uma grande atuação que visa 

melhorar o regime terapêutico, e assim colaborar com a qualidade de vida dos pacientes 

amenizando um dos maiores problemas de saúde pública do país, a AIDS.  
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Com isso, surgiu o interesse de conhecer mais detalhadamente o diagnóstico Controle 

Ineficaz da Saúde, aplicado as pessoas que vivem com AIDS em tratamento com 

antirretroviral. De forma que foram despertados os seguintes questionamentos: 

 

 Qual a definição para o Controle Ineficaz da Saúde em pessoas vivendo com AIDS 

existente na literatura? 

 Quais os elementos que caracterizam o Controle Ineficaz da Saúde em pessoas 

vivendo com AIDS? 

 Quais os fatores que antecedem e as consequências do Controle Ineficaz da Saúde em 

pessoas vivendo com AIDS conforme na literatura pertinente? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o conceito de Controle Ineficaz da Saúde em pessoas vivendo com Aids e 

compará-lo ao diagnóstico de enfermagem Controle Ineficaz da Saúde da NANDA 

Internacional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar o conhecimento produzido na literatura sobre o conceito Controle Ineficaz 

da Saúde, seus atributos, antecedentes e consequentes em pessoas vivendo com AIDS; 

 Revisar os componentes do diagnóstico de enfermagem Controle Ineficaz da Saúde 

propostos pela NANDA Internacional (definição, localização, características 

definidoras e fatores relacionados), a partir das evidências da literatura para pessoas 

vivendo com AIDS; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Para o embasamento teórico deste estudo, é apresentado o modelo proposto pelas 

autoras Walker e Avant (2011), o qual foi apontado pelos autores Lopes, Silva e Araújo 

(2012) como uma das metodologias a ser executada na análise de conceito, e selecionado para 

este estudo uma vez que é a metodologia mais usada na área da Enfermagem (FERNANDES 

et al., 2011). 

 

3.1 Análise de conceito por Walker e Avant (2011) 

 

O desenvolvimento do conhecimento em enfermagem vem se consolidando com os 

novos enfoques teóricos e modos de cuidar a partir de teorias já estabelecidas ou não. A 

utilização de referenciais teóricos auxilia o fortalecimento da prática, uma vez que fornece 

meios para a interpretação dos objetos de estudo da enfermagem, possibilitando uma reflexão, 

e assim gerando uma realimentação entre a teoria e a prática (MASS; ZAGONEL, 2005). 

Complementando, Walker e Avant (2011) afirmam que um diagnóstico de enfermagem é um 

conceito e que precisa ser elaborado por meio de métodos sistemáticos.   

O modelo de análise de conceito de Walker e Avant (2011) possui uma abordagem 

filosófica evolucionária, na qual o conceito é considerado uma abstração, expresso de alguma 

forma que está em constante reestruturação por meio de experiências e conhecimentos 

adquiridos. Para identificar um conceito é necessário realizar uma construção mental a partir 

da identificação de componentes comuns a uma classe de objetos ou fenômenos e pela 

abstração ou junção desses (WALKER; AVANT, 2011).  

Corroborando, Polit e Beck (2011) afirmam que um conceito é uma abstração baseada 

na observação de determinados comportamentos, formulado a partir do processo de 

desenvolvimento e aprimoramento de ideias.  O conceito de uma palavra está relacionado à 

compreensão que temos dela e ao uso que faremos da mesma. E esse fenômeno é contextual e 

dependente de um referencial espacial, temporal e cultural.  

Os conceitos são partes fundamentais para o campo do conhecimento da Enfermagem, 

uma vez que são essenciais na construção de teorias. São explorados e testados com a 

finalidade de produzir evidências que confirmem, neguem ou modifiquem as teorias (MOTA; 

CRUZ; PIMENTA, 2005; WALKER; AVANT, 2011). Assim, diante de uma característica 

definidora compreendemos se o conceito está presente ou não num determinado fenômeno 

(WALKER; AVANT, 2011). 
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Desta maneira, a análise conceitual proposta por Walker e Avant (2011) permite o 

desenvolvimento de uma linguagem padronizada, fornecendo representatividade à profissão e 

facilitando o trabalho taxonômico. Para tanto, as autoras elaboraram oito etapas para a 

realização de uma análise do conceito, as quais devem ser realizadas de forma interativa e não 

sequenciais, são elas: seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise conceitual; 

identificação dos possíveis usos do conceito; determinação dos atributos definidores; 

identificação de um caso modelo; identificação de casos adicionais; identificação dos 

antecedentes e consequentes do conceito; e definição das referências empíricas (WALKER; 

AVANT, 2011). 

 A seleção do conceito deve ser elaborada com bastante cuidado, sendo recomendável a 

escolha baseada no interesse do pesquisador, na sua prática ou problema de pesquisa. Deve-se 

escolher algo que seja crítico para as suas necessidades e que não seja primitivo (WALKER; 

AVANT, 2011). A determinação dos objetivos da análise conceitual deve ser selecionada pelo 

próprio pesquisador, com antecedência, para indicar o motivo da realização da análise. Os 

objetivos devem estar disponíveis em todo processo da análise do conceito, para que o 

pesquisador não saía do foco (WALKER; AVANT, 2011).  

 A identificação dos possíveis usos do conceito corresponde a uma busca ampliada na 

literatura e entre colegas para identificar os possíveis usos do conceito. É importante não 

limitar a busca apenas na literatura para a enfermagem ou medicina, mas buscar de forma 

ampla, procurando compreender a verdadeira essência do conceito (WALKER; AVANT, 

2011). A determinação dos atributos definidores é um passo fundamental da análise do 

conceito. Nessa etapa, é identificado o conjunto de atributos mais frequentemente associado 

com o conceito, permitindo uma visão mais ampla (WALKER; AVANT, 2011).  

 A construção de um caso modelo é a criação de caso clínico real ou fictício, com 

intuito de exemplificar os conceitos. Deve contemplar todos os atributos da definição do 

conceito, tornando-o um caso de conceito puro. Assim, ao ler o caso modelo, a ocorrência do 

conceito é absoluta (WALKER; AVANT, 2011). 

 A construção de casos adicionais ajuda na decisão do valor que um atributo tem para o 

conceito. Pode ser desenvolvido através de um caso clínico real ou fictício e tem as seguintes 

variações: limite, relacionado, contrário, inventado e ilegítimo. O limite contém a maioria dos 

atributos, mas não todos. O relacionado apresenta ideias semelhantes com o real, contundo 

não contém os atributos. O contrário é encarregado de se opor ao real. O inventado contém 

ideias de fantasia, fora do mundo real. E o ilegítimo é o caso em que o conceito é usado 

incorretamente ou fora do contexto (WALKER; AVANT, 2011).  
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 A identificação dos antecedentes e consequentes é uma etapa útil para refinar ainda 

mais as definições dos atributos. Os antecedentes são os acontecimentos ou incidentes que 

precedem a ocorrência do conceito. Por outro lado, os consequentes são os acontecimentos ou 

incidentes que resultam da ocorrência do conceito (WALKER; AVANT, 2011). No caso dos 

diagnósticos de enfermagem, os antecedentes e os consequentes são os fatores relacionados e 

as características definidoras, respectivamente. 

 E a última etapa, definição das referências empíricas, é um passo fundamental e deve 

ser guiado pela pergunta: Para medir esse conceito ou determinar a sua existência no mundo 

real, como se deve fazer isso? O pesquisador deve definir como o conceito será mensurado 

(WALKER; AVANT, 2011).  

 Assim, com a finalização das etapas da análise do conceito, os resultados poderão ser 

úteis para: refinar termos ambíguos de uma teoria, fornecer definições operacionais para uma 

base teórica, proporcionar uma compreensão dos atributos de um conceito, facilitar o 

desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, e prestar assistência no desenvolvimento da 

linguagem de enfermagem (WALKER; AVANT, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

Estudo de  análise de conceito, seguindo o modelo de Walker e Avant (2011) que 

compreende oito etapas, a saber: seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise 

conceitual; identificação dos possíveis usos do conceito; determinação dos atributos 

definidores; identificação de um caso modelo; identificação de casos adicionais; identificação 

dos antecedentes e consequentes do conceito; e definição das referências empíricas.  

 A análise do conceito foi operacionalizada mediante revisão integrativa da literatura 

conforme Whittemore e Knalf (2005), a qual permitiu a sistematização do conhecimento 

produzido sobre o conceito estudado. As etapas consistiram na: identificação das questões de 

pesquisa, busca na literatura, avaliação dos dados, analise dos resultados e apresentação da 

revisão. Foram elaboradas para esta etapa da revisão, as seguintes questões de pesquisa: Qual 

o conceito de Controle Ineficaz da saúde  em pessoas vivendo com Aids? Quais os atributos 

para o Controle Ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids? Quais são os antecedentes e 

os consequentes do Controle Ineficaz da saúde  em pessoas vivendo com Aids?  

A busca na literatura foi realizada nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of 

Science, Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), National 

Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed), Science Direct, Cochrane e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS). A coleta de dados 

foi realizada nos mêses de janeiro e março de 2018, pelo pesquisador por meio de acesso ao  

portal da CAPES .  

Procedeu-se a busca de forma não controlada, por meio de descritores indexados no 

MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), nos idiomas 

português, inglês e espanhol: Adherence to medication, Cooperation and adherence to 

treatment, acquired immunodeficiency syndrome, com os seguintes cruzamentos: 

Adherence to medication and Cooperation and adherence to treatment, acquired 

immunodeficiency syndrome and Cooperation and adherence to treatment, adherence to 

medication and acquired immunodeficiency syndrome  para todas as bases. E o operador 

booleano AND. Os cruzamentos foram realizados igualmente em todas as bases de dados com 

o intuito de identificar o maior número possível de artigos. 

A amostra inicial foi de 7693 artigos, sendo 1.029 na Scopus, 427 na CINAHL, 3.673 

na PubMed, 1.280 na Web of Science, 646 na Science Direct, 354 na Cochrane e 284 na 

LILACS. Em seguida, aplicaram-se os critérios de seleção para refinar a busca, quais sejam: 

artigos disponíveis na integra nas bases de dados selecionadas, disponíveis nos idiomas 



33 

 

português, inglês ou espanhol; estudos que respondam as questões norteadoras propostas. 

Aplicaram-se os seguintes critérios de exclusão: notas previas, protocolos, pesquisas em 

andamento, resenhas, editoriais e cartas ao editor. Por tratar-se de uma análise de conceito que 

busca apreender definições e conceitos sobre o fenômeno estudado admitiu-se a inclusão de 

estudos secundários, como as revisões bibliográficas em geral. A exclusão deste tipo de 

publicação poderia constituir uma expressiva redução de informações significativas a serem 

utilizadas nesta análise. 

Após a aplicação dos critérios estabelecidos, cada artigo foi submetido a uma leitura 

do título e do resumo para ratificar a presença dos elementos que dessem suporte a análise de 

conceito estabelecido. Assim, obteve-se uma amostra final de 46 artigos como visto na Figura 

1, sendo 14 na Scopus, 3 na CINAHL, 8 na PubMed, 6 na Web of Science, 5 Science na 

Direct, 7 na Cochrane e 3 na LILACS. 

 

 

Figura 1- Fluxograma de seleção dos artigos, Brasil, 2018. 

Após obter a amostra, iniciou-se a extração dos dados por meio de um formulário que 

continha informações metodológicas do estudo e itens relacionados à análise de conceito. Ao 
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serem extraídos, os dados foram sintetizados em quadros e posteriormente agrupados em 

categorias por ideias e conceitos semelhantes. 

 Inicialmente, será detalhada a caracterização dos artigos e, em seguida, os resultados 

serão apresentados conforme as etapas descritas para a análise de conceito. Salienta-se que 

não houve submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de estudo 

com busca apenas na literatura. 

