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RESUMO 

 

ALVES, R. S. Efetividade de intervenção educativa com mulheres vivendo com HIV/aids 

acerca do conhecimento e crenças sobre a prevenção da transmissão sexual do HIV. 2022. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

 

Introdução: Mulheres que vivem no contexto do HIV/aids enfrentam muitos desafios, que 

interferem contundentemente em suas vidas. Entre eles, o conhecimento e crenças sobre a 

infecção, influenciando comportamentos e percepção quanto ao risco da infecção pelo HIV. O 

estudo foi conduzido com base no referencial teórico  Modelo de Crenças em Saúde. Objetivo: 

Avaliar a efetividade de intervenção educativa em grupo e por telefone com mulheres vivendo 

com HIV/aids relativa ao conhecimento e crenças sobre a prevenção da transmissão sexual do 

HIV. Método: Estudo misto, realizado em duas fases. Primeira fase - estudo metodológico com 

construção e validação de mensagens educativas, com duas etapas: na primeira, sistematização 

e composição do conteúdo; na segunda, validação de conteúdo por 11 especialistas e 12 

mulheres da população-alvo. Segunda fase – estudo quase-experimental tipo antes e depois, 

com recrutamento dos sujeitos da pesquisa, realização das intervenções educativas e avaliações. 

A pesquisa ocorreu no Serviço de Assistência Especializada (SAE) em Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e HIV/aids de novembro de 2020 a agosto de 2021 em Maceió, Alagoas. A 

amostra foi constituída por 151 mulheres vivendo com HIV/aids, com seguimento ambulatorial 

no SAE. As intervenções foram aplicadas durante dois meses, sendo uma avaliação e em 

seguida a primeira intervenção presencial. A segunda intervenção ocorreu por meio de oito 

mensagens semanais via WhatsApp, e a terceira, no segundo e último encontro presencial ou 

remoto, antes da última avaliação. Os dados do instrumento foram digitados e exportados para 

um banco de dados definitivo, usando o programa Statistical Package for Social Science 

(SPSS), versão 26.0. Todas as análises foram feitas com o programa R (R Core Team, 2021) 

com um nível de significância de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP sob n. 3.774.448 e 

4.692.425. Resultados: Primeira fase: quanto à validação de conteúdo por especialistas e 

população-alvo, a concordância geral dos experts de 85,2% quanto à clareza das mensagens e 

95,0% quanto à relevância dos temas. Para 11  participantes da população-alvo (91,67%), as 

mensagens eram muito boas e fáceis de entender. Segunda fase: 97,4% das participantes eram 

cisgênero, com faixa etária de 18 a 58 anos; 55,6% se consideravam pardas, 32,5% possuíam 

ensino fundamental, a maioria estava desempregada e 68,8% possuíam renda mensal de 1 a 3 

salários mínimos. 88,7% tinham parceiro fixo, 55%, parceiros sorodiscordantes, 91,4% utilizam 

alguma forma de prevenção e 65,5% revelaram o diagnóstico a sua parceria. A adesão ao 

tratamento obteve, após as intervenções, aumento em 53% dos itens, segundo o Cuestionario 

para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral (CEAT-VIH). Houve aumento 

dos níveis de acertos em todas as variáveis de conhecimento sobre risco de transmissão sexual 

do HIV e nos domínios do modelo de crenças em saúde houve aumento dos acertos na maioria 

(80%) dos domínios. Conclusão: As intervenções realizadas aumentaram os níveis de acertos 

das variáveis do estudo e modificaram o conhecimento e as crenças de maneira positiva, 

podendo influenciar no comportamento preventivo das mulheres vivendo com HIV.  

 

Palavras-chave: Vírus da Imunodeficiência Humana. Mulheres. Conhecimentos, Atitudes e 

Prática em Saúde. Tecnologia da Informação. Enfermagem. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ALVES, R. S. Effectiveness of educational intervention with women living with HIV/AIDS 

about knowledge and beliefs about the prevention of sexual transmission of HIV. 2022. 

Thesis (Doctor of Science) – Ribeirão Preto School of Nursing, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2022.  

 

Introduction: Women living in the context of HIV/AIDS face many challenges, which strongly 

interfere in their lives. Among them, knowledge and beliefs about the infection stand out, 

influencing behaviors and perception of the risk of HIV infection. Objective: To assess the 

effectiveness of a group and telephone educational intervention with women living with 

HIV/AIDS regarding knowledge and beliefs about the prevention of sexual transmission of 

HIV. Method: It was carried out in two phases. First phase - methodological study with 

construction and validation of educational messages, with two stages: in the first, 

systematization and composition of the content; in the second, content validation by 11 experts 

and 12 women from the target population. Second phase – quasi-experimental before-and-after 

study, in which research subjects were recruited, educational interventions and evaluations were 

carried out. The research took place at the Specialized Assistance Service (SAE) in Sexually 

Transmitted Infections and HIV/AIDS from November 2020 to August 2021 in the city of 

Maceió, Alagoas. The sample consisted of 151 women living with HIV/AIDS, who were 

undergoing outpatient follow-up at the SAE. The interventions were applied over a period of 

two months, with an evaluation and then the first face-to-face intervention. The second 

intervention took place through eight weekly messages via WhatsApp, and the third 

intervention took place in the second and last face-to-face or remote meeting, before the last 

assessment. The instrument data were entered and exported to a definitive database, using the 

Statistical Package for Social Science (SPSS) program, version 26.0. All analyzes were 

performed using the R program (R Core Team, 2021) with a significance level of 5%. Results: 

First phase: regarding the validation of content by experts and the target population, a general 

agreement of the experts of 85.2% was obtained regarding the clarity of the messages and 

95.0% regarding the relevance of the topics addressed, while 11( 91.67%) of the target 

population responded that the messages were very good and easy to understand. Second phase: 

97.4% of the participants were cisgender, aged between 18 and 58 years old, 55.6% considered 

themselves brown, 32.5% had elementary school, most were unemployed and 68.8% had an 

income monthly from 1 to 3 minimum wages. 88.7% had a steady partner, 55% had 

serodiscordant partners, 91.4% use some form of prevention and 65.5% revealed the diagnosis 

to their partner. Adherence to treatment by women increased by 53% after the interventions, 

according to the Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral 

(CEAT-HIV). After the interventions, there was an increase in the levels of correct answers in 

all variables of knowledge about the risk of sexual transmission of HIV. In the domains of the 

health beliefs model, there was an increase in correct answers in the majority (80%) of the 

domains after the interventions. Conclusion: It was evidenced that the educational 

interventions performed increased the levels of correctness of the study variables. It is 

understood that these interventions modified knowledge and beliefs in a positive way, and could 

influence the preventive behavior of women living with HIV. 

 

Keywords:  Human immunodeficiency virus. Women. Health Knowledge, Attitudes, Practice. 

Health Promotion. Information Technology. Nursing. 

 

 RESUMEN 

  



ALVES, R. S. Eficacia de la intervención educativa con mujeres viviendo con VIH/SIDA 

sobre conocimientos y creencias sobre la prevención de la transmisión sexual del VIH. 

2022. Tesis (Doctorado en Ciencias) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

 

Introducción: Las mujeres que viven en el contexto del VIH/SIDA enfrentan muchos desafíos, 

que interfieren fuertemente en sus vidas. Entre ellos, los conocimientos y creencias sobre la 

infección, influyendo en los comportamientos y la percepción sobre el riesgo de infección por 

el VIH. El estudio se realizó con base en el marco teórico del Modelo de Creencias de Salud. 

Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención educativa grupal y telefónica con mujeres 

viviendo con VIH/SIDA sobre conocimientos y creencias sobre la prevención de la transmisión 

sexual del VIH. Método: Estudio mixto, realizado en dos fases. Primera fase - estudio 

metodológico con construcción y validación de mensajes educativos, con dos etapas: en la 

primera, sistematización y composición del contenido; en el segundo, validación de contenido 

por 11 expertos y 12 mujeres de la población objetivo. Segunda fase: estudio cuasi-experimental 

de antes y después, con reclutamiento de sujetos de investigación, intervenciones educativas y 

evaluaciones. La investigación se realizó en el Servicio de Atención Especializada (SAE) en 

Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA de noviembre de 2020 a agosto de 2021 en 

Maceió, Alagoas. La muestra estuvo compuesta por 151 mujeres viviendo con VIH/SIDA, con 

seguimiento ambulatorio en el SAE. Las intervenciones se aplicaron durante dos meses, con 

una evaluación y luego la primera intervención presencial. La segunda intervención se realizó 

a través de ocho mensajes semanales vía WhatsApp, y la tercera, en la segunda y última reunión 

presencial o remota, antes de la última valoración. Los datos del instrumento fueron ingresados 

y exportados a una base de datos definitiva, utilizando el programa Statistical Package for 

Social Science (SPSS), versión 26.0. Todos los análisis se realizaron utilizando el programa R 

(R Core Team, 2021) con un nivel de significación del 5 %. La investigación fue aprobada por 

el Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto - EERP/USP 

con el n. 3.774.448 y 4.692.425. Resultados: Primera fase: en cuanto a la validación de 

contenido por expertos y población objetivo, el 85,2% de los expertos coincidieron en la 

claridad de los mensajes y el 95,0% en la pertinencia de los temas. Para 11 participantes de la 

población objetivo (91,67%), los mensajes fueron muy buenos y fáciles de entender. Segunda 

fase: 97,4% de los participantes eran cisgénero, con edades entre 18 y 58 años; El 55,6% se 

consideraba moreno, el 32,5% tenía educación básica, la mayoría estaba desempleada y el 

68,8% tenía una renta mensual de 1 a 3 salarios mínimos. El 88,7% tenía pareja estable, el 55% 

tenía pareja serodiscordante, el 91,4% utilizaba algún tipo de prevención y el 65,5% revelaba 

el diagnóstico a su pareja. La adherencia al tratamiento obtuvo, tras las intervenciones, un 

aumento del 53% de los ítems, según el Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al 

Tratamiento Antirretroviral (CEAT-HIV). Hubo aumento en los niveles de aciertos en todas las 

variables de conocimiento sobre el riesgo de transmisión sexual del VIH y en los dominios del 

modelo de creencias en salud, hubo aumento de aciertos en la mayoría (80%) de los dominios. 

Conclusión: Las intervenciones realizadas aumentaron los niveles de corrección de las variables 

de estudio y cambiaron conocimientos y creencias de forma positiva, lo que puede influir en la 

conducta preventiva de las mujeres que viven con el VIH. 

 

Palabras clave: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Mujeres. Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas en Salud. Promoción de la salud. Tecnología de la informacion. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Esta pesquisa tem como objeto o conhecimento e as crenças sobre a transmissão sexual 

do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e as estratégias de prevenção de mulheres vivendo 

com HIV/aids (MVHIV).  

O interesse pelo estudo surgiu a partir da experiência assistencial da autora no 

atendimento às pessoas vivendo com o HIV na atenção primária e através de pesquisas 

realizadas como docente de uma instituição de ensino superior, as quais mostraram que os casos 

de HIV/aids crescem em mulheres especialmente em idade fértil e que muitos fatores 

comprometem a qualidade de vida dessas mulheres (SILVA et al., 2018; VERÇOSA et al., 

2019). Tais pesquisas e experiências apontaram também que conviver com a doença não tem 

sido uma tarefa fácil para essas mulheres, que se veem envoltas em questões como 

discriminação, falta de apoio de familiares, questões afetivo-sexuais, e ainda sofrem com os 

efeitos adversos do tratamento e o medo constante do fator morte, o que as conduz a quadros 

depressivos e abandono do tratamento, dentre outras questões. 

Desse modo, percebe-se que as mulheres que vivem no contexto da infecção pelo 

HIV/aids enfrentam muitos desafios, os quais interferem de maneira contundente em suas vidas, 

e em especial em seus comportamentos, e podem influenciar em sua saúde e na disseminação 

da epidemia, o que condiz com 20,2 milhões de meninas e mulheres vivendo com o HIV no 

mundo em 2021 (UNAIDS, 2022). 

Para o combate à infecção pelo HIV/aids, dentre as inúmeras questões que necessitam 

ser solucionadas, uma delas é identificar as crenças que as mulheres possuem sobre a doença e 

que influenciam seus comportamentos e percepção quanto ao risco da infecção, uma vez que a 

infecção ainda é vista com forte estigma e discriminação social, o que se refere às crenças, 

atitudes e sentimentos negativos em relação às pessoas vivendo com o HIV e se traduz em 

ameaça à saúde pública, por servirem de barreiras para o fim da epidemia (UNAIDS, 2021a).  

Além disso, a estigmatização e discriminação contra as pessoas que vivem com o HIV 

constituem preditores de desesperança, desânimo e depressão (SCHÖNNESSON et al., 2022), 

sentimentos que se traduzem em crenças negativas sobre essas pessoas e interferem diretamente 

em suas atitudes, na forma de se perceber e se relacionar consigo mesmas, com o mundo e com 

as outras pessoas (BECK, 2006, 2022). 

Nesse contexto, a crença sobre a doença está envolta por sentimentos de temor ao 

massacre civil causado pelo excessivo preconceito (CAZEIRO; SILVA; SOUZA, 2021), fato 
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que traz várias consequências, dentre elas, a não adesão ao tratamento e a ocultação da 

soropositividade ao HIV (CRUZ et al., 2021; SCHÖNNESSON et al., 2022).  

Desta maneira, o conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção da infecção 

pelo HIV não são garantias para a adoção de comportamentos sexuais saudáveis, porém, a falta 

dele corrobora para aumentar os riscos para a infecção pelo HIV/aids (GUIMARÃES et al., 

2019; MATHIAS et al., 2021). Um melhor nível de conhecimento sobre a infecção irá favorecer 

o acesso às alternativas de tratamento e às políticas públicas de prevenção combinadas ao 

HIV/aids, a exemplo das profilaxias pré-exposição (PrEP), pós-exposição (PEP) e da 

autotestagem para o HIV, disponíveis para essa população (MATHIAS et al., 2021).            

Por outro lado, a não utilização do preservativo de forma consistente por pessoas 

vivendo com HIV/aids em relacionamentos estáveis mostra que ainda existe falha na percepção 

quanto ao risco para a infecção, pois mesmo quando as relações sexuais ocorrem com parceiros 

fixos, não significa proteção à infecção, ao contrário, podem reforçar o comportamento de risco 

(GONÇALVES et al., 2020). As mulheres casadas em especial não se sentem vulneráveis ao 

HIV (MOURA et al., 2021). No entanto, os dados do Ministério da Saúde do Brasil comprovam 

que tem crescido a infecção em mulheres por meio das relações heterossexuais (BRASIL, 

2021). 

Além disso, estudos com mulheres vivendo com o HIV apontam para um contexto de 

questões morais, culturais, desigualdade de gênero e violência, sugerindo que as 

vulnerabilidades conduzem essas mulheres ao risco da infecção (UNAIDS, 2021a), ao não 

acesso aos serviços de saúde,  à  dificuldade de negociar comportamentos sexuais seguros com 

o parceiro, ao conhecimento inadequado das alternativas de prevenção ao HIV, o que as  

conduzem ao comportamentos de risco para a infecção (NEMATOLLAHI et al., 2022; 

MAZUZE et al., 2021).  

Além da problemática aqui apresentada, implementar intervenções educativas capazes 

de modificar o conhecimento, o comportamento preventivo e a percepção de risco relacionado 

à transmissão sexual do HIV dessas mulheres constitui grande desafio, especialmente porque 

existe um abismo ao acesso à informação em saúde, decorrente da situação de pobreza e em 

especial ao baixo nível de escolaridade que muitas MVHIV estão expostas.  

A baixa alfabetização em saúde tem sido apresentada como um importante determinante 

para o comportamento de saúde e doença entre pessoas vivendo com HIV e está associada a 

menos conhecimentos sobre a infecção e seu tratamento, menor adesão à medicação e cargas 

virais mais altas (SIANTURI et al., 2021). As intervenções devem considerar o Letramento 

Funcional em Saúde (LFS) de sua população, que é a capacidade cognitiva que o paciente tem 
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de compreender sua doença, avaliar e colocar em prática as orientações de cuidado à saúde 

recebidas pelos profissionais de saúde. E esta capacidade irá depender de condições 

socioeconômicas e do nível educacional do paciente (PEREZ; CHAGAS; PINHEIRO, 2021). 

De forma geral, para se combater o crescimento da epidemia do HIV/aids, 

especialmente a partir das mulheres vivendo com a infecção, faz-se necessário que as 

intervenções sejam elaboradas com abordagens estruturais, sociais e comportamentais, que as 

ferramentas disponíveis sejam maximizadas e adaptadas à população a que se destina, para 

promover de maneira eficaz a prevenção e tratamento do HIV. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Epidemiologia da infecção pelo HIV 

 

Passadas quatro décadas desde a descoberta do HIV, inúmeros avanços foram 

alcançados desde então, em especial em relação ao tratamento com a terapia antirretroviral 

(TARV), o que tornou possível reduzir a morbimortalidade, as internações hospitalares, a 

transmissão vertical da infecção, além do risco da transmissão horizontal (JANKOVITZ et al., 

2020). No entanto, de acordo com a Joint United Nations Programme on HIV/aids (UNAIDS), 

a infecção pelo HIV ainda representa uma crise de saúde global, com 37,6 milhões de pessoas 

vivendo com a infecção em 2020, destes 19.3 milhões são mulheres acima de 15 anos de idade 

(UNAIDS, 2021b).  

O número de pessoas em tratamento com a TARV mais que triplicou desde 2010, porém 

muitas populações ainda não têm acesso à TARV. Dos 37,6 milhões de pessoas vivendo com a 

infecção em 2020, cerca de 27% se encontram sem tratamento, e isso representa em torno de 

10,2 milhões de pessoas sem acesso à TARV. O número de novas infecções vem sofrendo 

reduções. Em 2020, as novas infecções foram reduzidas para 52% em comparação ao pico da 

infecção em 1997, quando o número de novas infecções chegou a cerca de três milhões de 

pessoas. Porém, isso representa em torno de 1,5 milhões de pessoas sendo infectadas 

anualmente. Destas, 50% são mulheres a partir dos 15 anos de idade, ou seja, em idade 

reprodutiva (UNAIDS, 2021b). 

Evidências apontam para uma melhoria do cenário mundial, no que se refere ao 

progresso da meta 90–90–90 estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2020, 

84% [67% – >98%] das pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico; entre as 

pessoas que conheciam sua condição, 87% [67% – >98%] tinham acesso ao tratamento; e entre 

as pessoas que tinham acesso ao tratamento, 90% [70% – >98%] tiveram sua carga viral 

suprimida (UNAIDS, 2021b). 

No entanto, além de inúmeras questões, a pandemia da covid-19 iniciada em 2020 afetou 

as metas de eliminação da epidemia, comprometeu os avanços em saúde e desenvolvimento 

obtidos nas últimas décadas relacionados ao HIV, e expôs desigualdades gritantes, pois 

prejudicou a disponibilidade de tratamento, a prestação de serviços e a implementação da 

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Além disso, expôs ao risco essa população, uma vez que as 

pessoas com HIV possuem o dobro do risco de morrer por covid-19 em comparação à 

população em geral. Desta forma, é importante fortalecer as organizações e implementar novas 
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ações, como a realização de consultas online e telessaúde, dispensar a medicação para vários 

meses, garantir o envio pelo correio e entrega em casa de medicamentos, dentre outras ações 

(OPAS,2021). 

Dados revelam que a infecção pelo HIV ainda representa grande preocupação no cenário 

mundial. Enquanto dezenas de países que têm leis e políticas de saúde inclusivas proporcionam 

acesso aos serviços de qualidade às pessoas vivendo com HIV e atingem suas metas, os países 

que têm políticas de saúde restritivas, com leis punitivas, ignoram e estigmatizam as 

populações-chave, deixam essa população sem acesso adequado aos serviços de saúde e 

permitem que o HIV seja disseminado entre a população mais vulnerável da sociedade. Na 

África Subsaariana, onde seis em cada sete novas infecções por HIV ocorre entre as 

adolescentes de 15 a 19 anos, além das populações-chave, são deixadas sem assistência as 

meninas adolescentes (UNAIDS, 2021b).  

A América Latina e Caribe apresentam problemas relacionados ao acesso aos serviços 

de saúde, em especial para as populações-chave. Isso ocorre devido às barreiras sociais e 

estruturais que causam as profundas desigualdades, o que impacta no tratamento e cuidado das 

pessoas com HIV de forma geral. No período de 2010 a 2020 não houve redução de novas 

infecções por HIV na América Latina, enquanto no Caribe houve redução, mas não se 

aproximou da meta (UNAIDS, 2021b).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNAIDS, as mortes por 

aids na América Latina e no Caribe caíram 27% desde 2010 e a porcentagem de diagnóstico 

tardio caiu de 33% em 2016 para 25% em 2020. São 2,4 milhões de pessoas que vivem com o 

HIV; 81% delas foram diagnosticadas. Destas, 65% receberam tratamento e 60% tinham carga 

viral suprimida (OPAS, 2021). Mundialmente, 62% das novas infecções por HIV ocorrem por 

transmissão sexual, nas populações-chave, este índice tem chegado a 77% na América Latina 

(UNAIDS, 2020). 

No tocante às mulheres, a problemática do turismo sexual, as condições 

socioeconômicas e as relações de poder e gênero que se fazem presentes em especial na 

República Dominicana, Argentina e El Salvador, elevam os registros de casos em mulheres em 

idade reprodutiva, com a transmissão por relações heterossexual e a transmissão vertical 

(SILVA et al., 2018). 

Para Corao (2021), diretora regional interina do UNAIDS para a América Latina e o 

Caribe, para acabar com a epidemia da AIDS até 2030, faz-se necessário primeiro resolver as 

desigualdades econômicas, sociais, culturais e jurídicas que impulsionam a aids e outras 

pandemias nessa região (OPAS, 2021). 
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No Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico da secretaria de vigilância em 

saúde do Ministério da Saúde, de 1980 ao mês de junho de 2021 foram registrados 1.045.355 

casos de aids, destes 688.348 (65,9%) foram no sexo masculino e 356.885(34,1%), no sexo 

feminino. Desde o ano de 2012, observa-se uma diminuição na taxa de detecção de aids no 

Brasil, que passou de 22,0/100 mil habitantes (2012) para 14,1/100 mil habitantes em 2020, 

configurando um decréscimo de 35,7% (BRASIL, 2021). 

 De 1980 até 31 de dezembro de 2020, foram notificados no Brasil 360.323 óbitos tendo 

o HIV/aids como causa básica.  A taxa de mortalidade sofreu decréscimo de 30,6% entre 2014 

e 2020 (BRASIL, 2021). 

De 2007 até junho de 2021, foram notificados no Sinan 381.793 casos de infecção pelo 

HIV no Brasil, sendo 266.360 (69,8%) casos em homens e 115.333 (30,2%) casos em mulheres. 

A razão de sexos para o ano de 2020 foi de 2,8 (M:F), ou seja, 28 homens para cada dez 

mulheres, com a maioria, 52,9% dos casos na faixa de 20 a 34 anos (BRASIL, 2021) segundo 

a categoria de exposição. Entre os homens, verificou-se que 52,1% dos casos foram decorrentes 

de exposição homossexual ou bissexual e 31,0% heterossexual, e 1,9% se deram entre usuários 

de drogas injetáveis (UDI). Entre as mulheres, nota-se que 86,8% dos casos se inserem na 

categoria de exposição heterossexual (BRASIL, 2021). 

No que se refere às infecções pelo HIV nas regiões brasileiras, a região Sudeste obteve 

a maior taxa com 165.247 (43,3%) casos notificados no período de 2007 a junho de 2021; em 

seguida a região Nordeste, com 75.618 (19,8%) casos; logo depois a região Sul, com 75.165 

(19,7%) dos casos; a região Norte e Centro Oeste apresentaram as menores taxas, com 

respectivamente 36.218 (9,5%) e 29.545 (7,7%) (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b). Ao 

analisar a mortalidade por UF, considerando o coeficiente padronizado de quatro óbitos por 100 

mil habitantes, observa-se que 12 Estados obtiveram o coeficiente igual ou acima do padrão:  

Rio Grande do Sul (7,2 óbitos/100 mil hab.), Pará (7,0), Amazonas (6,7), Rio de Janeiro (6,5), 

Amapá (6,4), Roraima (5,1), Maranhão (4,7), Espírito Santo e Pernambuco (4,2), Mato Grosso 

do Sul (4,1), Sergipe e Santa Catarina (4,0). Dentre as capitais, chama a atenção Porto Alegre, 

com o maior coeficiente de mortalidade (24,1 óbitos/100 mil hab.) do País (BRASIL, 2021). 

A razão de sexos apresenta diferenças importantes por região, apesar de, em todas elas, 

haver um predomínio de casos em homens. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a razão de 

sexos, em 2020, foi de 26 e 28 casos em homens para cada dez casos em mulheres, 

respectivamente. Por sua vez, nas regiões Norte e Nordeste, no mesmo ano, a razão de sexos 

foi de 25 casos em homens para cada dez casos em mulheres, enquanto na região Sul, a razão 

de sexos foi menor: 19 homens para cada dez mulheres (BRASIL, 2021). 



24 
 

Entre as mulheres, verifica-se que, nos últimos dez anos, a taxa de detecção apresentou 

decréscimo em todas as faixas etárias. No ano de 2010, a maior taxa de detecção de aids foi 

observada entre as mulheres de 30 a 34 anos, já em 2020, a faixa com maior detecção foi a de 

40 a 44 anos (15,1 casos/100 mil habitantes) (BRASIL, 2021). 

 Esta pesquisa foi realizada em Alagoas, estado da região Nordeste do Brasil, e, 

portanto, vale ressaltar algumas particularidades inerentes a essa região, a exemplo das questões 

socioeconômicas e educacionais que se interligam ao conhecimento e percepção de saúde da 

população, e por consequência impactam diretamente na população aqui investigada. 

De acordo com o Instituído Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), a região 

Nordeste possui menos de um terço da população nacional (27,3%) e contribui com quase a 

metade (47,9%) de toda a pobreza estimada do país, 56,8% da população é considerada 

extremamente pobre (IBGE, 2020), com mais da metade (56,9%) da população vivendo no 

mercado informal. No ano de 2019, as atividades que mais concentraram pessoas em ocupações 

informais foram os serviços domésticos (72,5%), agropecuária (67,2%) e construção civil 

(64,5%) (IBGE, 2020). 

A região apresenta ainda a maior desigualdade em relação ao gênero, as mulheres 

sentem mais dificuldades em se colocar no mercado de trabalho e dedicam cerca de 22,1 horas 

aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos (IBGE, 2021).  

Outro ponto que merece destaque nessa região é a escolaridade, pois é a região em que 

se encontra a menor média de anos de escolaridade na faixa etária de 18 a 24 anos, com 10,9 

anos de estudos. E na faixa etária de 25 anos, 49,1% das pessoas não possuíam instrução ou 

possuíam ensino fundamental incompleto. Além disso, possui os piores resultados em relação 

ao acesso domiciliar à internet no ano de 2019 (IBGE, 2020).   

Quando analisamos os dados da infecção pelo HIV da região Nordeste, observa-se que 

no ano de 2020 foram notificados 8.190 casos de HIV, esse valor apresentou uma queda 

comparada aos anos anteriores. Já em relação aos casos de aids, percebe-se um decréscimo na 

maioria dos estados brasileiros no período de 2010 a 2020. Em contrapartida, o estado de 

Alagoas, nesse período, aumentou o número de casos em 18,5%, perdendo apenas para Sergipe, 

este com 23,1% dos casos (BRASIL, 2021a). No ano de 2020 foram notificados 499 casos de 

aids em Alagoas, sendo 347 em homens e 152 em mulheres, desse total, 265 casos ocorreram 

na capital, Maceió (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b). 
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2.2 Mulheres vivendo no contexto da soropositividade: o conhecimento sobre a 

transmissão sexual do HIV e as estratégias de prevenção 

Mesmo considerando inúmeros avanços no que tange ao cuidado e tratamento às 

pessoas com HIV, a aids foi considerada a principal causa de morte de mulheres em idade 

reprodutiva no mundo em 2020 (UNAIDS, 2020). Nesse mesmo ano, em torno de 50% das 

novas infecções ocorreram em mulheres e meninas a partir dos 15 anos de idade. 

Semanalmente, cerca de 5000 mulheres entre 15 e 24 anos de idade são infectadas pelo HIV 

em todo o mundo (UNAIDS, 2021b). 

Medidas voltadas à prevenção da transmissão sexual do HIV sofreram mudanças ao 

longo do curso da epidemia. Evidências científicas consolidaram ações que passaram a ser 

implementadas: o início da TARV para a pessoa que vive com o HIV passou a ser utilizado 

independentemente do número de células TCD4, denominada “tratamento como prevenção” 

(TASP). Por meio da boa adesão à TARV, os indivíduos vivendo com HIV gerenciam sua carga 

viral, tornando-a indetectável através da supressão viral proporcionada pelos medicamentos, 

eliminando a possibilidade de transmissão por via sexual (UNAIDS, 2018). 

A prevenção combinada é um conceito ampliado de prevenção e tem sido considerada 

eficaz para a redução da transmissão sexual do HIV, por se implementar combinações de 

métodos biomédicos, comportamentais e intervenções estruturais (SOUSA et al., 2021). 

Utilizada com ações combinadas ou isoladamente, incluem a testagem frequente para o HIV; a 

utilização de preservativo masculino ou feminino; a prevenção da transmissão vertical; o 

tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) e das hepatites virais; a 

imunização para as hepatites A e B; utilização de programas de redução de danos para pessoas 

que fazem uso de álcool e outras substâncias psicoativas; a utilização da profilaxia pré-

exposição (PrEP) e profilaxia pós-exposição (PEP) (BRASIL, 2017). 

A OPAS e o UNAIDS preconizam a utilização da PrEP, desde 2015, por pessoas 

soronegativas ao HIV, mas que possuem um alto risco de contraí-lo. Na américa Latina, essa 

população simboliza 92% dos novos casos de HIV e no Caribe 68%. Em relação as políticas 

públicas, somente 10 países possuem provimento da PrEP, o que torna improvável a redução 

de novas infecções do HIV até 2030 (OPAS, 2021). 

Mesmo considerando que as MVHIV, sujeitos desse estudo, não podem utilizar a PREP 

porque já vivem com a infecção, é importante o conhecimento delas sobre essa medida 

preventiva, especialmente para aquelas que não conseguem utilizar o preservativo de forma 

consistente. A utilização da PREP entre casais em relacionamentos discordantes traz benefícios 
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que vão além da prevenção do HIV, incluindo vantagens psicossociais que podem contribuir 

para a manutenção de seus relacionamentos afetivo-sexuais (FONNER et al., 2021). 

A oferta do autoteste disponível em larga escala está sendo recomendado pela OPAS e 

o UNAIDS, e representa uma alternativa para pessoas preocupadas com a confidencialidade do 

diagnóstico ou que geralmente não são alcançadas com o teste convencional para descobrir o 

seu diagnóstico. As Nações Unidas revelam que 135 países terão acesso ao autoteste de HIV 

com baixo custo (OPAS, 2021). 

