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RESUMO 
 

JESUS, G. J. Construção e validação de cartilha educativa com enfoque na saúde e 

qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids. Ribeirão Preto, 2017. 214 p. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

A elaboração de material educativo validado pode favorecer o processo educativo, mudanças 

comportamentais e, consequentemente, a melhora da alfabetização em saúde e outros 

indicadores de saúde. O objetivo do estudo foi elaborar e validar uma cartilha educativa 

destinada à promoção do autocuidado e a adoção de hábitos de vida que promovam a saúde e 

a qualidade de vida das pessoas vivendo com o HIV/aids. Trata-se de um estudo 

metodológico desenvolvido sob a luz da Teoria Social Cognitiva de Bandura (1998) e da 

Alfabetização em Saúde, seguindo os pressupostos metodológicos de Doak, Doak e Root 

(1996). A elaboração do material educativo seguiu duas etapas: a primeira refere-se ao 

planejamento e a segunda à redação e à produção. A primeira etapa compreendeu a definição 

do público-alvo e dos objetivos do material, bem como a escolha do tipo de material e seleção 

dos temas. A segunda etapa envolveu a escolha do conteúdo e ilustrações, a elaboração e 

montagem do layout e a validação da cartilha por especialistas. O material educativo foi 

elaborado para adultos vivendo com HIV/aids com o objetivo de promover saúde e qualidade 

de vida. Optou-se por um material impresso construído a partir das necessidades e demandas 

sugeridas por essa população. Nesta etapa, participaram do estudo 26 indivíduos de ambos os 

sexos, independente da fase da infecção pelo HIV. Os temas selecionados na composição dos 

cinco volumes do material educativo foram: alimentação, exercício físico, saúde mental, 

tratamento, enfrentamento, sexualidade, desejo de ter filhos e direitos de quem vive com 

HIV/aids. A elaboração do conteúdo de cada tema foi pautado na literatura e abordado por 

meio de linguagem acessível, com a utilização de fotografias construídas de acordo com cada 

um desses temas. Na elaboração e montagem do layout, o profissional de web design atendeu 

as recomendações para elaboração de materiais educativos eficazes. A validação foi realizada 

por 22 juízes multiprofissionais selecionados de acordo com os critérios estabelecidos no 

estudo. A validação de conteúdo foi estabelecida a partir do Level Content Validdity Index 

maior que 0,8. Todos os itens foram avaliados como pertinentes pelos juízes e a média obtida 

com o referido índice foi de 0,97. Na avaliação da concordância entre os juízes, a cartilha foi 

aprovada com a estatística first-order agreement coefficient (AC1) de 0,50, o que representa 

concordância moderada. Todas as modificações sugeridas pelos juízes foram consideradas na 

versão final dessa cartilha educativa que, validada, pode constituir-se em um importante 

recurso para educação em saúde de adultos que vivem com HIV/aids. Acredita-se que esse 

material pode fornecer informações de saúde significativas e, dessa forma, amenizar os efeitos 

do tratamento, fomentar o diálogo e o esclarecimento de dúvidas, permitindo que os pacientes 

compreendam sua saúde e possam tomar decisões visando à melhor qualidade de vida, além 

de possibilitar a melhora da prática educativa do enfermeiro e da equipe multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: HIV/aids. Material educativo. Validação. Alfabetização em saúde.  

Autocuidado. Enfermagem. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

JESUS, G. J. Construction and validation of an educational booklet focusing on the 

health and quality of life of people living with HIV/aids. 2017. 214 f. Dissertation (Master 

in Science) – School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

 

The elaboration of validated educational material can favor the educational process, 

behavioral changes and, consequently, the improvement of health literacy and other health 

indicators. The objective of the study was to elaborate and validate an educational booklet 

aimed at promoting self-care and adopting lifestyles that promote the health and quality of life 

of people living with HIV/AIDS. This is a methodological study developed in the light of the 

Cognitive Social Theory of Bandura (1998) and of Literacy in Health, following the 

methodological assumptions of Doak, Doak and Root (1996). The preparation of the 

educational material followed two stages: the first refers to planning and the second to writing 

and production. The first stage included the definition of the target audience and the 

objectives of the material, as well as the choice of the type of material and selection of the 

themes. The second stage involved the choice of content and illustrations, the preparation and 

assembly of the layout and the validation of the booklet by specialists. The educational 

material was designed for adults living with HIV/AIDS with the goal of promoting health and 

quality of life. We opted for a printed material constructed from the needs and demands 

suggested by this population. At this stage, 26 individuals of both sexes, regardless of the 

stage of HIV infection, participated in the study. The themes selected in the composition of 

the five volumes of educational material were: food, physical exercise, mental health, 

treatment, coping, sexuality, desire to have children and rights of those living with 

HIV/AIDS. The elaboration of the content of each theme was based on the literature and 

approached through accessible language, with the use of photographs constructed according 

to each of these themes. In the preparation and assembly of the layout, the web design 

professional complied with the recommendations for the elaboration of effective educational 

materials. Validation was performed by 22 multiprofessional judges selected according to the 

criteria established in the study. Content validation was established from the Level Content 

Validdity Index greater than 0.8. All items were assessed as relevant by the judges and the 

average obtained with the aforementioned index was 0.97. In the evaluation of agreement 

between the judges, the booklet was approved with the first-order agreement coefficient 

(AC1) of 0.50, which represents moderate agreement. All the modifications suggested by the 

judges were considered in the final version of this educational booklet, which, validated, can 

constitute an important resource for health education for adults living with HIV/AIDS. It is 

believed that this material can provide meaningful health information and thus ease the effects 

of treatment, foster dialogue and clarification of doubts, allowing patients to understand their 

health and to make decisions aimed at a better quality of life, besides making possible the 

improvement of the educative practice of the nurse and the multidisciplinary team. 

 
Keywords: HIV/AIDS. Educational material. Validation. Health Literacy. Self-care. Nursing. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

JESUS, G. J. Construcción y validación de cartilla educativa con enfoque en la salud y 

calidad de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA. 2017. 214 f. Disertación 

(Maestría en Ciencias) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 
El desarrollo de material educativo validado puede promover el proceso educativo, los 

cambios de comportamiento y por lo tanto la mejora de la alfabetización en salud y otros 

indicadores de salud. El objetivo del estudio fue elaborar y validar una cartilla educativa 

destinada a la promoción del autocuidado y la adopción de hábitos de vida que promuevan la 

salud y la calidad de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA. Se trata de un estudio 

metodológico desarrollado a la luz de la teoría cognitiva social de Bandura (1998) y en 

conocimientos sobre la salud, siguiendo los enfoques metodológicos Doak, Doak y Root 

(1996). La elaboración del material educativo siguió dos etapas: la primera se refiere a la 

planificación y la segunda a la redacción ya la producción. La primera etapa comprendió la 

definición del público objetivo y de los objetivos del material, así como la elección del tipo de 

material y selección de los temas. La segunda etapa consistió en la elección del contenido y 

las ilustraciones, el diseño y montaje de la disposición y la validación del folleto por los 

especialistas. El material educativo fue elaborado para adultos viviendo con VIH/SIDA con el 

objetivo de promover salud y calidad de vida. Se optó por un material impreso construido a 

partir de las necesidades y demandas sugeridas por esa población. En esta etapa participaron 

del estudio 26 individuos de ambos sexos, independientemente de la fase de la infección por 

el VIH. Los temas seleccionados en la composición de los cinco volúmenes del material 

educativo fueron: alimentación, ejercicio físico, salud mental, tratamiento, enfrentamiento, 

sexualidad, deseo de tener hijos y derechos de quienes viven con VIH/SIDA. La elaboración 

del contenido de cada tema fue pautado en la literatura y abordado por medio de lenguaje 

accesible, con la utilización de fotografías construidas de acuerdo con cada uno de esos temas. 

En la elaboración y montaje del layout, el profesional de diseño web atendió las 

recomendaciones para la elaboración de materiales educativos eficaces. La validación fue 

realizada por 22 jueces multiprofesionales seleccionados de acuerdo con los criterios 

establecidos en el estudio. La validación de contenido se estableció a partir del Level Content 

Validdity Index, mayor que 0,8. Todos los ítems fueron evaluados como pertinentes por los 

jueces y la media obtenida con dicho índice fue de 0,97. En la evaluación de la concordancia 

entre los jueces, la cartilla fue aprobada con la estadística first-order agreement coeficiente 

(AC1) de 0,50, lo que representa concordancia moderada. Todas las modificaciones sugeridas 

por los jueces fueron consideradas en la versión final de esta cartilla educativa que, validada, 

puede constituirse en un importante recurso para educación en salud de adultos que viven con 

VIH/SIDA. Se cree que este material puede proporcionar información de salud significativa y, 

de esta forma, amenizar los efectos del tratamiento, fomentar el diálogo y aclaración de dudas, 

permitiendo a los pacientes comprender su salud y tomar decisiones para la mejor calidad de 

vida, además de posibilitar la mejora de la práctica educativa del enfermero y del equipo 

multidisciplinario. 

 
 
Palabras clave: VIH/SIDA. Material educativo. Validación. Alfabetización en salud. 

Autocuidado. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da infecção pelo HIV/aids 

 

Transcorridas mais de três décadas desde a descoberta da infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), esta continua sendo um problema de saúde pública mundial. 

Estima-se que em 2015, no curso da pandemia, ocorreram 2,1 milhões de novas infecções por 

HIV em todo o mundo, totalizando 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo 2,0 

milhões de pessoas na América Latina e Caribe (UNAIDS, 2016).  

A América Latina e a região do Caribe, mesmo que a um ritmo mais lento do que a 

média mundial, conseguiram desacelerar a epidemia de aids nos últimos 15 anos, tendo 

reduzido de 100.000 novos casos da doença em 2000 para 87.000 em 2014, enquanto que o 

Caribe passou de 27.000 para 13.000 no mesmo período (UNAIDS, 2015). 

O Brasil é considerado o maior país da América Latina em casos de novas infecções 

pelo HIV, apresentando 40% destas novas infecções na região (UNAIDS, 2016). Desde o 

início da epidemia no Brasil (1980) até junho de 2016, foram identificados 842.710 casos da 

aids. Entre as regiões mais afetadas estão o Sudeste e Sul com maior concentração 

correspondendo, respectivamente, a 53,0% e 20,1% do total de casos notificados da doença, 

seguidas pelo Nordeste (15,1%), Centro Oeste (6,0%) e Norte (5,9%) (BRASIL, 2016). O 

coeficiente de mortalidade padronizado para o Brasil apresentou uma leve queda, o qual 

passou de 5,9 óbitos/100 mil habitantes em 2006 para 5,6 em 2015, representando uma queda 

de 5,0%. A taxa de detecção de aids no Brasil manteve uma estabilização nos últimos dez 

anos, com uma media de 20,7 casos/100 mil hab. (BRASIL, 2016). 

Com a introdução do acesso universal e gratuito à terapia antirretroviral (TARV) no 

Brasil, em 1996, o número de indivíduos vivendo com aids utilizando estes medicamentos 

aumentou de 36.000 em 1997 para 170.000 em 2005 (LANGEBEK et al., 2014). 

Globalmente, estima-se que 18,2 milhões de pessoas seguem em uso da TARV (UNAIDS, 

2016). 

O panorama observado atualmente indica que as ações de controle tomadas pelos 

diversos governos e sociedade civil tiveram um forte impacto. Entretanto, sabe-se que as 

perdas humanas em decorrência da doença foram e continuam sendo muito relevantes, na 

medida em que não podem ser esquecidas ou ignoradas (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

CRT-PE-DST/AIDS/CVE, 2015). 
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Diante disso, a redução em 13% no número de novas infecções pelo HIV/aids entre 

2000 e 2014 na América Latina destaca o dever dos governos de redobrar os esforços para o 

acesso ao tratamento e para o combate à discriminação entre as medidas para controle da 

doença (UNAIDS, 2015).  