A avaliação dos estudos incluídos na revisão da literatura e a interpretação dos 

resultados foram feitas através de uma leitura minuciosa e na identificação dos trechos que 

correspondiam aos atributos definidores e aos antecedentes e consequentes de Controle 

Ineficaz da saúde. 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados serão apresentados seguindo as etapas recomendadas pelo referencial 

adotado. Na primeira etapa optou-se por sintetizar as pesquisas em quadro contendo a 

caracterização dos estudos selecionados. Para identificar os possíveis uso do conceito foi 

apresentado um quadro contendo a definição do diagnóstico de enfermagem da Nanda 

Internacional Controle Ineficaz da Saúde e demais definições encontradas nos artigos e o 

numero do artigo que aborda a definição. Já  para os atributos, referenciais empíricos e caso-

modelo e caso-contrario foram descritos e os antecedentes e consequentes são apresentados 

por meio de tabelas. E, por fim, se relata uma proposta dos componentes do diagnóstico de 

enfermagem Controle ineficaz da saúde ao tratamento antirretroviral em pessoas com Aids. 

 

5.1 Caracterização dos artigos 

 

 Os 46 artigos que compuseram a amostra final da revisão integrativa da literatura 

foram categorizados e apresentados em relação às seguintes variáveis: área temática da 

revista, continente de desenvolvimento da pesquisa e ano de publicação, nível de evidência e 

população do estudo, como pode ser visto no Quadro 1. 

 Em relação aos 46 estudos selecionados, a área temática prevalente foi Medicina 

(52,2%), seguida por Enfermagem (17,4%), Saúde Pública (15,2%), Multidisciplinar (10,9%) 

e Biologia (4,3%). Os continentes de desenvolvimento das pesquisas foram: África (50%), 

América do Norte (21,8%), América do Sul (10,9%) Ásia (6,5%), Oceania (6,5%) e Europa 

(4,3%). Destaca-se que quatro estudos da América do Sul foram realizados no Brasil. Quanto 

ao ano de publicação, 17 (36,9%) artigos foram publicados no ano de 2017, 10 (21,8%) 

artigos foram indexados em 2016, 9 (19,6%) artigos foram publicados no ano de 2015. Já em 

outros anos, houve uma queda de publicação, sendo 5 (10,9%) artigos publicados no ano de 

2014, 3 (6,5%) em 2018 e 2 (4,3%) no ano de 2013. 

Em relação ao delineamento dos estudos, houve predomínio dos descritivos (73,9%), 

seguidos por estudos de coorte ou casos-controle bem delineados (15,2 %), ensaios clínicos 

randomizados bem delineados (6,5%), revisões sistemáticas/metanálises (2,2%), e revisões de 

estudos descritivos (2,2%). A maioria dos estudos envolveu população adulta (95,6%), 

seguidos da adolescente (2,2%) e adulto e criança (2,2%). 
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Quadro 1- Caracterização dos artigos da revisão integrativa, Brasil, 2018. 

 

Artigo Ano Continente Método 
Nível de 

Evidência 
Casos Faixa etária Área Atributos do conceito 

01 2018 África  
Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
57 Adultos Enfermagem Faltas de estoque de medicamentos 

02 2018 África  
Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
792 Adultos Medicina 

Esquecimento, os efeitos colaterais, o mal-estar e a falta de 

medicação, pacientes rurais, sem telefone celular, que não revelou sua 

doença a famílias ou comunidades e que não recebeu apoio social. 

03 2017  África 
Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
34 Adultos Enfermagem 

Negação, culpa, falta de conhecimento, tuberculose (TB) / co-

infecção pelo HIV, estigma relacionado ao HIV, falta de dinheiro e 

distância para clínicas 

04 2017 Ásia 
Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
3.088 Adultos Multidisciplinar 

um maior índice AUDIT, consumo de mais tipos de álcool e auto-

classificações mais fracas da qualidade de vida, depressão e estigma 

externo, de evitar a mistura de álcool com medicação, o esquecimento 

ao beber e pular medicamentos por medo de revelar o estado de HIV 

ao beber com amigos. 

 

05 2017  África  
Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
48 Adultos Medicina 

Crenças de que o álcool e a ARV não deveriam ser misturados, 

crenças influenciaram os comportamentos de seus parceiros ao 

desencorajar a mistura de álcool e ART 

06 2017 Europa 

Revisão 

sistemática de 

estudos 

descritivos e 

qualitativos 

Nível 5 

 

154 

estudo

s 

Adultos Enfermagem 
Esquecer, falta de acesso a alimentos adequados, estigma e 

discriminação, efeitos colaterais, estar fora da casa ou viajar 

07 2017 
África  

 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
101 Adultos Multidisciplinar 

dívida e a ocupação não relacionada à agricultura, o local de 

residência e a adesão à recarga da farmácia 

08 2017 
África  

 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
57 Adultos Medicina 

Medo de revelar o estado do HIV aos parceiros, efeitos colaterais e o 

tamanho grande do comprimido, aconselhamento inadequado 

09 2016 
África  

 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
152 

Adultos e 

crianças 
Medicina 

infecções oportunistas, falta de melhora clínica, uso secreto do 

tratamento, depressão imune grave, efeitos colaterais, conhecimento 

inadequado 

10 2016 Europa 
Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
352 Adultos Medicina 

baixa escolaridade, falta de apoio social e baixa adesão ao tratamento 

auto-eficácia 

11 2016 
América do 

Norte 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
85 Adultos Medicina 

ansiedade e depressão, mulheres que vivem com HIV e abuso sexual 

na infância 
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12 2015 
Ásia 

 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
1050 Adultos Multidisciplinar maior dependência de nicotina, ansiedade, dor 

13 2015 
América do 

Norte 

ensaio clínico 

randomizado 

controlado bem 

delineado 

Nível 2 

 
1496 Adultos Medicina 

longe de casa", simplesmente esqueci, mudança na rotina diária, 

adormeceu / dormiu através do tempo de dosagem, muitas pílulas a 

tomar, evitar efeitos colaterais, droga sentida era tóxica / prejudicial, 

sentiu-se doente, sentiu-se deprimido / oprimido 

 

14 2015 África  
Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
9 Adultos Multidisciplinar 

palatabilidade da medicação e os grandes volumes de medicamentos, 

barreiras linguísticas e o atendimento inconsistente dos cuidadores 

nas visitas mensais à clínica e efeitos da insegurança alimentar, mães 

ausentes, avós como cuidadoras e negação do HIV entre pais. 

15 2015 Oceania 
Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
43 Adultos Saúde Pública custos de transporte, distância ao hospital, estigma, discriminação 

16 2015 
América do 

Norte 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
530 Adultos Biologia 

uso de drogas, misturar medicamentos contra o HIV com álcool e 

outras drogas 

17 2014 
 África  

 

Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
442 Adultos Biologia Cura de um curador religioso, fadiga do tratamento 

18 2014 
América do 

Sul 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
1380 Adultos Medicina 

Idade inferior a 40 anos, fumantes atuais ou antigos, usuários de 

cocaína crack 

19 2017 
América do 

Sul 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
47 Adultos Medicina 

Depressão, sintomas de moderada a grave depressão, ansiedade 

moderada a grave 

20 2016 
América do 

Sul 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
3343 Adultos 

Saúde pública 

 
o uso de álcool e drogas ilícitas 

21 2017 
América do 

Norte 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
300 Adultos Medicina 

barreiras financeiras ao acesso ARV: custo ou a cobertura da 

medicação, transporte de ir para os custos das clínicas 

22 2017 

 

África  

 

Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
322 Adultos Medicina 

Khat, uma substância semelhante a anfetaminas causar 

comprometimento cognitivo e outros transtornos mentais e foi 

associação a baixa adesão 

23 2017 

 

África 

 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
60 Adultos Medicina 

Princípios religiosos e obrigações dos mulçumanos a adesão à 

medicação dos pacientes foi afetada pelo desejo de cumprir as 

obrigações de jejum e para evitar dúvidas de familiares e amigos que 

desconhecem seu status de HIV positivo 

24 2018 
América do 

Norte 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
164 Adultos 

Medicina 

 

Os distúrbios neurocognitivos associados ao HIV (HAND) 

permanecem prevalentes na era da terapia antirretroviral combinada 

(CART), disfunção motora, cognitiva 

deficiência, e doença cerebrovascular foram significativamente 

associados entre si no início do estudo 

25 2017 
 África 

 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
384 Adultos 

Saúde pública 

 

atitudes dos profissionais de saúde, 

falta de suporte de parceiros e 

mensagens de saúde precárias em relação aos ARVs. 
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26 
2017 

América do 

Norte 

ensaio clínico 

randomizado 

controlado bem 

delineado 

Nível 2 

 
185 Adultos 

Saúde pública 

 

tabagismo e uso abusivo de álcool são prevalentes entre homens 

infectados pelo HIV que fazem sexo com homens (HSH), baixa 

escolaridade, tabagismo e a adesão imperfeita à TAR foi o baixo nível 

socioeconômico. 

27 2017 Ásia 

ensaio clínico 

randomizado 

controlado bem 

delineado 

Nível 2 

 
228 Adultos Medicina 

Depressão e ansiedade são fatores de risco para a adesão imperfeita 

da TAR entre HSH chineses com infecções de HIV recém 

diagnosticadas 

28 2017 Oceania 

revisão 

sistemática ou 

metanálise 

Nível 1 

 
9 Adultos Medicina 

Sendo morador rural, ser analfabeto, não ser casado, ser bebedor de 

álcool, tabagista. doença mental, estado funcional de cama 

29 2016 África 
Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
74 Adultos Medicina 

o uso de álcool relacionado à falta de ARVs durante o dia e a noite. 

cada medida de álcool foi estatisticamente significativa preditor de 

não-adesão em um determinado dia; 

30 2016 
 

África 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
320 Adultos Medicina 

Violência entre parceiros íntimos foi associada à diminuição das 

chances de adesão ao PMTCT durante e após a gravidez, A violência 

física teve um efeito menos pronunciado na não adesão do que 

violência emocional e sexual. 

31 2016 

 

África  

 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
35 Adultos Medicina 

Mulheres com LWHA experimentaram desafios de seus parceiros a 

forma de falta de tarifa para participar do CTC, atrasos no 

atendimento ao CTC, ameaças verbais e intimidação, desconfiança 

parceiro, resultando em tempo de dosagem antirretroviral (ARV) 

alterado. desafios sistêmicos, como mau funcionamento de aparelhos 

de teste de contagem de CD4 contribuiu para desconfiar de seus 

parceiros masculinos que levaram à VPI. 

32 2016 
 

África 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
88 Adultos Enfermagem 

Dificuldades de adesão quando os pacientes tinham acesso limitado à 

comida. a pobreza e a insegurança alimentar generalizada eram 

barreiras para a tomada de medicamentos. 

33 2016 
América do 

Norte 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
202 Adultos Medicina 

Os déficits associados ao HIV na memória episódica verbal são 

comumente associados não aderência antirretroviral, a escores mais 

baixos recordação de passagem imediata e atrasada e aprendizagem 

de lista de palavras 

 

34 2017 
América do 

Norte 

Revisão 

sistemática de 

estudos 

descritivos e 

qualitativos 

Nível 5 

 
50 Adultos Medicina 

Insuficiência cardíaca como complicações cardiovasculares em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS 

35 2015 
América do 

Norte 

Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
183 Adultos Medicina 

insegurança alimentar está associada à não-adesão ao tratamento do 

HIV, insegurança alimentar é prevalente entre o uso de bebidas 

alcoólicas 
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36 2014 

 

África 

 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
18 Adultos Enfermagem 

o desejo de privacidade e anonimato em um ambiente onde o HIV é 

fortemente estigmatizado, a falta de suportes simples para adesão, 

como a disponibilidade de relógios, acesso insuficiente à comida para 

sustentar o pedágio do corpo de ingerir medicamentos ART taxantes, 

mercantilização da medicação ART, a brutalidade e o desespero na 

prisão, geralmente levando ao desânimo e à falta de motivação para 

lutar por uma ótima saúde, a falta de compreensão sobre o HIV, como 

ele é transmitido e como é melhor administrado. 