Mesmo com as várias formas de proteção à infecção, existem os fatores sociais, 

culturais, políticos e econômicos que tornam as pessoas mais suscetíveis à infecção pelo HIV. 

O estigma e a discriminação constituem a principal barreira de acesso à prevenção, ao 

tratamento e ao cuidado em relação ao HIV. As crenças, atitudes e sentimentos negativos 

direcionados às pessoas que vivem com a infecção fazem com que elas tenham medo de 

procurar por informações, por serviços e métodos que podem reduzir o risco da infecção e 

adoção de comportamentos mais seguros. Podem deixar de fazer o teste, ou de pedir que sua 

parceria use o preservativo, com receio de que o seu estado sorológico seja descoberto 

(UNAIDS, 2021b). 

No tocante ao feminino, esses fatores se acentuam porque o enfrentamento do estigma 

se inicia em seu próprio lar, que decorrem da desigualdade de gênero, de crenças e valores 

morais que reproduzem padrões sexuais opressores que limitam e silenciam a mulher 

(AGUIAR; LEAL; MARQUES, 2020). A dependência econômica e emocional do parceiro, a 

crença na sua fidelidade, as relações de poder desequilibradas e a violência por parceiro íntimo 

(VPI) conduzem a mulher ao risco do HIV (ALVES; GUIMARÃES; REIS, 2020). 

A violência provocada por parceiro íntimo (VPI) e o HIV/aids acometem a vida de 

milhões de mulheres em toda a parte do mundo. Mais de um terço (35%) das mulheres em todo 

o mundo já sofreram violência física e/ou sexual por um parceiro íntimo em suas vidas. Em 

algumas regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo têm 

1,5 vezes mais probabilidade de adquirir o HIV do que as mulheres que não sofreram tal 

violência (UNAIDS, 2021b).  

As mulheres submissas aos parceiros têm medo de abuso durante a negociação do uso 

do preservativo, e mesmo tendo conhecimento acerca da proteção contra o HIV, não se 

protegem por terem uma menor autonomia para decidir sobre sexo seguro (DAMASCENO et 

al., 2017). Quando essa mulher é trabalhadora do sexo e vítima de violência, essa desigualdade 

e discriminação impedem uma assistência adequada pela opção da mesma de se preservar 

(KOLLING; OLIVEIRA; MERCHAN-HAMANN, 2021). A vulnerabilidade se mostra mais 
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marcante pois, além da submissão aos desejos do cliente, a não adesão do preservativo pode lhe 

proporcionar uma maior remuneração (PATRÍCIO et al., 2019). 

A mulher vivendo com o HIV, inserida nesse contexto de vulnerabilidade, está exposta 

a diversos riscos. A falta de diálogo e de negociação entre os parceiros é apontada em estudos 

como o principal preditor de risco de HIV e IST (CHAVES et al., 2019; COSTA, MCINTYRE, 

FERREIRA, 2018). Além disso, ela pode aumentar a exposição a outras IST, aumentar a 

infectividade e aumentar o risco de reinfecção por outras cepas do HIV (REIS et al., 2019).  

 Nesse contexto, os relacionamentos abusivos e o déficit de orientações (CHAVES et 

al., 2019), o aumento do número de relações sexuais desprotegidas entre mulheres, o uso 

inconsistente de preservativos, múltiplos parceiros sexuais e atraso na realização do teste de 

HIV (MINTON et al., 2016; JENNINGS et al., 2017) constituem comportamentos que expõem 

as mulheres ao risco da infecção (VILLELA, BARBOSA, 2017; UNAIDS, 2018).  

 O conhecimento sobre o HIV voltado a atitudes e práticas das pessoas constitui o pilar 

da luta contra a aids, uma vez que visa não somente a ampliar as alternativas de tratamento, 

cuidado e prevenção, mas também superar conceitos, reduzir o estigma contra as pessoas 

vivendo com HIV, e assim promover atitudes positivas e mudanças de comportamento sexual 

(DZAH; TARKANG; LUTALA, 2019). O conhecimento inadequado ou a falta dele sobre a 

transmissão e prevenção do HIV tem sido apontado como um dos fatores de risco para a 

expansão da epidemia entre jovens, tanto no Brasil como em outros países (LIMA et al., 2020). 

Estudos apontam que comportamentos que potencializam o risco à infecção pelo HIV, 

a exemplo do uso inconsistente do preservativo nas relações sexuais, o consumo de bebidas 

alcoólicas antes da relação sexual, o uso de drogas ilícitas, a alta rotatividade de parcerias 

sexuais, o desconhecimento do status sorológico do parceiro e o sexo grupal, foram associados 

à falta de conhecimento sobre os riscos da infecção (LIMA et al., 2020; QUEIROZ et al., 2018).  

Conhecer o risco da transmissão sexual do HIV, por si só, não constitui uma garantia de 

mudança comportamental, uma vez que a percepção de risco é um processo complexo, que se 

constrói com base em experiências enraizadas no contexto da vida diária. A teoria das 

representações sociais explica que a resposta ao risco é baseada em construções simbólicas que 

surgem e se modificam nas interações sociais (SAURA et al., 2019). 

No entanto, conhecer o risco pode levar o indivíduo a refletir sobre suas condutas e 

comportamentos. De acordo com a teoria do Modelo de Crenças em Saúde (MCS), a pessoa, 

ao perceber o risco da doença, tende a se preocupar com o seu comportamento para minimizar 

os danos que esse risco pode causar, pois segundo esse modelo, a ação do indivíduo é um reflexo 

de suas percepções tanto sobre o risco a que está exposto como sobre os benefícios e barreiras 
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para uma mudança comportamental (ROSENSTOCK,1974a; BECKER, 1974; LA MORTE, 

2019; SIRAJ et al., 2019). 

Desta forma, ao conhecer os fatores de risco à infecção, as MVHIV terão maior 

capacidade de perceber quando estão expostas a comportamentos que as tornam vulneráveis à 

infecção, e quando não se sentirem capazes, ou com autonomia suficiente para tomar decisões 

voltadas a sua proteção sexual, podem pedir esclarecimentos e ajuda aos profissionais de saúde. 

Estes devem estar preparados para acolher e estabelecer vínculos com essa população que busca 

a unidade, devendo possuir o objetivo de reconhecer as necessidades individuais e esforçar-se 

a preencher as lacunas existentes nesse conhecimento (ANDRADE et al., 2020). 

Ter acesso a informações adequadas favorece a compreensão e conscientização 

tornando-se um fator positivo, e que favorece a negociação das práticas de proteção sexual entre 

as parcerias sexuais (REIS et al., 2019). Minimizam os riscos de adquirir ou transmitir a 

infecção (AGUIAR; LEAL; MARQUES, 2020). Já a escassez de conhecimento sobre as formas 

de prevenção do HIV contribui para a expansão da epidemia (LIMA et al., 2020). Portanto, é 

necessário avaliar o nível de conhecimento das mulheres acerca da transmissão sexual do HIV, 

especialmente as mulheres que já vivem no contexto da infecção.  

A partir desse entendimento, as MVHIV poderão moldar as suas atitudes, por meio de 

práticas sexuais seguras, negociadas e dialogadas com seu(s) parceiro(s) sobre as formas de 

prevenção da infecção (COSTA; MCINTYRE; FERREIRA, 2018).  

Considerar comportamentos ou práticas de risco de transmissão do HIV significa 

possuir carga viral detectável, utilizar o preservativo de forma inconsistente, fazer uso de álcool 

e/ou drogas antes da relação sexual, ter relação sexual sob efeito do álcool ou outras drogas, ter 

relação sexual com múltiplos parceiros nos últimos seis meses, não conhecer a sorologia anti-

HIV do parceiro e não receber aconselhamento sobre a transmissão sexual do HIV pela equipe 

de saúde. 

Desta forma, faz-se necessário que as mulheres vivendo com HIV tenham um 

conhecimento amplo sobre todas as alternativas de tratamento, cuidado e prevenção para que 

possam desfrutar de uma vida saudável. Devem perceber o risco de transmitir ou de se infectar 

com novas cepas do vírus ou outras IST, assim como ter um comportamento preventivo para a 

infecção, uma vez que a falta de conhecimento interfere na percepção de risco e influencia 

diretamente no comportamento preventivo dessas mulheres para a infecção do HIV. Diante 

desse contexto, percebe-se que as MVHIV, de maneira geral, podem estar vulneráveis a 

inúmeros fatores que influenciam os comportamentos sexuais de risco para o HIV/aids, o que 

as conduz à infecção. 
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2.3 Intervenções educativas voltadas a promoção da saúde de mulheres vivendo com o 

HIV 

Diante da problemática aqui apresentada, é imprescindível que intervenções educativas 

sejam implementadas e sejam capazes de atingir as MVHIV em suas particularidades no 

contexto social em que estão inseridas, considerando suas vulnerabilidades. O Ministério da 

Saúde recomenda que intervenções sejam elaboradas seguindo as estratégias da Prevenção 

Combinada, que alinham simultaneamente os três eixos de prevenção ao HIV: as abordagens 

biomédicas, comportamentais e as estruturais (BRASIL, 2018b; FERREIRA; NETO, 2018), 

que devem abordar ações de enfrentamento do HIV no âmbito nacional e mundial (MATHIAS 

et al., 2021). 

Ao se utilizarem das abordagens biomédicas, as intervenções requerem o uso de 

medicamentos, no caso, a profilaxia antirretroviral pré e pós-exposição ao HIV, equipamentos 

tecnológicos, dentre outras tecnologias, e propõem-se a reduzir o risco da transmissão direta da 

infecção. As intervenções estruturais buscam modificar aspectos do contexto social, político ou 

econômico que conduzem aos riscos e às vulnerabilidades para a infecção pelo HIV. Já as 

intervenções comportamentais buscam mudar o conhecimento, atitudes e comportamentos das 

pessoas frente aos riscos da infecção na transmissão do HIV para outra pessoa, em prol da sua 

saúde (UNAIDS, 2017; BRASIL, 2018). 

Diversas intervenções educativas (comportamentais, estruturais e biomédicas) que 

atuam a nível individual e populacional têm sido utilizadas com o objetivo de prevenir o HIV 

e prestar apoio a esses indivíduos (DEUBA et al., 2020). 

No que se refere às intervenções comportamentais, elas preconizam a mudança de 

comportamento por meio de ações que favoreçam o aumento da informação, do conhecimento, 

para que a partir do entendimento do indivíduo sobre o risco de exposição ao HIV haja o 

encorajamento a mudanças comportamentais (BRASIL, 2018). As questões voltadas ao 

enfrentamento das desigualdades sociais e de gênero que interferem no viver dessas mulheres 

precisam ser discutidas nas intervenções (VILLELA; BARBOSA, 2017).  

São muitos estudos realizados com intervenções sobre a infecção do HIV, tendo um 

resultado predominante positivo (GONÇALVES et al., 2020; IWELUNMOR et al., 2020), mas 

normalmente não enfatizam as diferenças de vulnerabilidade ao HIV quanto ao gênero, 

aparentando preferir deixar invisíveis as desigualdades existentes (GONÇALVES et al., 2020). 

Uma revisão sistemática investigou o impacto das intervenções sobre o HIV utilizando 

resultados comportamentais, porém foi focado na população-chave (DEUBA et al., 2020). 



30 
 

Na assistência à MVHIV, é necessário discutir sobre suas condições de vida, rede de 

apoio, situações de discriminação, desigualdade de gênero, práticas sexuais e prevenção 

(CARVALHO; MONTEIRO, 2021), uma vez que o conhecimento sobre as medidas de 

prevenção está relacionado também com a rede de apoio que essa pessoa possui em seu âmbito 

social (UNAIDS, 2017; SOUSA et al., 2021). Além disso, em camadas sociais que vivem em 

situação de pobreza, há uma maior vulnerabilidade da mulher à infecção ao vírus do HIV, em 

relação à população em geral, decorrente das desigualdades de poder entre os gêneros ser mais 

acentuada, e o menor acesso aos bens materiais e simbólicos entre os indivíduos (CARVALHO; 

MONTEIRO, 2021). 

Estudos mostram que as intervenções educativas trazem consequências positivas para a 

prevenção da transmissão e oferecem uma melhora do conhecimento sobre a infecção do HIV. 

A partir das intervenções, os indivíduos podem se sentir motivados para mudar os seus 

comportamentos, por isso, as intervenções constituem ferramentas de prevenção importantes 

para promover o comportamento preventivo (KHAWCHAROENPORN; SRIRACH; 

CHUNLOY, 2020). 

No entanto, para que as intervenções sejam promissoras, é imprescindível haver uma 

articulação do serviço de saúde, que os profissionais de saúde adotem postura de acolhimento, 

escutando todas as dificuldades vivenciadas pelo paciente e contribuam para a sua vinculação 

ao serviço (KNOLL et al., 2019). 

 

2.4 Uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) utilizadas pelo 

Enfermeiro como estratégias de educação em saúde para mulheres vivendo com HIV 

 

A promoção da saúde constitui uma estratégia de enfrentamento às diversas questões de 

saúde da população mundial, articula diversos saberes e recursos e propõe soluções por meio 

de uma visão ampliada do processo saúde-doença e de seus determinantes (BUSS; 

CARVALHO, 2009) 

Dentre os profissionais de saúde que atuam na atenção à pessoas que vivem com HIV 

(PVHIV), a equipe de enfermagem presta ações no sentido de ampliação do conhecimento do 

cuidado em saúde e de sua prática, prestando orientações de suas ações através de um 

direcionamento multidimensional do viver com o HIV, este envolve questões emocionais, 

espirituais e psicológicas, além das que afetam diretamente a doença física, sendo assim, o 

cuidado ampliado uma questão de grande desafio para uma melhor qualificação voltada ao 

cuidado das PVHIV (OLIVEIRA et al., 2021).  
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A educação em saúde é uma ferramenta utilizada na promoção em saúde por 

enfermeiros, por meio das tecnologias disponíveis, para favorecer o processo de reflexão do 

indivíduo sobre a adoção de comportamentos saudáveis (LIMA et al., 2018a). 

Entre as tecnologias educativas utilizadas pelos enfermeiros nas estratégias de 

intervenção junto às MVHIV, podemos citar: as tecnologias do tipo dura, quando se utilizam 

instrumentos, normas e equipamentos tecnológicos, a exemplo de recursos audiovisuais, como 

vídeos e telefone; a tecnologia leve-dura, quando se utilizam  saberes estruturados, como teorias 

e processos de  Enfermagem; e tecnologias leves, nas quais o enfermeiro em sua implementação 

lança mão da gestão do serviço e necessita estabelecer uma relação de vínculo e acolhimento 

com o usuário (LIMA et al., 2018a). 

O modelo de educação em saúde amparado pelas tecnologias digitais não substitui a 

presença dos profissionais, ao contrário, elas reforçam as suas habilidades ampliando as 

possibilidades de atuação nos processos de comunicação (SALBEGO et al., 2021), uma vez 

que as condições socioeconômicas e nível educacional de muitas populações constituem 

barreiras que dificultam o acesso as essas tecnologias, por isso a necessidade da alfabetização 

em saúde para minimizar esses obstáculos à saúde (PEREZ; CHAGAS; PINHEIRO, 2021).  

A baixa alfabetização em saúde está ligada aos desafios existentes para as pessoas 

vivendo com o HIV, tais fatos incluem as questões relacionadas à baixa adesão a medicamentos 

e os piores desfechos de saúde (MELO et al., 2022). 

Para que a promoção à saúde ocorra de forma eficaz, é necessário que o Enfermeiro e a 

equipe de saúde promovam a alfabetização em saúde, que sejam capazes de avaliar a 

compreensão do indivíduo, promover uma compreensão clara por meio de informação de saúde 

legível e acessível, adaptada às necessidades culturais e linguísticas dos mesmos, com o 

objetivo de melhorar o conhecimento e as habilidades para a adesão a uma estratégia preventiva 

e eficaz ao HIV (REIS et al., 2019). E para isso, faz-se necessário que a equipe de saúde tenha 

habilidades para compreender, avaliar e pôr em prática todas as diretrizes de atenção à saúde, é 

o que preconiza a Alfabetização Funcional em Saúde (PEREZ; CHAGAS; PINHEIRO, 2021). 

No contexto do HIV/aids, o uso das tecnologias de comunicação e informação está 

sendo sugerida como ferramenta para ampliação do acesso da população aos cuidados de saúde, 

dessa forma reduzindo as barreiras geográficas existentes e os custos relacionados à prevenção 

e ao tratamento do HIV. Quando utilizadas as tecnologias e combinadas ao cuidado habitual, 

estas proporcionam o fortalecimento dos serviços de saúde e uma melhor qualidade na 

assistência prestada, reduzindo as dificuldades e barreiras enfrentadas pelas pessoas com o HIV 

(LIMA et al., 2018b). 
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Estudos mostram que o uso da tecnologia digital (telefones e web) nas pesquisas de 

intervenções são formas de agregar uma quantidade maior de aceitabilidade e assim aumentar 

o alcance da intervenção e a sua eficácia, em relação à prevenção do HIV (VERONESE et al., 

2020). 

A posse de um telefone celular e o seu uso com a finalidade de utilizá-lo em intervenções 

de saúde tiveram um grande aumento durante os últimos anos. As tecnologias de prática médica 

e de saúde pública apoiada por dispositivos móveis (mHealth) possuem a capacidade de superar 

as mais variadas barreiras existentes para a transição do cuidado, e possibilitar uma melhor 

comunicação, porém, ainda existem barreiras práticas para a ampliação desse acesso (ZANONI 

et al., 2021). 

Apesar de os resultados variarem em diferentes contextos, uma análise mostrou uma 

maior adesão à TARV e supressão viral em adultos vivendo com o vírus do HIV que estavam 

usando a tecnologia de serviços de saúde com base nas mídias sociais (ZANONI et al., 2022).  

As mensagens de texto são um mecanismo usado globalmente, permitem a comunicação 

entre pessoas e são utilizadas tanto em países ricos como em países pobres (D'ARCEY et al., 

2020).  O envio de mensagens de texto é considerado uma abordagem que motiva as pessoas 

vivendo com o HIV a gerenciarem sua doença, pois é uma abordagem que possui baixo custo, 

fácil de ser utilizada, é onipresente e flexível (GLASNER et al., 2020).  

O acompanhamento em saúde através do WhatsApp®, aplicativo telefônico que 

possibilita a interação pelo envio de mensagens, promove uma maior acessibilidade do paciente 

aos profissionais de saúde, possibilitando uma via de comunicação aberta e imediata, tornando 

os pacientes mais seguros para tirarem suas dúvidas, superando assim as dificuldades com o 

tratamento, além de poder compartilhar suas conquistas. O uso do aplicativo WhatsApp® 

mostra ser uma ferramenta favorável para o cuidado aos indivíduos com HIV, sendo um 

importante via para o esclarecimento de dúvidas e a promoção da adesão ao tratamento (LIMA 

et al., 2018b). 

Desta forma, evidências vêm demonstrando impactos positivos do uso do telefone em 

pessoas vivendo com o HIV, por meio de ligações e o envio de mensagens acerca da adesão à 

TARV e da supressão viral. Tais benefícios são observados principalmente nos primeiros meses 

de tratamento (LIMA et al., 2018b). O uso das mensagens de texto para a população vivendo 

com o HIV tem sido demonstrada como uma abordagem promissora, e tem dado resultados de 

saúde positivos para essa população (GLASNER et al., 2020).  
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Desta forma, no contexto da infecção pelo HIV/aids, estudos têm demonstrado os 

benefícios da utilização do telefone para melhorar a prestação dos serviços a essa população 

que vive com o HIV, tais fatos proporcionam melhora da qualidade de vida dos indivíduos, 

apoio da sociedade, autocuidado e adesão à TARV (SANTOS et al., 2019). 

Ademais, intervenções integradas de aconselhamento através do celular por mensagens 

de texto ou de voz, adaptadas às necessidades culturais dos indivíduos, podem reduzir o 

comportamento de risco ao HIV (YAMIN et al., 2018). 

Por outro lado, percebe-se a escassez de estudos de intervenção realizados por meio do 

envio de mensagens curtas pelo aplicativo WhatsApp, que sejam voltados especificamente para 

as MVHIV no contexto brasileiro. 

Portanto, o estudo mostra-se relevante por poder contribuir com a utilização de 

tecnologias para a redução de barreiras que as MVHIV enfrentam no contexto da infecção, e 

facilitar o acesso dessa população as informações relevantes sobre o cuidado e tratamento de 

saúde.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Importou-se nesse estudo analisar a influência das crenças das mulheres vivendo com 

HIV/aids em relação ao conhecimento, percepção de risco e comportamento preventivo acerca 

da transmissão sexual HIV, utilizando um referencial teórico alicerçado na teoria Modelo de 

Crenças em Saúde (MCS). No entanto, considerou-se que as mulheres vivendo com HIV, 

sujeito deste estudo, possuem suas próprias crenças, anteriores a sua contaminação, em 

decorrência de suas histórias de vida, e especialmente porque a própria infecção, para muitas, 

constitui agente de vulnerabilidades e estresse.  

Para entender a teoria do Modelo de Crenças em Saúde (MCS), foi necessário antes 

contextualizar a palavras crença. Oriunda do latim, a palavra crença significa credentia.ae. 

Sinônimo de convicção, fé, confiança, certeza (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 

2020). Foi utilizada na terapia cognitivo-comportamental (TCC) como uma estratégia para o 

diagnóstico e tratamento de transtornos clínicos e comportamentais, desenvolvida pelo 

psiquiatra Aaron Beck nas décadas de 1960 e 1970 (BECK, 2022). 

As crenças são ideias, conceitos e convicções íntimas da pessoa sobre si mesma e sua 

realidade social (ROSENSTOCK, 1974b; BECKER et al, 1977), ou seja, toda pessoa possui 

crenças, tomando-as como verdade, sem questionar. Estas se constituem na maneira pela qual 

vemos o mundo e podem ter como base informações ou desinformações, podendo influenciar 

positivamente ou negativamente a saúde das pessoas e seus comportamentos (ROSENSTOCK, 

1974b; BECKER et al, 1977; DELA COLETA, 1999). 

As crenças podem ser classificadas em intermediárias (compostas de regras, atitudes e 

pressupostos) e nucleares (ideias globais sobre si mesmo, sobre os outros e/ou sobre o mundo). 

As crenças intermediárias são construídas por ideias mais maleáveis, já as crenças nucleares 

são compostas por ideias mais centrais. As crenças ainda podem ser classificadas como 

positivas (adaptativas), negativas (mal adaptativas) ou disfuncionais (BECK, 2022). 

As experiências vivenciadas na infância influenciam diretamente nos tipos de crenças 

que o adulto irá desenvolver. Uma criança que presenciou em seu lar cenas decorrentes do 

alcoolismo, agressão verbal, violência, depressão, punições físicas e emocionais, abusos, 

abandono, rejeição, poderá desenvolver crenças centrais negativas ou disfuncionais sobre si 

mesma, tornando-se um adulto que se acha incapaz, inadequado, vulnerável, inferior (crenças 

de desamparo); rejeitado, abandonado (crença de não ser amado) de ser inaceitável, cruel, 

perigoso, de não merecer viver, (crenças de não ter valor), dentre outras. E ainda: crenças 

https://www.dicio.com.br/confianca/
https://www.dicio.com.br/certeza/
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negativas sobre as pessoas, sobre o ambiente em que está inserido, o que a leva a acreditar em 

um mundo hostil e injusto para ela (BECK, 2006). 

No tocante às crenças negativas intermediárias, a pessoa cria inúmeras regras para se 

proteger de sentimentos que lhe causem dor, a exemplo de a pessoa que não fala muito sobre 

si, pois imagina que pode ser julgada, magoada, rejeitada. Mesmo as pessoas que não 

vivenciaram situações disfuncionais na infância podem apresentar em algum momento de suas 

vidas sentimentos negativos sobre si mesmas, mas normalmente se sentem eficientes, 

merecedoras de estima e com valor (BECK, 2006).  

Além disso, as crenças negativas podem estar latentes no ser humano, podendo ser 

ativadas na presença de vulnerabilidades ou estressores tematicamente relacionados, 

influenciando na sua forma de se comportar, se perceber e se relacionar consigo mesmo, com 

o mundo e com as outras pessoas (BECK, 2022).  

O MCS se refere àquelas crenças que interferem na tomada de decisão da pessoa ao 

evitar um problema ou doença. As crenças em saúde referem-se à percepção da pessoa em 

relação à suscetibilidade e severidade do problema de saúde, bem como aos benefícios e 

barreiras sobre os comportamentos preventivos e tratamento do problema de saúde (DELA 

COLETA, 1999). 

O MCS é um modelo teórico construído com base na teoria psicológica e social que 

procura explicar comportamentos preventivos relacionados à saúde, postulando que os 

indivíduos são mais predispostos a mudanças comportamentais quando percebem sua 

vulnerabilidade à doença, as consequências ou gravidade da doença, os benefícios com a adoção 

de medidas preventivas, e se as ações preventivas trazem benefícios que superam os prejuízos 

envolvidos na adoção dessas práticas (ROSENSTOCK, 1974a; BECKER, 1974).  

As teorias podem ser utilizadas em diversos momentos de uma investigação. Elas 

norteiam o pesquisador a planejar, implementar e avaliar intervenções, ao fornecerem meios 

que favorecem o entendimento e interpretações do comportamento de uma população. 

Auxiliam o pesquisador a conhecer, descrever e identificar o problema e o porquê da sua 

existência, identificar o que deve ser monitorado, medido e comparado em uma intervenção 

para que as estratégias elaboradas alcancem resultados satisfatórios. Assim, teorias e modelos 

podem ser utilizados como ferramentas ao pesquisador para explicar comportamentos e orientar 

a busca por fatores modificáveis como conhecimento, atitudes, autoeficácia, suporte social, 

dentre outros, assim como formas para conseguir mudanças comportamentais (GLANZ; 

RIMER; VISWANATH, 2008). 
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Teorias criadas a partir de constructos cognitivo-atitudinais e afetivo-motivacionais que  

estudam a mudança de comportamento humano foram utilizadas para a construção de 

intervenções voltadas à prevenção da AIDS em todo o mundo,  por se entender que a 

transmissão do HIV sofre a influência de fatores comportamentais, questões sociais, culturais, 

ambientais e econômicas que interferem diretamente no comportamento sexual das pessoas, o 

que torna a elaboração de intervenções que objetivem reduzir a disseminação do HIV no mundo 

uma tarefa complexa, envolvendo uma multiplicidade de dimensões (ONUSIDA, 1999).  

O Modelo de Crenças em Saúde (MCS), foi desenvolvido na década de 50 por um grupo 

de psicólogos sociais, e objetivou inicialmente compreender o fracasso das pessoas em adotar 

estratégias de prevenção de doenças. Posteriormente, esse modelo foi utilizado para as respostas 

dos pacientes aos sintomas e adesão aos tratamentos médicos (LA MORTE, 2019). 

Trata-se de um modelo abrangente, que envolve a prevenção e baseia-se na motivação 

do indivíduo para a ação. Preconiza que quanto mais uma pessoa percebe o risco, mais propensa 

a mudanças comportamentais ela irá se tornar para reduzir esses riscos (SIRAJ et al., 2019). 

Fundamenta-se em dois componentes do comportamento relacionado à saúde: 1) o desejo de 

evitar a doença ou de obter a cura, no caso se já estiver doente; e, 2) a crença de que uma ação 

específica de saúde irá prevenir ou curar doenças. Considera que a ação do indivíduo é um 

reflexo de suas percepções sobre os benefícios e barreiras relacionados ao comportamento de 

saúde (LA MORTE, 2019). 

Inicialmente, o MCS foi composto por uma escala com quatro construtos: 1. 

Suscetibilidade percebida – Relaciona-se à percepção de uma pessoa sobre o risco de adquirir 

ou de piorar de uma doença que já possui; 2. Severidade/Gravidade percebida – Refere-se aos 

sentimentos de uma pessoa ao avaliar a gravidade de contrair uma doença ou de deixar a doença 

sem tratamento; 3. Benefícios percebidos – Refere-se à percepção de uma pessoa sobre a 

eficácia das ações disponíveis para reduzir a ameaça ou cura da doença, a qual depende da 

avaliação da suscetibilidade percebida e do benefício percebido dessas ações; 4. Barreiras 

percebidas – Refere-se aos sentimentos de uma pessoa sobre os obstáculos para realizar uma 

ação de saúde recomendada (ROSENSTOCK, 1974b; BECKER, 1974). 

O referido modelo foi revisado algumas vezes, e em 1998 passou por um processo de 

revisão por meio de um amplo estudo de intervenção, que avaliou três domínios da escala: 

suscetibilidade percebida, benefícios percebidos e barreiras percebidas. Todos os domínios 

sofreram alterações, com exclusão e inclusão de itens, com o objetivo de refinar, ampliar e 

esclarecer a escala. Todos os domínios da escala têm uso potencial para a enfermagem prática 

e a pesquisa, especialmente para pesquisas que objetivem promover mudanças 



37 
 

comportamentais a partir de modificações das percepções de risco, percepções de benefícios, 

ou percepções de barreiras (CHAMPION, 1999).  

Posteriormente outros dois construtos foram adicionados à escala inicial: 5. Dica para a 

ação/motivação - diz respeito à necessidade que a pessoa tem de ser estimulada para decidir e 

aceitar uma nova conduta; e 6. Autoeficácia - refere-se à confiança de uma pessoa em sua 

capacidade de realizar mudança de comportamento (LA MORTE, 2019). 

O MCS foi e continua sendo um dos modelos mais amplamente usados, adaptados para 

explicar pesquisas comportamentais e compreender o comportamento relacionados à saúde dos 

indivíduos (LA MORTE, 2019). Tem como visão o conhecimento e compreensão do indivíduo 

em relação ao seu estado de saúde, e consequentemente a atitude que ele terá a partir desse 

entendimento. Seu objetivo é fazer com que o indivíduo em pouco tempo promova uma 

mudança de comportamento, tome novas decisões a partir desse conhecimento (JOZANI et al., 

2019).  

No que se refere ao HIV, são inúmeras crenças que podem influenciar o comportamento 

das pessoas que vivem com a infecção, dentre elas, o estigma e discriminação, que decorre da 

história social da aids, o que traz a crença de que essas pessoas são culpadas de sua condição 

sorológica, fato que constitui barreira para a procura do diagnóstico precoce e tratamento para 

o HIV (FEITOSA et al., 2018).  

No tocante às MVHIV, além do estigma e discriminação, a submissão ao homem 

decorrente de questões sociais e culturais diminui o poder para negociar comportamento sexual 

seguro com o parceiro, levando-as a terem um comportamento de risco à infecção por HIV e 

outras IST (COSTA; MCINTYRE; FERREIRA, 2018). Além disso, a mulher não se identifica 

com grupos e comportamentos considerados de risco, o que dificulta sua percepção quanto ao 

risco para possível contaminação (UNAIDS, 2018; VILLELA, BARBOSA, 2017). 