Dada a proporcionalidade da doença e os seus agravos, evidencia-se a preocupação em 

âmbito global com a implementação de medidas e metas que contribuam com o aumento do 

número de detecções, tratamento e seguimento clínico de pessoas que vivem com HIV/aids 

(PVHA) e, consequentemente, controle da doença e de novas infecções dela decorrentes.  

Nessa perspectiva, o programa mundial lançado pela Organização das Nações Unidas 

sobre HIV/aids (UNAIDS), tendo como objetivo principal acabar com a epidemia de 

HIV/aids até 2030, estabeleceu a recente e ambiciosa meta 90-90-90 até 2020, que almeja 

que: 90% das PVHA conheçam seu diagnóstico; 90% das pessoas que sabem de sua 

soropositividade recebam tratamento antirretroviral; e que 90% das pessoas que estão em 

tratamento tenham sua carga viral suprimida, mantendo-se saudáveis e reduzindo o seu risco 

de transmissão do HIV (UNAIDS, 2014).  

Dados revelam que no balanço do Brasil, do total de PHVA: 80% foram 

diagnosticadas; 48% deste número estão em tratamento devido à infecção; e cerca de 40% das 

pessoas que seguem em tratamento apresentam carga viral indetectável (BRASIL, 2013; 

UNAIDS, 2015). É imprescindível, portanto, que o Brasil e o mundo alcancem a meta 90-90-

90 até 2020 de forma a evitar uma reversão da epidemia de aids mundial (BRASIL, 2013; 

UNAIDS, 2015), visto o crescente número de indivíduos vivendo com HIV.  

No estado de São Paulo, de junho de 1980 a junho de 2015, foram registrados 244.641 

casos de aids, o que corresponde a 29% dos casos notificados em todo o país (BRASIL, 

2015). Neste panorama, a capital concentrou a maior parte dos casos do Estado, apresentando 

23,8%, seguido de Caraguatatuba, Santos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 

Atualmente, entre as cidades do estado de São Paulo, Ribeirão Preto é a quinta em números 

de casos, com 17,2%, segundo boletim epidemiológico estadual (BRASIL, 2015). 

O município de Ribeirão Preto apresentou 6.590 casos de aids registrados entre 1980 e 

2015, apresentando uma taxa de incidência de 26,5% por 100.000 hab. em 2015, superior à do 

Estado de São Paulo como um todo, o qual apresentou, no mesmo ano, uma taxa de 

incidência igual 21,9. Sabe-se que a maior taxa de incidência do município foi registrada em 

1995 (71,3 por 100.000 hab.), também superior à do estado (29,8 por 100.000 hab.). No que 

tange aos óbitos por aids, Ribeirão Preto ocupa o quinto lugar do estado, com 2.927 casos 

declarados entre 1980 a 2012. Já em relação à taxa de mortalidade, em 2012, o município 
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ocupava o 30º lugar do estado (8,5 casos por 100.000 hab.) (BRASIL, 2015). Desta forma, o 

município deve permanecer com ações contínuas relacionadas à prevenção do HIV e também 

na assistência integral às pessoas vivendo com o HIV/aids.  

A infecção, antes restrita aos homossexuais, usuário de drogas injetáveis e 

profissionais do sexo, apresentou no decorrer dos anos mudança em seu perfil 

socioepidemiológico. No Brasil, inclusive, observaram-se alguns processos pelos quais a 

doença foi sendo caracterizada, como a heterossexualização, feminização, interiorização e 

pauperização (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001). 

Atualmente, a doença apresenta mundialmente características distintas daquelas 

observadas no início da infecção. Não mais vista como “a peste gay” ou exclusiva a grupos de 

risco, a doença atinge de forma quase equivalente, a população como um todo, sendo 

considerada como uma doença crônico-transmissível (TAWIL, 2013; UNAIDS, 2016). 

 

1.2 A infecção pelo HIV/aids como condição crônica: implicações e desafios para o 

cuidado em saúde 

 

Decorridas três décadas desde os primeiros casos de aids no mundo, embora continue 

sendo um problema de saúde no cenário mundial, seu perfil de doença aguda e terminal foi 

modificado para uma condição crônica potencialmente manejável e passível de tratamento, 

decorrente dos avanços científicos e, sobretudo, pela introdução da TARV (DEEKS; LEWIN; 

HAVLIR, 2013; HESTER, 2012).  

A ideia de HIV como uma doença crônica surgiu como resultado de avanços no 

tratamento nas últimas três décadas (DEEKS; LEWIN; HAVLIR, 2013). Com os avanços, a 

TARV melhora a saúde, prolonga a vida e reduz substancialmente o risco de transmissão do 

HIV. Assim, as PVHA experimentam uma melhora grande na expectativa de vida na era da 

TARV, medido em décadas especialmente as PVHA que iniciaram a terapia nos estágios 

iniciais da doença (GUNTHARD et al., 2016; SAMJI et al., 2013).  

A TARV permanece como pedra angular do tratamento e prevenção do HIV 

(GUNTHARD et al., 2016). Tanto em paíises de alta como de baixa renda, as diferenças na 

expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV – e que têm acesso a testes, cuidados e 

tratamento em relação às pessoas não infectadas – vêm se reduzindo em anos (GUNTHARD 

et al., 2016; JOHNSON et al., 2013; NAKAGAWA; MAY; PHILLIPS, 2013).  

No Brasil, a transição que levou à cronificação da doença deu-se a partir da oferta 

universal e gratuita de antirretrovirais e medicamentos para doenças oportunistas por meio do 
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sistema público de saúde. O acesso universal à TARV no país possibilitou, portanto, uma 

redução significativa nas taxas de morbidade e mortalidade de pessoas que vivem com HIV 

(PVHA) (TANCREDI; WALDMAN, 2014) e, consequentemente, no aumento do tempo e da 

qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/aids (DA SILVA et al., 2014; PEREIRA 

et al., 2012). Em outras palavras, a infecção pelo HIV passou a ser considerada uma condição 

crônica com a chegada da TARV, que estabilizou a epidemia e aumentou a expectativa de 

vida das PVHA. Dessa maneira, possibilitou um controle eficaz da infecção e de novas 

infecções e, sobretudo, melhorias no manejo da doença (GUNTHARD et al., 2016).  

Define-se condição crônica como experiência de vida que envolve permanência e 

desvio do normal, causados por patologias que acarretam perdas e disfunções, além de 

permanente alteração no cotidiano das pessoas. Expressa, ainda, que essa permanência causa 

estresse devido à alteração da imagem corporal, necessidade de adequação social e 

psicológica, além de mudança na expectativa de vida (NEWBY, 1996). 

A aids apresenta tais características, principalmente no que concerne ao estresse ligado 

à readequação social e psicológica, pois as pessoas que vivem com HIV/aids enfrentam as 

diversas fases do tratamento, permeadas por estigmas, dúvidas, preconceitos e medos, levando 

a um constante estresse – seja na descoberta do diagnóstico, na mudança dos hábitos de vida, 

no uso de terapia medicamentosa contínua ou na revelação do diagnóstico para família e 

amigos. 

Ser diagnosticado com uma doença crônica é ter a vida mudando. No caso da infecção 

pelo HIV, é ter uma doença que oferece risco de morte e que, embora tenha tratamento, exige 

algumas mudanças e adaptações no dia a dia, desde o contemplar de uma nova situação de 

saúde (fisicamente medida pela contagem TCD4+ e carga viral), até a adesão de um regime 

de medicação complexo (PELTZER; DOMIAN; TEEL, 2015). 

As pessoas que vivem com HIV/aids são desafiadas mentalmente, psicologicamente, 

espiritualmente e socialmente a encontrar o equilíbrio entre saúde e doença, sem permitir que 

a infecção por HIV prejudique ainda mais sua saúde geral (PELTZER; DOMIAN; TEEL, 

2015). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que para alcançar o sucesso terapêutico, é 

necessário que a PVHA tenha boa adesão ao tratamento com antirretrovirais (BASTARD et 

al., 2011), o que nem sempre é fácil para o paciente, culminando no risco de uma baixa 

adesão ou não adesão.  

Segundo estudos, é evidente que a baixa adesão à TARV ou a não adesão podem levar 

ao comprometimento da efetividade da terapia medicamentosa, à medida que aumenta a 
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probabilidade da resistência viral, que culmina, efetivamente, em um tratamento ineficaz, com 

baixo controle quanto à replicação do HIV, o que favorece a disseminação de vírus resistentes 

a múltiplas drogas e reduz a opção de tratamento (BRASIL, 2013; ROSEMBLOOM et al., 

2012).  

A adesão à TARV é geralmente influenciada pela associação de vários fatores / 

variáveis, inerentes ou não ao sujeito em tratamento. Entre as dificuldades da adesão à TARV, 

relacionados com os indivíduos, destacam-se: a presença de comorbidades; o esquema de 

TARV prescrito; e o serviço de saúde no qual a PVHA é acompanhada (CARVALHO; 

MERCHÁN-HAMANN; MATSUSHITA, 2007; COLOMBRINI; LOPES; FIGUEIREDO, 

2006; SANTOS et al., 2011). Além dessas, há ainda a complexidade da vida das pessoas 

portadoras do HIV, os contextos socioeconômicos desfavoráveis, o limitado acesso à terapia 

pelas populações marginalizadas e a falta de intervenções eficazes para ajudar os pacientes a 

alcançar e manter níveis adequados de adesão (BONOLO et al., 2008; FIUZA et al., 2013). 

O pouco conhecimento do tratamento é outro fator que pode contribuir para uma 

adesão inadequada, aumentando o risco de uma baixa ou não adesão (MORAES et al., 2015;  

PEREIRA, 2012).  

Estudo recente evidenciou que entre os fatores prejudiciais à adesão, está o nível de 

conhecimento baixo sobre a terapêutica que deve ser trabalhado pelos profissionais de saúde – 

sobretudo por enfermeiros que atuam nos Serviços de Atendimento Especializado (SAE) –, 

por meio de trabalho educativo e abordando os mecanismos relacionados ao tratamento, de 

modo a amenizar e/ou transformá-los em prol de uma adaptação e vivência melhor das PVHA 

em relação aos antirretrovirais, no intuito de reduzir a possibilidade de danos à saúde dessas 

pessoas (MORAES et al., 2015). 

Entretanto, é preciso ressaltar que, quando utilizada corretamente, a TARV resulta em 

controle rápido do HIV e na restauração parcial da função imune, levando à prevenção das 

diversas complicações que definem a aids. No entanto, o tratamento não restaura 

completamente a saúde visto que a inflamação e as anormalidades da coagulação persistem e 

preveem fortemente o risco de morbidade e mortalidade não relacionadas com a doença 

(DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013).  

Dessa forma, nos últimos anos, considerável atenção tem sido focada na diabetes e 

doenças cardiovasculares como principais doenças não transmissíveis (DNT) associadas ao 

HIV, ao tratamento com HIV e à idade (CURRIER et al., 2008; GUTIERREZ; 

BALASUBRAMANYAM, 2012), sendo amplamente aceito que as pessoas infectadas pelo 
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HIV apresentam maior risco de morbidade e morbidade relacionada à idade do que a 

população em geral (HUNT, 2014). 

Diante desta perspectiva, o problema torna-se maior, pois a população de PVHA está 

aumentando e envelhecendo. As taxas de novas infecções têm aumentado, inclusive em países 

mais desenvolvidos (UNAIDS, 2016). Nas próximas décadas, espera-se que esses fatores 

resultem em um crescimento constante da prevalência do HIV e no aumento acentuado no 

número de pessoas com HIV vivendo em idade mais avançada (DODSON et al. 2016). 

Apesar do aumento da expectativa de vida e do estreitamento das diferenças desta 

expectativa entre PVHA e pessoas não infectadas (JOHNSON et al., 2013; NAKAGAWA, 

MAY, PHILLIPS, 2013), muitas pessoas infectadas com HIV morrem em decorrência de 

outras doenças além da aids. Os principais fatores que explicam a maioria da mortalidade e 

morbidade em populações com HIV/aids são as DNT relacionadas à aids (VANCE et al., 

2011), particularmente doenças cardiovasculares e não-aids malignas (PUOTI et al., 2012; 

SORIANO; BARREIRO; SHERMAN, 2013).  