37 2015 
América do 

Sul 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
3.075 Adultos 

Saúde pública 

 

Pacientes perderam pelo menos um suas nomeações de doenças 

infecciosas agendadas; 70,0% dos pacientes masculinos. A taxa de 

compromissos perdidos foi de 13,9%, embora sem associação entre 

sexo e faltas. Idade foi inversamente associada à falta compromisso 

38 2018 Oceania  
Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
522 Adultos Medicina 

(12%) relatou adesão de medicação concomitante imperfeita, 

associada de forma independente a exigindo apoio financeiro, por 

necessidades financeiras por razões financeiras 

39 2017 Oceania 

Revisão 

sistemática de 

estudos 

descritivos e 

qualitativos 

Nível 5 

 
50 Adultos Medicina 

doenças cardiovasculares relacionadas ao HIV (DCVs) 

particularmente as interações de fatores virais, complicações da 

terapia antiviral, tais como 

desarranjo e inflamação sistêmica crônica 

40 2014 

 

África 

 

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
440 Adultos Enfermagem 

Medo da morte, cheiro nauseante de drogas, crenças religiosas, efeitos 

colaterais da medicação, medo de tomar drogas falsas ou 

medicamentos que ultrapassam suas datas de expiração como também 

responsáveis pela não adesão. 

 

41 2017 
 

África 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
34 Adultos Medicina 

Muitos homens desencorajavam suas parceiras de iniciar ou aderir à 

ART. Crenças negativas persistentes sobre HIV e ART nos primeiros 

dias da epidemia. 

Resistência dos homens a / ausência no teste e no tratamento do HIV 

como uma ameaça à sua masculinidade ou porque de instituições de 

saúde focadas nas mulheres 

 

42 2016 

 

África 

 

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
10 Adultos Enfermagem 

Os trabalhadores têm medo de contrair o HIV de seus pacientes e isso 

afeta a entrega dos serviços; infraestrutura e escassez de recursos nas 

instalações impedem os profissionais de saúde de realizarem seus 

deveres efetivamente 

43 2015 
 

África  

Estudo 

transversal 

Nível 6 

 
392 Adultos Multidisciplinar 

A baixa adesão à medicação foi associada ao menor envolvimento do 

paciente nos serviços de atenção ao HIV 

44 2013 
 

África  

Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
468 Adultos Medicina 

A adesão incompleta à TAR foi significativamente mais provável de 

ser relatada entre os participantes que experimentaram maior número 
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 de eventos traumáticos na infância: abuso sexual antes da puberdade e 

a morte na infância de um membro da família não por suicídio ou 

homicídio foram significativamente mais prováveis no grupo não-

aderente e outros os eventos da infância tenderam a ser mais 

prováveis. Adesão incompleta apresentaram maior sintoma 

depressivo gravidade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). 

Em análises multivariadas, traumas de infância, depressão e o 

sacrifício permaneceu associado à adesão incompleta. 

45 2014 

América do 

Norte 

 

Estudo de 

coorte 

Nível 4 

 
45 Adultos Medicina 

Medo do estigma relacionado ao HIV no destino levou a atrasos na 

busca por atendimento e baixa adesão. Viagens mais longas levaram a 

interrupções de tratamento devido ao fornecimento limitado de 

medicamentos (máximo de 30 dias determinado por programas ou 

seguradoras). 

46 2013 
América do 

Sul  

Estudo 

qualitativo 

Nível 6 

 
05 Adolescentes Enfermagem 

Fatores associados as dificuldades de tomada de medicamentos 

incluem:  a intolerância ao cheiro e ao gosto, tamanho, quantidade e 

uso prolongado. A apresentação dos medicamentos e suas 

características referentes a cor, ao odor, ao gosto, tamanho, as 

embalagens são determinantes para a não adesão dos ARV. 
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Os dados selecionados foram compilados em quadros para a categorização dos 

estudos, as etapas da análise do conceito e a proposta dos componentes do diagnóstico de 

enfermagem Controle ineficaz da saúde. 

 

5.2 Identificação dos possíveis usos do conceito 

 

Diante da revisão integrativa da literatura, foi possível identificar diferentes formas 

para as interpretações do diagnostico Controle ineficaz da saúde nos artigos selecionados. O 

Quadro 2 mostra as definições encontradas na literatura. 

Quadro 2 - Definições extraídas na literatura acerca de Controle Ineficaz da saúde em 

pessoas vivendo com Aids, 2018. 

Definição Controle Ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids Estudo 

Padrão de regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico 

para tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório para 

alcançar metas específicas de saúde. 

Nanda 2018-

2020 

É o abandono à terapia antirretroviral altamente ativa (HAART), sendo 

considerada a falha do tratamento em pacientes infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 

02 

Abandono do tratamento relacionado à resposta não efetiva ao 

tratamento e a possibilidade de disseminação de vírus resistentes. Além 

disso, provoca no indivíduo menor contagem de células CD4, níveis 

mais altos de RNA viral plasmático e à recuperação imune retardada, 

com progressão da doença que pode levar à morte.  

18 

 É definido como interrupções ao uso dos antirretrovirais. Esta 

descontinuação reduz o efeito imunológico benefício do tratamento e 

aumenta as complicações relacionadas ao HIV, incluindo a readmissão 

relacionada à Aids, morbidade, mortalidade e resistência a drogas. 

28 

É um processo dinâmico que envolve aspectos físicos, psicológicos e 

comportamentais resultando em dificuldades consideráveis para o 

acompanhamento a longo prazo.  

40 

Interrupção do tratamento associada à resistência ao uso de drogas, 

declínio imunológico, progressão mais rápida doença e morte. 

44 
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5.3 Determinação dos atributos definidores e de suas referências empíricas 

 

 Atributos são componentes que definem o conceito, ou seja, características que vão 

determinar a falta de adesão á terapia antirretroviral em PVHA. Os cinco atributos críticos 

identificados por meio da análise de conceito foram: recusa do paciente em seguir o plano 

terapêutico
(2-6;9-20- 32;35-36;40-41;44-46)

; abandono do tratamento levando a resultados não efetivos 

e agravamento de sintomas
(3;6-9;12-17;21-24;33-39;43-45)

; dificuldade para alcançar metas pactuadas 

entre a pessoa e o profissional de saúde
( 1-3;6;9;13;17)

; dificuldade em seguir as orientações dos 

profissionais de saúde
(39;40-42)

; processo multifatorial e dinâmico que determina o controle 

ineficaz da saúde 
(2-6,9,28)

. 

 

5.4 Identificação dos referenciais empíricos 

 

 Esta etapa consistiu em determinar as referências empíricas para os atributos, 

consideradas classes ou categorias de fenômenos reais que, por sua existência, demonstrem a 

ocorrência do conceito. Assim, identificou-se nos estudos investigados os seguintes 

referenciais empíricos: roteiros de entrevista
(1;3-5;8;11;14;15-17;21-26;31-36;39-45)

; questionários
(4;9-10;18-

20;24;38;43)
; Questionnaire to Evaluate the Adherence to HIV Therapy (CEAT-VIH)

 (12-13;19;27-33; 

40;46)
; grupos focais

(25;41-42)
; informações da farmácia do serviço de saúde

(26;28;37)
; contagem de 

medicamentos
(16;35)

; ligações telefônicas
(29)

 e auto avaliação do paciente
(7)

. 

  

5.5 Identificação do caso modelo e do caso adicional 

 

 Com o intuito de exemplificar a utilização do conceito, criou-se um caso clínico 

modelo do tipo fictício contendo os atributos definidores e um caso adicional do tipo contrário 

para se opor ao conceito. Para esta etapa, este caso fictício foi construído: 

Caso modelo: D.M.G.S, 35 anos, sexo feminino, casada, católica, diagnosticada com Aids há 

1 ano.  Relata está bem e sem apresentar queixas. Nos exames laboratoriais apresenta carga 

viral indetectável, contagem de LT-CD4 acima de 500. Relata uso correto dos antirretrovirais 

no horário certo e o número de comprimidos para tomar. Comparece ao serviço de saúde para 

pegar sua medicação e tem um bom relacionamento com a equipe de saúde. 

Caso-contrario: A.G.L, 30 anos, sexo masculino, estudou até a 5º série do ensino 

fundamental. Não usa a medicação correta por motivos de esquecimento, apresentou efeitos 

colaterais como tontura, náuseas e vômitos, usuário de álcool e drogas. Muitos comprimidos 
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para tomar, medo da família descobrir seu diagnóstico e a distância até o serviço de saúde 

foram motivos pra abonar o tratamento. 

 

5.6 Antecedentes e consequentes 

 

 O próximo passo proposto por Walker e Avant é a identificação dos antecedentes e 

consequentes. Os antecedentes são eventos comumente ocorridos antes da identificação do 

fenômeno e contribuem para a sua consolidação. Já os consequentes são identificados ou 

mesmo previstos, quando há a conjunção de fatores de diversas naturezas na presença do 

fenômeno, uma vez desenvolvidos e não tratados. Dessa forma, os antecedentes são os fatores 

etiológicos, e os consequentes, são as características definidoras, ao se comparar com a 

taxonomia da NANDA Internacional. 

 Antecedentes 

 Na Tabela 1 são apresentados os antecedentes do conceito de Controle Ineficaz da 

saúde em pessoas vivendo com Aids encontrados na análise de conceito literatura, em 

associação aos fatores relacionados expressos pela taxonomia da NANDA Internacional 

referente ao diagnóstico Controle Ineficaz da Saúde. 

Tabela 1 - Antecedentes de Controle Ineficaz da Saúde em pessoas vivendo com Aids, 2018. 

Antecedentes 
Identificação dos 

estudos 
N % 

Fatores 

relacionados 

(NANDA- I) 

Uso de Álcool 4;16;20;26;28;29;35 7 15,2 
Não há 

correspondente 

Efeitos Colaterais aos 

medicamentos 
2;6;9;12;13;17;40 7 15,2 

Não há 

correspondente 

Depressão 4;9;11;19;27;28;44 7 15,2 
Não há 

correspondente 

Uso de Drogas ilícitas 12;16;18;20;26;28 6 13 
Não há 

correspondente 

Estigma 3;4;6;15;45 5 10,9 
Não há 

correspondente 

Baixa escolaridade 3;9;10;26;28 5 10,9 
Não há 

correspondente 

Ansiedade 11;12;19;27;28 5 10,9 
Não há 

correspondente 

Dificuldades financeiras 3;15;21;26;38 5 10,9 
Barreiras 

percebida 

Dificuldade de acesso adequado 

ao atendimento 
2;3;7;15;28 5 10,9 

Barreira 

percebida 
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Falta de apoio social 2;10;11;36;44 5 10,9 
Apoio social 

insuficiente 

Esquecimento 2;4;6;13 4 8,7 
Não há 

correspondente 

Medo de revelar a doença 2;4;23 3 6,3 
Não há 

correspondente 

Muitos comprimidos para tomar 13;14;46 3 6,3 

Dificuldade de 

controlar um 

regime de 

tratamento 

complexo 

Crenças de misturar o álcool e a 

medicação 
4;5;16 3 6,3 

Não há 

correspondente 

Estar fora de casa ou viajar 6;13;45 3 6,3 
Não há 

correspondente 

Crenças religiosas incompatíveis 

com o plano terapêutico 
17;23;40 3 6,3 

Não há 

correspondente 

Falta de apoio do parceiro e 

família 
25;40;41 3 6,3 

Apoio social 

insuficiente 

Sabor desagradável dos 

medicamentos 
40;46 2 4,3 

Não há 

correspondente 

Falta de medicamentos em casa 1;2 2 4,3 
Não há 

correspondente 

Negação da doença 3;14 2 4,3 
Não há 

correspondente 

Violência de parceiros e 

familiares 
30;31 2 4,3 Conflito familiar 

Insatisfação com o cuidado 5,6 2 4,3 
Não há 

correspondente 

Uso secreto do tratamento 9 1 2,2 
Não há 

correspondente 

Falta de esperança no futuro 40 1 2,2 
Não há 

correspondente 

Idade inferior a 40 anos 18 1 2,2 
Não há 

correspondente 

Culpa 3 1 2,2 
Não há 

correspondente 

Mudança na rotina que dificulta 

implementar o regime 
13 1 2,2 

Dificuldade de 

transitar por 

sistemas 

complexos de 

cuidados de 

saúde 

Barreiras entre cliente-provedor 14 1 2,2 
Barreira 

percebida 

Dificuldade de entender as 

orientações da equipe de saúde 
25 1 2,2 

Conhecimento 

insuficiente 

sobre o regime 

terapêutico 
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Falta de expectativas na melhora 

clínica 
9 1 2,2 

Sentimento de 

impotência 

Falta aos compromissos 

agendados 
37 1 2,2 

Não há 

correspondente 

Crenças negativas de saúde 

incompatíveis com o plano 
41 1 2,2 

Conflito de 

decisão 

Discriminação 

 
6 1 2,2 

Não há 

correspondente 

Menor envolvimento do paciente 

ao tratamento devido à baixa 

credibilidade do serviço 

43 1 2,2 
Não há 

correspondente 

A partir do exposto da tabela 1, verificam-se 34 antecedentes do conceito analisado, 

dos quais, aqueles com maior prevalência foram: Uso de Álcool, efeitos colaterais e depressão 

foram os antecedentes mais prevalentes nos estudos (15,2%), seguido de uso de drogas (13%). 