Tais fatores representam obstáculos para a mudança de comportamento, uma vez que 

de acordo com o MCS, para que o indivíduo perceba que uma doença representa uma ameaça, 

primeiro ele deve se perceber como suscetível àquela doença, e que a doença é grave. Se um 

indivíduo percebe uma doença como uma ameaça, ele pode adotar comportamentos de redução 

de risco.  

Estudos apontam que perceber o HIV como uma doença grave e que constitui uma 

ameaça à saúde influenciou comportamentos sexuais de risco entre homens que fazem sexo 

com homens (KHUMSAEN; STEPHENSON, 2017). Em um ensaio clínico paralelo, 

randomizado e controlado, realizado com MVHIV, foi apontado o aumento na pontuação média 
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de conhecimento no grupo que recebeu a intervenção, utilizando o MCS como base de 

aconselhamento (JOZANI et al., 2019). 

Desta forma, a detecção precoce, o tratamento e a mudança comportamental constituem 

maneiras de controlar a infecção pelo HIV. Portanto, as intervenções voltadas às pessoas 

vivendo com a infecção devem ser pautadas no conhecimento sobre a doença, para que elas 

sejam capazes de avaliar seu próprio risco frente ao seu comportamento, e a partir desse 

entendimento possam mudar suas atitudes.  
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4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O estudo poderá contribuir para o enfrentamento da epidemia do HIV, por meio da 

implementação de intervenção educativa que possa beneficiar as mulheres que vivem com o 

HIV/aids, os serviços e profissionais de saúde. Assim como, desenvolver estratégias que 

possam contribuir para o reconhecimento do risco de transmitir ou se contaminar com o vírus, 

e adoção de comportamento preventivo ao HIV/aids específico para as mulheres.  

Acredita-se que os resultados desse estudo poderão ser acrescentados ao rol de 

conhecimentos já existentes sobre a temática do HIV/aids, superando lacunas existentes no que 

tange às estratégias específicas que visam identificar e superar barreiras que conduzem as 

mulheres que vivem com o HIV/aids ao aumento da sua vulnerabilidade.  

Por outro lado, servirá para desenvolver estratégias que se processarão por meio do 

reconhecimento do risco de transmitir ou se contaminar com o vírus, e adoção de   

comportamento preventivo ao HIV/aids por parte dessas mulheres. 

 

4.1 Questões, hipóteses e tese da pesquisa 

 

A partir deste pressuposto, utilizou-se a estratégia PICO para a elaboração da pergunta 

da investigação, a qual é constituída por quatro elementos que fundamentam as questões de 

pesquisa, onde (P) representa paciente, (I) Intervenção, (C) Comparação e (O) Outcomes 

(desfechos) (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007).  

Nesse contexto,  o  (P) representa as MVHIV acompanhadas no Serviço de Atenção 

Especializada em PVHIV; o (I), as intervenções educativas que serão aplicadas em grupo e por 

telefone,  o (C ) a comparação entre o nível do conhecimento e crenças sobre a prevenção da 

transmissão sexual do HIV da mesma população, antes e após as intervenções, sem grupo 

controle; o (O), o desfecho, o nível do conhecimento e crenças das mulheres sobre a prevenção 

da transmissão sexual do HIV após receberem as intervenções. 

Desta forma, delinearam-se duas questões para nortear o estudo, sendo a primeira: qual 

o conhecimento e crenças sobre a prevenção da transmissão sexual do HIV das mulheres que 

vivem com o HIV/aids, acompanhadas no Serviço de Assistência Especializada (SAE) de 

Maceió/AL? E a segunda questão: Intervenções educativas em grupo e por telefone são capazes 

de modificar o conhecimento e crenças sobre a prevenção da transmissão sexual do HIV em 

saúde dessas mulheres?  

Foram consideradas as seguintes hipóteses: 
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Hipótese nula (H0): o conhecimento e as crenças sobre a transmissão sexual do HIV e 

as estratégias de prevenção de mulheres vivendo com HIV/aids acompanhadas no SAE de 

Maceió/AL, não se alteraram após receberem intervenção educativa em grupo e por telefone.  

Hipótese alternativa (HA): o conhecimento e as crenças sobre a transmissão sexual do 

HIV e as estratégias de prevenção de mulheres vivendo com HIV/aids acompanhadas no SAE 

de Maceió/AL, se alteraram após receberem intervenção educativa em grupo e por telefone. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a efetividade de uma intervenção com mulheres vivendo com HIV/aids acerca 

do conhecimento e crenças sobre a prevenção da transmissão sexual do HIV. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

- Construir e validar conteúdos educativos para serem enviados por mensagens telefônicas, via 

aplicativo WhatsApp®, às mulheres vivendo com HIV/aids; 

- Identificar o perfil sociodemográfico das mulheres vivendo com o HIV/aids; 

- Identificar o conhecimento e as crenças das mulheres vivendo com HIV/aids sobre a 

transmissão sexual do HIV e as estratégias de prevenção, antes e após receberem intervenção 

educativa em grupo e por telefone; 

- Comparar o conhecimento e as crenças das mulheres vivendo com HIV/aids sobre a 

transmissão sexual do HIV, antes e após receberem intervenções educativas em grupo e por 

telefone. 
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6 MÉTODO  

 

6.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo misto realizado em duas fases. Na primeira fase foi conduzido 

um estudo metodológico no qual foram construídas e validadas mensagens educativas, e na 

segunda fase foi realizado um estudo quase-experimental tipo antes e depois.  

Na primeira fase, ocorreu a construção e validação de mensagens telefônicas para serem 

enviadas via aplicativo WhatsApp, seguindo opiniões de especialistas e por análise dos aspectos 

de validade de conteúdo, que incluíram a clareza e abrangência dos itens. Ocorreu em três 

etapas, adaptadas de outros estudos (COLUCI, ALEXANDRE, MILANI, 2015; REBERTE, 

HOGA, GOMES, 2012), a saber: I - sistematização e composição do conteúdo, II - validação 

de conteúdo por especialistas e pela população-alvo.  

A pesquisa metodológica envolve a investigação, avaliação, organização, 

desenvolvimentos de instrumentos e materiais educativos, além de técnicas de pesquisa 

(POLIT; BECK, 2011). 

Na segunda fase ocorreu um estudo quase-experimental com o objetivo de avaliar os 

efeitos de uma intervenção educativa em grupo e por telefone aplicada a MVHIV, acerca da 

prevenção da transmissão sexual do HIV segundo o MCS. O estudo quase-experimental é um 

estudo longitudinal em que se examinam relações de causa e efeito entre variáveis 

independentes e dependentes, sem grupo controle, e é útil para testar a efetividade de uma 

intervenção (SOUZA, DRIESSNACK, MENDES, 2007; DUTRA, REIS, 2016; POLIT, 

BECK, 2011).“No estudo longitudinal, os pesquisadores coletam dados em mais de um ponto 

temporal ao longo de certo período”, nele, as mesmas pessoas podem fornecer dados em dois 

ou mais pontos temporais (POLIT; BECK, 2011). 

 

6.2 Primeira fase  

 

6.2.1 Sistematização e composição do conteúdo 

Para a sistematização e seleção do conteúdo das mensagens, foi realizada a revisão da 

literatura científica sobre conhecimento e  prevenção referente à transmissão sexual do HIV em 

mulheres soropositivas e construção e validação de mensagens, por meio de buscas nas bases 

de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National 

Library of Medicine-USA (PubMed/Medline) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

e no Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES), nos meses de julho a setembro de 2019, utilizando os descritores presentes no 

Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH): “Vírus da 

imunodeficiência adquirida” (acquired immunodeficiency virus), “Mulheres” (women), 

“Promoção da saúde” (health  promotion), “Tecnologias em Saúde” (health technologies), 

“Estudos de validação” (validation study) utilizando o operador booleano AND aos descritores 

supracitados. Foram incluídos: pesquisa disponível na integra gratuitamente, sem restrição da 

língua, publicados no período de 2014 a 2019, sobre a temática. Foram excluídos: cartas ao 

editor, relatos de experiência, anais de eventos científicos e artigos duplicados.  

Foram consultados também manuais e protocolos do Ministério da Saúde mais atuais 

no segmento do HIV, e que são utilizadas pelos profissionais de saúde no cuidado habitual para 

as PVHIV (SES-DF, 2008; BRASIL, 2018). 

Após as buscas nas bases de dados, foram encontrados 1.830 documentos, sendo 310 na 

LILACS, 198 na SciELO, 620 na PubMed e 702 no Periódicos CAPES. Após aplicação dos 

critérios de inclusão, foram obtidos 426 artigos potencialmente relevantes. Por meio da leitura 

do título e do resumo, foram aplicados os critérios de exclusão, obtendo ao final a amostra de 

22 artigos que foram lidos e utilizados na pesquisa. (APÊNDICE I) 

Para sustentar o desenvolvimento do conteúdo das mensagens, definiu-se como 

referencial conceitual o MCS, modelo teórico que procura explicar comportamentos 

preventivos relacionados à saúde e postula que os indivíduos tendem  a mudanças 

comportamentais quando percebem sua vulnerabilidade à doença, a gravidade da doença, os 

benefícios com a adoção de medidas preventivas, e se as ações preventivas trazem benefícios 

(ROSENSTOCK, 1974a; BECKER, 1974), pois a ação do indivíduo é um reflexo de suas 

percepções sobre os benefícios e barreiras relacionados ao seu comportamento (LA MORTE, 

2019). 

O conteúdo das mensagens foi estruturado e organizado para trazer conhecimento acerca 

da prevenção e transmissão sexual do HIV e outras IST, sobre comportamento sexual de risco 

e preventivo ao HIV e IST às mulheres. Elaborado com linguagem clara e de fácil entendimento 

para acesso a uma população, independentemente do nível de escolaridade (MAINEHEALTH, 

2010), considerando a sua adequabilidade ao instrumento, ao objetivo da pesquisa, e ao público 

a que se destinava (MIMIAGA et al., 2017; MAINEHEALTH, 2010), e ao contexto social em 

que se encontravam as mulheres que vivem com HIV no Brasil, ao final foi construída a 

primeira versão das mensagens.  
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6.2.2 Validação de conteúdo por especialistas e pela população-alvo 

 

6.2.2.1 Período e local do estudo 

 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2019 a março de 2020. Os 

especialistas foram convidados por meio de e-mail contendo o convite para participação no 

estudo.  

A pesquisa com a população-alvo foi realizada no Serviço de Assistência Especializada 

(SAE) em IST e HIV/aids, localizado no Posto de Atendimento Médico (PAM) Salgadinho na 

cidade Maceió/Alagoas, unidade de média complexidade, que oferece um importante serviço 

de assistência à saúde da população da Região Metropolitana de Maceió, além do interior do 

Estado de Alagoas, vinculado integramente ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2019 havia 

cerca de 2.500 pessoas adultas, de ambos os sexos, vivendo com HIV/aids em seguimento 

ambulatorial e em uso da TARV acompanhadas nesse serviço. Destes, em torno de 950 eram 

mulheres.  

O serviço oferece atendimento às PVHIV nos turnos manhã e tarde, de segunda a sexta-

feira, por uma equipe multiprofissional constituída por assistente social, dermatologista, 

enfermeira, técnicos de enfermagem, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, 

nutricionista, pediatria, oncologia e psicólogo, além do serviço de farmácia.  

 

6.2.2.2 População/amostra  

 

Foram considerados especialistas ou experts aqueles que têm vasta experiência em uma 

determinada área do conhecimento, tendo suas habilidades e padrões reconhecidos em seu 

campo de atuação (FEHRING, 1994; LIMA et al., 2017).  

A seleção dos especialistas foi realizada por amostragem de conveniência e determinou-

se que possuíssem no mínimo três dos critérios de inclusão estabelecidos (ROOKS-PECK et 

al, 2019; GLASNER et al., 2020). Para a seleção dos participantes foram realizadas buscas na 

Plataforma Lattes do CNPq nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, utilizando a 

busca avançada, assim como o contato de especialistas em grupos de pesquisa com a temática 

do HIV/aids, os quais informaram sobre outros especialistas.  

Foram enviados convites por e-mail para 36 participantes. Destes, 16 aceitaram 

participar da pesquisa e apenas um devolveu os documentos no tempo previsto. Então, foram 

enviados lembretes e oferecido mais de 15 dias para a devolução dos instrumentos. 
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A seleção da população-alvo foi realizada de forma consecutiva e utilizou-se como 

critério para finalização da coleta a saturação dos dados (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 

2015). A amostra foi constituída por MVHIV, em seguimento ambulatorial no SAE, que 

atendessem aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Para a composição da amostra 

foi considerada a sua heterogeneidade, para que fosse representativa da população a que as 

mensagens se destinavam. 

 

6.2.2.3 Critério de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão utilizados para os especialistas foram: ter título de mestre ou 

doutor na área da saúde; ter dissertação envolvendo a atenção às PVHIV; ter tese envolvendo a 

atenção PVHIV; participar de grupo de pesquisa que envolva essa temática; ministrar 

disciplina(s) que envolva(m) a atenção às PVHIV; possuir artigos publicados relacionados à 

atenção às PVHIV; ter experiência profissional em hospitais ou ambulatórios de referência no 

atendimento de PVHIV/aids. Para ser incluído no estudo, o participante tinha que obter 

pontuação mínima de 5 (cinco) pontos na classificação de juízes, conforme proposto por 

Fehring (1994) e Lira e Lopes (2011), conforme descrito no Quadro 1. Foram excluídos os que 

não devolveram os instrumentos preenchidos no tempo estabelecido. 

 

Quadro1 – Pontuação experts da área de saúde (Saúde Pública, Saúde da Mulher, HIV ou afins), 

Maceió, Alagoas, Brasil, 2020.  

 

Critérios Pontuação 

Doutor na área da saúde 3 

Mestre na área da Saúde 2 

Tese envolvendo atenção às PVHIV 2 

Dissertação envolvendo atenção às PVHIV 2 

Especialização na área ou afins 1 

Produção científica (artigo) envolvendo PVHIV 2 

Participar de grupos/projetos de pesquisa envolvendo PVHIV 1 

Ministrar disciplina(s) que envolvam atenção às PVHIV 1 

Experiência profissional em hospitais ou ambulatórios de referência em HIV/aids por 

no mínimo 2 (dois) anos 

1 

Total de pontos 15 

Fonte: Adaptação de Fehring (1994) e Lira e Lopes (2011).  

 

Para a população-alvo, foram adotados os seguintes critérios de inclusão:  ser mulher 

cisgênero ou transgênero, com 18 anos ou mais, residente no estado de Alagoas, em uso da 

TARV há pelo menos seis meses, em acompanhamento no SAE, com vida sexual ativa nos 

últimos seis meses, independente da escolaridade. Foram excluídas:  mulheres que tinham 
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transtornos psiquiátricos graves, aquelas que apresentavam deficiência auditiva severa (baixa 

acuidade ou surdez) ou visual (baixa acuidade visual ou cegueira), aquelas que estavam com 

comportamento visivelmente alterado (agressivo) por uso de drogas. Os critérios eram 

detectados pela pesquisadora e confirmados pela equipe do serviço ou analisados nos 

prontuários.  

 

6.2.2.4 Coleta de dados – Validação das mensagens  

 

Para a seleção dos especialistas foi elaborado um questionário de caracterização (Q1) 

com nove itens contendo variáveis sociodemográficas e relacionadas à qualificação e trajetória 

profissional, com o objetivo de classificar os experts conforme os critérios de inclusão 

estabelecidos (APÊNDICE 1). 

As informações referentes à qualificação profissional foram conferidas por meio de 

consulta aos seus currículos disponibilizados pela Plataforma Lattes do portal do Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). A exigência por número ímpar de especialistas foi estabelecida 

para evitar empates durante a validação do instrumento (POLIT; BECK, 2011). 

Para a validação das mensagens junto aos especialistas, foi elaborado um questionário 

de validação das mensagens telefônicas (Q2) (APÊNDICE 2), em formato word, com as oito 

mensagens elaboradas, adaptado de outros estudos (LIMA et al., 2017; ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). Cada item continha a mensagem a ser avaliada e as opções de avaliação, de 

acordo com os critérios. O primeiro é a clareza, que indica se a informação apresentada é de 

fácil entendimento e se é clara no sentido da transmissão do conteúdo abordado nas mensagens: 

Sim ou Não. Já o segundo critério, grau de relevância, avaliou o grau de importância, levando 

em consideração o impacto, a motivação e o interesse atribuído à mensagem, medido por meio 

de escala do tipo likert com valor crescente de 1 a 4: Irrelevante, Pouco relevante, Relevante e 

Muito relevante. No terceiro critério, roteiro, foi incluído espaço após cada mensagem, para 

que os experts pudessem realizar suas observações (POLIT; BECK, 2011; HULLEY et al., 

2015). 

Após a validação das mensagens pelos especialistas, foi elaborada a segunda versão das 

mensagens para ser validada pela população-alvo. 

Para a coleta dos dados sociodemográficos das mulheres da população-alvo foi utilizado 

um questionário elaborado pela pesquisadora, com 11 itens (Q3) (APÊNDICE C), com as 

variáveis sexo de nascimento, gênero, idade (data de nascimento), procedência, cor da pele, 
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nível de escolaridade (anos de estudo), vínculo empregatício, renda (salário-mínimo), estado 

conjugal, tempo de diagnóstico e tempo de tratamento da participante. 

Para a validação das mensagens pela população-alvo foi realizado um pré-teste, uma 

análise semântica, com o objetivo de verificar a compreensão dos itens pela população para a 

qual o instrumento se destinava (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). E para isso foi 

utilizado o questionário Impressão geral das mensagens - validação semântica, composto por 

seis itens (DEON et al, 2011) (Q4) (ANEXO A), com as opções de respostas: muito boas, boas, 

regular/mais ou menos; se as palavras usadas nas mensagens eram fáceis de entender, às vezes 

difíceis, difíceis, ou não compreensíveis; A relevância do conteúdo para a sua saúde, com as 

opções: muito relevante, às vezes relevante, sem/ nenhuma relevância; se a participante gostaria 

de mudar/acrescentar algum conteúdo e, por fim, se tinha alguma mensagem que não gostaria 

de receber e o porquê. 

 

6.2.2.5 Análise de dados  

As informações obtidas do Q1 foram organizadas no Excel for Windows e analisadas. 

Para medir o nível de concordância entre os experts sobre a clareza das mensagens foi utilizado 

o método de Porcentagem de Concordância Interobservadores, no qual se divide o número de 

itens com resposta sim, pelo número total de itens avaliados, e multiplica-se o resultado por 

100, a taxa de concordância aceitável é 75% (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). O grau de 

relevância das mensagens foi calculado pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC), que mede 

a proporção de concordância entre juízes sobre aspectos do instrumento. A excelência na 

validade do conteúdo é alcançada quando o IVC é de 0,90 (POLIT; BECK, 2011; 2006). 

Cada item foi medido individualmente, assim como o instrumento como um todo, a 

partir de duas equações matemáticas. Para calcular o Índice de Validação de Conteúdo 

individual (I-CVI), somou-se as mensagens assinaladas como relevantes e muito relevantes 

pelos experts, e dividiu-se pelo número total de respostas. A avaliação geral do instrumento foi 

obtida por meio da Média dos Índices de Validação de Conteúdo (S-CVI/Ave) de todas as 

mensagens, obtida por meio da soma de todos os I-CVI e dividindo-se pelo número total de 

mensagens avaliadas (ALEXANDRE, COLUCI, 2011; POLIT; BECK, 2006). Os itens 

considerados irrelevantes e pouco relevantes foram analisados e refeitos na versão final do 

instrumento. O grau de relevância das mensagens foi calculado pelo Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC), e foi considerado excelente quando atingiu 0,90. 
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6.3 Segunda fase 

 

Esta fase envolveu o recrutamento dos sujeitos de pesquisa, e a realização das 

intervenções educativas e avaliações. 

 

6.3.1 Período e local 

 

A pesquisa ocorreu no período de novembro de 2020 a agosto de 2021 no SAE de 

referência no atendimento às IST e HIV/aids, no PAM Salgadinho, em Maceió, capital de 

Alagoas. 

 

6.3.2 População e amostra 

 

A população foi constituída por 614 mulheres vivendo com HIV /aids, que estavam em 

seguimento ambulatorial no SAE. Os convites às participantes foram feitos pela pesquisadora 

e sua equipe, em sala de espera, enquanto as pacientes aguardavam as consultas com o médico.   

A seleção da amostra foi realizada a partir de critérios de inclusão e exclusão, com uso 

da técnica de amostragem não probabilística, amostragem consecutiva. Nesse tipo de 

amostragem, pode se minimizar o voluntarismo e outros tipos de viés de seleção, arrolando-se 

consecutivamente os sujeitos que atendem os critérios de entrada (HULLEY et al., 2015). Foi 

realizado um cálculo amostral para atingir tamanho de amostra representativo. 

Para a realização do cálculo amostral foi considerada uma diferença de 20% (p0 = 50% 

e p1 = 70%), nível de significância de 5% (α = 0.05), poder do teste de 80% (β = 0.80), 

correlação entre as medidas de 50% (ρ = 0.50) o tamanho amostral calculado foi 142 

participantes, a expressão matemática (TWISK, 2003), é dada por:  N=Z1-/2+Z1-2 p 1-p r+1 

1+T-1p1-p02r T onde r = 1 e T = 2 (T: número de avaliações) tem-se, p é dada por:  p=p1+r  

p01+r.   

Para efetuar a adequação do tamanho amostral pela população (pop = 614) foi utilizado 

o seguinte procedimento de correção finita (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). NC= 

N/(1+N/pop). Os cálculos foram realizados através do uso do programa R (R CORE TEAM, 

2019). 

 

6.3.3 Critério de inclusão, exclusão e descontinuidade 
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Foram incluídas no estudo mulheres cisgênero e transgênero, com 18 anos ou mais, 

residentes no estado de Alagoas, em uso da TARV há pelo menos seis meses, com vida sexual 

ativa há pelo menos seis meses, em acompanhamento no SAE, que tivessem celular com o 

aplicativo WhatsApp. 

Foram excluídas mulheres em período gravídico-puerperal (uma vez que, durante o 

período gestacional os antirretrovirais são utilizados como medida profilática da transmissão 

vertical do HIV e não como tratamento de sua situação de infecção, o que poderia ocasionar 

viés no estudo), as que tinham transtornos psiquiátricos graves, aquelas que apresentavam 

deficiência auditiva severa (baixa acuidade ou surdez) ou visual (baixa acuidade visual ou 

cegueira), as que tinham impossibilidade de ir ao serviço por condição de saúde ou por estarem 

na condição de confinamento, como: presidiárias, institucionalizadas e residentes em casas de 

apoio. Os respectivos critérios de exclusão foram detectados pelas pesquisadoras por meio da 

observação ou informação da equipe de saúde do serviço. 

Critérios de descontinuidade: quando a participante expressou o desejo de abandonar o 

estudo; mudança de instituição de acompanhamento em saúde; perda ou mudança de número 

de telefone; perda de seguimento durante o acompanhamento telefônico (quinze dias sem 

feedback em relação à mensagem recebida); mudar de estado, e recusar-se a participar da 

entrevista para avaliação final das variáveis-desfecho.   

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, foram recrutadas 216 participantes, 

das quais 151 concluíram o protocolo de intervenção, o percentual de perda foi de 30%, e os 

principais motivos de descontinuidade foram a mudança de número de telefone e não desejar 

participar da última etapa do estudo. 

 

6.3.4 Coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados pela pesquisadora e sua equipe, por                                                                               

meio de entrevista individual, no próprio serviço de atendimento em ambiente reservado, 

norteada por meio de dois instrumentos, o instrumento CEAT-VIH, versão em português do 

Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH) 

(REMOR; MILNER-MOSKOVICS; PREUSSLER, 2007) (Q5) (ANEXO 5), que objetivou 

avaliar a adesão ao tratamento com os antirretrovirais das participantes,  e um questionário de 

coleta de dados (Q6) (APÊNDICE 8) que teve o objetivo de avaliar o conhecimento e as crenças 

das mulheres vivendo com HIV/aids, sobre a transmissão sexual do HIV e as estratégias de 

prevenção, antes e após receberem intervenções educativas em grupo e por telefone. 
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A equipe da pesquisa foi composta por alunas de graduação em enfermagem e duas 

enfermeiras com experiencia em coletas de dados de pesquisa. As alunas foram selecionadas 

por meio de processo seletivo para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

vinculado a Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste (SEUNE). O projeto tinha o 

objetivo de realizar a coleta de dados dessa pesquisa. Inicialmente dez alunas do curso de 

graduação em enfermagem, que cursavam os períodos finais (7º ao 10º período) participaram 

da seleção e ao final quatro cumpriram todas as etapas e foram classificadas. Para o início das 

atividades foi realizado capacitação com toda a equipe. 

O CEAT-VIH é um instrumento validado no Brasil (REMOR; MILNER-

MOSKOVICS; PREUSSLER, 2007), que avalia o grau de adesão à TARV. As principais 

questões abordadas são a adesão do paciente à ingestão da medicação, antecedentes de não 

adesão, comunicação médico-paciente, crenças sobre TARV, crenças e expectativas sobre 

eficácia terapêutica, esforços para seguir o tratamento, avaliação de efeitos colaterais e nível de 

satisfação.  

O instrumento é composto por 20 itens, 17 deles com resposta do tipo likert, pontuadas 

de um a cinco. As demais perguntas são dicotômicas, com opção de resposta sim ou não. A 

pontuação final é obtida pelo somatório de todos os itens, cujo valor mínimo possível é 17 e 

valor máximo possível é 89. Quanto maior a pontuação, maior o grau de adesão ao tratamento, 

os autores classificaram a adesão em inadequada (escores de 0 a 50), insuficiente (escores de 

51 a 85), e adesão adequada (escores de 86 a 100). Nesta pesquisa, foi utilizada uma versão 

adaptada do instrumento CEAT-VIH, contendo 17 itens.  

Por não existir um instrumento validado que avalie o conhecimento sobre transmissão 

sexual do HIV para mulheres vivendo com HIV, foi necessária a adaptação e validação por 

especialista de um instrumento específico para esta população. 

O Q6 é um questionário adaptado de outro estudo (REIS, 2017), porém foi acrescentado 

o conteúdo referente ao Modelo de Crenças em Saúde (MCS), e foi submetido ao processo de 

validação de face e conteúdo por especialistas.  

Processo de validação de face e conteúdo do questionário de coleta de dados (Q6): O 

processo de validação de conteúdo é uma avaliação do desempenho do material proposto pelo 

estudo. Tem a finalidade de possibilitar que este material esteja corretamente elaborado para a 

sua utilização com a população-alvo (LEITE et al., 2018). A verificação da validade de 

conteúdo é realizada a partir da inspeção de especialistas, que analisam se as questões que estão 

dispostas no instrumento irão conseguir alcançar o objetivo proposto (SILVA et al., 2017). 
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Para sustentar o desenvolvimento do conteúdo do questionário, foi definido o MCS, por 

entender que esse referencial procura explicar comportamentos preventivos relacionados à 

saúde do indivíduo (ROSENSTOCK, 1974a; BECKER, 1974).       

O Q6 foi validado por especialistas e pela população-alvo, nos meses de julho a outubro 

de 2020. Os especialistas foram convidados via e-mail para a participação no estudo de forma 

on-line, a partir do aceite, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

junto com o questionário de caracterização dos especialistas (Q1) elaborado pela pesquisadora, 

o Q6 e o roteiro de avaliação. A população-alvo foi convidada presencialmente em um Serviço 

de Atenção Especializada (SAE) de referência no atendimento às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e HIV/aids, no Posto de Atendimento (PAM) do Salgadinho, em Maceió, capital 

de Alagoas. 

A seleção dos especialistas foi realizada a partir de amostragem por conveniência, 

indicação de outros especialistas, e que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos. 

Foram enviados convites por e-mail para 12 participantes, destes, 09 aceitaram participar do 

estudo, porém tiveram que atender aos critérios de inclusão e exclusão, a partir da pontuação 

dos experts da área da saúde. 

A seleção da população-alvo foi realizada de forma consecutiva e que atendesse aos 

critérios de inclusão. Utilizou-se como critério para finalização da coleta a saturação dos dados 

(COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). A amostra foi constituída por MVHIV, em 

seguimento ambulatorial no SAE e que atendessem aos critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos. Para a composição da amostra foi considerada sua heterogeneidade, para que 

fosse representativa da população a que as mensagens se destinam. 

Foram incluídos no estudo os especialistas que obtivessem no mínimo 10 (dez) pontos 

pelo sistema de classificação de juízes, adaptados de outros estudos (LIRA; LOPES, 2011), 

conforme o que se segue: ter título de doutor na área da saúde (3 pontos) e/ou ter título de mestre 

na área da saúde (2 pontos), possuir atuação profissional em ensino (2 pontos), e/ou em pesquisa 

(2 pontos), e/ou em assistência (2 pontos), possuir experiência na assistência, pesquisa ou 

ensino na atenção às Pessoas vivendo com HIV/aids (1 ponto), possuir experiência na 

assistência, pesquisa ou ensino em Modelo de Crenças em Saúde (MCS) (1 ponto), possuir 

experiência na assistência, pesquisa ou ensino em construção/validação de instrumento de 

coleta de dados em saúde (3 pontos), possuir experiência na assistência, pesquisa ou ensino na 

área de saúde da mulher/ gênero/violência contra mulher (1 ponto) e possuir experiência 

profissional como pesquisador por no mínimo 3 (três) anos (2 pontos).  
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Foram excluídos os especialistas que não devolveram os instrumentos preenchidos no 

tempo pré-estabelecido. 

Para a população-alvo, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ser mulher 

cisgênero ou transgênero, com 18 anos ou mais, residente no estado de Alagoas, em uso da 

TARV há pelo menos seis meses, em acompanhamento no SAE, com vida sexual ativa nos 

últimos seis meses, independente da escolaridade. Foram excluídas: mulheres que tinham 

transtornos psiquiátricos graves, aquelas que apresentavam deficiência auditiva severa (baixa 

acuidade ou surdez) ou visual (baixa acuidade visual ou cegueira), aquelas que estavam com 

comportamento visivelmente alterado (agressivo) por uso de drogas. Critérios detectados pela 

pesquisadora e confirmados pela equipe do serviço ou analisados nos prontuários. 

 

6.3.5 Resultados da validação de conteúdo 

Para o processo de validação do questionário, participaram 09 especialistas e 12 pessoas 

da população alvo. Quanto aos especialistas, todas (100%) as participantes eram do sexo 

feminino, com idade entre 29 a 66 anos (média de 46,9 anos). Os locais de residência foram 

Ribeirão Preto – SP (33,35%), Brasília – DF (22,25%), Maceió – AL (11,1%), Fortaleza – CE 

(11,1%), Teresina – PI (11,1%) e Paris – França (11,1%). Os cursos de formação superior das 

participantes estavam entre enfermagem (66,7%), psicologia (22,2%) e antropologia (11,1%), 

com o tempo de formação entre 10 e 45 anos (média de 25,9 anos). Tempo de experiência 

profissional como pesquisadora variou de 3 a 33 anos (média de 15,8 anos) de experiência. 