Os indivíduos infectados pelo HIV agora atingem idades em que outros problemas 

crônicos de saúde são mais comuns (DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013; GUNTER et al., 2017). 

Como eventos não relacionados à aids estão tipicamente associados ao envelhecimento na 

população em geral (DEEKS; PHILLIPS, 2009), os termos populares como envelhecimento 

acelerado ou envelhecimento prematuro (embora geradores de discussão) são utilizados com 

frequência para caracterizar a nova gama de doenças associadas ao HIV (DEEKS; LEWI; 

HAVLIR, 2013). 

Estudos mostram que os adultos infectados pelo HIV, que têm supressão duradoura da 

replicação do HIV mediada pelo tratamento, apresentam risco de desenvolver vários 

distúrbios não-aids, incluindo doenças cardiovasculares (FREIBERG et al., 2013; WANG et 

al., 2015), com destaque para a hipertensão e para a obesidade como fatores de risco 

cardiovascular (D’ETTORRE et al., 2016; MARTIN-IGUACEL et al., 2016), somado com 

alta prevalência de fatores de risco modificáveis estabelecidos, particularmente tabagismo e 

dislipidemia (GINGO et al., 2013; PETOUMENOS; WORM, 2011).  

As PVHA também estão em maior risco de outras condições médicas crônicas, como: 

câncer (HIRSCHHORN et al., 2012); doença renal (NISHIJIMA et al., 2012; PECK et al, 

2014); doença hepática (PUOTI et al., 2012; SORIANO; BARREIRO; SHERMAN, 2013); 

neurocognitiva (BRITO; SEIDL, 2015; GANNON; KHAN; KOLSON, 2011; GRANT et al., 

2014); osteopenia ou osteoporose (MUNDY et al., 2012; YOUNG et al. 2011); e depressão 
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(CHOI et al., 2016; GONZALEZ et al., 2011; NYIRENDA et al., 2013) (coletivamente 

referidos como eventos graves de não-aids) (DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013). 

Adultos infectados com HIV em relação à doença cardiovascular, por exemplo, 

apresentaram cerca de 1,7 vezes o risco aumentado de ter um infarto do miocárdio, após 

ajuste para fatores de risco tradicionais, em comparação com adultos não infectados pelo HIV 

(TRIANT et al., 2007). Nos idosos, depois de considerar outros fatores de risco tradicionais, a 

infecção por HIV resultou em um aumento duas vezes maior risco de ataque cardíaco 

(FREINBERG et al., 2013). 

Os tumores malignos associados a infecções como o vírus do papiloma humano 

(incluindo os cânceres urogenitais e de cabeça e pescoço), o vírus Epstein-Barr (incluindo o 

linfoma de Hodgkin) e o vírus da hepatite B e C (carcinoma hepatocelular) também são 

relativamente comuns em adultos infectados pelo HIV (DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013). 

Além disso, os estudos revelam que, tanto nas configurações com grandes recursos quanto 

limitados, as doenças malignas, neurocognitivas e mentais, bem como a doença renal são 

destacadas como os principais desafios atualmente e com probabilidade de aumento no futuro 

(HIRSCHHORN et al., 2012).  

O peso destas DNTs está relacionado com: o envelhecimento da população de PVHA 

e com um risco aumentado devido à infecção pelo HIV; outras comorbidades associadas à 

infecção pelo HIV ou risco de transmissão; e fatores de risco subjacentes na comunidade em 

geral (HIRSCHHORN et al., 2012). 

Tendo em vista os problemas apresentados, em virtude do sucesso da TARV, o HIV 

evoluiu para uma doença crônica em que as complicações típicas da aids já não são o 

problema dominante em muitas partes do mundo, dando lugar aos problemas inerentes ao 

tratamento e ao cuidado de pacientes com essa doença crônica. Mediante esta situação, os 

profissionais de saúde, em vez de lidar com situações agudas e potencialmente fatais, são 

confrontados com a gestão de uma doença crônica que, na ausência de uma cura, persistirá 

por muitas décadas (DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013). 

Estudos concluem que na perspectiva da importância e premência de uma assistência a 

pacientes crônicos, o cuidado com o HIV necessita de novas habilidades por parte dos 

profissionais de saúde, bem como uma remodelação dos sistemas de saúde que foram 

inicialmente projetados para cuidados agudos. Destacam ainda que a força de trabalho clínica 

precisará de conhecimentos sobre o manejo antirretroviral e de mais experiência em 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e outras comorbidades, incluindo muitas 
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das complicações normalmente associadas ao envelhecimento (DEEKS; LEWI; HAVLIR, 

2013).  

Atrelado às necessidades acima destacadas, a investigação biomédica terá de evoluir 

em conformidade, no entender por que a inflamação persiste durante a TARV, como ela 

provoca morbidade e como reverter. Esse processo é uma prioridade elevada para a doença do 

HIV, como é para muitos outros problemas crônicos. Será necessário ainda que a comunidade 

de investigação, de modo a fornecer cuidados crônicos a uma população em envelhecimento 

(DEEKS; LEWI; HAVLIR, 2013), identifique formas ótimas e rentáveis de realizar a 

integração de serviços para as DNT e também tuberculose, sendo esta a principal causa de 

morte entre as PVHA (GUPTA et al., 2013; UNAIDS, 2016). 

Diante da cronicidade da infecção pelo HIV/aids e posto que a cura – como a melhor 

solução para todos os problemas – ainda não ocorreu, torna-se indispensável o cuidado 

integral às pessoas vivendo com o HIV/aids e o seu empoderamento, fortalecendo sua 

autonomia e responsabilidade frente ao progresso do tratamento e ao alcance de melhor 

qualidade de vida (MORAES et al., 2015).  

Entretanto, para o cuidado integral e empoderamento da PVHA, é necessária a 

alfabetização adequada em saúde, podendo ser um pré-requisito essencial para melhorar a 

saúde dos indivíduos infectados pelo HIV (WAWRZYNIAK et al., 2013). 

 

1.3 Alfabetização em saúde e necessidades educacionais das pessoas vivendo com 

HIV/aids 

 

Novos desafios surgem na obtenção de alfabetização adequada à saúde à medida que 

as pessoas vivendo com HIV/aids envelhecem. Evidências mostram que a alfabetização em 

saúde pode afetar o conhecimento de uma doença e, embora não seja claro se o conhecimento 

influencia diretamente os comportamentos de saúde entre pessoas vivendo com HIV/aids 

(WAWRZYNIAK et al., 2013), autores relatam que a aderência à medicação antirretroviral 

melhora após o aumento do conhecimento sobre o HIV. Dessa forma, uma maior 

alfabetização em saúde e/ou conhecimento sobre HIV é associado a melhores resultados de 

saúde (CLENDON, 2012; JONES et al., 2013), enquanto que a alfabetização limitada ou 

baixa está associada a resultados de saúde negativos ou de má qualidade (FRENCH, 2015).  

Em contrapartida, as abordagens para o tratamento de doenças crônicas diferem muitas 

das vezes daquelas utilizadas para gerenciar condições agudas (BODENHEIMER; 

WAGNER, 2002). Os adultos mais velhos na população em geral e aqueles com 
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multimorbidades apresentam maior risco de baixa alfabetização em saúde (KUTNER et al., 

2006), podendo ser mais afetados pela baixa literacia em saúde (WOLF; GAZMARARIAN; 

BAKER, 2005). 

 Segundo a literatura, as pessoas com baixa escolaridade em saúde são aquelas com 

habilidade limitada para obter e agir de forma a beneficiar sua saúde. Apresentam menor 

conhecimento relacionado ao HIV (KALICHMAN; ROMPA, 2000) e menor probabilidade 

de tomar e aderir a medicamentos antirretrovirais (WALDROP-VALVERDE et al., 2006).  

 Os pacientes com níveis de alfabetização limitados ou baixos, de acordo com a 

literatura, buscam mais urgentemente os hospitais de emergência e com menor frequência os 

serviços de saúde preventiva e de gestão do autocuidado (BERKMAN et al., 2011), quando 

comparados com aqueles com níveis de alfabetização mais elevados. 

A questão da baixa escolaridade em saúde na população que vive com HIV/aids, entra 

em cena e torna-se relevante à medida que a população nessa condição envelhece e vive mais 

tempo com a doença. Diante do exposto, é vital a pesquisa contínua para entender e melhorar 

a alfabetização em saúde entre pessoas vivendo com HIV/aids (WAWRZYNIAK et al., 

2013). 

Assim, para promover a pesquisa contínua e diminuir o impacto negativo da 

precariedade da alfabetização sob os resultados de saúde entre PVHA, estudos apontam ser 

importante avaliar periodicamente a literatura de pesquisa para entender melhor o que é 

conhecido, quais perguntas permanecem e orientações futuras (WAWRZYNIAK et al., 2013). 

Além disso, essa avaliação periódica possibilita que a grande necessidade dos profissionais de 

saúde estejam cientes dos desafios que os pacientes enfrentam para que possam tomar 

decisões e garantam que os pacientes tenham em mãos as ferramentas de que precisam para 

fazer escolhas informadas sobre cuidados de saúde e tratamento (MCCALL; WILSON, 2015).  

Segundo French (2015), a falta de comunicação efetiva com os profissionais de saúde 

não é exclusiva de uma determinada situação apontada, entretanto pode elucidar a premência 

que existe dos enfermeiros desenvolverem uma comunicação mais bem-sucedida e centrada 

no paciente, incorporando competências de alfabetização em saúde em todas as interações 

com ele. No mesmo estudo conclui que todos os pacientes, independentemente do nível de 

alfabetização, precisam de informações de saúde acessíveis e acionáveis para tomar decisões 

informadas sobre sua saúde.  

Alguns autores destacam que implementação de tecnologias educativas pode favorecer 

mudanças comportamentais, sobretudo quando se trabalha com conceitos específicos como a 

autoeficácia, a qual pode levar as pessoas a se sentirem mais confiantes para a realização de 
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determinada conduta promotora de saúde (DODT et al., 2013). Dentre essas tecnologias 

educativas, destaca-se o manual educativo, que auxilia na memorização de conteúdos e 

contribui para o direcionamento das atividades de educação em saúde (TELES et al., 2014). 

O uso de materiais educativos constituem estratégias de ensino para fornecimento de 

informações. Embora esses materiais sejam descritos como “linguagem congelada na 

história”, são, todavia, representam a ferramenta mais usual de ensino devido às distintas 

vantagens que oferecem para incrementar o ensino e a aprendizagem (BASTABLE, 2010). 

Nesse sentido, é necessário que o enfermeiro, como principal responsável pelo uso e criação 

dessas tecnologias, conheça e utilize conceitos coerentes, capazes de melhorar o cuidado em 

saúde (ÁFIO et al., 2014). 

 

1.4 Material educativo como tecnologia emancipatória e o papel do enfermeiro como 

educador  

 

A tecnologia como expressão do avanço da ciência acompanha a evolução da história 

da humanidade mostrando-se, com o passar do tempo, ainda mais extraordinária e abrangente, 

e presente em diversas áreas do conhecimento. Na área da saúde, a utilização da tecnologia 

remete a uma gama infinita de possibilidades (KOERICH et al., 2006). 

Neste sentido, na era tecnológica, é viável entender a amplitude e implicação do 

significado educativo atrelado às tecnologias educativas em Enfermagem para fundamentação 

adequada de estudos que venham a ser desenvolvidos na área (ÁFIO et al., 2014).   

 Um dos conceitos que sofreu alterações ao longo dos anos e ainda segue em constante 

modificação desde seu surgimento até os dias atuais é o de tecnologia, sobretudo quanto à 

aplicação na enfermagem. A utilização do termo na sociedade, segundo Barra et al. (2006) 

esteve presente a partir da Revolução Industrial. Com a crescente tecnificação dos 

procedimentos na saúde, as práticas desse setor foram redirecionadas, tornando-o consumidor 

maior de novas tecnologias, que passaram a ter um valor em si mesmo, não importando o 

resultado final. 