Desses, 11 corresponderam aos fatores relacionados expressos pela NANDA Internacional. 

 Consequente 

Na Tabela 2 são apresentados os consequentes do conceito de controle ineficaz da 

saúde em pessoas vivendo com Aids encontrados na literatura, em associação às 

características definidoras expressas pela taxonomia da NANDA Internacional referente ao 

diagnóstico controle ineficaz da saúde. 

Tabela 2 - Consequentes de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids, 2018. 

Consequentes 
Identificação 

dos estudos 
N % 

Características 

definidoras (NANDA-I) 

Decisões ineficientes para 

atingir as metas do tratamento 
16,20,26,29 4 8,7 

Escolhas na vida diária 

ineficazes para atingir as 

metas de saúde 

Complicações associadas ao 

desenvolvimento da doença 
8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Distúrbios neurológicos e 

cognitivos 
8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Distúrbios cardiovasculares 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Manifestações coloproctológicas 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Alterações periodontais 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Manifestações oculares 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Distúrbios renais 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Neoplasias 8;24; 34;39 4 8,7 Não há correspondente 

Infecções oportunistas 3;9 2 4,3 Não há correspondente 

Co-infecção tuberculose/HIV 3;9 2 4,3 Não há correspondente 

Falha na pratica da redução de 

fatores de risco 
1,2 2 4,3 

Falha em agir para reduzir 

fatores de risco 

Falha em incorporar o 

tratamento na vida diária 
1,2 2 4,3 

Falha em incluir o regime 

de tratamento na vida 

diária 
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Desenvolvimento de transtornos 

mentais menores 
22 1 2,2 Não há correspondente 

Déficits de memória 33 1 2,2 Não há correspondente 

Conduta de controle ineficaz da 

saúde 

36 1 2,2 

Não há correspondente 

Dificuldade de compreender o 

plano terapêutico 
36 1 2,2 

Dificuldade com o regime 

prescrito 

No que concerne aos consequentes do conceito analisado, identificaram-se 17 na 

literatura, sendo aqueles com maior prevalência: Decisões ineficientes para atingir as metas 

do tratamento, Complicações associadas ao desenvolvimento da doença; Distúrbios 

neurológicos e cognitivos, Distúrbios cardiovasculares, Manifestações coloproctológicas, 

Alterações periodontais, Manifestações oculares, Distúrbios renais e Neoplasias (8,7%).  

 

5.7 Proposta do conceito de Controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids 

 

O conceito foi definido como: processo dinâmico e multifatorial, que envolve aspectos 

físicos, psicológicos, comportamentais, socioculturais, ambientais e econômicos, relacionado 

à dificuldade em seguir o plano terapêutico pactuado entre a pessoa/cuidador e o profissional 

de saúde, afetando negativamente sua condição clínica e qualidade de vida; e trazendo 

consequências pessoais, sociais e econômicas as pessoas vivendo com Aids. 

 Desta forma, a Figura 2 a seguir apresenta a representação do conceito estudado, sua 

definição, antecedentes, consequentes e atributos, de modo a ilustrar as informações 

identificadas e construídas. 
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Figura 2 - Representação do conceito estudado, 2018. 

  



48 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 

 

6.1 Identificação do caso modelo e do caso adicional 

 

Foi criado 2 casos fictícios onde 1 caso modelo contém atributos do conceito e o outro 

caso adicional contrariando o conceito estudado mostra o caso de um paciente que faz o 

controle ineficaz da saúde correto e o outro caso não faz o controle ineficaz da saúde. Ressalta 

que grande parte dessas dificuldades surge no início do tratamento, momento que requer 

maior envolvimento entre profissionais de saúde e pacientes. Dificuldades decorrentes da 

adaptação da medicação às atividades diárias e às representações sobre o tratamento podem 

ser minimizadas com o fortalecimento do vínculo entre as partes envolvidas e o 

desenvolvimento de uma escuta qualificada por parte do profissional de saúde que facilite o 

diálogo com busca de soluções conjuntas e ressalte a corresponsabilização no tratamento. 

Dificuldades relacionadas à medicação podem ser superadas adaptando-se horários do 

tratamento ou com a troca da medicação. 

 

 

6.2 Atributos de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids 

 

 Quanto a recusa do paciente em seguir o plano terapêutico os pacientes, é possível 

afirmar que as pessoas tomam suas decisões e criam formas próprias para administrar os 

riscos. Estudo realizado constataram-se pacientes por faltar à consulta e não realizar exames 

solicitados, entre outras estratégias. Os estudos sobre adesão ao tratamento do HIV/Aids 

sinalizam vários obstáculos, como: contradições, distanciamento e negação do paciente em 

aceitar o diagnóstico de HIV/Aids (SILVA et al., 2015). 

Abandono de tratamento tem como critérios de casos em que pacientes não 

comparecessem ao serviço por três meses após retirar seus medicamentos ou que não 

comparecessem às consultas em um intervalo maior do que seis meses. Os manuais 

programáticos ressaltam que, para melhor prognóstico do tratamento, é necessária a adesão 

rigorosa aos antirretrovirais, tendo em vista que a irregularidade na tomada do medicamento 

ou seu abandono aumenta a “probabilidade da replicação do HIV, bem como a disseminação 

de vírus multirresistente” (COSTA; MORAES; OLIVEIRA, 2014). Apesar de esforços como 

esses, as razões que motivam o abandono em si são complexas e variadas. A definição de 

abandono  abarca tanto a interrupção da ingestão do medicamento antirretroviral por parte dos 
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pacientes como seu afastamento do acompanhamento ambulatorial (exames, consultas e 

orientações da equipe profissional). 

Além disso, a literatura revela que o período inicial do tratamento tende a ser a fase 

mais vulnerável para que ocorra abandono. Se, por um lado, os efeitos colaterais dos 

antirretrovirais são fatores mais comuns encontrados na literatura, por outro, também é 

possível explorar os frágeis vínculos das pessoas com os serviços de saúde.  Fatores que 

contribuem para o abandono do tratamento, tais como: falta de apoio emocional e financeiro 

das famílias, a não aceitação da doença Aids, efeitos colaterais dos antirretrovirais, a 

quantidade de comprimidos ingeridos diariamente, a periodicidade das consultas, o estigma da 

doença Aids, o medo da morte, depressão e influência de más amizades (RODRIGUES; 

MAKSUD, 2017). 

Ao conseguirem acessar os serviços de saúde, os pacientes se depararam com 

protocolos e rotinas rígidas que frequentemente desconsideram as demandas trazidas pelos 

pacientes. Os profissionais de saúde, por sua vez, também não conseguem escutar e apreender 

o contexto de vida dos pacientes de modo a identificar outras necessidades de saúde, 

limitando-se a focar pontualmente e de modo fragmentado suas queixas. Mesmo após a 

entrada no sistema, várias dificuldades para marcar consultas, exames de rotina, exames mais 

complexos e consultas com especialistas (RODRIGUES; MAKSUD, 2017). 

Mesmo quando os sujeitos apresentam um elevado nível de compromisso com a 

medicação, fatores econômicos, em particular, o elevado custo de transporte para as visitas 

mensais ao serviço de saúde pode ser um desafio constante para o sucesso do tratamento, 

quando se trata de uma população com baixo poder aquisitivo. Os custos com transporte 

podem ser substanciais, principalmente para aqueles pacientes que vivem em áreas rurais e 

ainda têm que pagar outras despesas como abrigo e alimentação. Dificuldades relacionadas ao 

contexto de pobreza dos indivíduos podem restringir a capacidade destes de sustentarem o 

tratamento. Porém, dificuldades de transporte e níveis de nutrição inadequados são obstáculos 

difíceis de serem resolvidos pelos serviços de saúde (TULLER, et al., 2010) 

Uma política de desinvestimento tem trazido limitações aos pacientes, como por 

exemplo, demora dos resultados de exames de rotina, falta de leitos para internação e 

remédios para doenças oportunistas e efeitos colaterais. A garantia do acesso aos 

medicamentos encontra seus entraves no cotidiano da gestão. De modo geral, durante cada 

consulta, espera-se que o paciente tenha oportunidade de expor questões que julga importante 

em relação ao seu tratamento de saúde; e do médico se espera que esteja preparado para ouvir 

o paciente, no sentido mais amplo, de modo a atender às suas necessidades. Na prática, essas 
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expectativas nem sempre se realizam, e episódios de frustração foram relatados pelos 

pacientes: medo, vergonha e culpa foram sentimentos expostos pela maioria desses pacientes 

que não encontraram brechas no espaço terapêutico para discutir suas questões com os 

profissionais de saúde. A atitude acolhedora da equipe profissional é importante para 

alavancar mudança no comportamento do paciente ante o adoecimento. Estudos confirmam “a 

dificuldade de alguns profissionais para escutar e valorizar a demanda do paciente” (SILVA et 

al., 2015) 

Os profissionais de saúde também mostram suas fragilidades quando reconhecem que 

sua formação acadêmica não prepara para as situações complexas que envolvem o cuidar do 

paciente com HIV/Aids. Além disso, questões associadas à gestão também são pontuadas 

pelos profissionais: agenda lotada, falta de tempo, estrutura deficiente com número reduzido 

de consultórios, pouco espaço, ventilação inadequada, número de profissionais insuficiente 

etc. são exemplos acionados como justificativa para gerenciar situações de crise, limitando-se 

a „apagar incêndio‟. Nesse sentido, o cuidado ao paciente que retorna após o abandono passa 

por essas representações (RODRIGUES; MAKSUD, 2017). 

É razoável supor que a tensão gerada nesse encontro contribua para que o paciente não 

consiga argumentar ou minta ao profissional a respeito de sua insatisfação com a atenção 

recebida. Na maioria das vezes, o paciente se afasta do serviço e abandona o tratamento sem 

ao menos informar ao médico. Por outro lado, os profissionais de saúde, por vezes, também 

são vistos como aliados frágeis perante a estrutura do serviço. Mesmo que haja um esforço 

dos profissionais em se preocupar com o paciente, é mais comum que sigam o modelo da 

biomedicina que tem como foco a doença. Para alguns profissionais de saúde essa discussão 

sobre o cuidado ofertado pelos profissionais de saúde aos pacientes levanta um ponto 

importante: a fragilidade da formação acadêmica, sinalizada inclusive pelos próprios médicos. 

os pacientes  expressaram inúmeras dificuldades em relação aos seus efeitos colaterais diante 

do uso prolongado, bem como medo do agravamento da doença (RODRIGUES; 

MAKSUD,2017). 

O medo dos pacientes vivenciarem situações de preconceito e discriminação leva 

alguns a silenciarem diante das famílias e amigos sobre qualquer circunstância que envolva o 

seu tratamento. O tratamento do HIV/Aids pode gerar modelos explicativos distintos para um 

e outro grupo. Nem sempre pacientes e profissionais de saúde partilham das mesmas crenças e 

concepções em relação à doença e ao tratamento, de tal forma que se alcance uma relação de 

negociação (RODRIGUES; MAKSUD,2017). 
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 Os pacientes acham difícil tomar os ARVs devido à rotina que permeia esse 

tratamento, além das características físicas do medicamento, como o sabor desagradável, que 

influencia diretamente na sua adesão. Fatores como a quantidade de medicamentos, reações 

adversas, necessidade de períodos de jejum, incompatibilidade entre os medicamentos, 

dificuldade na compreensão das metas da terapia e da implicação do seu uso inadequado, 

contribuem para comprometer o processo terapêutico, ressaltando a importância da orientação 

de saúde. A falta de orientação no serviço sobre como tomar os medicamentos também 

influencia negativamente na adesão (BORETZKI et al., 2017). 