Em relação à pontuação, conforme o sistema de classificação de juízes adotado (Tabela 

3), os especialistas poderiam obter a máxima pontuação de 19 pontos, e a mínima 10 pontos. 

No resultado, dois participantes (22,2%) receberam 12 pontos, três (33,4%) receberam 14 

pontos, dois (22,2%) receberam 15 pontos, um (11,1%) recebeu 16 pontos e o último (11,1%) 

18 pontos. Portanto, vemos que os resultados obtidos foram satisfatórios.  

Ainda sobre os critérios de inclusão dos especialistas, todos (100%) possuíam 

doutorado, mestrado e atuação profissional em pesquisa com experiência na pesquisa de no 

mínimo três anos, sete (77,8%) e dois (22,2%) tinham respectivamente, atuação profissional 

com o ensino e a assistência, três (33,3) tinham experiência na assistência, pesquisa ou ensino 

na atenção às Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA), um (11,1%) tinha experiência na 

assistência, pesquisa ou ensino em Modelo de Crenças em Saúde (MCS), 08 (88,9%) tinham 

experiência na assistência, pesquisa ou ensino em construção/validação de instrumento de 

coleta de dados em saúde e três (33,3%) tinham experiência na assistência, pesquisa ou ensino 

na área de saúde da mulher/ gênero/ violência contra a mulher (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Proporção dos experts (n=09) da área de saúde (Saúde Pública, Saúde da Mulher, 

HIV ou afins) comparado aos critérios de inclusão do estudo. Maceió, Alagoas, Brasil, 2022. 

Critérios  n % 

Ter doutorado 9 100 

Ter mestrado 9 100 

Atuação com ensino 7 77,8 

Atuação com pesquisa 9 100 

Atuação com assistência 2 22,2 

Experiência na assistência, pesquisa ou ensino na atenção às 

Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA) 

3 33,3 

Experiência na assistência, pesquisa ou ensino em Modelo 

de Crenças em Saúde (MCS) 

1 11,1 

Experiência na assistência, pesquisa ou ensino em 

construção/validação de instrumento de coleta de dados em 

saúde 

8 88,9 

Experiência na assistência, pesquisa ou ensino na área de 

saúde da mulher/ gênero/violência contra a mulher 

3 33,3 

Experiência profissional como pesquisador por no mínimo 3 

(três) anos 

9 100 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2021/2022. 

 

Para a avaliação do Q6 pelos especialistas, foi elaborado um roteiro, em formato Word. 

Em cada questão foi incluído um espaço para avaliação do especialista, para que eles pudessem 

realizar as suas observações e sugestões. Após o recebimento de todas as avaliações dos 

especialistas, foram realizadas alterações no instrumento da pesquisa, para posteriormente 

ocorrer a validação pela população-alvo. 

As principais sugestões oferecidas pelos especialistas sobre o instrumento e que foram 

acatadas, foram relacionadas ao gênero, termos “cisgênero” e “transgênero”, as solicitações 

foram realizadas a partir da suposta incompreensão da questão pelas participantes. Para um 

melhor entendimento das mulheres, foi alterado para “Você se reconhece como: mulher, 

homem ou outro, especificar:____”. Surgiram sugestões referentes à escrita e interpretação da 

frase de apresentação do questionário; referente à clareza das respostas relacionadas à idade da 

participante, para minimizar foi adicionada a especificação dos anos e meses; Foi solicitada a 

inclusão da atividade laboral mais detalhada por escrito da participante da pesquisa; foi 

acrescentado em cada parte do questionário quais seriam as opções de resposta dos itens e uma 

breve explicação de como o item deveria ser respondido.   
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Em relação à disposição das questões no instrumento, foi sugerida a adequação de frases 

interrogativas para frases afirmativas já no domínio de barreiras percebidas quanto ao 

comportamento preventivo. 

Foram sugeridas alterações distintas para a questão sobre a renda mensal, mas a 

alteração de escolha para a mudança foi a de inclusão de opções seguindo o valor de referência 

do salário-mínimo atual (do momento da pesquisa).  

De forma geral, as sugestões oferecidas pelos especialistas foram relacionadas à 

exclusão e inclusão de questões; alterações de termos para maior clareza textual; aumento de 

explicações sobre as alternativas de respostas; alteração das opções de respostas (das 

alternativas); inclusão de informações adicionais; padronização de respostas, de siglas, de 

formatação do texto; correção de erros de digitação; correção da coesão e coerência das frases; 

correção gramatical e da língua portuguesa. 

A maioria das solicitações dispostas pelos especialistas foi acatada. Inicialmente o 

questionário tinha 37 questões das variáveis independentes (variáveis sociodemográficas, 

clínicas e comportamentais), e 54 questões referentes às variáveis dependentes. Após as 

adequações sugeridas pelos especialistas, o instrumento ficou composto pela Parte I com 41 

questões das variáveis independentes, Parte II com 14 questões sobre o conhecimento sobre o 

risco de transmissão sexual do HIV (variáveis dependentes) e Parte III com 37 questões 

referentes aos domínios do MCS (variáveis dependentes).  

Quanto à validação pela população-alvo, a amostra foi constituída por 12 mulheres 

vivendo com HIV, sendo 11(91,67%) cisgênero e 01(8,33%) transgênero, com idade entre 20 

e 59 anos, com média de 40,67 anos. Sobre a escolaridade, 03 (25%) referiram nunca ter 

estudado, 05 (41,67%) ter o ensino fundamental incompleto, 02 (16,67%) ter o ensino 

fundamental completo, 02 (16,67%) ter o ensino médio completo. O tempo de diagnóstico da 

infecção pelo HIV foi de 2 a 35 anos com média de 10,3 anos. 

Na avaliação pela população-alvo, a maioria (58,3%) das participantes avaliou o 

questionário como “bom” de forma geral, também referiram que as questões eram “fáceis de 

entender”. Em relação à dificuldade de usar as categorias de respostas, 50,0% referiram não 

sentir dificuldades, enquanto 41,7% referiram sentir “algumas dificuldades” durante a 

resolução. Quanto à relevância das questões abordadas no questionário para as condições de 

saúde que elas possuem, obtiveram resposta unânime (100%) como muito relevante. 83,3% das 

participantes não sentiram a necessidade de alterar ou excluir alguma questão, 91,7% não 

sentiram necessidade de acrescentar ou incluir alguma questão, e 100% das mulheres 

responderam ao questionário por completo (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Avaliação do questionário pela população alvo. Alagoas, Brasil, 2021. (n=12) 

 

Itens do instrumento de avaliação do 

questionário 

Quantidade das 

respostas da 

população alvo 

(n=12) 

% das respostas da 

população alvo  

(100%) 

Avaliação geral do questionário    

Muito bom 5 41,7 

Bom  7 58,3 

Regular/mais ou menos 0 0 

Compreensão das questões    

Fáceis de entender 7 58,3 

Às vezes, difíceis  5 41,7 

Não compreensíveis  0 0 

Dificuldade de usar as categorias de 

respostas 

  

Nenhuma/sem dificuldade 6 50,0 

Algumas dificuldades 5 41,7 

Muitas dificuldades 1 8,3 

Relevância das questões para a condição 

de saúde 

  

Muito relevante  12 100 

Às vezes relevante  0 0 

Sem/ nenhuma relevância 0 0 

Gostaria de alterar/excluir alguma 

questão 

  

Sim  2 16,7 

Não  10 83,3 

Gostaria de acrescentar/inserir alguma 

questão 

  

Sim  1 8,3 

Não  11 91,7 

Teve alguma questão que não foi 

respondida 

  

Sim  0 0 

Não  12 100 

Total 12 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020/2021. 
 

No que se refere às dificuldades na categoria de resposta, as participantes, em especial 

as que tinham dificuldade com a leitura, se referiam às questões do MCS que tinham como 

opção de resposta: concordo, concordo em parte, discordo, não sei; e: sempre, a maioria das 

vezes, às vezes, ou nunca. Para minimizar essa dificuldade, foi orientado às pesquisadoras que 

avisassem às participantes que tivessem calma e que poderiam ficar à vontade para responder 
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o questionário, e para as mulheres com dificuldade com a leitura, que as pesquisadoras lessem 

os itens com bastante calma e repetissem se fosse necessário.  

A estrutura e composição do questionário em sua versão final pode ser observado na 

Figura 1.  

 

Figura 1–Diagrama de Estrutura e composição do questionário de coleta de dados. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

O questionário foi dividido em três partes, na primeira parte estão os dados 

sociodemográficos (11 itens), comportamentais (25 itens) e dados clínicos do prontuário (05 

itens), num total de 41 itens. A segunda parte é composta por 14 itens que se referem ao 

conhecimento sobre risco de transmissão sexual do HIV. A terceira parte do questionário tem 

como base o Modelo de Crença em Saúde (MCS) e é dividida em 05 domínios: I. 

Susceptibilidade percebida quanto ao risco de contrair o HIV; II. Severidade percebida quanto 

a soropositividade ao HIV; III. Benefícios percebidos quanto ao comportamento preventivo, 
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IV.  Barreiras percebidas quanto à adoção de comportamentos preventivos; V. Motivação para 

o comportamento preventivo. 

Primeira parte: do item 1 ao 11 refere-se ao sexo, o gênero, a idade, procedência, cor da 

pele, nível de escolaridade, vínculo empregatício, renda, estado conjugal, tempo de diagnóstico 

e tempo de tratamento da participante. A partir do item 12 até o 36, de maneira geral, as questões 

se referem ao comportamento sexual da participante, e envolvem tipo de parcerias sexuais, 

conhecimento sobre a sorologia do parceiro, revelação do diagnóstico, se a participante faz 

adesão ao tratamento e avalia a carga viral, quais estratégias de prevenção da transmissão sexual 

do HIV adotadas, se a parceria faz acompanhamento no serviço de saúde, dentre outros. Os 

itens 37 a 41 compõem os dados clínicos nos quais se busca informações no prontuário: se a 

participante tem alguma doença, o valor do CD4 e da carga viral dos últimos seis meses e  de 

quais medicações faz uso.  

A segunda parte do questionário é composta por quatorze (14) itens: refere-se ao 

conhecimento sobre risco de transmissão sexual do HIV. Nesta, objetivou-se avaliar se a 

participante conhece as condutas sexuais que oferecem risco de transmissão do vírus, inclusive 

quando ela está em tratamento com os antirretrovirais, se conhece todas as alternativas de 

cuidados e profilaxia para não transmitir e não se contaminar com novas cepas do vírus e outras 

infecções sexualmente transmissíveis (IST). Em cada item foram oferecidas cinco opções de 

respostas:  alto risco, médio risco, baixo risco, nenhum risco e não sei, adaptado de Aldohaian, 

Alshammari e Arafah (2019); porém, só há uma alternativa correta.  

A terceira parte do questionário foi dividida em cinco domínios, e baseou-se no Modelo 

de Crença em Saúde (MCS) adaptado de outros estudos (JOZANI et al., 2019; ALDOHAIAN, 

ALSHAMMARI, ARAFAH, 2019). Cada item possuía alternativas de múltipla escolha 

contendo apenas uma alternativa correta. Cada domínio teve os seus itens avaliados 

individualmente e em seguida, tiveram seus acertos somados com o objetivo de se obter a 

pontuação adquirida em cada domínio.  

No domínio I, a susceptibilidade percebida quanto ao risco de contrair o HIV se refere 

à capacidade de a participante perceber quando ela se encontra em risco de contrair novas cepas 

do HIV e outras IST. Este domínio é composto por 08 itens, tendo como opção de respostas as 

opções “Sempre”, “a maioria das vezes”, “às vezes” e “ nunca”.  

Domínio II – Severidade/gravidade percebida quanto à soropositividade ao HIV. 

Constituído por 07 itens com três alternativas assim postas: “Concordo”, “Concordo em parte” 

e “Discordo”.  
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No domínio III - Barreiras percebidas quanto ao comportamento preventivo. Composto 

por 11 questões, em que a participante assinala as alternativas de acordo com a frequência em 

que os fatos ocorrem em sua vida, assinalando “Sempre”, “a maioria das vezes”, “às vezes” ou 

“nunca”.   

No domínio IV - Benefícios percebidos do comportamento preventivo, segundo o 

modelo de crenças em saúde (MCS) é composto por 06 itens, e o domínio V - Motivação para 

o comportamento preventivo, constituído por cinco (5) itens. Em ambos, as alternativas 

disponibilizadas foram “concordo”, “concordo em parte”, “discordo”, “não sabe”.  

 

6.3.6 Intervenção Educativa 

 

As intervenções inicialmente ocorreram de forma presencial e por envio de mensagens 

via aplicativo WhatsApp. Posteriormente, em decorrência da pandemia do Covid-19, as 

intervenções do último encontro passaram a ocorrer de forma híbrida, ou seja, somente remotas, 

por meio de videochamadas pelo aplicativo WhatsApp, durante a suspensão das atividades (1ºde 

março a 28 de abril de 2021) e remota e presencial, após o retorno das atividades presenciais (a 

partir de 28 de abril de 2021).  

Intervenção educativa presencial: a aplicação das intervenções às participantes foi 

realizada pela pesquisadora e sua equipe, a qual foi capacitada para tal finalidade. As reuniões 

ocorreram em grupo e individualmente na própria unidade, nos meses de novembro de 2020 a 

agosto de 2021. A intervenção foi aplicada às mulheres em três momentos, em um período de 

dois meses, sendo o primeiro momento (I1) presencial, após a primeira avaliação; o segundo 

momento (I2) ocorreu por meio do envio de mensagens semanais via WhatsApp, num total de 

oito mensagens, e o terceiro momento (I3) ocorreu no segundo e último encontro presencial, 

antes da última avaliação. A duração dos encontros presenciais foi de uma hora em média, e 

estes ocorreram com no máximo doze pessoas em cada grupo. A mesma participante foi 

avaliada antes do primeiro momento e após o último momento: (avaliação 1 + I1 (intervenção), 

I2 (intervenção), I3 (intervenção) + reavaliação) (Figura 2).  
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Figura 2- Fluxograma de intervenção 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No primeiro encontro realizou-se uma dinâmica de apresentação e explicação da 

metodologia que seria utilizada, em seguida foi aplicado o questionário de avaliação (pré-teste). 

Os conteúdos foram apresentados em aula expositiva dialogada de 30 minutos, com espaço para 

questionamentos e esclarecimentos de dúvidas. 

No segundo e último encontro todo o conteúdo foi revisado e foram tiradas as dúvidas 

das mulheres, para depois aplicar o questionário de reavaliação. 

Mensagens educativas via WhatsApp: as mensagens educativas enviadas via WhatsApp 

semanalmente versavam sobre o mesmo conteúdo abordado nos encontros presenciais, porém, 

eram validadas para essa finalidade e adaptadas a essa população. As mensagens eram enviadas 

uma semana após o primeiro encontro, e a última mensagem de encerramento era entregue uma 

semana antes do segundo e último encontro. Foram enviadas conforme padronização, sempre 

às 17hs. Ressalta-se que no teor das mensagens não havia a palavra HIV, para preservar o sigilo 

do diagnóstico da participante. 

Intervenções educativas no formato virtual: a intervenção realizada de forma remota 

ocorreu por meio de chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp, em data e horário agendado 

previamente com a participante. Essa modalidade só foi aplicada ao segundo encontro. A 
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intervenção durava em torno de uma hora, as orientações eram realizadas durante a chamada 

de vídeo, o TCLE e o questionário foram disponibilizados no formato digital na plataforma 

Google forms© from Google®. Todas as participantes foram contactadas para agendar o 

encontro. Para aquelas que tinham baixa escolaridade ou dificuldade com a internet, foi 

disponibilizada a opção da própria pesquisadora, com a autorização da participante, marcar o 

aceite no TCLE, e anotar as respostas no questionário digital. 

No tocante ao conteúdo educativo durante a intervenção virtual, não houve modificação, 

foram revisados todo o conteúdo, retiradas todas as dúvidas, para só depois ser aplicada a 

avaliação final. 

Metodologia utilizada para a intervenção educativa: As intervenções educativas tiveram 

o objetivo de ampliar o conhecimento e a percepção das MVHIV acerca da transmissão sexual 

do HIV, das alternativas de prevenção a infecção e sobre as atitudes e comportamentos que as 

expõe ao risco das contaminações de outras cepas do HIV e IST. Além disso, foi necessário 

compreender, de acordo com o MCS, suas crenças em relação ao risco, barreiras e severidade 

ao HIV, assim como entender os benefícios e motivação para um comportamento saudável. 

Para alcançar esse objetivo foi necessário adotar uma estratégia educativa adequada, 

considerando uma população com a maioria com baixa escolaridade, com um conhecimento 

prévio sobre a temática, assim como a escassez de recursos disponíveis. 

Desta maneira, optou-se pela aula expositiva dialogada como um recurso didático, por 

entender que essa estratégia de ensino-aprendizagem não se manifesta apenas pela exposição 

de conteúdos, mas sim pela participação e envolvimento dos alunos, neste caso as MVHIV. No 

método expositivo dialogado, um modelo dialógico construtivo, o conhecimento prévio tanto 

contribui para a participação de todos no processo, como também fortalece o conhecimento 

construído, o aluno atua como agente do seu processo de ensino-aprendizagem (FREIRE; 

NOGUEIRA, 1991). 

Desta forma, importou-se nessa intervenção conhecer e resgatar primeiro o que as 

MVHIV entendiam sobre o conteúdo que iríamos abordar, primeiro porque elas conviviam com 

o enfrentamento à infecção, e segundo, porque como pacientes do SAE, elas recebem as 

orientações da equipe de saúde. Desta forma, elas já possuem conhecimento e especialmente 

suas próprias crenças sobre a infecção HIV. Isso foi necessário, para a partir daí trazer novos 

conceitos e crenças capazes de modificar a percepção e o comportamento dessas mulheres em 

relação ao HIV.  

Segundo Paulo Freire, o educador deve considerar o aprendizado do aluno em sua 

prática cotidiana e utilizá-la no processo de ensino/aprendizagem. Essa conduta traz 
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proximidade do aluno ao professor, acolhimento e autoconfiança, sem provocar o rompimento 

do saber da experiência e o saber metodicamente rigoroso, pois, segundo o autor, o aprender é 

construir e reconstruir (FREIRE, 2002). 

Para trazer mudança de percepção às MVHIV em relação a crenças de comportamento 

que as deixam susceptíveis ao HIV, e para que entendam as barreiras que as impedem de um 

comportamento preventivo, foi necessário levar as participantes a refletirem de forma crítica 

acerca das suas próprias condutas frente à infecção. É por meio da reflexão crítica sobre a 

realidade em que se inserem que as pessoas se tornam capazes de se questionar sobre suas 

práticas cotidianas, e a partir daí tomam consciência para decidir sobre novas condutas, porque 

o conhecimento deve vir junto com a conscientização (FREIRE; NOGUEIRA, 1991). 

O processo reflexivo ocorreu de diversas formas, com interação e esclarecimentos de 

dúvidas e em especial por meio de perguntas como, por exemplo, se as participantes se sentiam 

seguras e protegidas usando o preservativo de forma inconsistente, quais seriam as 

consequências dessa conduta, e quais seriam as alternativas de proteção.  

Nesse contexto, durante a apresentação da intervenção educativa, buscou-se adotar uma 

linguagem acessível, interativa, em que as MVHIV eram estimuladas a falar sobre sua vida 

pessoal, sendo conduzidas pela equipe de pesquisadoras, levando-as a refletirem sobre sua vida 

pessoal, comportamentos sexuais no contexto da infecção pelo HIV.   

Os temas abordados foram divididos em três eixos. O Eixo 1 abordou a adesão ao 

tratamento: elas foram estimuladas a falar sobre a rotina com as medicações se tomavam no 

mesmo horário, se tinham efeitos colaterais e se tinham alguma dificuldade em tomar a 

medicação. Falaram ainda sobre a importância do diálogo com a equipe de saúde, se estavam 

em dia com os exames e se entendiam o que era carga viral indetectável.  

O Eixo 2 abordou a sexualidade: as mulheres foram estimuladas a falar sobre a vida 

sexual, e interrogadas sobre as práticas de maior risco sexual para o HIV, sobre comportamentos 

sexuais que aumentam o risco da infeção. Foram interrogadas se normalmente elas dialogavam 

com os parceiros sobre prevenção ao HIV e outras IST, o que achavam da revelação do 

diagnóstico ao parceiro. Foi discutida a importância desse diálogo para ajudar na escolha de um 

método preventivo para um comportamento sexual saudável.   

O Eixo 3 teve como foco a prevenção do HIV e outras IST: nesse item foi discutida a 

importância da escolha adequada do método preventivo. As mulheres foram interrogadas sobre 

o uso da PREP e PEP pelo parceiro, sobre o uso da carga viral como método para evitar a 

transmissão sexual do HIV, sobre a importância do uso consistente do preservativo. Enfim, 

foram esclarecidas todas as alternativas de prevenção a novas cepas do HIV e outras IST.  
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6.4 Variáveis 

 

6.4.1 Variáveis independentes   

 

Neste estudo foram consideradas variáveis independentes, os dados sociodemográficos: 

sexo atribuído ao nascimento (feminino/ masculino), idade (data de nascimento), cidade onde 

mora (Maceió/outra), cor da pele (branca/preta/parda/amarela/indígena), escolaridade (anos de 

estudo), situação de trabalho atual (empregada com carteira assinada/do lar/não trabalha 

atualmente/empregada sem carteira assinada/trabalha por conta própria e não tem 

empregados/empregadora/servidora pública/ aposentada/pensionista/outros – especificar), 

renda mensal da sua família (em salários mínimos) número de pessoas que moram na casa, 

tempo que descobriu o diagnóstico de HIV positivo (anos/meses), tempo que faz tratamento 

para o HIV (anos/meses); 

Os dados comportamentais: se relaciona com (mulher/homem/homens e mulheres), 

estado conjugal atual (solteira/casada ou vive junto ou união consensual/ divorciada ou 

separada/viúva/outros – especificar) tipo de parceiro(a) (fixo/causal/outros – especificar), 

considera o/a parceiro(a) (namorado(a)/marido ou esposa/companheiro(a)/outros – especificar),  

tempo que estão juntos (anos/meses), parceiro (a) é HIV positivo (sim/não/não sei), parceiro 

(a) está em tratamento da infecção pelo HIV com antirretroviral (sim/não/não sei), carga viral 

do/a parceiro(a) soropositivo(a) (não tem o vírus no sangue (indetectável)/ tem o vírus no 

sangue (detectável)/ não sei), revelou o seu diagnóstico de soropositividade ao HIV ao seu/sua 

parceiro (a) (sim/não/outro – especificar), em que momento revelou o diagnóstico (quando 

descobriu o diagnóstico/ antes da primeira relação sexual/ quando tinha confiança no/a 

parceiro(a)/ quando o relacionamento estava sério/ antes de engravidar/ outro – especificar), se 

não contou, quais os motivos (medo de ser rejeitada/ medo de ser abandonada/ dificuldade para 

conversar sobre o diagnóstico/ medo da reação do/a parceiro(a)/ medo de sofrer violência/ todas 

as opções anteriores/outros – especificar), sobre o momento em que os casais devem revelar 

sua condição de HIV um ao outro (antes da primeira relação sexual/ antes do relacionamento 

ficar mais sério/ quando o relacionamento estiver sério/ antes de engravidar/ no  momento que 

descobrir o diagnóstico de infecção pelo HIV/ não deve revelar/ outro – especificar). 

Dados sobre estratégias de prevenção da transmissão sexual do HIV: quais estratégias 

de prevenção da transmissão sexual do HIV você e seu/sua parceiro (a) adotam (uso da 

camisinha nas relações sexuais, e/ou avalia se a carga viral está indetectável, e/ou faz uso da  

Profilaxia Pré-exposição Sexual (PreP), e/ou retira o pênis antes da ejaculação (gozar fora), 
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e/ou evita sexo anal, e/ou evita sexo vaginal, e/ou evita sexo oral, e/ou não utilizam nenhuma 

estratégia de prevenção da transmissão sexual do HIV/ outra, especificar), frequência do uso da 

camisinha ao ter relações sexuais com seu/sua parceiro (a) nos últimos seis meses (nunca/ quase 

nunca/ às vezes/ na maioria das vezes/ sempre), conhece a camisinha interna (feminina) 

(sim/não), usou a camisinha feminina (sim/não/não se aplica), você conhece a profilaxia pré-

exposição (PrEP) (sim/não), você conhece a profilaxia pós-exposição (PEP) (sim/não), quem é 

responsável pela prevenção da transmissão do HIV entre um casal (o/a parceiro(a) 

soropositivo(a) ao HIV/ o/a parceiro(a) soronegativo(a) ao HIV/ os/as dois/duas parceiros(as)), 

seu/sua parceiro(a) (soronegativo/a) é acompanhado(a)no serviço de saúde para a prevenção do 

HIV (sim/não/às vezes/não sabe/não se aplica), seu/sua parceiro(a) (soronegativo/a) realiza 

testagem para o HIV (nunca/ raramente realiza testes para saber se tem HIV/ uma vez por ano/ 

a cada seis meses/ não se aplica/ não sabe/ outra, especificar), você avalia a sua carga viral para 

ter relações sexuais sem preservativo com seu/sua parceiro (a) (sim/não/às vezes/não sabe/não 

se aplica), com quantas pessoas você se relacionou sexualmente no último ano, você se 

relacionaria sexualmente com alguém que tem HIV (sim/não/talvez/não sabe), você 

sofre/sofreu alguma dessas violências (verbal, e/ou física, e/ou psicológica, e/ou sexual, e/ou 

patrimonial, e/ou moral/ nenhuma delas/ todas elas/ não sabe). 

Dados clínicos: possui alguma(s) destas doenças? (diabetes/ hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) / depressão/ Lipodistrofia/ dislipidemia/ trigliceridemia/ nenhuma delas/ outra 

–especificar), teve alguma (s) destas infecções no último ano? Qual (is)? (feridas genitais/ 

corrimento genital/ pequenas bolhas genitais/ verrugas anogenitais/ caroço genital/ nenhumas 

delas/ outra, especificar), valor do CD4 (mm/ último exame data), valor da Carga Viral 

(cópias/ml / últimos seis meses data), indetectável nos últimos 06 meses? (sim/não). 

 

6.4.2 Variáveis dependentes/desfecho  

 

Foram consideradas variáveis respostas: o conhecimento sobre a prevenção da 

transmissão sexual do HIV. A avaliação do conhecimento foi verificada por meio de 

questionário com as seguintes opções de respostas: alto risco, médio risco, baixo risco, nenhum 

risco, não sei, e elas poderiam optar por apenas uma resposta correta. As variáveis foram: a 

prática de sexo vaginal sem camisinha apresenta risco de transmissão do HIV; a prática de sexo 

anal sem camisinha apresenta risco de transmissão do HIV; a prática de sexo oral (boca no 

pênis) apresenta risco de transmissão do HIV; a prática de sexo oral (boca na vagina) apresenta 

risco de transmissão do HIV; usar a camisinha em todas as relações sexuais, mesmo assim, 
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ainda existe risco de transmissão do HIV; a presença de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) (doença venérea) apresenta risco de transmissão do HIV nas relações sexuais sem 

camisinha; se a quantidade de vírus no organismo estiver muito baixa (carga viral indetectável), 

existe risco de transmissão do HIV; se uma pessoa estiver fazendo o tratamento com os 

medicamentos (antirretrovirais) recomendados existe risco de transmissão do HIV;  ter relação 

sexual sob efeito de álcool ou droga apresenta risco de transmissão do HIV; não saber se o/a 

parceiro(a) tem HIV apresenta risco de transmissão do vírus; retirar o pênis antes da ejaculação 

(gozar fora) apresenta risco de transmissão do HIV; quando o casal (ambos os/as 

parceiros/parceiras) têm HIV, e têm relações sexuais sem camisinha, essa atitude apresenta 

risco de transmissão do HIV; existe risco de transmitir o HIV quando o/a parceiro(a) que não 

tem HIV usa a profilaxia pós-exposição (PEP) após uma relação sexual que oferece risco de 

transmissão do HIV; existe risco de transmitir o HIV quando o/a parceiro(a) que não tem HIV 

usa a profilaxia pré-exposição (PrEP) antes de uma relação sexual que oferece risco de 

transmissão do HIV. 

Para avaliar a alteração do conhecimento das participantes após as intervenções, foi 

realizada a distribuição de frequência dos acertos e erros de cada um dos itens do questionário. 

A intervenção foi considerada efetiva quando o número de acertos dos itens aumentou após as 

intervenções e o p-valor foi< 5%. 

Para analisar as crenças das mulheres sobre a transmissão sexual do HIV e as estratégias 

preventivas, foi utilizado o Modelo de Crenças em Saúde, constante na parte III do questionário, 

dividido em cinco domínios. No domínio I, percepção de suscetibilidade quanto ao risco de 

contrair o HIV; no domínio 2, percepção de severidade quanto à soropositividade ao HIV; no 

domínio 3, percepção de barreiras quanto ao comportamento preventivo para o HIV; no 

domínio 4, percepção de benefícios percebidos quanto ao comportamento preventivo para o 

HIV; no domínio 5, percepção de barreiras quanto ao comportamento preventivo para o HIV; 

no domínio 6, motivação para o comportamento preventivo para o HIV. 

Para a avaliação do impacto da intervenção sobre as crenças em saúde das participantes 

após as intervenções, foi realizada a distribuição de frequência dos acertos e erros de cada um 

dos itens do questionário. A intervenção foi considerada efetiva quando o número de acertos 

dos itens aumentou após as intervenções e o p-valor foi< 5%. 

Adesão à TARV: a adesão à terapia antirretroviral foi mensurada por meio de uma 

adaptação do instrumento CEAT-VIH, no qual foi selecionado 17 itens com perguntas fechadas, 

no qual transformamos em resposta dicotômicas (Sim ou Não).   
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6.5 Análise de dados  

 

Os dados colhidos do Q6 foram digitados em uma planilha em Excel for Windows 2016, 

e posteriormente exportados para um banco de dados definitivo, usando o programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS), versão 26.0. Logo após, foi iniciada a etapa de 

categorização dos dados, sendo construídas tabelas para a exposição das informações, 

interpretação e discussão dos resultados obtidos. 

Para avaliar a hipótese de homogeneidade dos resultados antes e depois do questionário 

de coleta de dado, foi utilizado o teste Qui-Quadrado de McNemar. Para avaliar os níveis de 

acertos dos itens das participantes antes e após as intervenções, foi realizada a distribuição de 

frequência dos acertos e erros de cada um dos itens do questionário. 

No caso do CEAT-VIH, foi realizada o teste de Qui-quadrado de McNemar, para avaliar 

a diferença de proporção entre os momentos (antes e depois das interversões) do estudo, com 

bases nos quesitos analisados.  

Todas as análises foram feitas com os softwares Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 26) e R (R Core Team, 2021) com um nível de significância de 5% e de 

confiança de 95%. 