Desde o surgimento na área da saúde, as tecnologias eram inventadas como artefatos 

provenientes de uma necessidade prática aliada ao conhecimento científico, tendo como 

finalidade atingir objetivos (NASCIMENTO; CARNAÚBA; GHIDINI JÚNIOR, 2004). 

Na literatura, constata-se que embora o conceito tecnologia tenha um caráter 

multifacetado, voltado muitas vezes para equipamentos, há ainda conceitos direcionados para 

o processo de trabalho na área da saúde e cuidado (ÁFIO et al., 2014; BRITO; CASTILHO; 
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SZWARCWALD, 2001). Diante do saber da enfermagem, é possível encontrar formas de 

tecnologia que promovam o processo de emancipação dos sujeitos envolvidos no cuidar. 

Como mencionado por Merhy e Onocko (2002), as tecnologias vinculadas à educação 

identificam-se com métodos de cuidado simplificados com o objetivo de se tornar uma prática 

comum, facilitando o autocuidado.  

O termo tecnologia pode ser compreendido como emancipatória por Nietsche (2000), 

o qual o estudou nas mais diversas formas, consistindo esta tecnologia na apreensão e a 

aplicação de um conjunto de conhecimentos e pressupostos que possibilitam aos indivíduos 

pensar, refletir, agir, tornando-os sujeitos de seu próprio processo de existência. Por sua vez, 

para Meier (2004), a criação de tecnologias advindas do ato de cuidar fundamenta-se no 

conhecimento técnico e científico, bem como na observação do cotidiano e na preocupação 

com o bem-estar do cuidador e do indivíduo cuidado. 

Posteriormente, o termo tecnologia é complementado como sendo o resultado de 

processos realizados a partir da experiência diária e da pesquisa, destinados ao 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos e à construção de produtos 

materiais, ou não, tendo a finalidade de intervir sobre uma determinada situação prática 

(NIETSCHE et al., 2005). Na visão de Koerich et al. (2006), o termo tecnologia pode ser 

também utilizado tanto materiais como produtos simbólicos que satisfaçam as necessidades 

existentes. 

 No contexto da saúde, as tecnologias educacionais são ferramentas importantes para a 

execução do trabalho educativo e desempenho do processo de cuidar (MERHY, ONOCKO, 

2002). Nietsche et al. (2005) retratam, ainda, que Tecnologia Educacional (TE) pode ser 

compreendida como “[...] um conjunto sistemático de conhecimentos científicos que tornem 

possível o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento envolvendo todo o 

processo educacional formal e informal”, sendo importante que o profissional de saúde exerça 

o papel de facilitador (educador) do processo ensino-aprendizagem e que a clientela 

(educando) seja o sujeito participante desse processo.  

A produção de uma tecnologia pode ser classificada de três formas distintas na saúde, 

sendo elas: leve, leve-dura e dura. A leve engloba as tecnologias de relações, como 

acolhimento, vínculo, automação, responsabilização e gestão, cujo objetivo culmina em 

governar processos de trabalho. A tecnologia leve-dura refere-se a saberes estruturados, como 

o processo de enfermagem. Por fim, dura, quando inclui os equipamentos tecnológicos como 

máquinas, normas e estruturas organizacionais (MERHY; ONOCKO, 2002). 
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Diante das definições na saúde, as cartilhas educativas são categorizadas como 

tecnologia leve-dura, uma vez que se tratam da estruturação de saberes operacionalizados no 

trabalho em saúde, ajudando na memorização de conteúdos e no direcionamento de atividades 

de educação em saúde (MERHY; ONOCKO, 2002). 

Observa-se que as chamadas tecnologias leves ou leve-duras são as mais utilizadas no 

processo de trabalho na área da saúde, tornando, assim, a relação profissional – usuário 

mediada e condicionada por uma série de aparatos tecnológicos e pelas prescrições do saber 

científico (SOUZA, 2011). Trata-se, portanto, de uma tecnologia de cuidado que envolve 

vários saberes e práticas, direcionado ao entendimento do ser humano em sua totalidade, de 

suas limitações, possibilidades, necessidades imediatas e potencialidades (SOUZA, 2011).  

 Ainda na análise do termo tecnologia na enfermagem, a literatura apresenta a divisão 

em dois conceitos: tecnologia como processo e tecnologia como produto. A primeira está 

atrelada a grupos e suas conformações, além do processo ensino e capacitação. Já a segunda, 

alvo de interesse deste trabalho, refere-se às tecnologias voltadas para construção de artefatos 

palpáveis, baseado no conhecimento científico, voltado à melhoria de uma situação de saúde, 

emancipação ou geração do conhecimento e caracterizada por três elementos: informatização, 

informação e artefato (AQUINO et al., 2010). 

De acordo com a análise dos artigos em enfermagem que abordaram a tecnologia 

como produto, constata-se que os autores apresentam o elemento artefato como sendo a 

construção de produtos. Pautado em adaptações ou inspirações em tecnologias já existentes e 

na construção de tecnologias educativas, é focado no cuidado individual ou ainda coletivo, 

compreendendo tanto a intervenção terapêutica ou curativa na construção de tecnologias 

emancipatórias (AQUINO et al., 2010). 

O desenvolvimento de artefatos dentro da tecnologia como processo foi motivado pela 

possibilidade de aplicar o conhecimento científico ao trabalho manual, utilizar a criatividade e 

a observação das relações de causa e efeito, tendo como resultado aspectos relacionados à 

biossegurança, resolução de problemas no ensino e capacitação, lucro, promoção do cuidado e 

conforto para o cliente (CAETANO; PAGLIUCA, 2006; TONIOLLI; PAGLIUCA, 2003). 

Em contrapartida, a construção de artefatos emancipatórios apresentou como resultados a 

geração do conhecimento, a melhoria da assistência em enfermagem, o autocuidado, a 

qualidade de vida e a mudança de comportamento (GUIMARÃES; FERREIRA FILHA, 

2006; PERES; MEIRA; LEITE, 2007).  Assim, é importante ressaltar que almejando como 

resultado a melhora do autocuidado e da qualidade de vida por meio da adoção de hábitos 



36 

 

saudáveis e consequentemente mudança de comportamento, é que se buscou construir um 

artefato emancipatório: o material educativo do presente estudo. 

É importante salientar que a construção de artefatos, segundo a literatura na área da 

enfermagem, foi baseada em barreiras funcionais ligadas à própria prática do cuidar, 

refletindo na assistência aos indivíduos envolvidos no processo saúde-doença. Diversos 

autores referem que tais ferramentas possibilitam uma reflexão sobre a condição do cidadão e 

o autoconhecimento, promovendo a participação dos usuários como sujeitos do processo, com 

o intuito de despertar a sua consciência crítica e a autonomia (CAETANO; PAGLIUCA, 

2006; TONIOLLI; PAGLIUCA, 2003). 

De acordo com a história, o conceito puro de tecnologia permanece enraizado às novas 

tecnologias, às comunicações instantâneas, bem como à superação de barreiras do 

conhecimento científico capaz de causar bruscas modificações sociais (MENDES; 

TREVIZAN; ÉVORA, 2000).  

Sabe-se que a produção de tecnologia em saúde, segundo Caetano, Pagliuca (2006) é 

encontrada, sem entraves, vinculada a equipamentos, técnicas, ou sistemas de informação. 

Segundo os autores, esses componentes estão presentes na enfermagem e no seu cotidiano, 

quando o cuidado é planejado de forma científica e sistematizado e quando o produto final é 

sempre algo novo, visto que o ser humano é dinâmico e subjetivo. 

Neste contexto, a produção de cartilhas, manuais, catálogos e folders é categorizada 

por Mendes, Trevizan e Évora (2002) como tecnologia instrucional uma vez que propõe 

novas estratégias de ensino e aprendizagem, voltadas para educação de grupos ou de 

clientelas específicas. Produções como essas são também categorizadas por Teixeira et al. 

(2010) como tecnologias impressas, ou ainda, de acordo com (REBERTE; HOGA; GOMES, 

2012), como materiais educativos impressos, os quais na área do cuidado em saúde 

contribuem para a promoção da saúde, sendo bastante utilizados.  

Desta forma, os materiais como cartilhas, manuais de cuidado, catálogos ou folders 

foram denominados ao longo da história como artefatos, tecnologia do produto, tecnologia 

impressa, tecnologia educacional ou simplesmente materiais educativos, e que surgem na área 

da saúde como processos concretos decorrentes de uma experiência cotidiana e de pesquisa. 

Estes materiais constituem-se em um conjunto de ações sistematizadas, processuais e 

instrumentais para a realização de uma assistência qualificada ao ser humano em todas as suas 

dimensões, tendo a finalidade de facilitar a comunicação, além de apoiar, manter e promover 

o processo da vida em situações de saúde e doença, permitindo o relacionamento entre o 

educando e o educador (NIETSCHE et al., 2005; DIEGUEZ, 2010). 
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A tecnologia tem um poder indiscutível, uma vez que propicia incrementar o acesso, 

melhorar as práticas educativas que já existem e criar novas estratégias para transformar 

experiências de ensino, aprendizagem de enfermeiros e usuários de saúde (BASTABLE, 

2010). 

Os profissionais de saúde, mais especificamente o enfermeiro em decorrência da 

aproximação física e interação contínua com o paciente e seus familiares (STUMM et al., 

2017), na assistência em especial às PVHA, devem integrar seu conhecimento em um trabalho 

interdisciplinar e assumir seu papel de educador (ÁFIO et al., 2014; BASTABLE, 2010), 

além de desenvolver estratégias educativas que facilitem a aprendizagem significativa (ÁFIO 

et al., 2014).  

Certamente, a educação de pacientes requer um esforço colaborativo entre os membros 

da equipe de saúde, na qual todos desempenham um papel. No entanto, o papel de ensinar é 

uma parte ímpar no campo profissional de enfermagem. Os pacientes, também denominados 

receptores do cuidado, respeitam e confiam muitas das vezes nos enfermeiros para serem seus 

conselheiros, viabilizando assim o esclarecimento de informações confusas e a distinção do 

bom senso do absurdo (BASTABLE et al., 2010). 

A representação do enfermeiro como educador faz com que ele se sobressaia em 

ambientes pedagógicos da saúde, uma vez que essa arte e ciência do educar é componente de 

sua profissão (GIJSEN; KAISER, 2013).  

Nesta perspectiva, os enfermeiros desempenham um papel crítico na facilitação dos 

processos de comunicação associados à promoção da alfabetização em saúde. A avaliação dos 

motivadores individuais, a identificação de barreiras à compreensão, a comunicação clara, a 

leitura da informação de saúde, a adaptação da mensagem às necessidades culturais e 

linguísticas do paciente, a promoção da tomada de decisões de saúde e a avaliação da 

compreensão são estratégias básicas de promoção da alfabetização em saúde para facilitar a 

compreensão e capacitação dos pacientes recai sobre os enfermeiros (SPEROS, 2011). 

Os enfermeiros, no papel de educadores beneficiam-se como o aumento da satisfação 

profissional ao reconhecerem que suas ações educativas podem estabelecer relações 

terapêuticas com os clientes e aumentar a autonomia paciente-enfermeiro, como maior 

responsabilidade na prática e oportunidade de ocasionar mudanças significativas 

(BASTABLE, 2010), ou seja, que realmente faça a diferença na vida dos outros. 

Muitos enfermeiros, por outro lado, e outros profissionais da saúde admitem não se 

sentirem competentes ou confiantes em suas habilidades de ensino. Mesmo esperado que os 
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enfermeiros sejam educadores, poucos fizeram ao menos um curso específico sobre os 

princípios do ensino e da aprendizagem (BASTABLE, 2010). 

Assim, embora por lei todos os enfermeiros possam ensinar, sendo considerados 

educadores natos, é preciso reconhecer diante da importância dos materiais educativos, a 

dificuldade que muitos enfermeiros podem enfrentar na criação desses materiais como 

também em fazer uso de intervenções educativas. A despeito do aumento do interesse e da 

atenção ao papel de educador, a habilidade de enfermeiro como educador ainda precisa ser 

fortalecida na educação superior (BASTABLE, 2010). 