 

6.3 Antecedentes de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids 

 

Evidencia-se a relevância da triagem dos pacientes que consomem álcool, tendo em 

vista que seu uso afeta negativamente a saúde das PVHA e alguns pacientes referem 

interromper a tomada dos antirretrovirais nos finais de semana para consumo de bebidas 

alcoólicas (SANTOS et al., 2017). Além disso, o uso dessa substância pode aumentar o risco 

de transmissão do vírus e de relações sexuais desprotegidas (WANDERA et al., 2015). Esses 

fatores ratificam a importância de estratégias de orientação direcionadas à prevenção e 

controle do consumo abusivo do álcool. É tão relevante o papel da educação em saúde 

realizada por profissionais, como da Enfermagem. Para que assim sensibilize a clientela frente 

aos riscos. 

Na África do Sul, as taxas de uso álcool e consumo de álcool per capita estão entre as 

mais altas do mundo, com alguns estudos mostrando que taxas de consumo excessivo de 

álcool entre os indivíduos quase o dobro da população em geral. Os acadêmicos identificaram 

duas razões principais para explicar a associação entre uso de álcool e terapia antirretroviral. 

Em primeiro lugar, os indivíduos soropositivos podem esquecer frequentemente de tomar 

comprimidos enquanto intoxicado; aproximadamente 50% os participantes relataram esse 

comportamento em um estudo. A pesquisa mostra que 15-50% dos indivíduos HIV-positivos 

deliberadamente renunciaram a tomar antirretrovirais quando bebe devido às crenças de que o 

álcool e a terapia antirretrovirais não se misturam. Aqueles que mantêm crenças de toxicidade 

do álcool têm menor adesão, menor quantidade de células CD4 contagens e cargas virais mais 

elevadas (FATCH et al., 2017). 

O sucesso da terapia antirretroviral é altamente dependente da disposição dos 

pacientes infectados pelo HIV de aderir estritamente aos regimes. Contudo estas drogas 

associam-se com efeitos adversos. Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) são respostas 
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a um medicamento que é nocivo e não intencional, e que ocorre em doses normalmente 

usadas em humanos. Tem sido apontado como um dos principais motivos para a 

descontinuação, troca e não adesão à terapia antirretroviral. Até 25% dos pacientes 

descontinuam o esquema inicial de TARV nos primeiros 8 meses de terapia devido ao efeito 

tóxico da terapia antirretroviral. A prevalência de RAMs é relatada de forma variável a partir 

de diferentes estudos que foram 66,7% nos EUA, 71,11% na Índia 71,11%, 4,7% na África do 

Sul e 88% na Etiópia (TADESSE et al., 2014). 

Nos distúrbios gastrointestinais para pessoas vivendo com Aids, o seu aparecimento é 

corroborado ao fato da alta prevalência de eventos adversos gastrointestinais vinculado ao 

tratamento antirretroviral e a doenças oportunistas como parasitas entéricos. Geralmente 

causam diarreia, náuseas, vômitos, intolerâncias intestinais e nutrição desequilibrada pela 

inapetência. Esses eventos ocorrem, normalmente, nas primeiras semanas do uso do 

antirretroviral e melhoram espontaneamente. Quando tratados, devem ser utilizados 

sintomáticos para controlar os sintomas (BRASIL, 2017; PEIXOTO; SILVA; COSTA, 2015). 

Nos achados clínicos para pessoas vivendo com Aids relaciona-se, principalmente, a 

ocorrências de cefaleia, dores abdominais relacionadas aos distúrbios gastrointestinais já 

reatados e as dores ósseas e articulares vinculadas ao aparecimento de osteomalácia pela 

diminuição da densidade mineral óssea como evento adverso do uso do antirretroviral. Além 

dessas condições clínicas, a dor aguda pode estar atrelada a uma sintomatologia presente em 

doenças oportunistas a infecção do HIV (BRASIL, 2017). 

O tratamento do HIV/AIDS com o uso dos antirretrovirais, apresenta como evento 

adverso no sistema nervoso/eventos psiquiátricos como sonolência, insônia, sonhos anormais, 

tontura, diminuição da concentração, depressão, psicose e ideação suicida (BRASIL, 2017).  

Acredita-se que os sintomas regridem até desaparecer após o uso por 2 a 4 semanas do 

medicamento e orienta-se que a ingesta do comprimido ocorra antes de dormir para minimizar 

os sintomas. Fatores de risco para o desenvolvimento dessas alterações são doença 

psiquiátrica prévia não controlada, uso concomitante de agentes com efeitos 

neuropsiquiátricos e concentrações aumentadas de Efavirenz de cunho genético ou pela 

ingesta de alimentos (BRASIL, 2017). O enfermeiro deve analisar as particularidades de cada 

paciente e implementar determinadas intervenções. 

Indivíduos que são infectados pelo HIV são mais propensos a desenvolver depressão 

do que a população em geral. A depressão afeta a capacidade de um indivíduo cumprir o 

tratamento do HIV /Aids, bem como a qualidade de vida e tempo de vida. A depressão tem 

sido estreitamente ligada à má adesão à terapia antirretroviral. Um estudo realizado em 
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Yaoundé, Camarões, em recém-diagnosticados com HIV, os resultados revelaram que 63% da 

população estudada tinha sintomas depressivos (SAINI; VIJAY BARAR, 2016). Estudos 

realizados no sul da Índia apontaram a prevalência das formas grave de depressão e estigma 

em pessoas HIV positivo, sendo 12 e 27,1%, respectivamente, bem como associação entre 

ansiedade, depressão e estigma à pior da qualidade de vida (TESFAY et al., 2015). 

Estima-se que a pessoa que vive com Aids apresente de duas a sete vezes mais 

chances de desenvolver depressão que a população em geral. É comum o aparecimento de 

sintomas depressivos e de transtorno de ansiedade, podendo evoluir para síndromes 

psicóticas. Dentre os sintomas mais comuns estão: Tristeza, falta de motivação, desânimo, 

fadiga, baixa autoestima, choro fácil, alterações do apetite e do sono, diminuição da libido, 

entre outros. Por isso, a importância da identificação de vulnerabilidades para doenças 

mentais por parte dos enfermeiros, identificando de forma precoce a ocorrência de casos e 

tratando-os de maneira eficaz (BRASIL, 2017). 

Esses sintomas relacionam-se, principalmente, a ameaça da morte, mudança do estado 

de saúde pela evolução da doença, medo da contaminação de parceiros e/ou familiares, 

estigma da doença, mudanças no esquema terapêutico, ocorrência de reinternações 

hospitalares e excessivos exames. É uma manifestação presente desde a descoberta do 

diagnóstico da infecção pelo HIV até a evolução da doença com a AIDS, podendo durar por 

toda a vida da pessoa vivendo com Aids (PEIXOTO; SILVA; COSTA, 2015).Um estudo 

realizado no interior do Estado de São Paulo, Brasil, identificou que 63 (27,6%) indivíduos 

com HIV/Aids apresentaram sintomas de depressão; sendo 13 (5,7%) com sintomas leves, 29 

(12,7%) moderados e 21 (9,2%) graves, medidos pelo Inventário de Depressão de Beck (IDB-

I) (REIS et al., 2011). 

Estudos relatam que maior internalização no estigma relacionado ao HIV está 

associado a menor adesão ao tratamento antirretroviral e relacionado ao fraco envolvimento 

na atenção ao HIV. O estigma é definido em um estudo como uma desaprovação social ou 

marca de vergonha associada ao HIV, e a discriminação é o tratamento injusto das pessoas 

com HIV com base no preconceito. Assim como o medo do estigma e da descriminação e 

também alguns pacientes apresentam medo de que seu status de HIV fosse revelado. O medo 

da divulgação afetou a adesão em várias pessoas vivendo com HIV porque eles não queriam 

tomar sua medicação em torno de outros, como com amigos ou no trabalho. Também afetou 

sua participação em nomeações porque a divulgação não intencional pode ocorrer através de 

indivíduos que frequentam a clínica conhecida por ser para pessoas vivendo com HIV 

(TURAN et al., 2017). 
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O impacto de viver com uma doença crônica que, ainda, carrega muito estigma e 

preconceito ainda é o maior obstáculo entre esses indivíduos e sua qualidade de vida, 

impactando em seu micro e macroambiente, e interferindo diretamente na sua capacidade de 

enfrentamento. Estudos realizados no sul da Índia apontaram a prevalência de estigma em 

pessoas HIV positivo, sendo 27,1%, associando estigma à pior qualidade de vida (TESFAY et 

al., 2015). Essa constante reafirmação colocando-os como indivíduos doentes e 

marginalizados, por suas próprias famílias e/ou a sociedade, afeta a autoestima. Este efeito, 

associado à internalização de estigmas e preconceitos, pode desencadear uma progressiva 

reação de isolamento, como forma de se proteger de futuros preconceitos culminando em 

quadros psicológicos negativos, como ansiedade e depressão. Soma-se a isto outra 

característica dos participantes de um estudo, indivíduos mais velhos (>50) que são mais 

propensos a terem menor suporte social e desenvolvimento de problemas relacionados a sua 

saúde mental. 

Conviver com o preconceito no núcleo familiar prejudica o suporte social afetando o 

enfrentamento emocional e forçando as pessoas vivendo com Aids a buscar estratégias de 

apoio fora desse ambiente que não o acolhe. Quando há um envolvimento familiar efetivo, 

observa-se a redução do estigma e preconceito imposto, consequentemente reflete na melhoria 

da qualidade de vida (JESUS et al., 2017; AMIYA et al., 2014). 

A não adesão também foi maior entre aqueles que referiram uso de drogas. Aos que 

informaram uso de drogas apresentaram 2,6 vezes mais chances de não aderir à terapia 

antirretroviral. Usuários de drogas injetáveis apresentam- se mais propensos a relatar serem 

menos aderentes ao regime terapêutico. O uso de drogas ilícitas influencia negativamente o 

sujeito em sua tomada de decisão em relação à terapia e compromete a adesão. O uso ativo de 

drogas ilícitas entre indivíduos com HIV / AIDS está associado à diminuição do acesso ao 

tratamento do HIV, redução da adesão à medicação e aumento da mortalidade (AZAR et al., 

2015). 

Vários estudos mostraram uma relação robusta entre a baixa adesão antirretroviral e a 

baixa capacidade de leitura, bem como a literária numérica. Um estudo mostrou que as 

pessoas vivendo com HIV/AIDS tem baixo nível de alfabetização e são mais propensos a 

entender mal as instruções de medicação que levam a doses perdidas ou ao longo da dosagem. 

Diante dos desafios impostos pela baixa alfabetização, é importante tornar a medicação o 

mais simples possível (PELLOWSKI; KALICHMAN, 2016). 

 O baixo nível socioeconômico tem sido consistentemente associado à adesão 

imperfeita e carga viral detectável do HIV. Custos de transporte e distância para a clínica. 
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Desafios dos custos de transporte e distância ao tratamento clínicas foram as barreiras de 

adesão relatadas com maior frequência. Um médico do Hospital Setthathirath declarou que o 

transporte era um problema comum, uma vez que o hospital apenas apoia financeiramente 

custos de transporte para os primeiros 6 meses de tratamento, apesar de muitas pessoas 

vivendo com HIV/AIDS terem tido desta vez. Alguns participantes descreveram ter que pedir 

dinheiro emprestado de outras pessoas ou adiar o tratamento porque eles não podiam pagar 

transporte para o hospital (PORTELLI et al., 2015). 