Os dados do Q6 e do instrumento CEAT-VIH foram apresentados em formato de 

tabelas, discutidos e analisados.  
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Conhecendo os aspectos éticos que sustentam a prática investigativa envolvendo seres 

humanos, descritos e explicitados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), na Resolução 441/11 CNS, na 

Resolução 510/2016 CNS, na Resolução 580/12 CNS e na Norma Operacional 001 CNS, esta 

pesquisa foi submetida à apreciação e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, em 16/12/2019 com o Número do Parecer 3.774.448 

(ANEXO B). Aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Maceió/Al (ANEXO C). 

Somente depois da aprovação, foi enviado um comunicado ao Serviço de Atenção 

Especializada (SAE) do PAM de Maceió/AL com o número da aprovação da pesquisa (ANEXO 

D), e logo depois foi realizado o convite aos sujeitos da pesquisa para participarem do estudo 

como voluntários, esclarecendo-os sobre todos os aspectos relacionados a esta proposta de 

investigação. 

No tocante aos especialistas, foram enviados por e-mail o Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E), em que constavam todos os esclarecimentos 

relacionados à pesquisa, inclusive o projeto resumido do estudo, para que eles em caso de aceite, 

assinassem e devolvessem juntamente com os outros impressos. No TCLE estava detalhado o 

processo de validação das mensagens, o tempo médio que seria desprendido para realizar e o 

prazo para sua realização. Além disso, esclarecia-se que caso o especialista tivesse algum dano 

decorrente da participação na pesquisa, ele teria direito à indenização por parte do pesquisador 

e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.  

As mulheres eram convidadas a participar da pesquisa sem mencionar a palavra HIV, 

somente já no ambiente reservado, eram informadas sobre o objetivo da pesquisa, riscos, e 

benefícios, e as que concordaram em participar, assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). As entrevistas foram realizadas em sala reservada pela 

pesquisadora. Para as participantes que tinham dificuldade em ler e solicitaram à pesquisadora 

que realizasse a leitura das mensagens, ela o fez cuidadosamente.  

As mensagens que foram enviadas às participantes não tinham expressões impositivas, 

respeitando a autonomia delas, e sem palavras que remetessem ao HIV, para preservar o sigilo 

do seu diagnóstico. 

A identidade das mulheres foi mantida em sigilo, sendo ressaltada a garantia do seu 

anonimato. Durante o início da pesquisa também foi explicado aos sujeitos do estudo sobre as 
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suas condições de realização, continuidade e direito à interrupção da entrevista a qualquer 

momento. 

Em relação aos riscos que o estudo poderia acarretar às participantes, estes estavam 

relacionados às questões presentes na entrevista, podendo ser um leve cansaço ou desconforto 

e constrangimento. Os benefícios previstos seriam, além de contribuir com a pesquisa, ampliar 

o conhecimento e a percepção quanto ao risco de adquirir ou transmitir o HIV e ter mais 

consciência em relação ao comportamento preventivo para o HIV. 

 

7.1 Emenda 

 

Em decorrência da pandemia da covid-19, a pesquisa foi suspensa no início de março 

de 2021, por ordem da coordenação do SAE, sendo necessário, para adequação à nova realidade 

sanitária do país, solicitar ao CEP da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, uma 

autorização (Emenda) para dar continuidade à pesquisa em formato virtual, por meio de 

chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp. Tal justificativa se deu porque 150 (75%) 

pacientes já haviam realizado o primeiro encontro (primeira avaliação e intervenção) e estavam 

recebendo as mensagens de texto via aplicativo WhatsApp, faltando apenas o segundo encontro, 

que não poderia ser realizado presencialmente naquele momento, em decorrência da pandemia. 

A Emenda solicitando ao Comitê a autorização para dar seguimento à pesquisa no 

formato híbrido (presencial e virtual) foi submetida à apreciação deste Comitê em março de 

2021 e aprovado em 06/04/2021 sob o Número do Parecer: 4.692.425 (ANEXO F). Somente 

depois da aprovação foram iniciadas as intervenções virtuais com as participantes. 

No entanto, o primeiro encontro com as participantes em que ocorria a primeira 

avaliação e intervenção se manteve presencial e por isso continuou suspenso, voltando no final 

de abril, quando houve autorização pela coordenação do SAE para o retorno às atividades no 

SAE. 

Para proceder a modalidade virtual da pesquisa foi elaborado outro TCLE, considerando 

as peculiaridades do formato remoto, uma vez que durante a chamada de vídeo pelo WhatsApp 

outras pessoas poderiam ouvir a conversa, além disso, a entrevista era feita no ambiente 

domiciliar e muitas mulheres guardam sigilo do seu diagnóstico para a família. Foi esclarecido 

às mulheres que, caso chegasse alguém no momento da entrevista, iriamos interromper o que 

estávamos falando imediatamente, e só retomaríamos com a autorização dela. E se ela julgasse 

necessário, encerraríamos a chamada e voltaríamos a entrar em contato em outro momento para 
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reagendar o encontro. As orientações relacionadas aos riscos oriundos da pesquisa seguiram o 

protocolo inicial. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 Resultados - primeira fase 

 

8.1.1 Sistematização e composição do conteúdo 

 

Após realizada a revisão da literatura, se deu a construção da primeira versão das 

mensagens (M1). O conteúdo foi selecionado e sistematizado, considerando o objetivo, o 

referencial conceitual e as peculiaridades da população a que se destinava, as MVHIV. Foi 

categorizado em oito tópicos, cada tópico referindo-se ao conteúdo de cada mensagem: tópico 

1 - apresentação do acompanhamento telefônico; tópico 2 - adesão ao tratamento; 3 - exames 

de rotina; 4 - vivência da sexualidade; 5 - comportamento sexual, 6 - diálogo sobre saúde sexual; 

7 - diálogo sobre prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 8 – finalização 

do acompanhamento telefônico. 

 

8.1.2 Validação de conteúdo por especialistas e pela população-alvo. 

 

Participaram do processo de validação das mensagens onze especialistas e doze 

mulheres da população alvo. Quanto aos especialistas, a amostra foi constituída por 10 (90,9%) 

participantes do sexo feminino, e um (9,1%) do sexo masculino, com idade variando entre 29 

a 67 anos (média de 39,2). Deste total, todos eram enfermeiros com 4 a 44 anos de formação 

(média de 15,8) e seis (54,5%) estavam com doutorado em andamento, quatro (36,4%) tinham 

doutorado na área da saúde, 11 (100%) tinham mestrado na área da saúde, dois (18,2%) tinham 

tese envolvendo a atenção às PVHIV, oito (72,8%) tinham dissertação envolvendo a atenção às 

PVHIV,  sete (63,7%) especialização na área ou afins, 10 (90,9%) tinham produção científica 

(artigo científico) envolvendo PVHIV, 11 (100%) participavam de grupos de pesquisa 

envolvendo PVHIV, cinco (45,5%) ministravam disciplina(s) que envolviam a atenção às 

PVHIV, quatro (36,4%) tinham experiência profissional em hospitais ou ambulatórios de 

referência em HIV/aids, por no mínimo 02 (dois) anos. 

Logo, dos onze experts selecionados, dois (18,2%) deles obtiveram 14 pontos conforme 

Sistema de Classificação adotado (Tabela 3), nos outros, a pontuação variou de 07 a 11 pontos. 

Tais achados demonstram o elevado nível de experts selecionados. 
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Tabela 3 – Pontuação dos experts (n=11) da área de saúde (Saúde Pública, Saúde da Mulher, HIV ou 

afins), Maceió, Alagoas, Brasil, 2020 

(continua) 

Critérios de classificação  n  %  

Ter Doutorado na área da saúde 4 36,4 

Ter Mestrado na área da saúde 11 100 

Tese envolvendo a atenção às PVHIV 2 18,2 

Dissertação envolvendo a atenção às PVHIV 8 72,8 

Especialização na área ou afins 7 63,7 

Produção científica (artigo) envolvendo PVHIV                                         10 90,9 

Participar de grupos de pesquisa envolvendo PVHIV                               11 100 

Ministrar disciplina(s) que envolva(m) a atenção às PVHIV                        5 45,5 

Experiência profissional em hospitais ou ambulatórios de referência 

em HIV/aids, por no mínimo 2 (dois) anos                                 

4 36,4 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Quanto ao processo de avaliação dos experts sobre a clareza das mensagens, de acordo 

com a tabela 4, cinco mensagens tiveram taxa de concordância de mais de 90% entre os experts, 

as duas mensagens sobre sexualidade apresentaram os menores percentuais de concordância 

entre os experts (54,6% e 63,6%) e foram refeitas. Sobre a concordância geral dos experts em 

relação à clareza das mensagens, 85,2% consideraram as informações das mensagens claras. 

Ressalta-se que todas as mensagens passaram por alterações considerando as sugestões dos 

experts.  

 

Tabela 4 - Avaliação quanto à clareza de cada uma das mensagens telefônicas de acordo com os experts 

(n=11), Maceió, Alagoas, Brasil, 2020 

(continua) 

Mensagem Grau de clareza 

 Sim Não Não optou 

n% n% n% 

M1- Apresentação do acompanhamento telefônico         11 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

M2- Adesão ao tratamento                                                11 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

M3- Exames de rotina                                                       10 (90,9%) 01 (9,1%) 0 (0,0%) 

M4- Vivência da sexualidade                                     07 (63,6%) 04 (36,4%) 0 (0,0%) 

M5- Comportamento sexual                                06 (54,6%) 04 (36,4%) 01 (9,1%) 

M6- Diálogo sobre saúde sexual                                      10 (90,9%) 01((9,1%) 0 (0,0%) 

M7- Diálogo sobre prevenção as IST 09 (81,8%) 02(18,2%) 0 (0,0%) 

M8- Finalização do acompanhamento telefônico             11 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Total 85,2 % 13,7% 1,1% 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Na avaliação quanto ao grau de relevância das mensagens, conforme apresentado na 

tabela 3, a maioria dos experts (95,0%) considerou os temas abordados como relevantes e muito 

relevantes para a promoção da saúde de PVHIV. A avaliação do I-CVI individual foi acima de 

0,90 na maioria das mensagens e a avaliação geral (S-CVI/Ave) foi de 0,95. 
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Tabela 5 - Avaliação quanto ao grau de relevância de cada uma das mensagens telefônicas de acordo 

com os experts (n=11), Maceió, Alagoas, Brasil, 2020 

(continua) 

Mensagem Grau de relevância 

 

 Irrelevante Pouco 

relevante 

Relevante Muito 

relevante 

Não 

optou 

I-CVI 

n(%) n(%) n%) n(%) n(%)  
M1- Apresentação do 

acompanhamento 

telefônico 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 05 (45,4%) 06 (54,6%) 0 

(0,0%) 

1,00 

M2- Adesão ao 

tratamento 

0 (0,0%) 01 (9,1%) 03 (27,2%) 07 (63,6%) 0 

(0,0%) 

0,90 

M3-  Exames de rotina 0 (0,0%) 01 (9,1%) 04 (36,4%) 06 (54,6%) 0 

(0,0%) 

0,90 

M4- Vivência da 

sexualidade 

0 (0,0%) 02 (18,2%) 02 (18,2%) 07 (63,6%) 0 

(0,0%) 

0,80 

M5-Comportamento 

sexual 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 04 (36,4%) 07 (63,6%) 0 

(0,0%) 

1,00 

M6- Diálogo sobre saúde 

sexual                                    

0 (0,0%) 0 (0,0%) 03 (27,2%) 08 (72,8%) 0 

(0,0%) 

1,00 

M7- Diálogo sobre 

prevenção as IST 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 04 (27,2%) 07 (63,6%) 0 

(0,0%) 

1,00 

M8- Finalização do 

acompanhamento 

telefônico 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 02 (18,2%) 09 (81,8%) 0 

(0,0%) 

1,00 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

* Índice de Validação de Conteúdo individual (I-CVI). 

 

Foram construídas oito mensagens no início do estudo e mesmo após o processo de 

validação, o número de mensagens se manteve. As sugestões dos experts para alteração das 

mensagens foram organizadas e analisadas conforme as variáveis de interesse do instrumento 

(clareza e grau de relevância), as mensagens sobre adesão ao tratamento, exames de rotina e 

vivência da sexualidade tiveram percentuais de pouco relevante (de 9,1%, 9,1% e 18,2%, 

respectivamente) e foram refeitas conforme sugestões dos experts. As principais sugestões 

foram: substituir termos negativos e com conotação de imposição, substituir o verbo “deve” por 

“pode” e a palavra “negociar” por outro sinônimo, se colocar mais disponível para tirar dúvidas, 

substituição do termo “orientação médica”, por orientação da equipe de saúde, substituir o 

termo “casais” por parcerias. Foram acatadas as solicitações para deixar algumas mensagens 

mais claras e explicativas, e outras mais simples.  

Quanto à validação pela população-alvo, a amostra foi constituída por 12 MVHIV, 

sendo 11(91,67%) cisgênero e uma (8,33%) transgênero, com idade entre 20 e 59 anos, com 

média de 40,67 anos. Sobre a escolaridade, três (25%) referiram nunca ter estudado, cinco 

(41,67%) ter o ensino fundamental incompleto, duas (16,67%) ter o ensino fundamental 
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completo, duas (16,67%) ter o ensino médio completo. O tempo de diagnóstico da infecção 

pelo HIV foi de 2 a 35 anos com média de 10,3 anos.  

Na avaliação das participantes, de acordo com a tabela 6, a maioria delas, 11(91,67%), 

respondeu que as mensagens eram muito boas, fáceis de entender, e que não queriam mudar 

nada; uma (8,33%) participante apontou que as mensagens eram às vezes difíceis de entender, 

se referindo ao termo “Infecções Sexualmente Transmissíveis” (IST), e sugeriu acrescentar o 

termo “doença venérea”.  Todas (100%) responderam que as mensagens eram muito relevantes, 

que não gostariam de acrescentar mais nenhum conteúdo e que gostariam de receber as 

mensagens por telefone. 

 

Tabela 6 - Avaliação da população alvo sobre as mensagens. (n=12), Maceió, Alagoas, Brasil, 2020. 

Itens do instrumento 
Alternativas das respostas 

% Respostas da 

população alvo (n=12) 

Avaliação geral da mensagem 

Muito boa 91,67 

Boa 8,33 

Regular 0 

Compreensão das palavras 

utilizadas na mensagem 

Fácil de compreender 91,67 

Às vezes difícil de compreender 8,33 

Não compreensível 0 

Importância do conteúdo da 

mensagem para a sua saúde 

 

Muito importante 100 

Medianamente importante 0 

Nenhuma importância 0 

Gostaria de alterar ou inserir 

termos/palavras nas mensagens 

Sim 8,33 

Não 91,67 

Gostaria de alterar ou inserir 

algum conteúdo das mensagens 

Sim 0 

Não 100 

Gostaria de receber a 

mensagem 

Sim 100 

Não 0 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Sobre acrescentar o termo “doença venérea”, a “Infecções Sexualmente Transmissíveis'' 

(IST) foi acatado na versão final do instrumento, por se entender que o termo é conhecido, 

especialmente em pessoas com baixo nível de escolaridade. O instrumento com as mensagens 

está apresentado em seu formato final, após a validação dos especialistas e da população-alvo 

no Quadro2.  
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Quadro 2– Mensagens validadas por especialistas e população-alvo. 

(continua) 

Tema Mensagem 

1- Apresentação do 

acompanhamento 

telefônico  

Olá, boa tarde. 

Meu nome é Regina, sou a enfermeira que está realizando a atividade de 

educação em saúde a qual a senhora está participando. Eu irei lhe enviar 

mensagens sobre cuidados com a saúde, que envolve seu tratamento, exames 

de rotina e vida sexual. As mensagens serão enviadas uma vez por semana 

durante 02 meses. Gostaria que a senhora confirmasse o recebimento de cada 

mensagem com um ok. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, poderá 

entrar em contato comigo por este Whatsapp® diariamente, de segunda a sexta-

feira das 8 às 17h, ou no nosso próximo encontro. 

2- Adesão ao 

tratamento 

Olá, boa tarde. 

Tomar os seus remédios todos os dias, no mesmo horário, de acordo com a 

receita do médico, ajuda a melhorar a sua saúde e a ter uma vida melhor.  

Converse com a equipe de saúde sobre qualquer dificuldade com os seus 

remédios. Se pensar em desistir do tratamento, converse com os profissionais 

de saúde, e busque apoio dos amigos e familiares. Venha sempre às consultas! 

Siga firme em seu tratamento. 

3- Exames de rotina Olá, boa tarde. 

Você sabia que é importante fazer os exames de rotina solicitados pelo seu 

médico? Portanto, procure fazer seus exames regularmente, pois eles avaliam 

o seu estado de saúde e previnem doenças. Qualquer dúvida que você tiver 

sobre os seus exames, pode procurar orientação com os profissionais da equipe 

de saúde.  

 4- Vivência da 

sexualidade 

Olá, boa tarde. 

A sexualidade é um aspecto essencial da vida do ser humano. Por isso é 

importante o carinho, os beijos e o toque na vida sexual do casal. Você sabia 

que as práticas sexuais de maior risco de transmissão de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) (doença venérea) para a mulher são o sexo vaginal e o 

sexo anal? Por isso é importante se proteger sempre. Aproveite os momentos 

íntimos com o(a) parceiro(a) usando a camisinha feminina ou a masculina em 

todas as relações sexuais. 

5- Comportamento 

sexual 

Olá, boa tarde. 

Você sabia que ter muitos (as) parceiros (as), ou parceiros (as) casuais aumenta 

a chance de contrair Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (doenças 

venéreas)? E estar sob o efeito de álcool ou drogas antes das relações sexuais 

pode dificultar o uso do preservativo e também aumentar a chance de contrair 

essas infecções? Caso isso venha a ocorrer com você, você poderá utilizar 

outras formas de prevenção, procure ajuda da equipe de saúde. Porém, o uso 

do preservativo masculino ou feminino ainda é o melhor método de prevenção 

às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (doenças venéreas).  

6- Diálogo sobre 

saúde sexual 

 

Olá, boa tarde. 

É importante conversar com o (a) parceiro (a)  sobre  saúde sexual. Caso você 

tenha alguma dificuldade, medo ou receio de conversar com seu/sua parceiro 

(a) sobre a sua saúde sexual e a saúde sexual dele (a), você precisa de 

orientação profissional. Nesse caso, é muito importante conversar com a 

enfermeira ou a equipe de saúde da unidade para uma orientação mais 

cuidadosa. Se preferir, pode falar comigo por este Whatsapp® ou em nosso 

próximo encontro. 

7- Diálogo sobre 

prevenção às IST 

Olá, boa tarde. 

Você sabia que é importante conversar e fazer um acordo com o(a)  parceiro(a) 

sobre o método de prevenção que vocês vão utilizar para prevenir as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) (doenças venéreas)? Caso você não esteja 
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Tema Mensagem 

conseguindo fazer esse acordo, procure ajuda da enfermeira ou da equipe de 

saúde, para que juntas encontrem a melhor forma de prevenção, de acordo com 

a sua necessidade. 

8- Finalização do 

acompanhamento 

telefônico 

Olá, boa tarde. 

Obrigada por ter respondido as mensagens até o final, sua participação nesta 

pesquisa foi muito importante. Estamos finalizando o acompanhamento 

telefônico via Whatsapp®, no entanto, você continuará sendo atendida no 

serviço de saúde e poderá solicitar ajuda da equipe de saúde, se necessário. O 

nosso último encontro será no seu retorno dia, contamos com a sua presença. 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

8.2 Resultados - segunda fase 

 

8.2.1 Caracterização das mulheres vivendo com HIV segundo as variáveis sociodemográficas 

e clínicas  

 

Participaram da primeira fase do estudo 216 mulheres, 65 delas descontinuaram, por 

expressar o desejo de abandonar o estudo; por perda ou mudança de número de telefone ou 

perda de seguimento durante o acompanhamento telefônico (quinze dias sem feedback em 

relação à mensagem recebida). A maioria dos casos de desistência ocorreu em relação à 

realização da etapa final da pesquisa. Para minimizar a perda de seguimento, foi ofertada na 

primeira fase da pesquisa o agendamento de alguns serviços disponibilizados pelo SAE, a 

exemplo de odontologia, psicólogos, nutricionista, ginecologia e psiquiatra, de acordo com a 

necessidade e interesse da participante, esse agendamento era na mesma data do retorno da 

participante para a realização da etapa final da pesquisa, e ao final 151 mulheres participaram 

do estudo.   

Das 151 mulheres que participaram do estudo, a maioria (97,4%) era cisgênero, tinha 

idade entre 18 e 58 anos (média 39,1), a maioria (55,6%) se considerava parda, mais de um 

terço (32,5%) das entrevistadas possuíam o ensino fundamental. Quanto à renda, a maioria 

(68,8) se encontrava desempregada, recebendo de uma três salários-mínimos, chama atenção o 

fato de que quase 30% das entrevistadas recebiam menos que um salário-mínimo, valores 

referentes ao Bolsa Família ou o Auxílio Emergencial, este último que estava sendo fornecido 

pelo governo federal em decorrência da pandemia pelo Sars-CoV-2, conforme Tabela 7 

apresentada a seguir.  
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Tabela 7 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo as características sociodemográficas, 

Maceió-AL, 2022, (N=151). 

(continua) 

Variáveis   N                                 % 

Idade    

18-34  59 39,0 

35-44  46 30,5 

>45  46 30,5 

Sexo atribuído ao nascimento   

Feminino  147 97,4 

Masculino  4 2,6 

Cor    

Branca 26  17,2 

Preta 29  19,2 

Parda 84  55,6 

Outros  2  1,4 

Omisso  10  6,6 

Escolaridade (anos)    

Nenhum 4  2,6 

1 a 4 49 32,5 

5 a 9 36  23,8 

10 a 12 53  35,1 

13 ou mais  9  6,0 

Ocupação    

Empregada  35  23,2 

Desempregada  92  60,9 

Trabalha por conta própria 18  11,9 

Outros  6  4,0 

Renda familiar mensal1   

Menos de um salário-mínimo 45 29,8 

 
1 Considerado o salário-mínimo no valor de R$ 1.045,00. 
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Tabela 7 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo as características sociodemográficas, 

Maceió-AL, 2022, (N=151). 

(conclusão) 

 

Variáveis N                                 % 

de 1 a 3 salários-mínimos 104 68,8 

mais de 3 salários-mínimos 1 0,7 

Omisso 1 0,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

8.2.2 Caracterização das mulheres vivendo com HIV segundo as variáveis clínicas  

 

Das 151 mulheres que participaram do estudo, a maioria (71,1%) possuía até 10 anos 

de tratamento, 81 delas (53,6%) estavam com carga viral indetectável nos últimos seis meses. 

Verificou-se que quase um terço (28,5%) das entrevistadas não possuíam este exame dos 

últimos seis meses em seus prontuários, fato relacionado com as faltas das pacientes às 

consultas, assim como ao período prolongado de retorno às consultas e exames em decorrência 

da pandemia pelo Covid-19. Identificou-se que 60 mulheres (39,5%) viveram ou estão vivendo 

em situação de violência, a maioria das entrevistadas não apresentou comorbidades no último 

ano, com exceção da infecção anogenital que foi apresentada pela maioria (56,3%) delas, 

conforme dados distribuídos na tabela 8.   

 
Tabela 8 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo as características clínicas, Maceió-

AL, 2022 (N=151). 

(continua) 

Variáveis N % 

Tempo de tratamento   

até 2 anos 35  23,2 

< 2 até 5 anos 44  29,1 

<5 até 10 anos 36  23,8 

maior que 10 anos 36 23,8 

Carga viral nos últimos seis meses   

Detectável 22 14,6 

Indetectável 81 53,6 

Inexistência de exame válido para o período indicado 43 28,5 
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Tabela 8 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo as características clínicas, Maceió-AL, 

2022 (N=151). 

(continua) 

Variáveis N % 

Carga viral nos últimos seis meses   

Omisso 5 3,3 

Sofre ou sofreu algum tipo de violência   

Sim 60 39,7 

Não 88 58,3 

Não sabe 2 1,3 

Omisso 1 0,7 

Possui Comorbidade   

Sim 71 47,0 

Não 80 53,0 

Teve alguma infecção anogenital no último ano   

Sim  85 56,3 

Não 63 41,7 

Omisso 3 2,0 

Comorbidades N % 

Diabetes Mellitus   

Sim 16 10,6 

Não 135 89,4 

Hipertensão Arterial Sistêmica   

Sim 20 13,2 

Não 131 86,8 

Depressão   

Sim 38 25,2 

Não 113 74,8 

Trigliceridemia   

Sim 6 4,0 

Não 145 96,0 
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Tabela 8 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo as características clínicas, Maceió-AL, 

2022 (N=151). 

(conclusão) 

Variáveis N % 

Trigliceridemia   

Outra   

Sim 16 10,6 

Não 135 89,4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

8.2.3 Caracterização das mulheres vivendo com HIV segundo as variáveis comportamentais 

 

Ao analisar o comportamento preventivo das mulheres em relação à transmissão sexual 

do HIV distribuídos na tabela 9, percebe-se que 134 (88,7%) delas tinham parceiro fixo, 140 

(92,7%) tinham em torno de 1 a 2 parceiros durante o ano, 83 (55%) tinham parceiros 

sorodiscordantes, 138 (91,4%) delas utilizam alguma forma de prevenção da transmissão sexual 

do HIV, a maioria 99 (65,5%) revelou o diagnóstico à sua parceria.  

Enquanto esses dados se revelam como comportamento preventivo para o HIV, 

preocupa o fato de apenas 88 (58,3%) das entrevistadas utilizarem o preservativo de forma 

consistente, uma vez que, das 151 mulheres que vivem com HIV entrevistadas 63 (41,7%)  delas 

não estão se protegendo contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), nem contra 

outras cepas do HIV, além disso, elas podem transmitir a infecção para suas parcerias sexuais, 

uma vez que, a grande maioria (97,4%) delas não conhece a PREP, e 110 (72,8%) delas não 

avalia sua carga viral para ter relação sexual, ou seja não utiliza a carga viral como um método 

de prevenção para a transmissão sexual da infecção, conforme Tabela 9.  

 

Tabela 9–Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo características comportamentais 

Maceió-AL, 2022 (N=151). 

(continua) 

Tipo de parceiro N % 

Fixo 134 88,7 

Casual 17 11,3 

Quantidade de parceiros sexuais no último ano   

1 a 2 140 92,7 



79 
 

Tabela 9–Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo características comportamentais 

Maceió-AL, 2022 (N=151). 

(continua) 

 

Quantidade de parceiros sexuais no último ano N % 

3 a 5 8 5,3 

Acima de 6 3 2,0 

Parceiro soropositivo   

Sim 46 30,5 

Não 83 55,0 

Não sabe 16 10,6 

Omisso 6 4,0 

Se relacionaria sexualmente com alguém que tem HIV   

Sim 69 45,7 

Não 66 43,7 

Talvez 10 6,6 

Não sabe 5 3,3 

Omisso 1 0,7 

Utiliza alguma forma para prevenção da transmissão sexual do HIV   

Sim 138 91,4 

Não 13 8,6 

Sobre a frequência do uso da camisinha ao ter relações sexuais nos últimos 

seis meses 

  

Sempre 88 58,3 

Na maioria das vezes 8 5,3 

Às vezes 19 12,6 

Quase nunca 16 10,6 

Nunca 20 13,2 

Se conhece a camisinha interna (feminina)   

Sim  135 89,4 

Não 14 9,3 

Omisso 2 1,3 
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Tabela 9–Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo características comportamentais 

Maceió-AL, 2022 (N=151). 

(continua) 

Usou a camisinha feminina N % 

Sim 52 34,4 

Não 91 60,3 

Não se aplica 6 4,0 

Omisso 2 1,3 

Se conhece a PREP e PEP   

Sim 51 33,1 

Não 101 66,9 

Se revelou diagnóstico   

Sim 99 65,5 

Não 33 21,9 

Outro 11 7,3 

Omisso                                                                                                                           8             5,3 

Avalia se a carga viral está indetectável 
 

 

Sim 41       27,2 

Não 110           72,8 

Uso da  ProfilaxiaPré-exposição Sexual (PreP) 
 

 

Sim 4 2,6 

Não 147 97,4 

Retira o pênis antes da ejaculação 
 

 

Sim 7 4,6 

Não 144 95,4 

Evita sexo anal 
 

 

Sim 10 6,6 

Não 141 93,4 

Evita sexo vaginal 
 

 

Sim 0 0,0 

Não 151 100,0 
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Tabela 9–Distribuição das mulheres vivendo com HIV segundo características comportamentais 

Maceió-AL, 2022 (N=151). 

(conclusão) 

Evita sexo oral 
 

 

Sim 12 7,9 

Não 139 92,1 

Outra 
 

 

Sim 2 1,3 

Não 149 98,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

8.2.4 Adesão ao tratamento das mulheres vivendo com HIV segundo os itens CEAT – VIH 

antes e após intervenção educativa  

 

De acordo com os resultados distribuídos na tabela 10, o estudo apontou que houve 

aumento dos acertos na maioria (53%) dos itens, após as intervenções, em especial o item 11, 

no qual 66,2% das participantes responderam que sempre fazem uso da medicação todos os 

dias no mesmo horário, e esse índice passou para 82,8% após as intervenções, assim como o 

item 13, no qual 57,0% das participantes referiram estarem satisfeitas em relação ao tratamento, 

e esse índice passou para 76,2% após as intervenções. 

No entanto, chama a atenção um dado contraditório, o item 15, sobre o tempo que se 

perde ao tomar a medicação, apresentou  o maior decréscimo após a intervenção, nele 77,5% 

das participantes inicialmente responderam que não perdiam nada de tempo para tomar as 

medicações, e após receberem as intervenções esse valor caiu para 44,4%, seguido da questão 

12, onde 86,8% das mulheres responderam que quando os resultados dos exames são bons, seu 

médico costuma utilizá-los para lhe dar ânimo e motivação para seguir o tratamento, e, no 

entanto, após as intervenções, esse valor caiu para 62,3 %. As diferenças encontradas nos itens 

supracitados apresentaram alteração estatisticamente significativa (p<00,5) após as 

intervenções. 
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Tabela 10– Adesão ao tratamento das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo os itens CEAT – VIH de acordo com o 

item de maior frequência Maceió-AL 2022 (N=151). 