Ao cuidar de um paciente no intuito de promover o empoderamento, o enfermeiro 

dispõe de inúmeras ferramentas de comunicação. Ao analisar um estudo acerca das 

tecnologias educacionais em saúde (BASTABLE, 2010), observou-se o aumento na produção 

de uma variedade de materiais educativos como ferramenta educacional, dispositivos esses 

aplicados em diversos cenários, populações e com inúmeras finalidades (AQUINO et al., 

2016; BENEVIDES et al., 2016; CAETANO; PAGLIUCA, 2006; CASTRO, JUNIOR, 2014; 

COSTA et al., 2013; CORDEIRO et al., 2017; DE VITTA; BERTAGLIA; PADOVANI, 

2008; DODT et al., 2015; FONSECA et al., 2004; FRANCO, 2011; FREITAS; CABRAL, 

2008; LIMA, 2014; MEDEIROS, 2012; MOREIRA et al., 2013; OLIVEIRA; FERNANDES; 

SAWADA, 2008; PEREIRA, 2014; REIS et al., 2010; RIBEIRO et al., 2017; SANTOS, 

2014; TELES et al., 2014).  

 

1.5 Uso de material educativo na prática clínica de enfermagem 

 

Em diferentes cenários do cuidado, a enfermagem exerce papel relevante no 

desenvolvimento de ações para educação em saúde. Com o intuito de contribuir para uma 

mudança do paradigma biomédico tanto quanto a partir do conceito ampliado de promoção da 

saúde humana, importantes mudanças ocorreram no fazer em enfermagem na tentativa de 

superar o modo tradicional de educação em saúde. Tais alterações possibilitaram a realização 

de ações efetivas de promoção e educação em saúde com diversos grupos populacionais, 

abrangendo todas as fases do ciclo da vida, do viver ou não com doenças crônicas (BORBA et 

al., 2012). 

A educação em saúde, compreendida tradicionalmente como a transmissão de 

informações em saúde, atualmente caminha para superar este paradigma com o uso de 

tecnologias mais avançadas (material audiovisual, softwares, web sites, entre outros) ou não. 

Tem como objetivo atual sensibilizar, conscientizar e mobilizar o indivíduo para o 
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enfrentamento de situações individuais e coletivas que interferem na qualidade de vida 

(SALCI et al., 2013). 

Complementarmente a esta ideia, a educação em saúde representa um dos principais 

elementos para promoção da saúde e um modo de cuidar que busca desenvolver a consciência 

crítica, reflexiva e de emancipação dos usuários, uma vez que possibilita a construção de um 

saber que permite os sujeitos cuidar melhor de si mesmos e de seus familiares (BASTABLE, 

2010). 

Na construção de um contexto emancipatório surge a necessidade dos enfermeiros 

visualizarem novas formas de intervir na realidade de saúde, alicerçando sua prática 

profissional no respeito e confiança das potencialidades dos seres humanos, com os quais 

interagem e pactuam parcerias nas ações de educação em saúde. O poder emancipatório 

envolve o conhecimento instrumental e comunicativo. Para que este movimento aconteça, é 

necessário que todos os princípios da integralidade sejam atendidos e os sujeitos sejam 

empoderados para sua efetiva realização no processo de cuidar de si (BASTABLE, 2010). 

As atividades educativas desenvolvidas por profissionais de saúde nos distintos níveis 

de atenção à saúde contribuem para que o indivíduo amplie sua compreensão acerca do seu 

estado de saúde, bem como sobre os determinantes sociais de saúde favorecendo um 

posicionamento crítico com relação ao seu contexto e qualidade de vida (GUEDES; 

STHEFAN-SOUZA, 2009; SALCI et al., 2013).  

Os enfermeiros são como atores sociais responsáveis pelos acontecimentos no cenário 

da saúde (SALCI et al., 2013). Denominados educadores por excelência, exercem duplo papel 

no contexto da saúde, uma vez que a educação em saúde está intimamente atrelada com o 

cuidado (SANTOS; PENNA, 2009). Modelos de cuidados de doenças crônicas defendem o 

trabalho em equipe dos pacientes em coordenação com provedores, pacientes e famílias. 

Acredita-se que essas equipes podem ensinar e fornecer apoio para o manejo da doença, 

mitigando os sintomas e lidando com as consequências sociais e emocionais do HIV 

(FORESTO et al., 2017; WAGNER; GROVES, 2002).  

Assim, em um processo contínuo de interação, entende-se que a construção 

compartilhada do conhecimento e de formas de cuidado diferenciadas a partir dessa 

construção, ocorre através de uma postura de escuta eficiente e abertura ao saber do outro 

(ACIOLI, 2007). Neste sentido, Torres et al. (2009) destacam que o uso de materiais 

educativos como recursos na educação em saúde tem importante papel no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente na intervenção terapêutica no contexto do cuidado de 

indivíduos com doenças crônicas (FONSECA et al., 2011). 
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Neste contexto, o empoderamento dos sujeitos é um caminho em direção a uma 

consciência crítica, que se traduz em escolhas conscientes, objetivo primordial da promoção 

da saúde (NEVES; CABRAL, 2008). Diante dessa compreensão, a educação em saúde pode 

ser enxergada de forma participativa/dialógica, promovendo saúde, por meio do 

desenvolvimento do senso de empoderamento da comunidade e dos indivíduos. Segundo 

Pereira (2003), empoderados, os sujeitos podem voltar-se sobre sua realidade com consciência 

crítica, convictos da capacidade que possuem para transformá-la, agindo em prol da saúde. 

Como muitos problemas e necessidades de saúde são tratados no lar, é inegável a 

necessidade das pessoas serem educadas para cuidarem de si mesmas, no sentido de 

melhorarem sua condição de saúde ou simplesmente permanecerem bem (BASTABLE, 

2010). Neste sentido, tornam-se de suma importância tanto a construção de materiais 

educativos como o uso destes para educação em saúde (DIÉGUEZ, 2010). 

 Os materiais educativos, quando escritos numa linguagem adequada à população alvo, 

facilitam a comunicação e têm a finalidade de promover o relacionamento entre o educando e 

o educador, no caso paciente e profissional de saúde. Seu objetivo geral é o de ajudar a 

construir o conhecimento das pessoas, tendo uma abordagem informática ou ainda didática 

(DIÉGUEZ, 2010). 

Neste contexto, entende-se que o principal objetivo em construir materiais educativos, 

e usá-los em atividade de educação em saúde, é fortalecer as orientações aos familiares e 

pacientes, dado que a informação pode ser uma aliada para a construção do conhecimento e 

do aprendizado, tornando-se imprescindível a utilização desses recursos na promoção do 

cuidado, uma vez que podem ajudar na compreensão de orientações de saúde através dos 

textos e figuras (BASTABLE, 2010). 

Os materiais educativos, portanto, consistem em um recurso facilitador no cotidiano, e 

são apontados em estudos por serem capazes de promover resultados expressivos para os 

participantes das atividades educativas (CAETANO; PAGLIUGA, 2006; FONSECA et al., 

2011). 

No Reino Unido, estudo de intervenção sem palavras para pessoas com epilepsia e 

dificuldades de aprendizagem, constatou que os participantes com o uso de um material 

educativo tiveram melhorias na intervenção em seu conhecimento, confiança e ansiedade, 

relacionados à doença (MENGONI et al., 2016).  

Reconhecendo que a autoeficácia é a confiança pessoal de que se pode executar com 

sucesso o comportamento necessário para produzir os resultados desejados relacionados à 
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saúde (BANDURA; CERVONE, 1986), é oportuno que o enfermeiro considere esse aspecto 

por meio de estratégias de educação em saúde, sobretudo no contexto do cuidado às PVHA.  

Alguns pesquisadores têm constatado resultados satisfatórios com materiais educativos 

a partir de intervenções de educação em saúde, capazes de modificar, positivamente, o senso 

de autoeficácia em diversos contextos, como: no Brasil, com o uso de slides, folheto 

educativo e contato telefônico em um protocolo educativo para autocuidado de pacientes em 

uso de anticoagulante oral; nos Estados Unidos, com a utilização de folhetos e contato 

telefônico para reforçar o comportamento de pacientes para manter o controle da pressão 

arterial; no Japão, por meio de um programa que utilizava panfletos e DVDs na manutenção 

da pressão (PELEGRINO et al., 2014; RUDD et al., 2004; SHON, 2003).  

Em contrapartida, uma revisão sobre materiais educativos sugerem que os materiais 

educativos melhoram um pouco a prática dos profissionais de saúde se comparado a nenhuma 

intervenção. No entanto, a falta de resultados impedem de estimar com segurança os efeitos 

dos materiais educativos sobre os pacientes (GIGUÈRE et al., 2012), sendo necessário, 

portanto, mais estudos  nesta temática. 

Para a realização de atividades de educação em saúde, diferentes estratégias podem ser 

utilizadas dependendo do perfil da população e dos objetivos que se pretendem atingir. Neste 

sentido, os materiais educativos como cartilhas são mencionados como ferramentas 

importantes que podem ser utilizadas em atividades de educação individuais e em grupos. 

Entre as pessoas vivendo com o HIV/aids, as atividades em grupo com o uso de cartilhas têm 

sido consideradas uma estratégia valiosa que favorece a experiência coletiva em que o 

próprios integrantes buscam soluções, o que pode propiciar o enfrentamento da doença, maior 

adesão ao tratamento e melhoria da qualidade de vida (GALVÃO et al., 2011).  

Os profissionais de saúde como educadores podem escolher seus próprios materiais 

instrucionais com o propósito de economizar custos ou pela necessidade de adaptar o 

conteúdo a públicos específicos (BASTABLE, 2010). 

Entre as vantagens de redigir o próprio material além do custo, destacam-se: poder 

adaptar a informação com relação às políticas, aos procedimentos e ao equipamento de sua 

própria instituição; escrever questões frequentemente levantadas por seus pacientes; destacar 

pontos considerados especialmente importantes por sua equipe de médicos e outros 

profissionais da saúde; e reforçar instruções orais específicas que esclarecem conceitos 

difíceis (BROWSON, 1998; DOAK et al., 1998). 

No cenário brasileiro, pesquisadores têm empreendido esforços na elaboração de 

materiais educativos voltados para diferentes temas como: saúde da gestante; cuidados com 
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bebês prematuros; aleitamento materno; envolvimento paterno na gravidez; orientações 

durante trabalho de parto; papiloma vírus humano; autocuidado da mulher mastectomizada; 

sintomas músculo esqueléticos percebidos; orientação nutricional de pessoas com diabetes 

Mellitus; saúde ocular no contexto do HIV/aids; prevenção de HIV/aids em idosos; 

orientações para profissionais que cuidam de PVHA; cateterismo cardíaco; cateterismo 

vesical de demora; câncer de mama; traqueotomia; queimaduras; e Síndrome Burnout em 

professores (AQUINO et al., 2016; BENEVIDES et al., 2016; CAETANO; PAGLIUCA, 

2006; CASTRO, LIMA JUNIOR, 2014; COSTA et al., 2013; CORDEIRO et al., 2017; DE 

VITTA; BERTAGLIA; PADOVANI, 2008; DODT et al., 2015; FONSECA et al., 2004; 

FRANCO, 2011; FREITAS; CABRAL, 2008; LIMA, 2014; MEDEIROS, 2012; MOREIRA 

et al., 2013; OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008; PEREIRA, 2014; REIS et al., 

2010; RIBEIRO et al., 2017; SANTOS, 2014; TELES et al., 2014). Esses materiais, embora 

abordem diferentes temas, apontam resultados semelhantes no intuito de contribuir com o 

conhecimento, tanto para promoção da saúde como para prevenção das complicações no 

processo saúde-doença. 