Estudos mostraram que, como intervenções no tratamento medicamentoso, foram 

discutidas, juntamente com o paciente, estratégias para reduzir o esquecimento, tais como o 

uso de alarmes em aparelhos de telefonia móvel ou despertadores, acomodação dos horários 

de tomada com as atividades de vida diária e locais para armazenamento dos fármacos de fácil 

acesso e visibilidade; também foram abordados os efeitos adversos de alguns fármacos 

utilizados e informação de outros locais, além da unidade de saúde, para obtenção gratuita dos 

fármacos, assim como a importância de se tomar somente os remédios prescritos pelo médico, 

na quantidade e hora certas (ALVES, 2015). 

 Outros estudos apontam restrições religiosas e filiação religiosa como sendo uma 

razão para a falta de seguimento ao tratamento medicamentoso. Apontando até mesmo o 

jejum, uso de água benta, como crenças que substituem o tratamento medicamentoso. Foi 

visto que algumas crenças e percepções podem afetar negativamente a adesão à terapia 

antirretroviral. Grande parte dos prestadores de cuidado afirmou que a religião contribuiu para 

diminuir a adesão entre os pacientes, pois eles eram encorajados a parar de tomar sua 

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

durante o jejum (OKU et al., 2014). Outras razões citadas correspondem as viagens 

frequentes, falta de alimento, dormir na hora da medicação, ficar sem a medicação, a 

medicação estar disponível longe de casa, quantidade de remédios a tomar, querer eliminar 

efeitos colaterais (WEAVER et al.,2014). 

Quanto ao desconhecimento dos familiares acerca do estado sorológico das PVHA. 

Muitas vezes, o diagnóstico sorológico não é revelado aos familiares, em virtude dessa 

condição ainda ser associada a condutas socialmente recriminadas, que podem ocasionar 

discriminação, medo de revelar a doença e exclusão no ambiente doméstico (VAN DER 

HEIJDEN; ABRAHAMS; SINCLAIR, 2017). Nesse contexto, ressalta-se a importância de os 

profissionais de saúde desenvolverem estratégias de cuidado para manter/aumentar os 

vínculos entre o paciente e sua família. 
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 A percepção das PVHA em relação aos serviços de saúde como um entrave em sua 

qualidade de vida é um achado alarmante. Os constantes procedimentos, considerados de 

rotina para os profissionais, tornam-se imagens simbólicas e representativas da doença. Não é 

sempre que estes profissionais se atentam as comorbidades que acompanham o processo de 

cronificação da doença e envelhecimento da população, o que leva a PVHA a consumir vários 

medicamentos e necessitar de diversas especialidades de cuidado. A compreensão pelos 

profissionais de que essas ações, terapêuticas e técnicas, possam reforçar sentimentos 

negativos em seus pacientes corrobora a importância de um cuidado humanizado, que não 

seja impositivo, e sim, empoderador (MACEDO et al., 2016). 

 Barreiras de acesso ao serviço e à informação falta de regularidade no 

comparecimento às consultas agendadas e nas retiradas de medicamentos podem associar-se 

negativamente à adesão (NAGATA, 2013). A configuração dos serviços de saúde, e das 

políticas de saúde do Brasil voltadas para PVHA, permite poucas alterações que se adequem 

às necessidades específicas desta população, e isso envolve mudanças no esquema 

terapêutico, opções de horário de atendimento, influência de fatores socioculturais que 

afastam o paciente do serviço (caso da população LGBT), e trazem prejuízos em vários 

aspectos de sua qualidade de vida (QUEIROZ et al., 2017). Países europeus que investiram 

nessa flexibilidade já registram melhores índices de expectativa e qualidade de vida em 

PVHA. 

 O grande enfoque da equipe de saúde em processos biomédicos e em tecnologias 

duras é uma problemática que afeta não somente PVHA, mas praticamente todos os âmbitos 

da saúde atualmente. A exigência de diagnósticos, efetividade de intervenções e tratamento 

por meio de técnicas cada vez mais sofisticadas e com comprovações mais perceptíveis (a 

contagem de CD4, a carga viral ou o Índice de Massa Corpórea) tornam-se demanda do 

profissional e do paciente, que se utilizam dos avanços tecnológicos como única opção 

terapêutica, esquecendo problemas psicossociais. Em função disso, constructos de teor mais 

abstrato são subestimados, tornando-se um objetivo ainda mais difícil de ser alcançado 

(SCHWONKE et al., 2011). 

Apoio familiar no enfrentamento da doença é de extrema importância, pois já existe 

muito medo, ansiedade e estigma que rodeiam a descoberta da doença e a cronicidade da 

Aids. O suporte da família, auxilia a pessoa vivendo com Aids no enfrentamento da realizada 

com a doença, na adesão ao tratamento e na minimização do sofrimento quando se tem o 

“outro” para compartilhar os sentimentos negativos e positivos. Mesmo assim, a maioria das 

pessoas vivendo com Aids, ainda preferem manter a soropositividade em sigilo, revelando 
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apenas para poucos membros da família nuclear. Assim, quando tais diagnósticos estão 

presentes, dificulta ainda mais a retomada desses indivíduos para suas vidas cotidianas. 

(ARALDI et al., 2016). 

 A falta de apoio social pode levar as PVHA ao uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

Os pacientes que residem sozinhos apresentaram menor suporte social instrumental quando 

comparados a indivíduos que convivem com outras pessoas, o que pode ocasionar prejuízos 

nos cuidados com a saúde, nas atividades práticas do cotidiano. Estudo realizado no Irã, o 

estado civil e o número de membros da família foram preditores significativos de apoio social, 

estando relacionado ao fato de que quanto maior a frequência de contato entre os membros da 

rede de apoio maior será a facilidade nas relações e apoio social (FOROUZAN et al., 2013). 

A Negação da Aids pode ter impacto negativo na adesão, na medida em que a pessoa 

receia que terceiros descubram o seu diagnóstico. Assim, esconder o diagnóstico pode 

significar deixar de fazer muitas coisas do próprio tratamento, como: ir às consultas, fazer 

exames, pegar os medicamentos e tomá-los nos horários e doses recomendados (TAVARES 

et al., 2016). 

Os pacientes acham difícil tomar os ARVs devido à mudança na rotina que permeia 

esse tratamento, além das características físicas do medicamento, como o gosto ruim, que 

influencia diretamente na sua adesão. Fatores como a quantidade de medicamentos, reações 

adversas, necessidade de períodos de jejum, incompatibilidade entre os medicamentos, 

dificuldade na compreensão das metas da terapia e da implicação do seu uso inadequado, 

contribuem para comprometer o processo terapêutico, ressaltando a importância da orientação 

de saúde. A falta de orientação no serviço sobre como tomar os medicamentos também 

influencia negativamente na adesão. Quando os sintomas da doença diminuem ou o paciente 

sente-se bem, geralmente começa a relaxar o tratamento (BORETZKI et al., 2017). 

Quanto menor for a comunicação entre o paciente e seu cuidador, (barreiras cliente-

provedor) maior será seu estresse e menor sua qualidade de vida e adesão. Os pacientes 

apresentam dificuldade de viver com uma doença crônica, incurável, com forte associação à 

morte e estigmatização pela sociedade. Embora se deva compreender que todo paciente é um 

não-aderente em potencial, a equipe médica precisa reforçar a importância da adesão ao 

tratamento a cada visita do paciente (BORETZKI et al., 2017). A percepção das PVHA em 

relação aos serviços de saúde como um entrave em sua qualidade de vida é um achado 

alarmante. Os constantes procedimentos, considerados de rotina para os profissionais, tornam-

se imagens simbólicas e representativas da doença. 
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Comportamentos que indicam falta de aderência e falha em manter compromissos 

agendados são evidenciados pelo abandono ou interrupções do uso dos antirretrovirais pelos 

pacientes e pelo não comparecimento aos serviços de saúde para receber os medicamentos, 

consultas ou realização de exames (PADOIN, 2011). Estudos mostram que a forma como está 

organizado o serviço de saúde também deve ser visto como um dos fatores relevantes 

relacionados à adesão do paciente ao TARV. 

A violência por parceiro íntimo (VPI) contra as mulheres é uma das manifestações 

mais convincentes do poder desigual nas relações sexuais e do fenômeno maior da 

desigualdade de gênero. Mais de 46% das mulheres relataram acreditar que o marido tem 

justificativa para bater em sua esposa por pelo menos uma razão específica e 47% das 

mulheres relataram ter tido VPI de seu parceiro / cônjuge atual. Pesquisas qualitativas da 

Zâmbia indicam que recusar-se a fazer sexo, discutir o teste ou tratamento do HIV e a 

revelação de um status soropositivo a um parceiro masculino pode iniciar a VPI contra 

mulheres. As mulheres também estão em risco aumentado de VPI após a infecção pelo HIV. 

(HAMPANDA, 2016). 

Na Tanzânia em particular, as mulheres são mais afetadas pelo HIV / AIDS que os 

homens. A Tanzânia foi relatada como estando entre os países com maior carga de violência 

por parceiro íntimo (VPI). Um estudo explorou os desafios enfrentados pelas mulheres que 

vivem com HIV / AIDS (LWHA) que frequentam a clínica de cuidados e tratamento (CCT) 

no Hospital Regional de Singida na Tanzânia. Os resultados do estudo mostraram que as 

mulheres com LWHA experimentaram desafios de seus parceiros a forma de falta de tarifa 

para participar do CTC, atrasos no atendimento ao CTC, ameaças verbais e intimidação, 

desconfiança do parceiro, resultando em tempo de dosagem antirretroviral (ARV) alterado. 

Além disso, desafios sistêmicos, como mau funcionamento de aparelhos de teste de contagem 

de CD4 contribuiu para desconfiar de seus parceiros masculinos que levaram à VPI. Mulheres 

com LWHA experimentaram desafios de VPI que resultaram em baixa adesão aos ARVs. 

Medicação e atendimento ao CTC, bem como tempo insuficiente para coletar medicação 

ARV (KOSIA et al., 2016). 

 

6.4 Comparação dos antecedentes com os fatores relacionados do diagnóstico da Nanda 

Internacional Controle Ineficaz da Saúde  

 

O antecedente dificuldades financeiras com o fator relacionado barreira percebida. Em 

estudo foram encontradas também relatos de dificuldades econômicas que prejudicaram a 
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adesão à TARV. A interferência das questões financeiras esteve relacionada custo de 

transporte ao acesso deficitário ao serviço de saúde devido à falta de transporte gratuito.  As 

dificuldades financeiras podem ser mais importantes, do ponto de vista da pessoa que vive 

com HIV, do que a necessidade de cuidar da saúde (SANTOS et al., 2011). 

O antecedente muitos comprimidos com o fator relacionado Dificuldade de controlar 

um regime de tratamento complexo. A quantidade de medicamentos impostos em alguns 

esquemas de tratamento também foi encontrada na literatura como mais um fator que 

prejudica a adesão à TARV. A quantidade de medicamento é preditor para a não adesão bem 

como, a rigidez nos horários, acordar cedo, atraso na ingestão e perda das doses se tornam 

obstáculos na terapêutica. (SILVA et al., 2009). 

O antecedente Dificuldade de acesso adequado ao atendimento com o fator 

relacionado barreira percebida. Dada a amplitude e as dificuldades de acesso geográfico em 

certas regiões com baixa prevalência de Aids, é mandatória a instalação de serviços nesses 

locais, mesmo que seja para assistir a pequeno número de pacientes. Para reduzir as chances 

de não-adesão e de má qualidade, é necessário que esses serviços estejam de fato integrados a 

outros maiores e mais especializados. Isto significa que entre eles deve existir estreita relação, 

que possibilite a superação do funcionamento tradicional do sistema de referência e contra-

referência e a estruturação de um sistema de “pupilo-mentor”, no qual, além da mútua 

referência de pacientes, haveria também a permuta de conhecimento. Deste modo, os serviços 

de maior complexidade poderiam atuar como “tutores” e auxiliar o desenvolvimento e 

capacitação dos profissionais e gerentes dos serviços de menor complexidade (BASTI et al., 

2017). 