  Antes Depois   

 Acerto Erros Acerto Erros   

  N(%) N(%) N(%) N(%) P-valor¹ 

1.Deixou de tomar medicação alguma vez? 97(64,2) 54(35,8) 109(72,2) 42(27,8) 0,105 

2.Se alguma vez se sentiu melhor, deixou de tomar sua medicação? 133(88,1) 18(11,9) 138(91,4) 13(8,6) 0,424 

3.Se alguma vez depois de tomar sua medicação sentiu-se pior, deixou de tomá-la? 131(86,8) 20(13,2) 133(88,1) 18(11,9) 0,855 

4.Se alguma vez se sentiu triste ou deprimido, deixou de tomar sua medicação? 136(90,1) 15(9,9) 135(89,4) 16(10,6) 1,000 

5.Como é a relação que mantém com o seu médico? 134(88,7) 17(11,3) 128(84,8) 23(15,2) 0,361 

6.Quanto você se esforça para seguir o tratamento? 11(7,3) 140(92,7) 2(1,3) 149(98,7) 0,022 

7.Quanta informação você tem sobre os medicamentos que toma para o HIV? 39(25,8) 112(74,2) 38(25,2) 113(74,8) 1,000 

8.Quanto benefício pode lhe trazer o uso destes medicamentos? 129(85,4) 22(14,6) 124(82,1) 27(17,9) 0,551 

9.Considera que sua saúde melhorou quando começou a tomar medicamentos para o HIV? 93(61,6) 58(38,4) 108(71,5) 43(28,5) 0,064 

10.Até que ponto se sente capaz de seguir com o tratamento? 127(84,1) 24(15,9) 107(70,9) 44(29,1) 0,008 

11.Normalmente está acostumado tomar a medicação na hora certa? 100(66,2) 51(33,8) 125(82,8) 26(17,2) 0,001 

12.Quando os resultados dos exames são bons, seu médico costuma motivá-lo? 131(86,8) 20(13,2) 94(62,3) 57(37,7) 0,000 

13.Como sente-se em geral com o tratamento desde que começou a tomar seus remédios? 86(57,0) 65(43,0) 115(76,2) 36(23,8) 0,000 

14.Como avalia a intensidade dos efeitos colaterais dos medicamentos para HIV? 78(51,7) 73(48,3) 92(60,9) 59(39,1) 0,126 

15.Quanto tempo acredita que perde ocupando-se em tomar seus remédios? 117(77,5) 34(22,5) 67(44,4) 84(55,6) 0,000 

16.Que avaliação tem de si mesmo com relação a tomada dos remédios para HIV? 106(70,2) 45(29,8) 114(75,5) 37(24,5) 0,322 

17.Quanta dificuldade tem para tomar a medicação? 116(76,8) 35(23,2) 119(78,8) 32(21,2) 0,766 

Fonte: Elaborado pela autora 

¹ Teste Qui-Quadrado de McNemar, ao nível de significância de 5%. 
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8.2.5 Conhecimento das mulheres vivendo com HIV sobre risco de transmissão sexual do HIV 

antes e após intervenção 

 

Ao analisar a tabela 11, percebe-se que houve aumento dos acertos em todos os itens 

avaliados após as intervenções. Na maioria (78,5%) dos itens houve associação (p<0,005) com 

a alteração do conhecimento das participantes após receberam a intervenção. Os maiores 

percentuais de acertos (>25%) ocorreram nos itens 12 (quanto ao risco do casal que tem HIV 

se contaminar entre si) que passou de 93 para 132 acertos (p=0,0001), e o item 14 (quanto ao 

risco de se contaminar usando a profilaxia pré-exposição (PrEP), que passou de 10 para 49 

acertos (p=0,00098). Por outro lado, três itens apresentaram um baixo desempenho após as 

intervenções, dois deles já estavam altos antes da intervenção, porém, o item 10 oferece 

preocupação, uma vez que sete (4,6%) das entrevistadas afirmam que não conhecer a sorologia 

do parceiro oferece risco de transmissão do vírus, e esse valor passou para 15 (9,9%) após as 

intervenções.  
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Tabela 11 –Análise do conhecimento das mulheres vivendo com HIV sobre risco de transmissão sexual do HIV, antes e pós intervenção, Maceió-AL, 2022 

(N=151). 

(continua) 

 Antes N (%)  Depois N (%) p-valor 

Acertos Erros Omisso Acertos Erros  

1. A prática de sexo vaginal sem camisinha apresenta 

risco de transmissão do HIV. 
130(86,1%) 21(13,9%) - 136(90,1%) 15(9,9%) 0,3536 

2. A prática de sexo anal sem camisinha apresenta 

risco de transmissão do HIV. 
131(86,8%) 20(13,2%) - 137(90,7%) 14(9,3%) 0,1675 

3. A prática de sexo oral (boca no pênis) apresenta 

risco de transmissão do HIV. 
35(23,2%) 113(74,8%) 3(2,0%) 46(30,5%) 105(69,5%) 0,0001 

4. A prática de sexo oral (boca na vagina) apresenta 

risco de transmissão do HIV. 
23(15,2%) 127(84,1%) 1(0,7%) 50(33,1%) 101(66,9%) 0,0000 

5. Usar a camisinha em todas as relações sexuais, 

mesmo assim, ainda existe risco de transmissão do 

HIV. 

39(25,8%) 109(72,2) 3(2,0%) 58(38,4%) 93(61,6%) 0,0192 

6. A presença de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) (doença venérea) apresenta 

risco de transmissão do HIV nas relações sexuais 

sem camisinha. 

10(6,6%) 140(92,7%) 1(0,7%) 16(10,6%) 135(89,4%) 0,0006 

7. Se a quantidade de vírus no organismo estiver 

muito baixa (carga viral indetectável), existe risco 

de transmissão do HIV. 

28(18,5%) 122(80,8%) 1(0,7%) 49(32,5%) 102(67,5%) 0,0002 

8. Se uma pessoa estiver fazendo o tratamento com os 

medicamentos (antirretrovirais) recomendados 

existe risco de transmissão do HIV. 

39(25,8%) 112(74,2%) - 70(46,4%) 81(53,6%) 
 

0,0000 

9. Ter relação sexual sob efeito de álcool ou droga 

apresenta risco de transmissão do HIV. 
6(4,0%) 145(96,0%) - 31(20,5%) 120(79,5%) 

 

0,0004 

10. Não saber se o/a parceiro(a) tem HIV apresenta 

risco de transmissão do vírus. 
7(4,6%) 143(94,7%) 1(0,7%) 15(9,9%) 136(90,1%) 0,2320 

11. Retirar o pênis antes da ejaculação (gozar fora) 

apresenta risco de transmissão do HIV. 
84(55,6%) 67(44,4%) - 88(58,3%) 63(41,7%) 0,0080 
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Tabela 11 –Análise do conhecimento das mulheres vivendo com HIV sobre risco de transmissão sexual do HIV, antes e pós intervenção, Maceió-AL, 2022 

(N=151). 

(conclusão) 

 

12. Quando o casal (ambos os/as parceiros/parceiras) 

têm HIV, e têm relações sexuais sem camisinha, 

essa atitude apresenta risco de transmissão do HIV. 

93(61,6%) 56(37,1%) 2(1,3%) 132(87,4%) 19(12,6%) 0,0001 

13. Existe risco de transmitir o HIV quando o/a 

parceiro(a) que não tem HIV usa a profilaxia pós-

exposição (PEP) após uma relação sexual que 

oferece risco de transmissão do HIV. 

11(7,3%) 140(92,7) - 40(26,5%) 111(73,5%) 0,0043 

14. Existe risco de transmitir o HIV quando o/a 

parceiro(a) que não tem HIV usa a profilaxia pré-

exposição (PrEP) antes de uma relação sexual que 

oferece risco de transmissão do HIV. 

10(6,6%) 141(93,4%) - 49(32,5%) 102(67,5%) 0,0009 

Fonte: Elaborado pela autora. Foi utilizado o teste Qui-Quadrado de McNemar. 
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8.2.6 Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção segundo o 

Modelo de Crenças em Saúde (MCS) segundo as variáveis do domínio I: Susceptibilidade 

percebida quanto ao risco de contrair o HIV 

 

Ao analisar a tabela 12, percebe-se que houve aumento na maioria (75%) dos itens 

avaliados após as intervenções. Por outro lado, desperta a atenção o item 2, pois, apesar de ser 

estatisticamente significante (p=0,0456) apresentou diminuição após as intervenções, quase 

metade (49,0%) da população respondeu que dialogava com suas parcerias antes da 

intervenção, no entanto posterior à intervenção esse índice diminuiu para 40,4%. O item 8 

também chama a atenção, no qual das 151 entrevistadas, 19 inicialmente afirmaram que viviam 

na condição de violência com suas parcerias, e após a intervenção esse item passou para 23 

mulheres. E mesmo não apresentando significância estatística (p=0,1302), esse item aponta 

para o risco para contrair novas cepas do HIV e outras IST que estas mulheres estão expostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Tabela 12 - Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as variáveis do domínio I: Susceptibilidade percebida quanto 

ao risco de contrair o HIV. Maceió-AL 2022 (N=151). 

 Antes N (%) Depois N (%) p-valor 

 Sim Não Omisso Sim Não  

1. Você toma os seus remédios seguindo a prescrição 

médica. 
134(88,7%) 17(11,3%) - 135(89,4%) 16(10,6%) 0,4421 

2. Você e seu/sua parceiro(a) conversam e decidem juntos 

sobre o melhor método de prevenção sexual do HIV 

para o casal. 

75(49,7%) 74(49,0%) 2(1,3%) 61(40,4%) 90(59,6%) 0,0456 

3. Você recebe/recebeu informações a respeito da 

transmissão sexual do HIV pela equipe de saúde no 

SAE. 

77(51,0%) 73(48,3%) 1(0,7%) 85(56,3%) 66(43,7%) 0,3257 

4. Você tem/teve parceiros (as) ocasionais (sem 

compromisso) no último ano. 
113(74,8%) 37(24,5%) 1(0,7%) 123(81,5%) 28(18,5%) 0,0250 

5. Você tem ou já teve relação sexual com alguém que tem 

HIV e não faz o tratamento. 
20(13,2%) 127(84,1%) 4(2,6%) 32(21,2%) 119(78,8%) 0,1321 

6. Você e/ou seu/sua parceiro(a) ingere(m) bebida 

alcoólica antes da relação sexual. 
51(33,8%) 96(63,6%) 4(2,6%) 59(39,1%) 92(60,9%) 0,0854 

7. Você e/ou seu/sua parceiro(a) usa(m) drogas (maconha, 

cocaína ou outras), antes das relações sexuais. 
15(9,9%) 135(89,4%) 1(0,7%) 11(7,3%) 140(92,7%) 0,6551 

8. Você sofre algum tipo de violência por seu/sua 

parceiro(a). 
19(12,6%) 131(86,8%) 1(0,7%) 23(15,2%) 128(84,8%) 0,1302 

Fonte: Elaborado pela autora. Utilizado o teste Qui-Quadrado de McNemar. 



88 
 

8.2.7- Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as 

variáveis do domínio II: Severidade percebida quanto à soropositividade ao HIV.  

 

Ao analisar os dados da Tabela 13, percebe-se que houve aumento dos acertos dos itens 

em 6 dos 7 após as intervenções. Além disso, todos os itens já apresentavam um alto (+90%) 

grau de acertos anteriormente à intervenção. No entanto, a associação (p<0,05) não foi 

estatisticamente significante. 
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Tabela 13 - Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as variáveis do domínio II: Severidade percebida quanto à 

soropositividade ao HIV. Maceió-AL2020 (N=151). 

 Antes N (%) Depois N (%) p-valor 

Concordo Discordo Omisso Concordo Discordo  

1. Pessoas com HIV que não fazem o tratamento com medicamentos de 

acordo com a recomendação médica podem desenvolver a Aids. 
143(94,7%) 8(5,3%) - 148(98,0%) 3(2,0%) 0,2077 

2. Pessoas com HIV que têm relação sexual sem proteção com uma 

pessoa que tem HIV podem se contaminar com outros tipos de vírus 

(ou aumentar a carga viral do HIV) e piorar a situação de saúde. 

137(90,7%) 14(9,3%) - 147(97,4%) 4(2,6%) 0,1490 

3. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) (doença venérea) 

aumentam as chances de uma pessoa que tem HIV piorar a sua saúde. 
141(93,4%) 10(6,6%) - 145(96,0%) 6(4,0%) 0,1718 

4. Pessoas que têm HIV e não conhecem todas as opções de cuidado e 

proteção à saúde tem mais chances de ter complicações. 
145(96,0%) 5(3,3%) 1(0,7%) 146(96,7%) 5(3,3%) 0,7165 

5. Pessoas que têm HIV tem medo de desenvolver a Aids. 144(95,4%) 7(4,6%) - 139(92,1%) 12(7,9%) 0,0540 

6. Pessoas que têm HIV sentem medo de adquirir alguma Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST) 
142(94,0%) 8(5,3%) 1(0,7%) 146(96,7%) 5(3,3%) 0,3916 

7. Pessoas que têm HIV sentem medo de adquirir outro tipo de vírus 

HIV (cepa) do(a) parceiro(a).  
137(90,7%) 14(9,3%) - 142(94,0%) 9(6,0%) 0,6198 

Fonte: Elaborado pela autora.
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8.2.8 Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção segundo o 

Modelo de Crenças em Saúde (MCS) segundo as variáveis do domínio III: Barreiras percebidas 

quanto ao comportamento preventivo.  

 

Na tabela 14, percebe-se que, dos 11 itens analisados, em cinco deles (45,5%) houve 

aumento dos acertos posteriormente à intervenção. O item 10 apresentou associação (p<0,05) 

entre a percepção da MVHIV quanto às barreiras para um comportamento preventivo para o 

HIV após as intervenções, uma vez que das 151 entrevistadas, 48 delas revelou que tinha dúvida 

em relação às opções de prevenção ao HIV, e esse valor aumentou para 53. Chama a atenção 

nessa análise os itens 3 e 7, os quais mostram que a maioria (>75%) das entrevistadas refere 

que sua parceria não gosta de usar o preservativo, e pedir para usá-lo parece um insulto. Assim 

como os itens 1 e 6, nos quais quase metade (45%) das entrevistadas respondem que têm 

dificuldade de conversar com suas parcerias sobre proteção sexual, mas que, por confiarem 

nelas, não usam o preservativo. Não houve associação estatisticamente significativa dos acertos 

após as intervenções.   
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Tabela 14 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as variáveis do domínio III: Barreiras percebidas quanto ao 

comportamento preventivo. Maceió-AL2020 (N=151). 

 

 
Antes N(%) Depois N(%) 

p-valor 
Sim Não Omisso Sim Não 

1. Eu não uso camisinha porque confio em meu/minha 

parceiro(a). 
69(45,7%) 82(54,3%) - 72(47,7) 79(52,3%) 0,6258 

2. A camisinha diminui o prazer durante a relação sexual. 60(39,7%) 90(59,6%) 1(0,7%) 62(41,1%) 89(58,9%) 0,1237 

3. Meu/minha parceiro(a) não gosta de usar camisinha. 113(74,8%) 38(25,2%) - 114(75,5%) 37(24,5%) 0,4238 

4. Quando eu faço uso de bebida alcoólica antes das relações 

sexuais, eu deixo de usar a camisinha. 
31(20,5%) 118(78,1%) 2(1,3%) 29(19,2%) 122(80,8%) 0,8626 

5. Meu parceiro/a usa bebida alcoólica e isso dificulta o uso da 

camisinha. 
44(29,1%) 105(69,5%) 2(1,3%) 41(27,2%) 110(72,8%) 0,5441 

6. Tenho dificuldade de conversar com meu/minha parceiro(a) 

sobre proteção sexual. 
69(45,7%) 82(54,3%) - 65(43,0%) 86(57,0%) 0,2117 

7. Usar um preservativo parece um insulto a meu/minha 

parceiro(a). 
76(50,3%) 75(49,7%) - 68(45,0%) 83(55,0%) 0,0781 

8. Eu tenho dificuldade para conseguir orientações dos 

profissionais de saúde sobre meu tratamento. 
44(29,1%) 104(68,9%) 3(2,0%) 43(28,5%) 108(71,5%) 0,6822 

9. Eu tenho dificuldade para tomar os remédios. 34(22,5%) 115(76,2%) 2(1,3%) 31(20,5%) 120(79,5%) 0,5545 

10. Eu tenho dúvidas em relação às opções de prevenção ao HIV. 48(31,8%) 101(66,9%) 2(1,3%) 53(35,1%) 98(64,9%) 0,0009 

11. Eu me sinto desmotivada para seguir meu tratamento porque 

sou discriminada por ter HIV. 
40(26,5%) 109(72,2%) 2(1,3%) 46(30,5%) 105(69,5%) 0,1372 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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8.2.9 Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as 

variáveis do domínio IV: Benefícios percebidos quanto ao comportamento preventivo.  

 

Ao analisar a tabela 15, percebe-se que houve um alto nível de acertos na maioria 

(>70%) dos itens antes das intervenções. E mesmo não havendo aumento dos acertos após as 

intervenções, o estudo apontou que as entrevistadas percebem que ter comportamentos 

preventivos em relação ao HIV traz benefícios a sua saúde. A exemplo do item 1, em que a 

maioria (96,0%) das participantes revelou que compensa usar a camisinha em todas as relações 

sexuais para evitar novas contaminações com o HIV e outras Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), índice que se manteve após as intervenções, com valor de p=0,0374. Em 

seguida o item 2, neste a maioria das participantes (88,7%) apontou que é importante contar a 

sua parceria que tem HIV, índice que reduziu depois da intervenção, porém, se manteve na 

maioria (80,1%), com valor de p= 0,0126.  
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Tabela 15 – Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as variáveis do domínio IV: Benefícios percebidos quanto ao 

comportamento preventivo. Maceió-AL2020 (N=151). 

 Antes N(%) Depois N(%) 
p-valor 

 Concordo Discordo Concordo Discordo 

1. Vale a pena usar camisinha em todas as relações sexuais, e 

utilizar todas as medidas de proteção para evitar novas 

contaminações com o HIV e outras Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) (doença venérea). 

145(96,0%) 6(4,0%) 145(96,0%) 6(4,0%) 0,0374 

2. Deixar de ter relações sexuais com seu/sua parceiro(a) porque 

não tem o preservativo naquele momento é uma atitude 

preventiva para o HIV. 

137(90,7%) 14(9,3%) 128(84,8%) 23(15,2%) 0,0663 

3. É importante contar ao/a parceiro(a) que tem HIV, para que 

ele/ela possa se proteger. 
134(88,7%) 17(11,3%) 121(80,1%) 30(19,9%) 0,0126 

4. Romper (terminar) um relacionamento com seu/sua parceiro 

(a) que tem HIV e não faz o tratamento é uma atitude 

preventiva para sua saúde. 

112(74,2%) 39(25,8%) 112(74,2%) 39(25,8%) 0,3272 

5. Vale a pena diminuir o número de parceiros(as) sexuais para 

diminuir o risco para o HIV e as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). 

136(90,1%) 15(9,9%) 133(88,1%) 18(11,9%) 0,0839 

6. Vale a pena seguir o tratamento e todas as orientações 

recomendadas para manter boa saúde e não transmitir o HIV. 
148(98,0%) 3(2,0%) 150(99,3%) 1(0,7%) 0,6065 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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8.2.10 Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as 

variáveis do domínio V: Motivação para o comportamento preventivo. 

 

Ao analisar a tabela 16, percebe-se que foi alto (>86%) o nível de acertos dos itens 

anterior às intervenções, apesar de não haver aumentos do número de acertos dos itens após as 

intervenções, e de não haver associação (p<0,05) entre o antes e o depois.  

 

Tabela 16 – - Distribuição das mulheres vivendo com HIV antes e depois da intervenção, segundo as 

variáveis do domínio V: Motivação para o comportamento preventivo. Maceió-AL2022 (N=151). 

 

 Antes N(%) Depois N(%) p-

valor Concordo Discordo Concordo Discordo 

1. Tomar os remédios de acordo 

com a prescrição diminui a 

chance de ter Aids.  
148(98,0%) 3(2,0%) 151(100%) - 0,1573 

2. Ter relações sexuais protegidas 

evita novas contaminações com 

HIV e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) (doença 

venérea). 

147(97,4%) 4(2,6%) 151(100%) - 0,3679 

3.  Buscar orientações dos 

profissionais de saúde aumenta 

o meu conhecimento sobre os 

cuidados com minha saúde e 

prevenção ao HIV. 

149(98,7%) 2(1,3%) 149(98,7%) 2(1,3%) 0,5637 

4. Conversar com meu/minha 

parceiro(a) sobre como se 

proteger diminui a chance de ter 

relações sexuais desprotegidas. 

135(89,4%) 16(10,6%) 130(86,1%) 21(13,9%) 0,1519 

5. Seguir o tratamento com todas 

as orientações me faz ter uma 

vida saudável, sem infecções. 
147(97,4%) 4(2,6%) 151(100%) - 0,2231 

Fonte: Elaborado pela autora 
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9 DISCUSSÃO 

 

9.1 Construção e validação das mensagens educativas  

 

Esse estudo avaliou a efetividade de uma intervenção educativa em grupo e por telefone 

com mulheres vivendo com HIV/aids, relativa ao conhecimento sobre a prevenção da 

transmissão sexual do HIV segundo o modelo de crenças em saúde. Para a realização dessa 

investigação foi necessário construir e validar mensagens educativas para serem enviadas às 

MVHIV. 

A construção e validação de mensagens educativas sobre conhecimento e prevenção da 

transmissão sexual do HIV entre mulheres soropositivas, com as devidas observações das 

peculiaridades culturais e idiomáticas, são uma importante contribuição para a promoção da 

saúde de mulheres que vivem com o HIV no Brasil. Neste estudo, as mensagens elaboradas e 

validadas contemplaram aspectos relacionados à adesão ao tratamento antirretroviral e 

realização de exames de rotina como parte do processo de acompanhamento clínico-

ambulatorial, vivência da sexualidade, informações sobre comportamento sexual e diálogo com 

a parceria afetivo/sexual sobre saúde e prevenção de IST.  

Neste sentido, estudo internacional mostra que o envio de mensagens à PVHIV é 

bastante promissor para reforçar as ações de promoção à saúde, como a adesão a TARV (CELE, 

ARCHARY, 2019).  Uma revisão identificou que as mensagens de texto enviadas por meio de 

aparelhos celulares são eficazes na melhoria da adesão ao tratamento entre PVHIV (FINITSIS; 

PELLOWSKI; JOHNSON, 2014). Resultados corroborados por uma metanálise (ROOKS-

PECK et al., 2019) e revisões sistemáticas (GLASNER et al., 2020), mostraram que essas 

estratégias devem ser personalizadas para que instiguem interação entre o profissional de saúde 

e o indivíduo que a recebe (ROOKS-PECK et al., 2019). Além disso, diversos estudos têm 

relatado este tipo de estratégia para adesão a tratamento, manejo e prevenção de diversas 

doenças (OWOLABI; GOON; AJAYI, 2020; D'ARCEY et al., 2020; KABWAMA et al., 

2019). 

No nosso estudo, 85,2% dos experts concordaram que as mensagens são claras, 

e 91,67% das mulheres (população-alvo) afirmaram que as mensagens são fáceis de entender, 

sob o mesmo ponto de vista de resultados de estudos internacionais que destacam a clareza e a 

adequação linguística como um fator essencial para que os participantes se sintam confortáveis 

ao receber e ler as mensagens (CELE; ARCHARY, 2019). 
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Ademais, as mensagens foram elaboradas exclusivamente para mulheres, considerando 

sua dificuldade de negociar comportamentos sexuais seguros com o parceiro, questão relevante 

na abordagem da promoção da saúde, pois muitas mulheres sofrem violência de gênero 

perpetrada pelo parceiro íntimo em decorrência da soropositividade ao HIV (ONONO et al., 

2020). É vasta a produção científica internacional sobre violência praticada contra mulheres 

que vivem com HIV. Esta condição as coloca em desvantagem na negociação do uso de 

métodos de prevenção (ARTZ; KLAZINGA; MÜLLER, 2020; TENKORANG; ASAMOAH-

BOAHENG; OWUSU, 2020). Uma revisão sistemática com metanálise indicou a necessidade 

de intervenções específicas voltadas para essas mulheres em decorrência de sua vulnerabilidade 

desproporcional (TENKORANG; ASAMOAH-BOAHENG; OWUSU, 2020).  

De fato, as mensagens elaboradas neste estudo englobam aspectos sobre a necessidade 

de dialogar com o parceiro sobre saúde sexual e indicam, ainda, que elas podem procurar auxílio 

de um profissional de saúde caso tenham dificuldades em estabelecer o diálogo. Neste sentido, 

as mensagens podem ampliar a percepção da mulher quanto ao risco de viver no contexto da 

violência, despertando nessa população a necessidade de mudanças comportamentais, 

conforme o que preconiza o MCS (ROSENSTOCK, 1974a; BECKER, 1974; SIRAJ et al., 

2019). 

Os experts e a população-alvo ainda consideram todas as mensagens como relevantes 

ou muito relevantes, o que aponta a consistência das mensagens para serem usadas em 

intervenções. Estas considerações estão de acordo com as orientações presentes no Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (PCDT), que 

ressalta a necessidade de fornecimento de informações adequadas às PVHIV para facilitar a 

adesão ao tratamento (BRASIL, 2018). 

 

9.2 Caracterização das mulheres vivendo com HIV segundo as variáveis 

sociodemográficas e clínicas  

 

Julgou-se importante ressaltar o perfil sociodemográfico das entrevistadas deste estudo, 

uma vez que essa população apresentou importantes vulnerabilidades. Trata-se de MVHIV em 

sua maioria (97,4%) cisgênero, 71,1% delas possuía até 10 anos de tratamento, com idade entre 

18 e 58 anos (média 39,1), 55,6% delas se considerava parda, com baixa escolaridade (58,9%), 

desempregada (60,9%) e um terço (30%) delas vivendo com renda familiar abaixo do salário 

mínimo. Do total, 53,6% das participantes apresentou carga viral indetectável nos últimos 06 

meses, e a maioria (56,3%) apresentou infecção anogenital. 
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Estudos com pessoas vivendo com HIV apontam que condições socioeconômicas 

precárias e baixa escolaridade podem interferir na adesão à TARV, e na compreensão das 

orientações e informações recebidas sobre saúde e sexualidade dessa população (CÂNDIDO et 

al., 2021; AGUIAR; LEAL; MARQUES, 2020), e para minimizar esse problema, devem ser 

implementadas intervenções multiprofissionais que considerem a individualidade das mulheres 

atendidas pelo serviço de saúde (CÂNDIDO et al., 2021).  

Para minimizar o impacto das vulnerabilidades identificadas na população do estudo, as 

intervenções educativas aplicadas foram elaboradas considerando a problemática enfrentada 

por essa população, ou seja, voltadas especificamente para MVHIV independentemente do 

nível de escolaridade e das condições socioeconômicas a que essa população se encontrava.  

Em um estudo transversal realizado com MVHIV no Pará, também apontou 

vulnerabilidades daquela população. A maioria (63,0%) das entrevistadas tinha baixa 

escolaridade, estavam desempregadas (69,8%) e apenas 53,5% tinham carga viral indetectável 

(CÂNDIDO et al., 2021). Em outro estudo realizado com 140 MVHIV, nos cinco serviços de 

atendimento especializado (SAE) em HIV/aids de um município do Estado de São Paulo, 

apontou que 73,6% das entrevistadas possuíam menos de 11 anos de estudo, no entanto, 

diferente da pesquisa atual, metade das participantes (50%) se autodeclararam brancas e 77,1% 

possuíam carga viral indetectável (SILVA et al., 2019). 

Em um outro estudo realizado na Etiópia Ocidental com MVHIV, associou a 

escolaridade ao conhecimento, uma vez que as participantes que possuíam o ensino 

fundamental ou o ensino médio tinham três vezes mais possibilidade de ter conhecimento sobre 

a transmissão vertical do HIV, do que aquelas participantes que não possuíam a educação 

formal. Além disso, possuem mais acesso aos meios de comunicação e tecnologias atuais, o 

que fornece informações e um impacto positivo na propagação dos conhecimentos (BALIS et 

al., 2022). 

O estudo apontou 60,9% de desemprego entre as MVHIV. Em um estudo correlacional 

com MVHIV nos Estados Unidos comparou um grupo de mulheres que tinham emprego com 

um grupo de mulheres desempregadas, e ter emprego foi associado com melhor qualidade de 

vida, menor uso de tabaco e substâncias, melhor saúde física, psicológica e cognitiva, melhor 

adesão às consultas e aos antirretrovirais, supressão viral do HIV e menos sintomatologia 

depressiva, estresse e ansiedade  (WISE et al., 2022). 

Em relação às comorbidades, a maioria (56,3%) das entrevistadas apresentaram 

infecção anogenital no último ano. Por ser um dado expressivo, é pertinente mostrar que um 

estudo recente realizado nos Estados Unidos evidenciou que as MVHIV possuem uma 



98 
 

prevalência de 27% para possuírem lesões intraepiteliais escamosas de alto grau do ânus 

(STIER et al., 2020). Ressalta-se a importância das ações interventivas para a promoção da 

saúde e prevenção IST. 

De acordo com os dados encontrados, 39,5% das mulheres, participantes da pesquisa, 

vivem ou estão vivendo em situações de violência. Esses dados são superiores à média mundial 

entre as mulheres em geral, que seria em torno de 35%, no entanto em algumas regiões, as 

mulheres que sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo têm 1,5 vezes mais chance 

de adquirir o HIV do que as mulheres que não sofreram tal violência (UNAIDS, 2021b). 

Estudo internacional mostra que na África as mulheres que possuem HIV são mais 

propensas a sofrer violência por parceiro íntimo do que as que não possuem HIV. A violência 

nessas circunstâncias pode interferir na busca de atendimento e do tratamento, dificultando 

também a divulgação do seu diagnóstico (MESKELE; KHUZWAYO; TAYLOR, 2019). 

 

9.3 Caracterização das mulheres vivendo com HIV segundo as variáveis comportamentais 

            

Ao analisar as variáveis comportamentais nesse estudo, percebe-se que das 151 

mulheres entrevistadas, a maioria 134 (88,7%) tinha parceiro fixo, resultado que vai ao encontro 

de outro estudo realizado com MVHIV, que mostrou resultado semelhante: 75,7% das 

entrevistadas tinham apenas um parceiro sexual (CÂNDIDO et al., 2021). Outro estudo 

realizado com MVHIV apontou que 77,0% das mulheres tinham apenas um parceiro (SILVA 

et al., 2019). Esses dados refletem um comportamento preventivo para o HIV, no entanto, 

estudos apontam que o aumento da infecção pelo HIV entre as mulheres tem associação com 

ter parceiros fixos, por elas confiarem no parceiro (GONÇALVES et al., 2020). Estudo 

realizado na Nigéria mostra que nos relacionamentos fixos a dependência econômica do 

parceiro implica respeitar suas decisões para garantir a estabilidade conjugal (IMO et al., 

2022).  

O diagnóstico do HIV é carregado de estigmas, e traz consigo incertezas, insegurança e 

grande impacto na vida das mulheres, e a ocultação do diagnóstico se torna decisão habitual 

nessa população (SOUZA et al., 2019). No entanto, o estudo mostrou que 65,5% das mulheres 

revelaram o seu diagnóstico para sua parceria sexual, fato relevante na prevenção do HIV. Da 

mesma forma, em outro estudo, 94,2% das mulheres divulgaram seu status HIV positivo 

(BALIS et al., 2022).   