O estudo mais recente encontrado na temática de materiais educativos foi a validação 

de um manual educativo sobre a Síndrome Burnout em professores, por meio do qual os 

autores obtiveram avaliação satisfatória com os profissionais. Neste estudo, o público-alvo 

aprovou o material, considerando-o atrativo e consistente para motivá-los na obtenção de 

informações sobre o tema de cuidado. Dessa forma, concluíram que o manual validado pode 

ser utilizado como intervenção educacional e promoção de conhecimento (RIBEIRO et al., 

2017).  

No contexto do HIV/aids, dado o número pequeno de materiais educativos se 

comparados a outras áreas da saúde, identificou-se a necessidade da construção de três desses 

materiais, destinados às PVHA: uma cartilha para autoexame ocular, voltada para pacientes 

(CAETANO; PAGLIUCA, 2006); construção de uma cartilha para profissionais da saúde que 

cuidam de pessoas com HIV/aids (SANTOS, 2014); e uma cartilha educativa para prevenção 

de HIV/aids em idosos (CORDEIRO et al., 2017). 

A cartilha educativa para o autoexame ocular foi formulada para ser utilizada no 

cotidiano de pessoas que convivem com HIV/aids, como parte das ações de autocuidado. O 

material educativo construído foi validado por peritos/juízes e ensina a prática do autoexame 

dos olhos, por meio de informações simples, que possibilitam às pessoas identificarem 

alterações, ao se examinarem (CAETANO; PAGLIUCA, 2006).  
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Posteriormente, em outro estudo, com o objetivo de analisar a eficácia desta cartilha, 

com vistas à promoção da saúde ocular, os autores realizaram a validação de aparência e 

clínica junto as PVHA e concluíram que a cartilha auxiliou os participantes na realização do 

autoexame ocular, possibilitando o reconhecerem das alterações no olho pelos pacientes, 

comprovando, desta forma, a sua eficácia (NASCIMENTO et al., 2012).   

Na tentativa de ampliar o acesso da população aos cuidados oculares, a cartilha 

impressa resultou em uma cartilha on-line para o autoexame ocular. Decorrente da grande 

incidência de problemas oculares, da carência de recursos para a produção em série do 

material impresso e para sua distribuição nos serviços de atenção à saúde do país, 

consubstanciaram a necessidade de disponibilização do material na Internet. Dessa maneira, 

as chances de uso deste recurso pela população e pelos profissionais de saúde aumentam, 

permitindo maior alcance da cartilha à medida que cresce o acesso à tecnologia (LIMA et al., 

2014).  

Já a cartilha SABER CUIDAR, voltada para profissionais da saúde que cuidam de 

pessoas com HIV/aids (SANTOS, 2014), foi construída destinada aos profissionais de saúde 

da Estratégia Saúde da Família de Chaval-CE, para subsidiar o cuidado a pessoas que vivem 

com HIV/aids. A versão preliminar da cartilha foi submetida ao processo de validação por 

peritos/juízes. Concluída esta etapa, foi realizada a última edição e diagramação do material 

para impressão. 

A cartilha para prevenção de HIV/aids em Idosos (CORDEIRO et al., 2017) foi 

construída com o objetivo de trazer a discussão da problemática, mesmo sabendo que outras 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) também precisem ser discutidas com essa 

população específica. Optou-se por um diálogo entre dois idosos, dividido em três categorias: 

mitos e tabus; desconhecimento; e prevenção e importância do diagnóstico.  

O material também passou pelo processo de validação de conteúdo com peritos/juízes 

e as sugestões por eles apontadas foram acatadas e modificadas para a versão final. Os autores 

concluíram que a tecnologia utilizada mostrou-se efetiva ao preservar a privacidade do idoso, 

esclarecer suas dúvidas e fornecer conhecimentos sobre as IST/aids, além de poder ser 

utilizada pelos profissionais de saúde no ensino e esclarecimento de questões sobre a temática 

(CORDEIRO et al., 2017). 

Diante da diversidade de materiais educativos construídos, torna-se evidente a 

carência de materiais educativos destinados às PVHA. Dessa forma, os profissionais de 

enfermagem, como forma de enfrentarem as dificuldades presenciadas no cotidiano de seu 

trabalho, têm se empenhado em produzir elementos constitutivos, como estratégias e 



44 

 

artefatos, muitos ainda são não submetidos a um processo de aplicação, testagem, avaliação 

ou sistematização, condição para caracterizá-lo como produção tecnológica (MENDES; 

TREVIZAN; ÉVORA, 2002). 

Na compreensão de sua importância, o processo de validação de tecnologias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

torna-se relevante e necessário à medida que confere a estes materiais ou instrumentos 

respaldo como confiáveis e aplicáveis. Contudo, a não realização deste procedimento está, por 

muitas vezes, atrelada ao desconhecimento dos profissionais de enfermagem quanto à técnica 

de validação (ANDRADE, 2010; TEIXEIRA, 2010). Neste sentido, compreende-se que deve 

ser estimulado o uso das tecnologias educacionais exclusivamente após submissão de 

avaliação de juízes especialistas. 

Os profissionais de saúde precisam fornecer informações de saúde de uma forma 

significativa para garantir que os pacientes possam compreender a sua saúde e tomar decisões 

informadas (CUTILLI; BENNETT, 2009). O uso de materiais educativos constitui uma das 

estratégias de ensino para fornecimento de informações e, embora esses materiais tenham sido 

descritos como linguagem congelada na história, são, todavia, a forma mais comum de 

ferramenta de ensino devido às suas distintas vantagens que oferecem para incrementar o 

ensino e a aprendizagem (BASTABLE, 2010).  

O uso de material educativo caracteriza-se por ser uma tecnologia emancipatória, 

sobretudo pela possibilidade de permitir às PVHA mudanças de atitude e adesão às práticas 

preventivas, uma vez que traz informação. Capaz de atuar no empoderamento dos indivíduos 

que vivem com HIV/aids de aprender e acionar o seu potencial para o autocuidado 

(CAETANO; PAGLIUCA, 2006), favorece o processo de comunicação e orientação entre a 

equipe de saúde, pacientes e familiares (FONSECA et al., 2011). 

Entretanto, é importante destacar que a tecnologia não é uma solução mágica, que 

pode ser implementada sem planejamento, monitoramento e avaliação cuidadosos. É 

necessário que exista um planejamento desvelado, sem margem para que os usuários 

concebam sua chegada atrelada a resultados imprevistos ou não desejáveis. Portanto, o 

enfermeiro que usa a tecnologia para implementar a aprendizagem não deve apenas ter 

conhecimentos básicos sobre tecnologia em si, mas ser capaz de integrá-la a um plano 

baseado em princípios educacionais sólidos (BASTABLE, 2010). 

Diante do exposto e compreendendo a necessidade de priorizar os aspectos que 

interferem negativamente tanto na condução do tratamento e adesão à TARV (MORAES et 

al., 2015) como os aspectos do viver/conviver com HIV/aids como doença crônica, foi 

elaborado um material educativo instrucional, impresso no formato de cartilha educativa 
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direcionado para adultos que vivem com HIV/aids, focado nas experiências relatadas e nas 

demandas e necessidades por orientação e suporte, mediante inclusão de conteúdos e 

fotografias de fácil compreensão, com NL=5 (ou seja, com nível de leitura equivalente ao 

quinto ano do Ensino Fundamental). 

Assim, torna-se imprescindível a construção de um material educativo como 

tecnologia em educação e saúde destinada às PVHA adultas, por meio de um planejamento 

aplicado e com fundamentação teórica. Almeja-se, por meio desta tecnologia, fornecer 

informações de saúde de uma forma significativa para garantir o empoderamento das PVHA, 

fortalecendo sua autonomia e responsabilidade frente ao progresso do tratamento, para que 

possam compreender a sua saúde e tomar decisões informadas no alcance de melhor 

qualidade de vida.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

2.1 A Teoria Cognitiva Social 

 

A exploração das experiências diárias vividas pelas PVHA, bem como a identificação 

de suas dificuldades e necessidades de aprendizagem para elaboração de material educativo 

que corresponda às demandas dessas pessoas requerem embasamento teórico pertinente. 

A Teoria Cognitiva Social de Albert Bandura foi escolhida como alicerce teórico 

adequado para o desenvolvimento desta pesquisa que está atrelada à alfabetização em saúde 

(U.S. DEPARTAMENTO OF HEALTH AND HUMAN SERVICES et al., 2010). Bandura é 

psicólogo, atuante e produtivo, e sua formulação teórica geral foi conhecida inicialmente por 

Teoria da Aprendizagem Social. É ainda assim conhecida por muitos pesquisadores e 

profissionais e oferece importante contribuição para psicologia contemporânea. As 

implicações e aplicações de sua visão teórica têm sido apropriadas por diferentes campos do 

conhecimento, ancorando a explicação do comportamento do indivíduo em diversos 

contextos, e com grande repercussão no cenário internacional (AZZI; POLYDORO, 2006). 

Trata-se uma teoria recente, que teve início na década de 50, passando desde então por 

várias mudanças de paradigma. Nas primeiras formulações, deu ênfase às características 

behavioristas e à imitação de modelos. Mais tarde, concentrou-se nas considerações 

cognitivas, como os atributos do self e no processamento do aprendiz. Recentemente, sua 

atenção é direcionada para o impacto do contexto e dos fatores sociais em que acontecem a 

aprendizagem e o comportamento. O aprendiz, com a evolução do modelo, passou a ocupar 

um lugar central denominado por Bandura como “agência humana”, sugerindo a necessidade 

de identificar o que as pessoas percebem, interpretam e respondem às situações sociais 

(BASTABLE, 2010).  

A Teoria Social Cognitiva propõe um modelo explicativo para o funcionamento 

humano, em que o comportamento é parte de um determinismo recíproco, envolvendo 

também, aspectos cognitivos e o ambiente externo, os quais interagem e exercem influência 

de forma bidirecional (BANDURA, 1997). Essa relação é denominada reciprocidade triádica, 

esquematicamente representada por um triângulo em que os hipotéticos vértices mantêm 

influência em dois sentidos com forças não necessariamente equivalentes (AZZI; 

POLYDORO, 2006). 

O comportamento humano, nessa lógica, é expressão de uma relação de constante 

interação entre o indivíduo e o meio que, segundo Bandura (1997), provê às pessoas 
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oportunidades para exercerem algum controle sobre seus destinos, assim como colocar limites 

ao seu autodirecionamento, de modo que “aquilo que as pessoas pensam, creem e sentem 

afeta a maneira como se comportam” (BANDURA; AZZY; POLYDORO, 2008, p. 99). 

A agência humana para o autor é o princípio básico que fundamenta a Teoria 

Cognitiva Social. Nesta teoria, ser agente significa ter intencionalidade no agir, exercendo 

influência no próprio funcionamento e nas circunstâncias da vida. De acordo com essa visão, 

as pessoas são auto-organizadas, proativas, autorreguladas e autorreflexivas, contribuindo 

com as situações de suas vidas e não sendo apenas produtos destas (BANDURA; AZZY; 

POLYDORO, 2008). 

Nesta perspectiva, o aprendiz – em virtude das capacidades básicas humanas como 

simbolização, antecipação, autorreflexão, aprendizagem vicária e autorregulação –, possui um 

sistema autorreferente que o possibilita agir com intencionalidade em direção a um objetivo, 

elaborando planos de ação, antecipando possíveis resultados, além de avaliar e replanejar 

cursos de ação (BANDURA, 1993; 2001). Ou seja, por intermédio da autoconsciência 

funcional, os aprendizes adotam padrões pessoais, são capazes de refletirem sobre sua eficácia 

pessoal e integridade de seus pensamentos e atos, acerca do significado de suas buscas, 

promovendo ajustes sempre que julgarem necessário (BANDURA, 2008).  

Segundo Bandura e Cervone (1986), as pessoas não precisam de experiências diretas 

para aprender, pois ao se registrar o comportamento de outros indivíduos e o que lhes 

acontece já ocorre aprendizagem considerável. Dessa forma, a aprendizagem é 

frequentemente um processo social, em que os indivíduos fornecem modelos persuasivos 

sobre como pensar, sentir e agir (BASTABLE, 2010) e, por meio de trocas, vão ocorrendo 

adaptações e mudanças (AZZI; POLYDORO, 2006), tornando, assim, a modelagem outro 

conceito central desta teoria (BASTABLE, 2010). 