O antecedente falta de apoio social, parceiro e família com o fator relacionado apoio 

social insuficiente. A falta de apoio social pode levar as PVHA ao uso de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas. O temor do julgamento social e o medo da discriminação silenciam a família 

que mantém a doença em segredo para proteger-se. Familiares encontram limitações e/ou 

dificuldades no cuidado e na convivência com quem adoeceu e, portanto, os profissionais de 

saúde devem cuidar tanto da pessoa que vive com HIV como de sua família. A ajuda do 

parceiro promove o bem-estar e a saúde das PVHA, melhorando a sua qualidade de vida ( 

SUN et al., 2013). 

O antecedente Violência de parceiros e familiares com o fator relacionado conflito 

familiar. A VPI reduz a probabilidade de certos comportamentos de saúde relacionados ao 

HIV entre as mulheres, como teste de HIV e adesão à terapia antirretroviral para a própria 

saúde da mulher (HAMPANDA, 2016). 
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O antecedente Mudança na rotina que dificulta implementar o regime com o fator 

relacionado Dificuldade de transitar por sistemas complexos de cuidados de saúde. A 

mudança na rotina e prejuízo de atividades laborais/ocupacionais são dificultadores da adesão 

associando-se ao desemprego e ao medo do preconceito no ambiente de trabalho. O 

tratamento antirretroviral impõe mudanças na rotina das pessoas como horários rígidos para 

medicação, acompanhamento por meio de consultas e exames no Serviço de Referência e 

essas mudanças interferem no cotidiano dos sujeitos. Outros impedimentos foram o uso de 

comprimidos em jejum, com alimentos ou combinados com outros, exigindo organização e 

compromisso do paciente, da mesma maneira que a utilização dos medicamentos 

cotidianamente, sem perspectiva de término (PADOIN et al., 2010). 

O antecedente Barreiras entre cliente-provedor com o fator relacionado barreira 

percebida. As discussões entre médicos e pacientes, seus efeitos colaterais e as dificuldades 

encontradas pelos pacientes em seu seguimento podem desencorajar a adesão ao uso de 

drogas antirretrovirais ou favorecer seu abandono. 

O antecedente Dificuldade de entender as orientações da equipe de saúde com o fator 

relacionado Conhecimento insuficiente sobre o regime terapêutico. Quanto menor for a 

comunicação entre o paciente e seu cuidador, maior será seu estresse e menor sua qualidade 

de vida e adesão.  Os paraefeitos, a baixa escolaridade do cuidador, a quantidade de 

medicamentos recomendados, os horários, o tempo de tratamento e as recomendações quanto 

à dieta ou ao jejum exigido para a ingestão dos medicamentos são fatores que dificultam a 

adesão à TARV (CASTEL et al., 2018). 

 O antecedente Falta de expectativas na melhora clínica com o fator relacionado 

Sentimento de impotência. Os pacientes apresentam dificuldade de viver com uma doença 

crônica, incurável, com forte associação à morte e estigmatização pela sociedade. Esses fatos 

podem influenciar na adesão medicamentosa, pois nem sempre estão preparados para 

enfrentar tais situações. Além disso, confronta que, mesmo com todos os avanços no 

diagnóstico e no tratamento, ainda persiste a ideia de AIDS como morte. Esta ideia 

estigmatizante pode afastar o paciente e seus cuidadores do pleno usufruto da sua vida pessoal 

e social. O estigma, sentido ou vivido, produz sofrimento além de trazer limitações sociais 

importantes (LYIMO et al., 2014). 

O antecedente Crenças negativas de saúde incompatíveis com o plano com o fator 

relacionado Conflito de decisão. Um estudo realizado com profissionais de saúde de um 

serviço de referência apontou que certas crenças sobre a TARV foram consideradas uma 

barreira para a adesão. As crenças a respeito das causas do HIV podem reduzir a motivação 
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para o tratamento biomédico. Da mesma forma, equívocos e boatos relacionados ao 

tratamento antirretroviral também geram desconfiança e confusão, podendo influenciar 

negativamente a motivação para início ou seguimento da terapia (ROURA et al., 2009).    

 

6.5 Consequentes de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids 

 

Falhas na adesão e abandono da TARV podem ser determinadas por aspectos de 

diferentes naturezas: socioeconômicos e culturais; psicológicos, institucionais e advindos da 

relação profissional de saúde-usuário. O abandono da TARV pode ocorrer em paralelo ao 

abandono do acompanhamento clínico, incluindo o comparecimento às consultas, a realização 

de exames e de qualquer outra ação relacionada ao autocuidado. Nesses casos, o serviço pode 

perder completamente o contato com o paciente e desconhecer as dificuldades e motivos que 

levaram ao abandono. A baixa efetividade do tratamento medicamentoso pode ser explicada, 

entre outros fatores, por barreiras de acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos, pela 

ineficácia dos fármacos (LAAR et al., 2017).  

Em contrapartida, vários fatores contribuem para a não adesão do paciente à terapia 

como as características próprias do paciente, os menores níveis educacionais, o 

relacionamento do paciente com o serviço de saúde e, também, os efeitos adversos ocorridos 

durante o tratamento. Diante dessa situação, nota-se um obstáculo para a concretização do 

efeito terapêutico desejado, favorecendo o desenvolvimento de cepas virais multirresistentes, 

de modo que se propicia a perda da eficácia da droga e, por fim, a formação de uma barreira 

primária contra o tratamento em longo prazo (LAAR et al., 2017). 

 Sabe-se que, se um paciente não aderir ao tratamento, mesmo num ótimo regime 

terapêutico, este terá falhas, ocasionando o surgimento de cepas virais multirresistentes. 

Enquanto alguns pacientes se descuidam ocasionalmente ou cometem erros, outros 

continuamente falham em aderir ao tratamento. A não-adesão à TARV representa um grande 

desafio para manter a eficácia antirretroviral por longos períodos de tempo. Outra explicação 

para a elevada taxa de não adesão é que muitos pacientes não compreendem a doença e o 

tratamento medicamentoso. A não adesão ao tratamento medicamentoso é considerada um 

fenômeno complexo e multideterminado, associado a baixos níveis socioeconômicos, 

prescrição de esquemas terapêuticos complexos e insatisfação com o serviço de saúde 

(ADENIYI et al., 2018). 

 Entre as condições clínicas que afetam as pessoas em estágio avançado da infecção 

pelo HIV, as mais graves e de maior frequência são as infecções oportunistas. As infecções 
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oportunistas são doenças que se desenvolvem em decorrência de uma alteração imunitária do 

hospedeiro e são geralmente de origem infecciosa. A depleção de células do sistema 

imunológico, principalmente do subconjunto de células CD4+, é considerada característica 

marcante da infecção pelo HIV, pois a imunossupressão predispõe o indivíduo a doenças 

sexualmente transmissíveis e infecções oportunistas. É compreensível a frequência de 

infecções oportunistas e IST ao longo da infecção pelo HIV, uma vez que o vírus infecta os 

linfócitos T CD4+, ocasionando progressão da imunossupressão e facilitando desta forma o 

desenvolvimento de doenças oportunistas (MASUR, 2015). 

Doenças oportunistas também podem agravar ou potencializar os sintomas 

neurológicos como: a Toxoplasmose cerebral; Tuberculomas; Linfoma primário do Sistema 

Nervoso Central (SNC); Criptococose; Leucoencefalopatia multifocal progressiva (BRASIL, 

2017). 

Costa et al. (2010), discutem que o quadro de febre (até 38º C) está ligado ao 

mecanismo de defesa que serve de estímulo para a produção de leucócitos, já a hipertermia 

(de 38, 1º C a 39,9 ºC) vincula-se a incapacidade de controle hipotalâmico, pois o excesso da 

temperatura acarreta a desnaturação de enzima e sua inatividade, levando a distúrbios 

metabólicos, pertinente em pacientes imunodeprimidos, ou, portadores de doenças 

transmissíveis. 

A Hipertermia é considerada um sintoma constitucional na Aids, e aparece à medida 

que a infecção progride, inicialmente com febre baixa associada a perda ponderal, sudorese 

noturna e fadiga. Durante a infecção aguda, quando está havendo replicação intensa do vírus, 

ocorre um conjunto de manifestações clínicas denominada de Síndrome Retroviral Aguda 

(SRA). Nela a febre alta, junto sudorese e linfadenomegalia são os principais sinais e 

sintomas. No progredir da doença a febre está sempre associada a coinfecções relacionadas ao 

HIV (BRASIL, 2017). 

A AIDS, causa no organismo dos indivíduos infectados pelo HIV da fase aguda até a 

fase avançada da doença uma queda dos níveis de linfócitos (as células de defesa do 

organismo), em especial os linfócitos CD4+, debilitando o sistema imunológico e tornando a 

pessoa vivendo com Aids vulnerável a infecções oportunistas por patógenos invasores as 

infecções oportunistas que provocam injúria do SNC, e a própria cronificação da doença 

associado também aos eventos adversos do tratamento antirretroviral (BRASIL, 2017). 

A tuberculose é considerada, dentre as coinfeções, a de maior mortalidade entre as 

pessoas que vivem com Aids. No Brasil, em 2015, houve a incidência de 6.778 casos de 

coinfecção TB-HIV. Os principais sintomas relacionados é a presença de febre, sudorese 
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noturna, emagrecimento e/ou tosse e independente do tempo de duração dos sintomas, devem 

ser investigados (BRASIL, 2017; UNAIDS, 2013). 

A pessoa vivendo com Aids que apresenta tuberculose pulmonar tem dificuldade de 

manter a relação dentro do padrão de normalidade, decorrente da disfuncionalidade 

ocasionada pelo comprometimento do alvéolo diante do processo infecioso, interferindo assim 

na ventilação ambiente. Quando especificamos para as doenças que acometem o sistema 

respiratório, encontra-se que a Pneumocistose é considerada a potencial doença oportunista 

vinculada a este sistema. Habitualmente, apresenta início pouco sintomático, apenas com 

febre, tosse seca, podendo evoluir com dispneia progressiva, fadiga, perda de peso, 

taquipneia, taquicardia e na ausculta pulmonar murmúrios vesiculares ou estertores finos ao 

final da expiração (BRASIL, 2017).  

Outro tipo de pneumonia muito frequente é a pneumonia por histoplasmose. Em que o 

patógeno envolvido, geralmente, é o fungo dimórfico Histoplasma capsulatum, adquirido pela 

inalação de esporos presentes no solo. Como sinais e sintomas clínicos que o indivíduo pode 

apresentar, temos: febre, perda de peso, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, alterações 

pulmonares e lesões mucocutâneas numerosas, que se iniciam como pápulas, progredindo 

para pequenos nódulos umbilicados e úlceras; podendo haver comprometimento 

osteoarticular, gastrointestinal e do SNC (BRASIL, 2017). 

Não é sempre que estes profissionais se atentam a comorbidades que acompanham o 

processo de cronificação da doença e envelhecimento da população, o que leva PVHA a 

consumir vários medicamentos e necessitar de diversas especialidades de cuidado. A 

compreensão (dificuldade de compreender o plano terapêutico) pelos profissionais de que 

essas ações, terapêuticas e técnicas, possam reforçar sentimentos negativos em seus pacientes 

corrobora a importância de um cuidado humanizado, que não seja impositivo, e sim, 

empoderador (MACEDO et al., 2016). 

Sabe-se que a assistência da equipe de saúde às PVHA é complexa pela necessidade 

de identificar as vulnerabilidades e proporcionar apoio emocional aos envolvidos. Assim, 

torna-se imprescindível a capacitação do profissional para manter uma relação de empatia e 

confiança com o paciente, de forma que esse se sinta à vontade para manifestar medos e 

angústias (ISOLDI; CARVALHO; SIMPSON, 2017). 

A vulnerabilidade dos indivíduos quanto ao não conhecimento do HIV/AIDS e suas 

formas de proteção/prevenção como a não utilização do preservativo por grande parte da 

população. Vários estudos relatam que pessoas não utilizam o preservativo por confiarem em 
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seus parceiros e acreditarem que não estavam expostas ao risco de contaminação pelo HIV 

(SILVA et. al., 2016; ARALDI, 2016; ALENCAR; CIOSAK, 2014).  