A revelação do diagnóstico à parceria sexual constitui fator importante para a prevenção, 

especialmente porque favorece o diálogo sobre métodos de proteção sexual e evita a 
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transmissão da infecção, em especial aos casais sorodiscordantes. Neste estudo, 55% das 

participantes tinham parceiros sorodiscordantes. Em outro estudo com PVHIV constatou-se que 

72% dos entrevistados possuíam parcerias sorodiscordantes, e isso foi associado ao uso 

consistente do preservativo (ANTONINI et al., 2022). Por outro lado, um estudo em Patna, na 

Índia, com MVHIV, mostrou que 86,8% delas tinham parceiros HIV positivo (SAGAR et al., 

2021). 

No que se refere aos métodos de prevenção, o estudo mostrou que 91,4% das mulheres 

utilizam alguma forma de prevenção, no entanto apenas 58,3% delas utilizam o preservativo de 

forma consistente, a grande maioria (93,4% e 92,7%, respectivamente) não conhece a função 

da PREP e PEP, e 72,8% delas não avalia sua carga viral para ter relação sexual. Esses dados 

denunciam uma população em risco tanto para transmitir o HIV, quanto para se contaminar 

com outras cepas do vírus e outras IST. 

A não utilização da carga viral como um método de prevenção à transmissão sexual do 

HIV aponta para a falta de conhecimento da população investigada sobre esse método de 

prevenção. Estudo com PVHIV relaciona esse desconhecimento ao reflexo de uma população 

que não tem acesso às informações de saúde adequadas. Além disso, o estudo associou o 

desconhecimento de que a carga viral indetectável reduz o risco de transmissão do HIV ao uso 

inconsistente do preservativo (SOUSA et ali., 2021) 

Essa realidade é vivenciada pelo Brasil e por outros países e regiões. Em um estudo 

transversal realizado em Atlanta com MVHIV mostrou que 53% delas referiram o uso 

inconsistente do preservativo (GURSAHANEY et al., 2019). Um estudo transversal realizado 

com MVHIV no Pará identificou que 46,7% das entrevistadas usam o preservativo de forma 

inconsistente (CANDIDO et al., 2021). Em um estudo realizado no Sul da Etiópia com pessoas 

vivendo com HIV, sendo 52,4% do sexo feminino, os participantes relataram a prática de sexo 

desprotegido em 40,9% da população do estudo (ANORE; MENGISTIE; GELTORE, 2021).  

São muitos os fatores que interferem na utilização do preservativo pelas mulheres, em 

especial o preservativo masculino, e um deles é a falta de diálogo sobre proteção sexual com o 

parceiro. Um estudo com MVHIV revelou que 59% das mulheres que faziam uso consistente 

do preservativo referiu dialogar com o parceiro sobre proteção sexual. Além disso, o uso 

inconsistente do preservativo foi associado ao consumo de álcool e outras drogas antes das 

relações sexuais (SILVA et al., 2019). 

 Percebe-se a necessidade de mais estratégias de promoção da saúde e prevenção do 

HIV/aids para essa população. É importante capacitar as mulheres soropositivas a discutirem 

acerca do uso correto e consistente do preservativo com seus parceiros sexuais, para assim, 
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prevenir possível transmissão da infecção e novas contaminações (GURSAHANEY et al., 

2019).  

Uma possível alternativa para promover saúde a essa população seria o uso do 

preservativo feminino. Por outro lado, o estudo apontou que 9,3% das mulheres não conheciam 

a camisinha feminina e 60,3% referem que conhecem, mas não usam.  Estratégias direcionadas 

a motivar a utilização desse preservativo devem ser implementadas nas instituições de saúde 

para ampliar a autonomia das mulheres referente às suas escolhas sobre os métodos para um 

sexo seguro (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2020), pois a mulher pode decidir o momento que vai 

colocar sem depender da decisão do parceiro.  

No tocante à PREP e a PEP, é importante que as MVHIV conheçam essa alternativa de 

proteção, para que informem as suas parcerias sexuais sobre o seu uso. Evidências mostram que 

o conhecimento sobre a PREP e a PEP é baixo, mesmo em população considerada prioritária 

para o controle da infecção ao HIV, estudo com PVHIV mostram que o conhecimento das 

MVHIV sobre a PREP e PEP foi de 18,6% e 20,6%, respectivamente (SOUSA et al., 2021), e 

apesar da PREP demonstrar eficácia, ainda existem barreiras para o seu acesso, o que causa 

sua subutilização.  

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimaram que no ano de 2019, das 1,2 

milhões de pessoas vivendo com HIV nos Estados Unidos, apenas 23% das pessoas receberam 

prescrição para uso da PREP para suas parcerias sexuais (BELLMAN et al., 2022). O baixo 

conhecimento sobre PEP e PEP pode interferir nos esforços de prevenção secundária do HIV. 

Intervenções educativas são necessárias para aumentar a conscientização, em especial das 

PVHIV que tem parceiros soronegativos (SOUSA et al., 2021). 

 É importante o conhecimento das MVHIV sobre as alternativas de tratamento e 

prevenção sobre a transmissão sexual do HIV, a exemplo das profilaxias PREP E PEP ao HIV, 

para que suas relações afetivo-sexuais sejam mais equitativas (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 

2020). 

 

9.4  Efetividade das intervenções educativas na adesão ao tratamento antirretroviral    

 

Nesse item serão discutidos os resultados das intervenções sobre as variáveis 

relacionadas à adesão ao tratamento antirretroviral das entrevistadas. O uso da terapia 

antirretroviral para PVHIV constitui a principal estratégia de controle de novas infecções. O 

uso da TARV de forma consistente por no mínimo seis meses e estar com a carga viral 

suprimida impede a transmissão do vírus do HIV por meio das relações sexuais (RODGER et 
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al., 2019; ANTONINI et al., 2021). Isso possibilita que os indivíduos mantenham sua vida 

sexual mesmo após o diagnóstico de soropositividade ao HIV, com menos preocupação em 

transmitir a infecção às suas parcerias sexuais. 

No estudo observou-se que houve aumento do comportamento relacionado a adesão na 

maioria (58,8%) dos itens após as intervenções, em especial em relação à tomada da medicação, 

em que 66,2% das participantes afirmaram que tomavam a medicação todos os dias no mesmo 

horário, e esse índice passou para 82,8% após as intervenções, e em relação à satisfação com o 

tratamento, e o uso contínuo da medicação, índices que já estavam altos e melhoraram após as 

intervenções.  

O aumento do comportamento relacionado a adesão após as intervenções representou 

grande significado para o estudo, uma vez que trazer conhecimento para MVHIV sobre a 

importância da adesão ao tratamento e sua relação com a carga viral indetectável era um grande 

desafio para a pesquisadora. As intervenções educativas são necessárias por entender que o 

conhecimento e as mudanças comportamentais das PVHIV estão envoltos por fatores 

psicossociais e vulnerabilidades dessa população (ANTONINI et al., 2021) e constituem 

barreiras para a adesão à TARV – razão pela qual existem elevados índices de baixa adesão à 

TARV. 

Em estudo transversal realizado no Pará com MVHIV, com população semelhante ao 

nosso estudo, identificou-se que 79% das participantes foram classificadas com adesão 

insuficiente à TARV, enquanto 19,8% tiveram adesão adequada (CANDIDO et al., 2021).  

A maioria dos estudos sobre a temática se referem às pessoas vivendo com HIV de forma 

geral e não especificamente com as mulheres. Em estudo realizado em Pernambuco com 

PVHIV percebeu-se índice de 81,0% de baixa adesão em todo o estado, sendo mais alto (91,5%) 

no interior do estado, e menor (77,9%) na capital. Os dados refletem as dificuldades para o uso 

da TARV que podem estar relacionados a diversos fatores, dentre eles a falta de suporte familiar 

e social dessa população (MORAES et ali., 2021). Outro estudo com PVHIV realizado em 

Santa Catarina identificou 62,2% de baixa adesão a TARV. Dados que suscitam reflexões e 

ressalta a importância de intervenção a essa população (GOULART et al., 2018). 

São muitos os fatores que interferem na baixa adesão à TARV. Dentre eles a falta do 

suporte familiar e social, o desconforto da duração do tratamento, a falta de percepção da 

gravidade de continuar com a carga viral alta, dentre outros. Dessa forma, é importante que seja 

oferecido uma assistência voltada para os principais problemas que afetam a adesão ao 

tratamento e para a melhora da percepção das pessoas que vivem com o HIV, sobre a sua doença 

(MORAES et al., 2021).  
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No tocante ao feminino, as crenças, os valores morais, a desigualdade de gênero, a 

dependência econômica e emocional do parceiro, e a violência por parceiro íntimo (VPI) são 

fatores que constituem barreiras que interferem no tratamento (AGUIAR; LEAL; MARQUES, 

2020; ALVES; GUIMARÃES; REIS, 2020). Tais fatores se apresentam como estigmas que 

permeiam a vida dessas mulheres.  

Estudo internacional com PVHIV revelou um efeito indireto entre a motivação à adesão 

à TARV e o estigma com relação ao HIV. Na população investigada, quase 40% dos 

entrevistados relataram adesão abaixo do ideal à TARV, menor motivação para aderir à TARV 

e maior estigma relacionado ao HIV (SHRESTHA; ALTICE; COPENHAVER, 2019). 

Nesse contexto, ressalta-se a relevância desse estudo voltado as MVHIV, uma vez que 

as intervenções educativas implementadas têm se mostrado promissoras para essa população. 

Uma meta-análise avaliou a eficácia de intervenções comportamentais de adesão à TARV 

voltadas especificamente às MVHIV, e identificou que no geral as intervenções melhoraram 

significativamente a adesão aos ARV em comparação com o grupo controle (PELLOWSKI et 

al., 2019). Em estudo de intervenção telefônica com MVHIV na adesão à TARV realizado em 

Fortaleza/Ceará identificou-se um aumento de 23,1% no número de participantes classificadas 

com adesão adequada, após a realização da intervenção (PEDROSA et al., 2017) 

Outro ponto relevante em nosso estudo foi lançar mão da tecnologia digital para alcançar 

a população investigada. Estudo de revisão sistemática sobre intervenções educativas para 

PVHIV sugere a combinação de intervenções como uma maneira de potencializar seus 

resultados (ZUGE; PAULA, PADOIN, 2020). Outro estudo de revisão mostra que o uso da 

tecnologia móvel para envio de mensagens de texto para a adesão da TARV em adultos, revela-

se eficaz para melhorar a adesão das PVHIV, além de ser percebido como motivadora para os 

participantes seguirem com o tratamento (SOARES; ARAÚJO, 2020).  

Em estudo de intervenção realizado na China por meio digital, com uso de dispositivos 

móveis por aplicativo, se mostrou eficaz para reduzir sintomas de depressão em PVHIV (GUO 

et al., 2020). No entanto, a tecnologia não pode substituir o humano, ela deve ser utilizada como 

uma ferramenta para subsidiar a equipe profissional. E o enfermeiro pode utilizá-la para 

fortalecer sua atuação profissional e para reforçar o vínculo com sua população (SALBEGO et 

al., 2021).  

Com isso, podemos enfatizar que as intervenções com as mulheres por meio do uso do 

telefone celular e presencialmente, além de alcançar o aumento dos acertos nos itens referente 

à adesão à TARV, mostra-se uma alternativa para melhorar o vínculo dos usuários do SAE com 

a equipe multiprofissional e favorecer uma melhor adesão ao tratamento.  
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9.5 Efetividade das intervenções educativas referente ao conhecimento das MVHIV sobre 

risco de transmissão sexual do HIV 

 

Ao analisar os efeitos das intervenções referentes ao conhecimento das MVHIV relativo 

ao risco de transmissão sexual do HIV percebe-se o aumento dos acertos em todos os itens 

avaliados, após as intervenções, e na maioria (78,5%) deles houve associação (p<0,005) com a 

alteração do conhecimento das participantes. Por outro lado, preocupa o fato de, na maioria 

(71,4%) dos itens, o número de acertos antes da intervenção serem baixos. 

O conhecimento sobre a transmissão sexual do HIV na população em geral é 

considerado baixo. Para as mulheres, em especial as MVHIV, ter um nível adequado de 

conhecimento nessa área significa fazer escolhas e tomar decisões sobre a sua vida, sua saúde, 

sexualidade e gestação de forma mais consciente (CARLSSON-LALLOO et al., 2018).  

Ao considerar que essa pesquisa trata de uma população que tem no seu convívio diário 

o enfrentamento à infecção, e que todas elas tinham vida sexual ativa, é imprescindível o acesso 

ao conhecimento acima da população em geral, em especial sobre a transmissão sexual da 

infecção. Entende-se que a falta de informação adequada dessa população as expõe ao risco de 

vulnerabilidades ao HIV (LIMA et al., 2020; QUEIROZ et al., 2018).  

Um estudo com PVHIV demonstrou que a falta de conhecimento sobre a transmissão e 

prevenção do HIV leva as pessoas a ter mais chance (2,4 vezes) de ter relações sexuais 

desprotegidas. E que as mulheres possuíam 1,94 vezes mais chances de praticar sexo sem 

preservativo em comparação com o sexo masculino (ANORE; MENGISTIE; GELTORE, 

2021). 

Estudo com MVHIV na Suécia revelou que o alto nível de conhecimento em relação ao 

HIV potencializa a capacidade da mulher em lidar com a estigmatização da infecção e suas 

consequências, e influencia profundamente nas práticas sexuais saudáveis. E esse 

conhecimento absorvido pela mulher é uma combinação de informações oriundas de diversos 

segmentos, incluindo os profissionais de saúde (CARLSSON-LALLOO et al., 2018).   

Em nosso estudo, houve aumento dos acertos em todos (100%) os itens após as 

intervenções, mostrando que as intervenções educativas alteraram o conhecimento das 

participantes, do mesmo modo, em um estudo de intervenção realizado entre parceiros 

soronegativos de pessoas soropositivas na Tailândia associou a intervenção à melhora no nível 
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de conhecimento sobre a infecção pelo HIV e prevenção da transmissão sexual da infecção 

(KHAWCHAROENPORN; SRIRACH; CHUNLOY, 2020). 

Evidência apresentada por um estudo de intervenção dos Estados Unidos mostra que as 

intervenções voltadas ao conhecimento das MVHIV aumentam as chances da sua mudança 

comportamental, promovendo o comportamento sexual seguro. Dentre eles, a intervenção 

focada nas atitudes e crenças que apoiam o uso do preservativo foi relacionada a menores 

chances de sexo desprotegido com parceiro HIV-positivo ou HIV-negativo. O estudo sugere o 

uso de intervenções que promovem a redução de comportamentos de risco e a melhoria de 

habilidades para se discutir o uso do preservativo (WILLIAMS; GRIFFIN; UHI, 2018). 

Por outro lado, o nosso estudo apresentou um baixo número de acertos dos itens antes 

das intervenções, em especial nas questões referentes ao risco de transmitir o HIV quando a 

carga viral está baixa (indetectável), quando a pessoa faz uso dos antirretrovirais recomendados, 

e quando faz uso da PREP ou PEP. Fato preocupante e aponta para um baixo nível de 

conhecimento sobre essa temática na população investigada. Em outro estudo realizado no 

Brasil identificou-se que pessoas com baixa escolaridade que não tinham carga viral baixa ou 

não conheciam sua carga viral, e tinham parceiros casuais, eram mais propensas a terem menor 

conhecimento sobre a PrEP (SOUSA et ali., 2021). 

Diferente do nosso estudo, estudo de intervenção que associou melhora no nível de 

conhecimento dos participantes sobre a transmissão sexual do HIV após as intervenções, a 

maioria dos entrevistados já tinha um alto nível de conhecimento prévio sobre o assunto 

(KHAWCHAROENPORN; SRIRACH; CHUNLOY, 2020). 

Desse modo, percebe-se a necessidade de associar ao cuidado habitual a PVHIV 

intervenções educativas para que a promoção da saúde seja potencializada, uma vez que estudos 

apontam para o sucesso das intervenções, em especial com o auxílio das tecnologias digitais.  

Estudo de intervenção realizado no Quênia com adolescentes vivendo com HIV, 

baseado em dispositivos móveis, evidenciou melhora da compreensão sobre uso dos 

antirretrovirais e da importância da adesão após as intervenções. O estudo apontou ainda que 

os meios digitais facilitaram a entrega de educação em saúde e apoio (CHORY et al., 2021). 

Outro estudo de intervenção com mães com infecção pelo HIV, no Quênia, por meio de ligações 

telefônicas pelo celular, obteve-se um resultado eficaz na retenção do conhecimento sobre o 

HIV (SARNA et al., 2019). 

 Com relação à eficácia, usabilidade e viabilidade das mensagens de texto via SMS para 

utilização em intervenções, uma revisão integrativa observou que na maioria dos documentos 
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incluídos a intervenção de saúde móvel (mHealth) teve resultados positivos e que possuem 

evidências da sua capacidade de incentivar um estilo de vida mais saudável e a adesão dos 

participantes a suas medicações prescritas (RATHBONE; PRESCOTT, 2017). 

São muitos os estudos que apontam as intervenções educativas voltadas às PVHIV como 

promissoras (KHAWCHAROENPORN; SRIRACH; CHUNLOY, 2020; TRUJILLO et al., 

2020; SHRESTHA et al., 2020; ZENG et al., 2020; ZUGE; PAULA; PADOIN, 2020; 

JEMMOTT et al., 2021; LI et al., 2021; FLENTJE et al., 2022), no entanto, os estudos voltados 

às MVHIV especificamente sobre a transmissão sexual do HIV não se encontram na mesma 

proporção. 

 

9.6 Efetividade das intervenções educativas referente às crenças das mulheres vivendo 

com HIV sobre o risco da transmissão sexual do HIV 

 

No que tange à influência das crenças das participantes desse estudo sobre o risco de 

transmissão sexual do HIV, entende-se que a maneira como essas mulheres percebem a infecção 

interfere na forma como elas se percebem no enfrentamento à epidemia. E essa percepção é um 

reflexo do contexto social carregado de estigmas e discriminação em que elas estão inseridas, 

traduzidos em crenças.  

Estas crenças conduzem as mulheres ao risco para vulnerabilidades relacionadas ao 

HIV. Pesquisas evidenciam que o estigma e a discriminação conduzem os indivíduos a não 

procurar informações, serviços e métodos que diminuam o risco da infecção, como por exemplo 

não pedir para o parceiro usar o preservativo, por medo da rejeição, ou podem deixar de fazer 

o teste de HIV em um posto de saúde, para não serem reconhecidas, dessa maneira, não adotam 

comportamentos mais seguros, por medo das pessoas suspeitarem de seu estado sorológico 

(UNAIDS, 2021a). 

No estudo observou-se aumento do percentual de acertos dos itens avaliados, na maioria 

(80%) dos domínios do MCS após as intervenções educativas. Um estudo de intervenção com 

MVHIV baseado no MCS para melhorar o nível de conhecimento, as atitudes frente ao HIV e 

incentivar a mudança de comportamento da população, mostrou que antes da intervenção os 

dois grupos não possuíam diferença significativa e após as intervenções educacionais, o grupo 

de intervenção mostrou alcançar porcentagens significativamente mais altas, expressando a 

eficácia da intervenção com o MCS (JOZANI et al., 2019).  

No estudo, no domínio I (suscetibilidade percebida quanto ao risco de contrair o HIV), 

houve aumento na maioria (75%) dos itens avaliados, após as intervenções. Um estudo com 
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MCS, realizado em Gurage, Etiópia, mostrou que a não percepção dos indivíduos soropositivos 

quanto a sua suscetibilidade a infecção, tiveram 8,46 vezes mais chances de iniciar tardiamente 

o tratamento do HIV (GEBRU; LENTIRO; JEMAL, 2018). 

No entanto, há dificuldade de as MVHIV reconhecerem que estão vulneráveis a 

infecção, porque para elas estar vulnerável é associado a um comportamento inadequado. 

Pesquisa qualitativa identificou que a maioria das entrevistadas não se sentiam vulneráveis ao 

HIV, visto que para elas ser vulnerável é ter estilo de vida sexual promíscuo e imoral, e elas se 

sentiam protegidas por não se enquadrarem nesse critério (MOURA et al., 2021). 

Um fator que pode deixar a mulher em condição de vulnerabilidade ao HIV é a falta de 

diálogo sobre proteção sexual com o parceiro. Em nosso estudo 40,4% da população não 

dialogava com suas parcerias sobre método de prevenção sexual do HIV. A decisão sobre o uso 

do preservativo e outras formas de prevenção se relaciona com o conhecimento sobre o 

diagnóstico de soropositividade da parceria antes do envolvimento sexual (HOOD et al., 2020).  

A dificuldade das MVHIV de dialogar com o parceiro pode estar relacionada com o 

medo do abandono, do julgamento e até de sofrer violência pelo parceiro (UNAIDS, 2021a). 

Estudo relata que as MVHIV se percebem como contagiosas, seres em risco potencial de 

transmitir a infecção pelo HIV, e essa percepção traz sentimentos e crenças de que elas são 

inferiores às outras mulheres e por isso não merecem ter um relacionamento saudável, filhos e 

uma vida normal (CARLSSON-LALLOO et ali., 2018). 

Tais questões podem trazer inúmeras consequências para as MVHIV, e uma delas é se 

submeter a relacionamentos abusivos. Nosso estudo identificou que 15,23% das entrevistadas 

estavam vivendo em condição de violência pelo parceiro íntimo (VPI). Outro estudo com 

PVHIV em Uganda, África, mostrou que 70,37% das mulheres entrevistadas sofreu violência 

psicológica pelo parceiro íntimo nos últimos seis meses, seguido por 26,39% de violência física 

e 17,59% violência sexual (OGBONNAYA et ali., 2020).  

Do mesmo modo, em Zâmbia, África, os adolescentes e jovens vivendo com HIV 

possuem uma alta prevalência de violência (78,2%), e as mulheres sofreram quase o dobro de 

violência física grave que os homens (MERRILL et al., 2020). Paralelamente, em um estudo 

realizado em Uganda, mulheres HIV-positivas que possuem histórico de VPI podem enfrentar 

mais barreiras para conseguir a supressão viral do que aquelas que não possuem histórico de 

violência (OGBONNAYA et al., 2020).  

A VPI é uma forma grave de suscetibilidade ao HIV, porque traz severas consequências 

para a mulher, que vão desde o adoecimento emocional até a impossibilidade de ter acesso ao 

tratamento e cuidados em saúde.    
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No nosso estudo, ao identificar as mulheres que estavam vivendo na condição de 

violência, foi oferecido acompanhamento multiprofissional especializado no SAE, e nos 

colocamos à disposição para acolhimento e orientações.   

Em relação ao domínio II (severidade percebida quanto à soropositividade ao HIV) 

percebe-se que houve aumento dos acertos em 80% dos itens após as intervenções.  

De acordo o a teoria do Modelo de Crenças em Saúde (MCS) a pessoa, ao perceber o 

risco da doença, tende a se preocupar com o seu comportamento, para minimizar os danos que 

esse risco pode causar, pois segundo esse modelo, a ação do indivíduo é um reflexo de suas 

percepções tanto sobre o risco a que estão expostas como sobre os benefícios e barreiras para 

uma mudança comportamental (ROSENSTOCK, 1974a; BECKER, 1974; LA MORTE, 2019; 

SIRAJ et al., 2019).  

No entanto, o medo da doença pode estar envolto por crenças negativas e impedir as 

pessoas de enfrentar a realidade do tratamento. Um estudo realizado na Índia com PVHIV 

revelou que a crença de que a aids é incurável leva o indivíduo ao adiamento da busca pelo 

atendimento, e isso foi associado ao medo de perder a confidencialidade, medo de perder a 

família, medo de perder o status da comunidade, medo dos efeitos colaterais do tratamento, 

dentre outros (YADAV et al., 2016). Por isso a necessidade de um conjunto de ações para 

modificar o conhecimento e as crenças das pessoas acerca da infecção pelo HIV. 

No domínio III (barreiras percebidas quanto ao comportamento preventivo ao HIV), 

houve aumento dos acertos posteriores às intervenções em 45,5% dos itens. Chama a atenção 

que a maioria (>75%) das entrevistadas refere que sua parceria não gosta de usar o preservativo, 

e pedir para usá-lo parece um insulto, e quase metade das entrevistadas afirmam ter dificuldade 

de conversar com sua parceria sobre proteção sexual, e que não usam o preservativo porque 

confiam nos parceiros. Esses dados apontam para uma população com severas barreiras quanto 

a um comportamento preventivo para o HIV. 

Outro estudo com PVHIV identificou que em torno de 50,3% dos participantes não 

conversam com suas parcerias sobre o preservativo (REIS et al., 2019). Em outra perspectiva, 

estudo com MVHIV identificou que a maioria (59%) das mulheres que usam o preservativo de 

maneira consistente, afirmaram dialogar com seus parceiros sobre a prevenção sexual (SILVA 

et al., 2019), o que mostra a importância de ações que reforcem e estimulem o diálogo das 

mulheres com o parceiro sexual.  

No entanto, a capacidade das MVHIV dialogarem com seus parceiros sobre proteção 

sexual se inter-relacionam com outros fatores, dentre eles as crenças que elas têm sobre si 

mesmas, enquanto mulheres soropositivas. Estudo associou nível de autoestima de mulheres 
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com comportamentos sexuais de risco, incluindo o não uso do preservativo, e a não revelação 

do diagnóstico aos parceiros sexuais, e apontou que é necessário a mulher ter autoconfiança e 

autoestima para se sentir capaz de negociar o uso do preservativo com o parceiro 

(GURSAHANEY et al., 2019). 

No domínio IV (benefícios percebidos quanto ao comportamento preventivo ao HIV) 

houve um aumento no nível de acertos na maioria (>70%) dos itens em comparação a antes das 

intervenções, quando já apresentava um bom resultado. Assim, o estudo apontou que as 

entrevistadas alteraram a percepção em relação a ter comportamentos preventivos em relação 

ao HIV, trazendo benefícios a sua saúde.  

Nesse sentido, percebe-se que o alto nível de benefícios percebidos é um fator muito 

pertinente para possuir comportamentos preventivos em pacientes soropositivos. Pois, indica 

que se esses pacientes forem submetidos a intervenções que oferecem a crença de que o 

comportamento preventivo disponível é eficaz na redução da gravidade da doença e na 

prevenção da transmissão, essas pessoas tendem a aderir ao comportamento preventivo 

orientado (KARIMY; ZAREBAN, 2018).   

O domínio V (motivação para o comportamento preventivo ao HIV) apresentou um alto 

(>86%) nível de acertos dos itens antes das intervenções, e se mantendo após. Em estudo 

utilizando o MCS, houve uma diminuição no escore médio de motivação das MVHIV, no grupo 

de intervenção em comparação ao grupo controle (JOZANI et al., 2019).  

Em outro estudo que utilizou o MCS e avaliou as habilidades de informação-motivação-

comportamento preventivo do HIV, identificou-se que indivíduos bem informados sobre a 

prevenção da infecção e transmissão do HIV são mais motivados a agir e se comportarem de 

forma preventiva (KHAWCHAROENPORN; SRIRACH; CHUNLOY, 2020). 

Um estudo com PVHIV para a avaliação da eficácia do MCS mostrou que o grupo com 

ensino médio ou ensino superior possui maior percepção sobre a sua suscetibilidade, benefícios, 

autoeficácia e menores barreiras percebidas, em comparação com o grupo de pessoas 

analfabetas ou com ensino fundamental incompleto. Além de considerar que a variável de 

suporte social foi um fator muito importante para os comportamentos preventivos do HIV 

(KARIMY; ZAREBAN, 2018). Essas informações evidenciam que a escolaridade e o apoio 

social estão ligados a uma melhor aceitação do diagnóstico e uma melhor adesão de 

comportamentos preventivos para o HIV para as PVHIV.  
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10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Nesse estudo existiram algumas limitações, dentre elas, a possibilidade de viés de 

desejabilidade social, relacionadas ao estigma e preconceito que permeiam as questões 

elencadas na pesquisa, no qual as participantes podem responder de acordo com as normas ou 

da maneira socialmente aceitável. Outro ponto é que o estudo tratou de revelações sobre a vida 

íntima da mulher, o que causou constrangimento para algumas. Para minimizar esses efeitos, 

as pesquisadoras foram todas mulheres, e procuraram deixar as entrevistadas à vontade, 

tranquilas e em ambiente reservado.  Ademais, foi explicado os objetivos do estudo e buscou 

conduzir a coleta de dados em ambiente de respeito, livre de julgamentos e garantindo o sigilo 

das informações obtidas.  

Outro ponto que limitou a pesquisa foi durante a busca de estudos nas bases de dados. 

A literatura é ampla em relação as pessoas vivendo com o HIV, com a temática envolvendo 

mulheres grávidas, ou trabalhadoras do sexo, ou ainda mulheres transsexuais. Mas, se torna 

limitada quando envolvem intervenções educativas realizadas com mulheres vivendo com HIV. 

Por outro lado, os resultados deste estudo acrescentam à literatura sobre o tema e mostra a 

importância de intervenções educativas pelo enfermeiro para o cuidado em saúde de MVHIV.  
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CONCLUSÃO 

 

A realização dessa pesquisa possibilitou a construção e validação de conteúdos 

educativos para serem utilizados em intervenções educativas em grupos e por telefone móvel, 

via aplicativos atuais. Bem como, avaliou a sua efetividade por meio de uma intervenção 

educativa em grupo e por telefone entre mulheres vivendo com HIV/aids acerca do 

conhecimento sobre a prevenção da transmissão sexual do HIV segundo o modelo de crenças 

em saúde. O resultado desta pesquisa mostrou aumento dos níveis de acertos das mulheres entre 

os diferentes aspectos avaliados.   

O resultado deste estudo evidenciou um aumento dos acertos nos itens após as 

intervenções, na maioria dos domínios do modelo de crença em saúde (80%), o que deixa claro 

que a intervenção educativa alterou os níveis de conhecimento da população investigada. Dessa 

forma, rejeitamos a hipótese nula de que o conhecimento e as crenças sobre a transmissão sexual 

do HIV não se alteram após receberem intervenção educativa e confirmamos a hipótese 

alternativa, a qual afirma que o conhecimento e as crenças sobre a transmissão sexual do HIV 

se alteraram após receberem a intervenção educativa. 

Para as MVHIV, viver com a infecção do HIV não representa possuir conhecimento 

adequado para o enfrentamento da epidemia. O conhecimento vai sendo construído por meio 

de experiências e do recebimento de informações adequadas. Para isso, se torna importante a 

realização de novos estudos interventivos voltados para o conhecimento das mulheres vivendo 

com HIV. Como também, é importante enfatizar o papel do profissional enfermeiro, 

profissional educador, que deve oferecer meios de aumentar o conhecimento dessa população, 

modificar crenças negativas que permeiam a infecção para tornar possível a tomada de decisões 

para um comportamento preventivo.  

Assim, podemos afirmar que esse tipo de intervenção apresenta benefícios e pode 

ampliar o conhecimento e modificar o comportamento preventivo dessas pessoas. Logo, 

ressaltamos que sua utilização é recomendada em novas pesquisas, e ressaltamos que a 

utilização de intervenções por meios digitais favorece a disseminação, o fortalecimento da 

atuação profissional e o vínculo com a população.   