 Dessa forma, a Teoria Social Cognitiva tem sido útil para explicar como as pessoas 

podem aprender coisas novas e desenvolver novos comportamentos através da observação de 

outras que praticam um determinado comportamento, na chamada aprendizagem 

observacional ou por modelação (BANDURA, 1977). 

Através de seus estudos, Bandura determinou três modelos básicos na aprendizagem 

observacional: 1 - Um modelo ao vivo envolvendo pessoas desempenhando um 

comportamento; 2 - Um modelo de instrução verbal, com a descrição de detalhes sobre um 

comportamento; 3 - Um modelo simbólico, com um personagem real ou fictício que 

demonstra determinado comportamento através de filmes, livros, televisão, rádio, mídia on-
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line, dentre outros recursos (BANDURA; CERVONE, 1986), incluindo-se, portanto, o 

material educativo instrucional, objeto desse estudo. 

 Os modelos básicos ajudaram Bandura e Cervone (1986) perceber que não só os 

fatores externos afetam o comportamento e o aprendizado posto que o estado de espírito do 

indivíduo é essencial para a aprendizagem. Segundo o autor, existe também a força intrínseca 

que é transformada em uma forma de recompensa interna ou um sentimento positivo 

(exemplos: senso de completude, satisfação, entre outros) ao desempenhar um 

comportamento específico.  

Assim, a partir da observação do comportamento de terceiros, o indivíduo pode 

derivar regras para seu próprio comportamento, codificando-as para usá-las em situações 

futuras, como guia para atuação (BANDURA; CERVONE, 1986). No entanto, é interessante 

ressaltar que a pessoa pode aprender, mas não necessariamente mudar o seu comportamento, 

em caráter do aprendiz poder escolher ou não desempenhar o que aprendeu (BANDURA; 

AZZY; POLYDORO, 2008). Neste sentido, a aprendizagem por modelação desenvolvido por 

Bandura e Cervone (1986), auxilia no entendimento de que o aprendizado não implica 

necessariamente em mudanças de comportamento, da mesma forma que nem todos os 

comportamentos observáveis podem ser aprendidos efetivamente. Existem algumas etapas 

que a aprendizagem social cognitiva percorre, para que seja verificado quando o aprendizado 

social pode ser bem-sucedido ou não. 

Para Bandura (1977), a autorregulação e o controle que o indivíduo exerce no processo 

de aquisição de conhecimento e na mudança de comportamento são considerados mais 

críticos e condizentes com os princípios cognitivos e ocorre em quatro etapas: fase de atenção, 

de retenção, de reprodução e de motivação. Tais processos são amplamente internos e 

direcionam a aprendizagem social por modelação, como pode ser visto na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 1: Esquema representativo da reciprocidade triádica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bandura, 1997, p. 6. 

 

Inicialmente, para promoção da aprendizagem é preciso lidar com a fase de atenção do 

aprendiz, uma condição necessária para que qualquer aprendizagem aconteça. Nesta fase, as 

características do modelo determinam o grau de atenção. Quanto mais colorido, dramático, 

mais ele será atrativo. Da mesma forma, se o modelo for semelhante ao observador, mais ele 

prestará atenção (BANDURA, 1977; BASTABLE, 2010).  

 Posteriormente, tem-se a fase de retenção, que diz respeito ao armazenamento e 

recuperação do que foi observado com atenção. Sem a retenção, o aprendizado sobre o 

comportamento não estará estabelecido, podendo ser necessário retornar à observação do 

modelo, uma vez que o indivíduo não tenha registrado suficientemente a informação sobre o 

comportamento. Nesta fase, destaca-se a importância da imagem e da linguagem, 

possibilitando o armazenamento mental do formato ou a descrição verbal do modelo de forma 

a posteriormente relembrá-lo para reproduzi-lo em seu próprio comportamento (BANDURA, 

1977; BASTABLE, 2010).   

Em terceiro lugar, encontra-se a fase de reprodução, em que ocorre a organização das 

informações relevantes retidas. Nesta etapa, a memória guia o desempenho das ações modelo, 

de modo que o aprendiz incorpore o comportamento do modelo observado e possa aplicar o 

que foi aprendido em novos e diferentes contextos. Nesta fase, o treinamento mental, a 

representação imediata e o feedback corretivo fortalecem a reprodução do comportamento 

(BANDURA, 1977; BASTABLE, 2010).   

Em quarto lugar, segue a fase de motivação, que determina se o aprendiz está 

motivado para desempenhar um comportamento, lembrando que para o aprendiz adotar um 

comportamento é preciso ter uma razão para tal. Sentir motivação para repetir um 
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comportamento é fator fundamental para qualquer indivíduo, ou seja, além do “saber fazer”, 

precisa-se levar em conta o “querer fazer”. Nesta fase, verificam-se questões como 

recompensas e penalizações, em que o reforço anterior (behaviorismo tradicional), reforço 

prometido (incentivos) e o reforço vicariante (visualizando e recordando o modelo a ser 

reforçado) ou punição podem influenciar a motivação para adoção ou não do comportamento. 

Dessa forma, o indivíduo deve ser reconhecido/saber das recompensas quando realiza um 

comportamento adequadamente, bem como ser avisado/penalizado quando o faz de forma 

inadequada (BANDURA, 1977; BASTABLE, 2010).  

No que concerne à situação de aprendizagem e adequação das situações futuras a 

adoção do comportamento, vale ressaltar que reforço ou punição pelo comportamento de um 

modelo afetam em conjunto o desempenho do aprendiz (BANDURA, 1977).  

Diante do exposto, Bandura (1997) ressalta que a simbolização permite o indivíduo 

armazenar informações que norteiam condutas e comportamentos futuros, de tal forma que os 

símbolos servem de auxílio no planejamento de estratégias alternativas, antecipando as 

consequências a partir da motivação e regulação de suas atividades. Neste sentido, a utilização 

do reforço vicário é também importante na modelação do comportamento humano, uma vez 

que a partir de experiências anteriores o indivíduo tem possibilidades de planejar suas ações 

como maior assertividade (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008). Entretanto, é essencial 

destacar que embora o reforço vicário seja outro conceito importante na Teoria Social 

Cognitiva – e que a percepção do observador em relação às pessoas adotadas por modelo 

como sendo recompensadas ou punidas pelo seu comportamento possa influenciar 

diretamente na aprendizagem –, a recompensa não é sempre necessária para que a 

aprendizagem ocorra, dado que o comportamento de um modelo pode ser imitado mesmo 

quando não há recompensa envolvida para o aprendiz ou para o modelo (BASTABLE, 2010). 

Neste panorama, a crença da autoeficácia que proporciona a base para a motivação 

humana, para o bem-estar e para as realizações sociais, auxilia na compreensão por que os 

comportamentos das pessoas, mesmo que tenham habilidades e conhecimentos semelhantes, 

às vezes, diferem entre si ou não estão relacionados com suas capacidades reais (BANDURA, 

2008). 

De acordo com a Teoria Cognitiva Social, a crença da autoeficácia de todos os 

aspectos cognitivos pode ser considerada o pensamento que mais afeta o comportamento 

humano, sendo definida como o “julgamento da pessoa sobre a própria capacidade de 

conseguir um determinado desempenho ou resultado” (BANDURA, 2008, p. 191). Essa 

crença é construída pelos aprendizes a partir de quatro fontes principais de informação: 
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experiência de domínio, quando interpretam o resultado de seus próprios atos ou desempenho 

pessoal alcançado; experiência vicária, quando observam resultados de outras pessoas ao 

executar a mesma tarefa; persuasões sociais, quando analisam julgamentos que outros 

indivíduos apresentam sobre seu desempenho; e, por fim, através dos estados somáticos, 

quando, com o intuito de prever o sucesso ou fracasso, consideram as reações emocionais na 

execução das tarefas (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008). 

Uma pessoa pode reter e apresentar capacidades para executar um comportamento, no 

entanto a aprendizagem pode não ser ativada caso seja recebida de maneira negativa. Em 

contrapartida, quando incentivos positivos são fornecidos, espera-se que a aprendizagem 

social seja prontamente traduzida em ação e as experiências vicariantes – ou seja, aquelas 

relacionadas a modelos próximos do indivíduo e que facilitem a sua identificação com o 

modelo (como, por exemplo, idade e gênero) –, possam permitir ao indivíduo a possibilidade 

de aumentar suas crenças de autoeficácia (AZZI; POLYDORO, 2006).  

Particularmente no que tange à aquisição de comportamentos em saúde, essa 

perspectiva aplica-se bem e, em partes, explica por que algumas pessoas adotam modelos 

positivos e regulam de modo eficiente suas atitudes, ações e emoções, enquanto outras 

escolhem modelos negativos e desempenham comportamentos insalubres e destrutivos 

(BASTABLE, 2010). Evidencia-se, portanto, a necessidade de que os profissionais da saúde 

encontrem maneiras de encorajar sentimentos de competência dos pacientes e promovam o 

bem-estar e não estimulem a dependência, a impotência e os sentimentos de baixa autoestima 

(BASTABLE, 2010).  

No cuidado, a Teoria Social Cognitiva é aplicada à educação em enfermagem, razão 

pela qual se torna apropriada para este estudo, uma vez que expande o processo de 

aprendizagem para além do educador-aprendiz, em direção ao mundo social, representando a 

responsabilidade focada no educador ou líder para que aja como um modelo e escolha 

experiências saudáveis para que os indivíduos observem e repitam. Isso requer não só a 

avaliação cuidadosa dos materiais educativos em busca de mensagens ambíguas ou ocultas e 

efeitos negativos (BASTABLE, 2010), porém a construção de materiais educativos adequados 

para a realidade do público-alvo e suas necessidades de aprendizagem. 

Neste sentido, depreende-se que não há como esperar que os clientes assumam a maior 

parte da responsabilidade pelo autocuidado e pela promoção de sua saúde – ainda que esse 

papel ampliado dependa de maiores conhecimentos e habilidades –, se as pessoas com baixa 

escolaridade não podem beneficiar-se totalmente do tipo e da quantidade de informação 

integral que recebem (BASTABLE, 2010). Tendo em vista que essa realidade exerce um 
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impacto negativo significativo sobre o custo do cuidado em saúde e sobre a qualidade de vida, 

para o presente estudo optou-se complementarmente à Teoria Cognitiva Social, a utilização da 

Alfabetização em saúde. 

 

2.2 Alfabetização em saúde 

 

A Alfabetização em saúde refere-se ao conhecimento e às competências das pessoas 

para atender as demandas complexas da saúde na sociedade moderna (KICKBUSCH; 

MAAG, 2008). Em linhas gerais, diz respeito a como um indivíduo pode ler, interpretar e 

compreender as informações em saúde para manter um nível ideal de bem-estar 

(BASTABLE, 2010).  

Diante do conceito apresentado, alfabetização em saúde significa colocar a própria 

saúde, da família e da comunidade em contexto, bem como entender quais fatores podem 

exercer influência e saber como lidar com eles (MCQUEEN, 2007). Sua importância se dá 

pelo fato de ser extremamente necessária para que o indivíduo seja capaz de fazer escolhas 

informadas, reduzir os riscos à saúde e melhorar sua qualidade de vida (BASTABLE, 2010). 

Um indivíduo com um nível adequado de alfabetização em saúde detém a capacidade de 

assumir a responsabilidade pela própria saúde, bem como a saúde da família e a saúde da 

comunidade (MCQUEEN, 2007). 

 Embora sua importância seja cada vez mais reconhecida, não há consenso sobre a 

definição de alfabetização em saúde ou sobre suas dimensões conceituais. Desde a década de 

1980, diferentes definições de alfabetização em saúde foram apresentadas (KICKBUSCH; 

MAAG, 2008). A maioria delas, embora intimamente relacionadas com a noção de 

alfabetização geral, limitou a alfabetização em saúde à leitura básica ou habilidades numéricas 

dentro do contexto de saúde (MAAG, 2005).  