Na era da potente terapia antirretroviral, complicações neurológicas da infecção pelo 

HIV são menos graves, mas ainda são surpreendentemente comuns. Antes da disponibilidade 

de terapia antirretroviral, cerca de 20% das pessoas infectadas pelo HIV morreram com 

demência associada ao HIV (HAD), a forma mais grave de distúrbio neurocognitivo 

associado ao HIV. Complicações neurológicas primárias, infecção aguda pelo HIV incluem 

meningite asséptica e polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Entre as 

complicações neurológicas da infecção crônica do HIV os distúrbios neurocognitivos 

associados ao HIV (HAND) permanecem mais prevalentes (SAYLOR et al., 2016). 

Efeitos indesejáveis sobre terapia antirretroviral são cada vez mais relatados e incluem 

complicações sistêmicas envolvendo o sistema cardiovascular há mudança na prevalência de 

doenças cardiovasculares (DCV) em pessoas vivendo com HIV na era da terapia 

antirretroviral. O risco vital de DCV foi consideravelmente maior em 64,8% para homens 

infectados comparado com 54,8% para homens nos Estados Unidos população, mas 

semelhante entre as mulheres. Inicialmente pessoas vivendo com HIV tiveram alta incidência 

de imunossupressão, derrame pericárdico e insuficiência cardíaca. Com ampla e eficaz terapia 

antirretroviral, estamos vendo agora menos DCV inflamatória e aumento da incidência de 

doença cardíaca isquêmica, ambas as complicações da infecção crónica pelo HIV e uso a 

longo prazo da TARV. A DCV aterosclerótica tem hoje tornar-se uma das principais causas 

de mortalidade e morbidade entre Pessoas vivendo com HIV/Aids sob terapia antirretroviral 

(NADEL; HOLLOWAY, 2017). 

Diante das alterações cardiovasculares em pessoas vivendo com Aids foi observado a 

relação direta com a presença de eventos adversos mais comuns e/ou graves por classes de 

antirretrovirais, incluindo complicações provenientes da síndrome metabólica. Assim, pessoas 

que possuem o vírus HIV, apresentam risco aumentado para doença cardiovascular. Alguns 

estudos de coorte associaram a um aumento do risco de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

(BRASIL, 2017).  

Tal fato é explicado pela infecção pelo HIV associada a ativação imune contínua com 

um processo inflamatório crônico, apresentando elevados níveis de marcadores inflamatórios 

(BRASIL, 2017). Assim, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção 

pelo Hiv em Adultos (2017), recomenda que o risco cardiovascular seja avaliado em toda a 

população vivendo com HIV no início do tratamento e a cada mudança na terapia 

antirretroviral. Essas alterações cardiovasculares que as pessoas vivendo com Aids podem 
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apresentar, viabiliza a ocorrência de perfusão tissular prejudicada ou perfusão tissular 

periférica ineficaz. 

Os déficits neurocognitivos associados ao HIV e a não adesão à terapia antirretroviral 

parecem ter uma relação cíclica; isto é, os déficits neurocognitivos podem interferir com o 

comportamento de tomada de medicação (por exemplo, esquecer doses), o que, por sua vez, 

pode acelerar a progressão da doença e prejudicar ainda mais o funcionamento neurocognitivo 

a prevalência de distúrbios neurocognitivos associados ao HIV (HAND) pode ter subido 

ligeiramente na era da terapia antirretroviral, com aproximadamente 50% da população 

afetada. A prevalência de comprometimento em habilidades neurocognitivas de ordem 

superior, como a memória episódica em particular, é maior. A lesão neural associada ao HIV 

nos sistemas frontal e temporal afeta múltiplos aspectos da memória episódica. Os déficits de 

aprendizagem e memória associados ao HIV têm sido associados a um funcionamento mais 

fraco do dia-a-dia, incluindo habilidades de gerenciamento de medicação e não adesão ao 

antirretroviral (OBERMEIT et al., 2015). 

Quando relacionamos a condição imunológica da pessoa vivendo com Aids e sua 

condição periodontal,  temos que a imunossupressão provocada pela infecção pelo HIV e altas 

cargas virais podem aumentar a susceptibilidade desse indivíduo para doenças periodontais, 

potencializando a perda de tecidos periodontais promovido por patógenos residentes da 

própria microbiota oral e de patógenos oportunistas (BARROS et al., 2017). 

Afirma-se que são fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de lesão 

periodontal associada a pessoas vivendo com Aids: idade, tabagismo, doença periodontal pré-

existente, higiene oral deficiente, dieta, contagem de linfócitos T CD4, carga viral e mudanças 

na microbiota oral. Tem-se como as doenças relacionadas a esta necessidade gengivite 

ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante, que possuem como terapia local o o 

uso de agentes antimicrobianos locais como clorexidina e/ou o uso de antimicrobianos 

sistêmicos (BARROS et al., 2017). 

O Sarcoma de Kaposi é considerado uma das alterações da pele que mais acometem as 

pessoas vivendo com Aids. Considerado uma neoplasia, em que tumor ações malignas 

atingem o endotélio vascular, causando lesões visíveis de cor arroxeada, planas ou elevadas e 

de forma irregular que, normalmente, está associada ao agravamento da doença. 

Existem grupos mais vulneráveis ao desenvolvimento de problemas visuais, a exemplo 

das pessoas que convivem com o HIV/Aids. Cerca de 50 a 75% dessas pessoas desenvolvem 

alguma complicação ocular, a maioria desencadeada por infecções oportunistas e neoplasias, 

como resultado direto da imunossupressão (LIMA et al., 2014). 
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A doença renal em infecções por HIV, incluindo nefropatia associada ao HIV/AIDS 

(HIVAN) têm sido descritos e documentados por poucos autores. Estudos recentes têm 

demonstrado que a proteinúria é comumente encontrada em pacientes infectados pelo 

HIV/Aids e a gravidade da proteinúria é preditiva de progressão da DRC na população em 

geral. Proteinúria está associada a uma progressão mais rápida da infecção pelo HIV para 

AIDS e óbito. Doença renal pode complicar a infecção por HIV. A necessidade de triagem 

precoce de DRC e instituir tratamento imediato pode ser benéfico na tentativa de proteger o 

rim de uma maior progressão da doença (DADA et al., 2015). 

 

6.6 Comparação dos consequentes com as características definidoras do diagnóstico da 

Nanda Internacional Controle Ineficaz da Saúde  

 

O consequente Decisões ineficientes para atingir as metas do tratamento com a 

característica definidora Escolhas na vida diária ineficazes para atingir as metas de saúde. 

Manter o diagnóstico em segredo é um dos fatores que dificultam a adesão, pois por medo de 

ser descoberto, o portador deixa de seguir o tratamento (idas ao médico, tomada de 

medicamentos, busca de medicamentos, entre outros) (BASTI et al., 2017). 

O consequente falha na pratica da redução de fatores de risco com a característica 

definidora Falha em agir para reduzir fatores de risco e o consequente Falha em incorporar o 

tratamento na vida diária com a característica definidora Falha em incluir o regime de 

tratamento na vida. O consequente Dificuldade de compreender o plano terapêutico com a 

característica definidora Dificuldade com o regime prescrito. A baixa adesão ao tratamento 

pode ser traduzida em diversos comportamentos: dificuldades para seu início, suspensão 

prematura do tratamento, omissões ou esquecimentos de medicamentos, faltas às consultas ou 

retornos agendados, automedicação, ausência de modificação no estilo de vida ou hábitos 

necessários para a recuperação da enfermidade (BASTI et al., 2017). 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Com base na análise do conceito realizada nos 46 artigos advindos da revisão 

integrativa, foram identificados os 5 atributos, 34 antecedentes e 17 consequentes para o 

diagnostico Controle Ineficaz da Saúde ao tratamento antirretroviral em pessoas com Aids. 

Com destaque dos antecedentes para Uso de Álcool, efeitos colaterais, depressão uso de 

drogas. Desses, 11 corresponderam aos fatores relacionados expressos pela NANDA 
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Internacional. Os consequentes com destaque Decisões ineficientes para atingir as metas do 

tratamento, Complicações associadas ao desenvolvimento da doença; Distúrbios neurológicos 

e cognitivos e Distúrbios cardiovasculares. Desses 4 corresponderam as características 

definidoras pela Nanda Internacional. 

.  A partir da análise de conceito, foram construídos um caso modelo e um caso 

contrário, permitindo descrever o fenômeno de forma mensurável, aproximando a base de 

evidência com a prática. O estudo apresentou como limitação a não avaliação da qualidade 

metodológica dos artigos, pois também permitiu a inclusão de estudos considerados de baixa 

evidência científica. Porém, diante da necessidade de sintetizar definições e identificar 

diversos conceitos foi necessário admiti-los. 

Esta pesquisa possibilitou a clarificação do conceito permitindo uma melhor 

compreensão do fenômeno. Além disso, está em consonância com um dos objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionado ao 

combate do HIV/Aids, pois a adesão das PVHA ao uso dos antirretrovirais reduz a 

transmissão do vírus. Ademais, está em conformidade com a meta do Programa das Nações 

Unidas para o combate a Aids (UNAIDS), a cascata 90-90-90. Esta se fomenta na seguinte 

estratégia: até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV/Aids saberão que têm o vírus; 

90% de todas as pessoas diagnosticadas receberão a TARV e 90% de todas as pessoas 

recebendo a terapia terão supressão viral.  

Além do mais, permite a fundamentação do conhecimento da prática de enfermagem 

em relação a este fenômeno e, sobretudo, destaca a necessidade premente de pesquisas ao 

considerar a análise dos antecedentes, atributos e consequentes da falta de adesão ao 

tratamento antirretroviral em PVHA. Por fim, este estudo pretende contribuir para que os 

profissionais possam melhor compreender os fatores que levaram esses sujeitos a não adesão 

ao tratamento e, dessa maneira, atuarem de forma mais eficazes para a redução das falhas 

terapêuticas e melhora da qualidade de vida desses pacientes.  

É possível inferir ser necessária a realização de outros estudos sobre a temática. 

Almeja-se realizar investigações futuras para realizar validação de conteúdo e validação 

clínica do conceito de controle ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids. Por fim, este 

estudo pode representar um avanço para a literatura da temática ao sintetizar, definir e analisar 

o fenômeno de Controle Ineficaz da saúde em pessoas vivendo com Aids. 
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APÊNDICE A 

 

-Protocolo de revisão integrativa 

REVISÃO INTEGRATIVA-PROTOCOLO 

Tema: Análise de conceito do diagnóstico de enfermagem controle ineficaz da saúde em 

pessoas vivendo com Aids. 

1) Objetivo: Analisar o conceito de Controle Ineficaz da Saúde ao tratamento antirretroviral 

em pessoas vivendo com Aids e compará-lo ao diagnóstico de enfermagem Controle 

Ineficaz da Saúde da NANDA Internacional. 

2) Questões norteadoras:  

 Qual o conceito de Controle Ineficaz da saúde ao tratamento antirretroviral em 

pessoas vivendo com Aids?  

 Quais os atributos para o Controle Ineficaz da saúde ao tratamento antirretroviral em 

pessoas vivendo com Aids? 

 Quais são os antecedentes e os consequentes do Controle Ineficaz da saúde ao 

tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com Aids? 

3) Estratégias para buscar as pesquisas 

Base de dados 

 Base de dados 1: Lilacs  

 Base de dados 2: Cinahl 

 Base de dados 3: Pubmed 

 Base de dados 4: Cochrane 

 Base de dados 5: Scopus 

 Base de dados 6: Web of Science 

 Base de dados 7: Science na Direct 

Descritores (e sinonímias em inglês)  

Cruzamentos 

AND /OR 

4) Seleção dos estudos 
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Critérios de inclusão: 

 Estudos disponíveis eletronicamente 

 Estudos disponíveis nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol 

 Estudos completos que abordem a temática controle ineficaz da saúde 

 Estudos que respondam às questões de pesquisa estabelecidas. 

Critérios de exclusão: 

 Editoriais 

 Cartas ao editor 

5) Estratégia para coleta de dados dos estudos 

 Elaboração de instrumento próprio para extração dos dados. 

6) Sínteses dos dados 

 Caracterização dos estudos 

 Categorias temáticas 

7) Estratégia para avaliação crítica dos estudos 

Análise do conceito proposta por Walker e Avant (2011). 

 