Em relação à efetividade das intervenções no que tange ao modelo de crenças em saúde, 

na maior parte dos domínios houve acertos da maioria os itens; mas,  por outro lado, o domínio 

“barreiras percebidas” apresentou o menor resultado, essa é uma questão desafiadora, porque 

lança uma preocupação sobre as barreiras que as MVHIV estão enfrentando e que as impedem 

de ter um comportamento preventivo quanto ao HIV, e que muitas dessas barreiras não 
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dependem da própria mulher e sim de diversos fatores que a cercam, como o parceiro sexual e 

o seu contexto sociocultural.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A Q1 – Questionário de caracterização dos especialistas 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

1. Sexo: (  ) Feminino   (   )Masculino  

2. Idade:_____ 

3. Formação:____________ 

4. Ano de formação: ______  

5. Titulação:_______ 

6. Atuação profissional: (  ) Ensino  (   ) Pesquisa  (   ) Assistência.  

 

7. Ter experiência na assistência, pesquisa ou ensino nas seguintes temáticas: 

 

(  ) atenção às Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA) 

(  ) Modelo de Crenças em Saúde (MCS) 

(  ) Construção/validação de instrumento de coleta de dados em saúde 

(  ) Saúde da mulher/ Gênero/violência contra a mulher; 

 

8. Experiência profissional no atendimento às mulheres: 

(  ) Em hospitais ou ambulatórios de referência em HIV/AIDS. Tempo de experiência (em 

anos):___________ 

(  ) Em instituições que cuidam de mulheres em condição de vulnerabilidades sociais/violência. 

Tempo de experiência em anos___________; 

 

9. Tem experiência profissional como pesquisador/a? 

(  ) sim,  (  ) Não. 

Tempo em ano/meses______.  
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APÊNDICE B - Q2 – Questionário de validação das mensagens 

 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DAS MENSAGENS TELEFÔNICAS 

 

Prezado(a) avaliador(a), as mensagens serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:  

 Clareza - indica se a informação apresentada é de fácil entendimento e se é clara no sentido da transmissão do conteúdo abordado nas mensagens: 

Sim ou Não;  

 Grau de relevância - avalia o grau de importância, levando em consideração o impacto, a motivação e o interesse atribuído à mensagem: 

Irrelevante, Pouco relevante, Relevante e Muito relevante. 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

Apresentação do 

acompanhament

o telefônico via 

Whatsapp® 

Olá   

Meu nome é Regina, sou a enfermeira que irá lhe enviar mensagens com orientações sobre saúde. 

As mensagens serão enviadas a cada 15 dias durante 03 meses. Gostaria que você confirmasse o 

recebimento de cada mensagem. Caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto, poderá entrar em 

contato comigo por este Whatsapp® diariamente, de 8 às 17h, ou no nosso próximo encontro. 

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

(  ) Irrelevante  

(  ) Pouco relevante  

(  ) Relevante  

(  ) Muito relevante   

 

Sugestões: 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 
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Cuidados 

gerais de saúde 

Você sabia que tomar os seus remédios todos os dias, no mesmo horário, de acordo com a receita 

do médico, ajuda a melhorar a sua saúde? Converse com a equipe de saúde sobre qualquer 

dificuldade com os seus remédios. Não faltem as consultas! Não desista do seu tratamento. 

 

(  ) Sim  

(  ) Não   

(  ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante  

(  ) Relevante  

( ) Muito relevante  

Observações: 

 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

Cuidados 

gerais de saúde 

Você sabia que é importante fazer os seus exames regularmente de acordo com a orientação médica? 

Qualquer dúvida que você tiver sobre os seus exames, deve procurar orientação com seu médico ou 

com a equipe de saúde.  

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

(  ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante 

 (  ) Relevante  

( ) Muito relevante   

Observações: 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

  

 

Sexualidade  

 

 

A sexualidade é um aspecto essencial da vida do ser humano. O carinho, os beijos e o toque também 

são formas de você vivenciar a sexualidade. Você sabia que a prática sexual de maior risco de 

transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST) para a mulher, é o sexo vaginal  e o sexo  

anal? E mesmo quando o casal tem a mesma infecção, um pode passar a  

infecção para o outro? Por isso é importante se proteger sempre, durante as relações sexuais. 

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

( ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante 

( ) Relevante  

( ) Muito relevante   
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Sugestões: 

 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

 

Sexualidade 

 

Você sabia que estar sob o efeito de bebida alcoólica, ou drogas antes das relações sexuais pode 

dificultar o uso do preservativo? Ter múltiplos parceiros, ou parceiros casuais aumenta a chance de 

contrair infecções sexualmente transmissíveis IST? Por isso para se ter uma vida sexual saudável é 

importante ter hábitos de vida saudáveis.      

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

( ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante  

( ) Relevante  

( ) Muito relevante   

 

Observações: 

 

TEMA DA 

MENSAGEM 

 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

 

Diálogo com 

o(a) parceiro(a) 

 

É importante conversar com o(a) parceiro(a) sobre  saúde sexual, o diálogo melhora a intimidade do 

casal,  e o uso do preservativo masculino ou feminino, ainda é o melhor método de prevenção às 

infecções sexualmente transmissíveis (IST). Caso você tenha dificuldade de conversar com seu/sua 

parceiro(a) sobre a sua saúde sexual e a saúde sexual dele(a), procure ajuda profissional com a 

equipe de saúde.   

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

( ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante  

( )  Relevante  

( ) Muito relevante   

 

Observações: 
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TEMA DA 

MENSAGEM 

MENSAGEM CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

 

Diálogo com 

o(a) parceiro(a) 

 

Você sabia que é importante negociar com o(a) parceiro(a) sobre o método de prevenção que vocês 

vão utilizar para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis (IST)? Caso você não esteja 

conseguindo ter esse diálogo, procure ajuda da equipe de saúde.  

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

( ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante  

( ) Relevante  

( ) Muito relevante 

Observações: 

 

TEMA DA 

MENSAGEM 

MENSAGEM 

 

CLAREZA 

 

GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

Finalização do 

acompanhament

o telefônico  

 

Obrigada por ter respondido as mensagens. Estamos finalizando o acompanhamento telefônico via 

Whatsapp®, no entanto você continuará sendo atendido no serviço de saúde e poderá solicitar ajuda 

da equipe multidisciplinar, se necessário. O nosso último encontro será no seu retorno dia 

_____________, contamos com a sua presença. 

(  ) Sim  

(  ) Não   

 

( ) Irrelevante  

( ) Pouco relevante  

( ) Relevante  

( ) Muito relevante 

Observações: 
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APÊNDICE C - Q3 – Questionário de caracterização da população-alvo 

 

INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA 

POPULAÇÃO-ALVO  

1. Sexo atribuído ao nascimento: ( ) Feminino, ( ) Masculino. 

2. Você se reconhece como: ( ) mulher, ( ) homem, ( ) outro, especificar:_________. 

3. Data de Nascimento: ___/______/_____. 

4. Cidade onde mora: ( ) Maceió,( )outra cidade __________. 

5. Identificação em relação a sua cor da pele: ( ) branca, ( ) preta,( ) parda,( ) amarela, ( ) 

indígena. 

6. Anos de estudo (Última série/ano que estudou):_______( ) nenhum(a), ( ) de 1 a 4 anos 

incompletos, ( ) de 1 a 4 anos completos,  ( ) até 09 anos incompletos,  ( ) até 9 anos completos,  (  ) 

até 12 anos incompletos, (  ) ate 12 anos completos, ( ) ensino superior incompleto, () ensino superior 

completo, () pós-graduação ( ) outros, especificar:_____. 

7. Situação de trabalho atual: ( ) empregada com carteira assinada, ( ) do lar, ( ) não trabalha 

atualmente, 

( ) empregada sem carteira assinada, ( )trabalha por conta própria e não tem empregados, ( 

)empregadora( ) servidora pública, ( ) aposentada, ( ) pensionista, ( ) outros, especificar:______. 

8. Renda mensal da sua família, em salário mínimo (R$ 1.045,00):____________. (  ) menos 

de um salário mínimo (<R$ 1.045,00), (    ) de 1 a 3 salários mínimos (R$ 1045,00-R$ 3.135,00), 3 a 

5 salários mínimos (R$3.125,00 a R$ 5.225,00), mais de 5 salários mínimos ( mais de R$ 5.225,00). 

9. Número de pessoas que moram em sua casa (incluindo você):_______. 

10. Tempo que descobriu o diagnóstico de HIV Positivo: ______ (   ) anos ou ( ) meses.    

11. Tempo que faz tratamento para o HIV:_____ (  ) anos, (  ) meses. 
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APÊNDICE D - TCLE da população-alvo 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Regina de Souza Alves, enfermeira e estudante de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e responsável por esta pesquisa 

sob a orientação da Profª Drª Renata Karina Reis. Gostaríamos de convidá-la para participar Do 

estudo inicial (Piloto) da pesquisa intitulada “Efetividade de intervenção educativa para o 

conhecimento, comportamento preventivo e a percepção de risco de mulheres vivendo 

com o HIV/aids” que tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa em 

grupo e por telefone sobre o conhecimento, comportamento preventivo e percepção de risco de 

mulheres vivendo com o HIV/aids antes e após as intervenções.  

Se a semhora concordar em participar, a entrevista terá um tempo de 30 a 40 minutos e, 

para não esquecer suas respostas, utilizarei um questionário. Além disso, precisarei consultar 

seu prontuário para obter dads dos exames laboratoriais (resultados de CD$ e carga viral) e 

pedimos a sua permissão. Informamos que esta pesquisa garante o anonimato, ou seja,não 

aparecerá em momento algum seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-la. Os 

riscos relacionados à pesquisa serão decorrentes de desconforto ou constrangimento de 

compartilhar informações pessoais ou confidenciais durante a entrevista, e para minimizá-los, 

as entrevistas serão individualizadas, e se desejar poderá se recusar a responder quaisquer 

perguntas que achar inconveniente ou inapropriada. Outro desconforto poderá ser relacionado 

ao número de questões presentes nos instrumentos, que poderá ser respondido em um período 

maior e com intervalos. Não haverá despesas durante a participação na pesquisa. A senhora tem 

direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, por parte do 

pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. O benefício de sua 

participação será de contribuir com o conhecimento sobre comportamento preventivo e 

percepção de risco de mulheres vivendo com o HIV/aids, sobre a infecção. Os resultados 

poderão contribuir na melhoria das ações na assistência à saúde. Ao finalizar o estudo, os 

resultados serão divulgados nos diversos meios de comunicação (como revistas científicas) e 

junto à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Ao aceitar participar da pesquisa a senhora 

assinará duas vias deste termo onde a senhora receberá uma via destas, assinada, podendo tirar 

as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento, inclusive 

poderá deixar de participar da pesquisa, sem que a senhora sofra qualquer prejuízo por parte do 

pesquisador ou da instituição de saúde.   
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Se tiver qualquer dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora principal através 

do telefone (16) 3315-0534, de segunda a sexta das 08:00 às 17:00 ou pelo email: 

reginaalves@usp.br. Você ainda poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP 

através do telefone (16) 3315 9197 ou no endereço Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto- SP 

de segunda à sexta, em dias úteis, das 10 às 12 e das 14 às 16h.  

Este Comitê de Ética tem a finalidade de garantir a manutenção dos direitos humanos, 

protegendo eticamente os participantes de pesquisas, pois avalia as pesquisas em todas as etapas 

dos estudos que envolvem seres humanos, desde a elaboração do projeto até o relatório final. 

Ressaltamos que o desenvolvimento da presente pesquisa foi aprovado pelo CEP-EERP.   

Antecipadamente, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos.  

                        
Renata Karina Reis                                                Regina de Souza Alves  

Pesquisadora Responsável                                    Doutoranda EERP- USP  

Eu, ___________________________________________ li e concordo em participar 

da pesquisa.  

__________  ___/___/_____.      ______________________________________                  

      Local e data                                             Assinatura do participante  

  

 

  



136 
 

 

APÊNDICE E - TCLE dos especialistas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 

NA PESQUISA PARA JUÍZES 

 

Prezado(a) especialista,  

Eu, Regina de Souza Alves, sou enfermeira e discente da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Venho convidá-lo (a) para realizar a validação 

de conteúdo que será utilizado em uma intervenção educativa por telefone via WhatsApp, que 

será aplicada em uma pesquisa sobre “a efetividade de intervenção educativa para o 

conhecimento, comportamento preventivo e a percepção de risco de mulheres vivendo com o 

HIV/aids”. 

As mensagens serão envidas as participantes semanalmente, como um reforço, após 

participarem da intervenção educativa em grupo que versará sobre a mesma temática. O 

conteúdo das mensagens foi elaborado de acordo com manuais e protocolos do Ministério da 

Saúde. Caso o (a) senhor (a) concorde em participar, deverá avaliar os itens que compõem o 

roteiro quanto à validação de conteúdo. Por favor, durante sua avaliação considere a 

organização, a clareza, a adequação e a compreensão dos conteúdos do instrumento, 

concordando ou discordando das questões formuladas e sugerindo alterações, e para isto o/a 

senhor(a) irá receber um questionário por meio  eletrônico contendo questões sobre o conteúdo 

e adequação do instrumento, com o objetivo de avaliar o instrumento quanto a aceitação do 

questionário, fácil compreensão e relevância dos itens, clareza da redação, presença de 

ambigüidades e poderão realizar sugestões para alterações. O Instrumento que será avaliado é 

composto por oito itens e será gasto em média um tempo de 40 minutos para a sua avaliação.  

Será oferecido o prazo de 15 dias para o (a) senhor (a) devolver a avaliação do roteiro, 

para o meu email, ou pessoalmente. 

O(A) senhor(a) tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua 

participação na pesquisa, por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes 

fases da pesquisa. Os riscos e/ou desconforto de participação do estudo são mínimos 

relacionado com o tempo gasto para a avaliação do instrumento. 

A participação no estudo não acarretará custos para o(a) senhor (a), não terá qualquer 

compensação financeira. Informo que sua participação deve ser voluntária, e deverá assinar este 

termo em duas vias, ficando com uma delas, também assinada por mim, em seu poder.  

Informo-lhe ainda, que nos comprometemos a prestar quaisquer informações e 

esclarecimentos adicionais, diante de dúvidas a respeito da pesquisa, que porventura possam 

ocorrer. Neste caso, é possível contatar a pesquisadora pelo telefone (16) 3315- 0534, ou e-

mail: reginaalves@usp.br, e com o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP através do telefone 

(16) 3315 9197 ou no endereço Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto- SP, de segunda à sexta, 

em dias úteis, das 10 às 12 e das 14 às 16h. 

Este Comitê de Ética tem a finalidade de garantir a manutenção dos direitos humanos, 

protegendo eticamente os participantes de pesquisas, pois avalia as pesquisas em todas as etapas 

dos estudos que envolvem seres humanos, desde a elaboração do projeto até o relatório final. 

Ressaltamos que o desenvolvimento da presente pesquisa foi aprovado pelo CEP-EERP.  

Antecipadamente, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

                                   

 Renata Karina Reis                                                  Regina de Souza Alves 

Pesquisadora Responsável                                        Doutoranda da EERP-USP 

mailto:reginaalves@usp.br
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Eu, ___________________________________________ li e concordo em participar 

da pesquisa. 

 

__________  ___/___/_____.      ______________________________________                  

      Local e data                                             Assinatura do participante  
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, Regina de Souza Alves, enfermeira e estudante de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e responsável por esta pesquisa 

sob a orientação da Profª Drª Renata Karina Reis. Gostaríamos de convidá-la para participar da 

pesquisa intitulada “Efetividade de intervenção educativa para o conhecimento, 

comportamento preventivo e a percepção de risco de mulheres vivendo com o HIV/aids” 

que tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa em grupo e por telefone 

sobre o conhecimento, comportamento preventivo e percepção de risco de mulheres vivendo 

com o HIV/aids antes e após as intervenções.  

A pesquisa se dará por meio de duas reuniões, que ocorrerão em grupos na própria 

unidade, nos meses de setembro/2019 a janeiro de 2020. Os encontros terão duração de 1 hora 

em média, serão uma vez ao mês, perfazendo um total de dois encontros. A senhora também 

irá receber semanalmente mensagens sobre o mesmo tema das reuniões em grupo, as quais não 

terão referência ao HIV/aids. Informo ainda que no primeiro e no último encontro a senhora irá 

responder algumas perguntas por meio de entrevistas individuais, em salas do próprio 

ambulatório, pela própria pesquisadora e por alunos de graduação e Enfermeiras, devidamente 

treinados para a coleta de dados. As entrevistas terão um tempo de 30 a 40 minutos e, para não 

esquecer suas respostas, utilizarei um questionário. Além disso, precisarei consultar seu 

prontuário para obter dados dos exames laboratoriais (resultados de CD4 e carga viral) e 

pedimos a sua permissão. Informamos que esta pesquisa garante o anonimato, ou seja, não 

aparecerá em momento algum seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-la. Os 

riscos relacionados à pesquisa serão decorrentes de desconforto ou constrangimento de 

compartilhar informações pessoais ou confidenciais durante a entrevista, e para minimizá-los, 

as entrevistas serão individualizadas, e se desejar poderá se recusar a responder quaisquer 

perguntas que achar inconveniente ou inapropriada, além disso, diante de algum desconforto, a 

senhora terá suas queixas ouvidas e acolhidas cuidadosamente pela pesquisadora em ambiente 

reservado, e se necessário será encaminhada para receber acompanhamento psicológico 

especializado no próprio serviço. Outro desconforto poderá ser relacionado ao número de 

questões presentes nos instrumentos, que poderá ser respondido em um período maior e com 

intervalos. Não haverá despesas durante a participação na pesquisa. A senhora tem direito à 

indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, por parte do 

pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. O benefício de sua 

participação será de contribuir com o conhecimento sobre comportamento preventivo e 



139 
 

percepção de risco de mulheres vivendo com o HIV/aids, sobre a infecção. Os resultados 

poderão contribuir na melhoria das ações na assistência à saúde. Ao finalizar o estudo, os 

resultados serão divulgados nos diversos meios de comunicação (como revistas científicas) e 

junto à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Ao aceitar participar da pesquisa a senhora 

assinará duas vias deste termo onde a senhora receberá uma via destas, assinada, podendo tirar 

as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento, inclusive 

poderá deixar de participar da pesquisa, sem que a senhora sofra qualquer prejuízo por parte do 

pesquisador ou da instituição de saúde.   

Se tiver qualquer dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora principal através 

do telefone (16) 3315-0534, de segunda a sexta das 08:00 às 17:00 ou pelo email: 

reginaalves@usp.br. Você ainda poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP 

através do telefone (16) 3315 9197 ou no endereço Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto- SP 

de segunda à sexta, em dias úteis, das 10 às 12 e das 14 às 16h.  

Este Comitê de Ética tem a finalidade de garantir a manutenção dos direitos humanos, 

protegendo eticamente os participantes de pesquisas, pois avalia as pesquisas em todas as etapas 

dos estudos que envolvem seres humanos, desde a elaboração do projeto até o relatório final. 

Ressaltamos que o desenvolvimento da presente pesquisa foi aprovado pelo CEP-EERP.   

Antecipadamente, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos.  

 

                                   

Renata Karina Reis                                                Regina de Souza Alves  

Pesquisadora Responsável                                    Doutoranda EERP- USP  

Eu, ___________________________________________ li e concordo em participar 

da pesquisa. Maceió/Al _______ _/___/____  
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 APÊNDICE G - TCLE após mudança do formato presencial para o formato híbrido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Regina de Souza Alves, enfermeira e estudante de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e responsável por esta pesquisa 

sob a orientação da Profª Drª Renata Karina Reis. Gostaríamos de convidá-la para participar do 

último encontro da pesquisa intitulada “Efetividade de intervenção educativa para o 

conhecimento, comportamento preventivo e a percepção de risco de mulheres vivendo com o 

HIV/aids” que tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa em grupo e 

por telefone sobre o conhecimento, comportamento preventivo e percepção de risco de 

mulheres vivendo com o HIV/aids antes e após as intervenções, a qual a senhora já participou 

da primeira fase de forma presencial.  

Para adequação à nova realidade sanitária do país, em decorrência da infecção pelo 

COVID-19, o nosso último encontro referente a pesquisa que a senhora está participando 

ocorrerá em ambiente virtual, conforme informado em nosso contato telefônico. A senhora 

receberá uma única chamada de vídeo pelo telefone celular por meio do aplicativo Whatsapp 

da pesquisadora, no horário que foi previamente combinado. O início da pesquisa será em abril 

com previsão de final para agosto de 2021. A chamada terá a duração de 40 minutos em média, 

incialmente a pesquisadora irá fazer orientações a acerca do HIV, esclarecer suas dúvidas e em 

seguida irá fazer as mesmas perguntas do instrumento que a senhora respondeu no nosso 

primeiro encontro. A senhora também poderá optar em responder o instrumento em seu formato 

digital que será disponibilizado na plataforma Google forms© from Google®, neste caso 

durante a chamada de vídeo, daremos todas as orientações necessárias de como proceder para 

responder o questionário e nos enviar. Ressalto que nesse encontro falaremos sobre HIV, por 

isso é importante que esteja em local reservado e tranquilo para que se sinta à vontade.  

Informo ainda que se desejar poderá desistir da entrevista a qualquer momento, poderá 

se recusar a responder quaisquer perguntas que achar inconveniente ou inapropriada, ou se 

achar o horário da chamada telefônica inconveniente poderá negociar outro dia ou horário mais 

adequado. Caso a senhora receba alguma visita ou interrupção no momento da entrevista, 

iremos interromper o que estamos falando, e só retomaremos com a sua autorização. Além 

disso, diante de algum desconforto, a senhora terá suas queixas ouvidas e acolhidas 

cuidadosamente pela pesquisadora, e se necessário será agendado em caráter de urgência o 

acompanhamento psicológico especializado no próprio serviço. Outro desconforto poderá ser 
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relacionado ao número de questões presentes nos instrumentos, que poderá ser respondido em 

um período maior e com intervalos. Não haverá despesas durante a participação na pesquisa. A 

senhora tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, 

por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. O 

benefício de sua participação será de contribuir com o conhecimento sobre comportamento 

preventivo e percepção de risco de mulheres vivendo com o HIV/aids, sobre a infecção. Os 

resultados poderão contribuir na melhoria das ações na assistência à saúde. Ao finalizar o 

estudo, os resultados serão divulgados nos diversos meios de comunicação (como revistas 

científicas) e junto à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Ao aceitar participar da 

pesquisa a senhora assinará este termo e me enviará de forma online, conforme a orientação 

recebida pelo contato telefônico. podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento, inclusive poderá deixar de participar da pesquisa, 

sem que a senhora sofra qualquer prejuízo por parte do pesquisador ou da instituição de saúde.  

Se tiver qualquer dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora principal através 

do telefone (16) 3315-0534, de segunda a sexta das 08:00 às 17:00 ou pelo email: 

reginaalves@usp.br. Você ainda poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP 

através do telefone (16) 3315 9197 ou no endereço Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto- SP 

de segunda à sexta, em dias úteis, das 10 às 12 e das 14 às 16h.  

Este Comitê de Ética tem a finalidade de garantir a manutenção dos direitos humanos, 

protegendo eticamente os participantes de pesquisas, pois avalia as pesquisas em todas as etapas 

dos estudos que envolvem seres humanos, desde a elaboração do projeto até o relatório final. 

Ressaltamos que o desenvolvimento da presente pesquisa foi aprovado pelo CEP-EERP. 

 

Antecipadamente, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

 

                 

Renata Karina Reis                                                  Regina de Souza Alves 

Pesquisadora Responsável                                        Doutoranda da EERP-USP 

 

Eu, ___________________________________________ li e concordo em participar 

da pesquisa. 

__________  ___/___/_____.      ______________________________________                  

      Local e data                                             Assinatura do participante  
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APÊNDICE H - Q6 - Instrumento de coleta de dados 
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APÊNDICE I - quadro da busca nas bases de dados 
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APÊNDICE J - E-mail enviado aos especialistas 

 

 

Assunto do e-mail: VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Mensagem:  

 

Prezada(o) especialista, 

Eu, Regina de Souza Alves, Enfermeira e discente do Programa de Doutorado da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, orientanda da Prof Drª. Renata 

Karina Reis, venho convidá-la (o) a participar da validação de conteúdo que será utilizado em 

uma intervenção educativa por telefone via WhatsApp, que será aplicada em uma pesquisa sobre 

“a efetividade de intervenção educativa para o conhecimento, comportamento preventivo e a 

percepção de risco de mulheres vivendo com o HIV/aids”. 

Em caso afirmativo, peço gentilmente, que por favor assine o termo de consentimento 

anexo (pode ser assinatura digital, ou documento digitalizado) e me devolva.  Em seguida eu 

enviarei o Instrumento de validação das mensagens e um Instrumento de caracterização. Peço 

a gentileza de me informar sobre o seu aceite ou não. 

Informo que sua participação será bastante valiosa.  

Agradeço antecipadamente. 

 

Regina de Souza Alves 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Q4 – Questionário de impressão geral do instrumento da população-alvo 

 

IMPRESSÃO GERAL DO INSTRUMENTO - VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 

1. O que você achou do 

questionário em geral? 

( ) Muito bom, 

( ) Bom, 

( ) Regular/mais ou menos  

2. As questões são 

compreensíveis? se não, quais 

questões:________ 

 

( ) Fáceis de entender, 

( ) às vezes, difíceis 

( ) Não compreensíveis  

3. Sobre as categorias de 

respostas, você teve alguma 

dificuldade em usá-las? Por favor, 

explique _______  

 

( ) nenhuma/sem dificuldade,  

( ) Algumas dificuldades 

( ) Muitas dificuldades 

4. As questões são relevantes 

para a sua condição de saúde?   

( ) Muito relevante 

( ) às vezes relevante 

( ) Sem/ nenhuma relevância. 

5. Você gostaria de mudar alguma coisa no questionário? 

 

 

6. Você gostaria de acrescentar alguma coisa no questionário?  

 

 

7. Teve alguma questão que você não quis responder? Se sim, por quê? 

 

 

OBS 

       Adaptada do DISABKIDS® GROUP (DISABKIDS® GROUP, 2002). 

 

IMPRESSÃO GERAL DAS MENSAGENS - VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 

1. O que você achou das 

mensagens em geral ? 

( ) Muito boas, 

( ) Boas, 

( ) Regular/mais ou menos  

2.  As palavras usadas nas 

mensagens foram fáceis de 

entender?  

( ) Fáceis de entender, 

( ) às vezes, difíceis 

( ) Não compreensíveis  

3. O conteúdo das mensagens é 

relevante para a sua saúde?   

( ) Muito relevante 

( ) às vezes relevante 

( ) Sem/ nenhuma relevância. 

4. Você gostaria de mudar alguma coisa nas mensagens? 

 

 

5. Você gostaria de acrescentar alguma coisa nas mensagens?  
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6. Tem alguma mensagem que você não gostaria de receber? Se sim, por que 

 

 

OBS 

      Fonte: Adaptada do DISABKIDS® GROUP (DISABKIDS® GROUP, 2002). 
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ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C- Aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
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ANEXO D - Autorização do Serviço de Assistência Especializada (SAE) 
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ANEXO E - Q5 – Questionário CEAT-VIH versão português 

 

Questionário para a Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral - CEAT-VIH 

1. Deixou de tomar medicação alguma vez? Durante a última semana: 1( )sempre, 2( ) mais da 

metade das vezes, 3( ) aproximadamente a metade das vezes, 4( )alguma vez, 5 ( )  nenhuma 

vez. 

 2. Se alguma vez sentiu-se melhor, deixou de tomar sua medicação? Durante a última semana: 

1( )sempre, 2( )mais da metade das vezes, 3( )aproximadamente a metade das vezes, 4( )alguma 

vez, 5( ) nenhuma vez. 

3. Se alguma vez depois de tomar sua medicação sentiu-se pior, deixou de tomá-la? Durante a 

última semana: 1( )sempre, 2( )mais da metade das vezes, 3( ) aproximadamente a metade das 

vezes, 4( )alguma vez, 5( ) nenhuma vez. 

4. Se alguma vez se sentiu triste ou deprimido, deixou de tomar sua medicação? Durante a 

última semana: 1( )sempre, 2( )mais da metade das vezes, 3( )aproximadamente a metade das 

vezes, 4( )alguma vez, 5( ) nenhuma vez. 

5. Como é a relação que mantém com o seu médico? 1( )ruim 2( )um pouco ruim 3( ) regular   

4( )pode melhorar 5( )boa 

 6. Quanto você se esforça para seguir o tratamento? 5( )nada 4( ) pouco 3( )regular 2( ) bastante 

1( )muito  

7. Quanta informação você tem sobre os medicamentos que toma para o HIV? 1( )nada 2( ) 

pouco 3( )regular 4( )bastante 5( )muito 

 8. Quanto benefício pode lhe trazer o uso destes medicamentos? 1( )nada 2( ) pouco 3( ) regular 

4( )bastante 5( )muito 

 9. Considera que sua saúde melhorou desde que começou a tomar medicamentos para o HIV? 

1( )nada 2( ) pouco 3( )regular 4( )bastante 5( )muito  

10. Até que ponto sente-se capaz de seguir com o tratamento? 1( )nada 2( ) pouco 3( ) regular   

4( ) bastante 5( )muito  

11. Normalmente está acostumado tomar a medicação na hora certa? 1( )não, nunca 2( ) sim, 

alguma vez 3( )sim, aproximadamente a metade das vezes 4( )sim, muitas vezes 5   ( )  sim, 

sempre  

12. Quando os resultados dos exames são bons, seu médico costuma utilizá-lo para lhe dar 

ânimo e motivação para seguir o tratamento?1( )não, nunca 2( )sim, alguma vez 3( ) sim, 

aproximadamente a metade das vezes 4( )sim, muitas vezes 5( )sim, sempre  

13. Como sente-se em geral com o tratamento desde que começou a tomar seus remédios? 1( 

)muito insatisfeito 2( ) insatisfeito 3( )indiferente 4( )satisfeito 5( )muito satisfeito 

14. Como avalia a intensidade dos efeitos colaterais relacionados com o uso do medicamento 

para HIV? 1( )muito intensos 2( )intensos 3( )medianamente intensos 4( ) pouco intensos 5( 

)nada intensos  

15. Quanto tempo acredita que perde ocupando-se em tomar seus remédios? 1( )muito tempo   

2( ) bastante tempo 3( ) regular 4( )pouco tempo 5( )nada de tempo 

16. Que avaliação tem de si mesmo com relação a tomada dos remédios para HIV ? 1( ) nada 

cumpridor 2( )pouco cumpridor 3( )regular 4( )bastante 5( ) muito cumpridor  

17. Quanta dificuldade tem para tomar a medicação?1( )muita dificuldade 2( )bastante 

dificuldade 3( ) regular 4( )pouca dificuldade 5( )nenhuma dificuldade. 
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ANEXO F- Parecer Consubstanciado do CEP em Relação a Emenda 
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