No entanto, a alfabetização por si só, ainda que importante para compreender a 

alfabetização em saúde, não integra completamente todos os seus importantes componentes. 

Assim, do mesmo modo que a compreensão da alfabetização geral tem sido ampliada, o 

conceito de alfabetização em saúde expandiu-se, envolvendo mais do que a capacidade de ler 

e compreender informações sobre saúde (KICKBUSCH; MAAG, 2008). 

As várias definições de alfabetização em saúde que são atualmente utilizadas baseiam-

se todas no conceito básico de alfabetização geral, porém variam em alcance. Alguns autores 

referem-se à alfabetização em saúde como "o grau em que os indivíduos têm a capacidade de 

obter, processar e entender informações básicas de saúde e serviços necessários para tomar 
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decisões apropriadas de saúde" (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 

SERVICES et al., 2010). Esta definição, quando comparada com outras definições que 

concentram-se em pacientes em ambientes de saúde e sua compreensão da informação 

médica, abarca indivíduos fora dos contextos clínicos e atrela também a alfabetização em 

saúde à promoção da saúde e aos comportamentos preventivos (SØRENSEN et al., 2012). 

Outra definição muito reconhecida conceitua a alfabetização em saúde de forma mais 

ampla, como "habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e habilidade dos 

indivíduos para obter acesso, entender e usar a informação de maneira que promovam e 

mantenham uma boa saúde" (NUTBEAM, 1998). De acordo com Ishikawa e Kiuchi (2010), 

esta versão sugere que alfabetização em saúde resulta de um nível de conhecimento, 

habilidades pessoais e confiança, permitindo realizar mudanças nos estilos e condições de 

vida para melhoria da saúde pessoal e comunitária.    

Esta definição, além de deter-se aos elementos cognitivos necessários na compreensão, 

análise e aplicação de informações nas decisões sobre saúde, inclui a motivação além da 

capacidade e das habilidades sociais envolvidas nas interações com outras pessoas e com a 

sociedade como, por exemplo, comunicação, negociação e organização, que são necessárias 

para transformar decisões de saúde em prática (ISHIKAWA; KIUCHI, 2010). 

Com base nesse conceito, um modelo de alfabetização em saúde que inclui três níveis 

foi proposto por Nutbeam (1998), considerando a existência de benefícios tanto para o 

indivíduo como para a população em cada nível: (1) alfabetização básica/ funcional, que 

inclui habilidades de leitura e escrita, permitindo um funcionamento eficaz em situações 

cotidianas, o que é amplamente compatível com a definição inicial de alfabetização (leitura 

básica ou habilidades numéricas); (2) alfabetização comunicativa/interativa, incluindo 

habilidades mais avançadas, permitindo a participação ativa em atividades cotidianas, 

extraindo e compreendendo informações de diferentes fontes e aplicando novas informações 

às circunstâncias em mudança; e (3) alfabetização crítica, que inclui habilidades mais 

avançadas para analisar criticamente informações e fazer uso dessas informações para exercer 

maior controle sobre eventos e situações da vida (ISHIKAWA; KIUCHI, 2010). 

O U.S. Department of Health and Human Services et al. (2010) definiram o conceito 

de forma mais clara como “até que ponto os indivíduos têm capacidade de obter, processar e 

entender informações básicas sobre saúde e serviços necessários para tomar decisões em 

saúde adequadas”. 

Uma revisão recente identificou 17 definições diferentes sobre alfabetização em saúde 

e propôs uma definição integrada (SØRENSEN et al., 2012). Diante do número de definições 
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diferentes para a alfabetização em saúde, que denota como o campo evoluiu, particularmente 

no presente estudo adotou-se a definição integrada entre os diversos conceitos existentes, em 

que:  

A alfabetização em saúde esta ligada à alfabetização e implica o 

conhecimento, a motivação e as competências das pessoas para acessarem, 

compreenderem, avaliarem e aplicarem as informações de saúde, a fim de 

fazerem julgamentos e tomarem decisões no cotidiano em matéria de 

cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde para manter 

ou melhorar a qualidade da saúde durante o curso da vida (SØRENSEN et 

al., 2012).  

 

De acordo com a definição integrada apresentada, representando a essência das 

definições do conceito, entende-se que a alfabetização em saúde requer um grupo complexo 

de habilidades de leitura, escuta analítica e tomada de decisões, bem como a capacidade de 

aplicar essas habilidades em situações de saúde. O que inclui, por exemplo, a capacidade de 

entender instruções sobre frascos de remédios prescritos, boletins de compromisso, folhetos 

de educação médica, instruções do médico e formulários de consentimento, além da 

capacidade de negociar sistemas complexos de cuidados de saúde.  

A alfabetização em saúde vai além de um conceito estreito de educação em saúde e 

comunicação individual orientada ao comportamento: aborda os fatores ambientais, políticos 

e sociais que determinam a saúde. A educação para a saúde, neste entendimento mais 

abrangente, tem como objetivo influenciar não apenas as decisões individuais sobre o estilo 

de vida, mas também sensibilizar os determinantes da saúde e encorajar ações individuais e 

coletivas que podem levar a uma modificação desses determinantes. A educação para a saúde 

é conseguida, portanto, através de métodos que vão além da difusão da informação e 

envolvem interação, participação e análise crítica. Esta educação leva à alfabetização em 

saúde, trazendo benefícios pessoais e sociais, como por exemplo, permitindo uma ação 

comunitária eficaz e contribuindo para o desenvolvimento do capital social (SØRENSEN et 

al., 2012). 

Em termos de benefícios, diversos autores ressaltaram que a alfabetização em saúde 

resulta em um melhor estado de saúde autorrelatado, menores custos de saúde, maior 

conhecimento de saúde, menor hospitalização e o uso menos frequente de serviços de saúde 

(SØRENSEN et al., 2012). Esses melhores resultados de saúde são decorrentes da aquisição 

de novos conhecimentos, atitudes mais positivas, maior autoeficácia e comportamentos 

positivos à saúde associados à alfabetização em saúde (BAKER, 2006).  
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Segundo Paashe-Orlow e Wolf (2007), a alfabetização em saúde influencia três fatores 

principais que, por sua vez, têm impacto nos resultados de saúde: (1) habilidades de 

navegação, autoeficácia e barreiras percebidas influenciam o acesso e a utilização dos 

cuidados de saúde; (2) conhecimento, crenças e participação na tomada de decisões 

influenciam interações paciente / provedor; e (3) motivação, resolução de problemas, 

autoeficácia e conhecimento e habilidades influenciam o autocuidado, foco da construção do 

material educativo deste estudo. 

A alfabetização em saúde está fortemente associada à escolaridade (MANGANELLO, 

2008), bem como à alfabetização global (NUTBEAM, 2000; ZARCADOOLAS; 

PLEASANT; GREER, 2005). Dada a necessidade de conhecimentos básicos de alfabetização 

geral para a alfabetização em saúde, é razoável a suposição de que indivíduos com pouca 

literacia também têm uma alfabetização em saúde limitada.  

Espera-se que, na era da modernidade, as pessoas engajem-se de maneira ativa na 

gestão de sua saúde e em tomar uma ampla gama de decisões neste aspecto. Para que isso 

aconteça, é necessário que as informações sejam compreensíveis, acessíveis e adequadas às 

necessidades e às origens culturais e sociais dos indivíduos (KICKBUSCH; MAAG, 2008). 

Assim, compreende-se que para melhorar a alfabetização em saúde é preciso melhorar o 

acesso das pessoas à informação e sua capacidade de usá-la efetivamente. Informação que, 

por sua vez, pode ter um impacto tanto no comportamento quanto nos resultados de saúde.  

A alfabetização em saúde é fundamental para o empoderamento que se mostra vital 

para alcançar os objetivos de saúde. No que se refere a HIV/aids, com o advento da terapia 

antirretroviral altamente eficaz (TARV), esta doença tornou-se crônica e gerenciável. As 

evidências demonstram que para que os pacientes vivam bem com doenças crônicas, uma 

alfabetização em saúde é essencial (DISLER; GALLAGHER; DAVIDSON, 2012; SHAW et 

al., 2009). 

Diante a importância da alfabetização em saúde, diversos autores evidenciam o 

problema da comunicação em saúde entre profissionais e seus clientes, apontando que a 

divergência entre a informação emitida e compreendida, dá-se pelo fato de os profissionais 

utilizarem uma linguagem muito técnica, embora o desejo de comunicar-se seja de forma 

clara e objetiva (HOUTS et al., 2006). 

Os profissionais de saúde, por anos, acreditando que os materiais de saúde impressos 

eram uma medida capaz de poupar tempo e dinheiro na divulgação de informações de saúde, 

consideraram os materiais como suficientes para assegurar consentimento informado para 
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testes e procedimentos médicos, além de promover adesão ao tratamento e assegurar 

cooperação no processo de alta hospitalar (BASTABLE, 2010). 

Apenas recentemente essa realidade começou a mudar e os profissionais de saúde 

constataram que muitas das orientações fornecidas nos materiais com o uso de terminologia 

científica e técnica formava um conjunto desorientador de instruções escritas, pouco 

compreendidas pela maioria das pessoas (BASTABLE, 2010). Segundo o estudo de Kessels 

(2003), embora os materiais educativos impressos otimizem tempo e dinheiro, se não escritos 

em nível e estilo apropriados ao público-alvo, não se pode esperar que os indivíduos 

consigam ou tenham vontade de aceitar a responsabilidade por seu autocuidado, 

comprometendo, assim, a alfabetização em saúde. 

Frente à problemática, os clientes apresentam diversas dificuldades relacionadas à 

compreensão das informações comunicadas pelos profissionais, principalmente quanto ao 

entendimento de informações de saúde impressas (POTTER; MARTIN, 2005). Assim, é fato 

que a comunicação em saúde entre os profissionais e seus clientes é um problema que precisa 

ser trabalhado, principalmente no que diz respeito a tornar os materiais educativos impressos 

compreensíveis pelos indivíduos, sendo essencial, para tanto, considerar as habilidades de 

alfabetização em saúde na criação desses materiais, a fim de que a comunicação em saúde 

seja eficiente.   

Constata-se, portanto, que a alfabetização em saúde exerce um impacto considerável 

na saúde dos clientes (MCCALL; WIILSON, 2015), atingindo toda a gama de atividades da 

vida do indivíduo (casa, trabalho, sociedade, cultura) (ZARCADOOLAS; PLEASANT; 

GREER, 2005). Em contrapartida, a sua falta tem consequências significativas, visto que 

representa uma série de problemas de saúde, incluindo o risco de hospitalização e o risco de 

mortalidade (OWNBY; WALDROP-VALVERDE; TAHA, 2012).  

Estudos ressaltam a importância dos profissionais apoiarem a alfabetização em saúde 

de seus pacientes com a utilização de ferramentas, diminuindo as demandas impostas aos 

mesmos. Destacam ser primordial que os prestadores de saúde estejam cientes dos desafios 

que seus pacientes enfrentam ao tentarem entender informações de saúde e adotem medidas 

como forma de garantir que eles tenham as ferramentas de que precisam para tomar decisões 

informadas sobre cuidados de saúde e tratamento (MCCALL; WIILSON, 2015).  

Diante do exposto, reconhece-se que a aprendizagem é um processo ativo e complexo, 

que acontece à medida que os indivíduos interagem com seu ambiente e incorporam novas 

informações e experiências, relacionando-as com aquilo que já sabem ou aprenderam 
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(BASTABLE, 2010). Dessa maneira, a alfabetização em saúde torna-se peça fundamental a 

ser considerada como facilitadora deste processo. 

Nesse sentido, o enfermeiro, como educador, precisa entender quais os fatores 

promovem e dificultam a aquisição e aplicação do conhecimento e o que leva o aprendiz a 

aprender. Assume, portanto, a responsabilidade por criar e avaliar cuidadosamente materiais 

educativos e garantir que as informações sejam compreendidas.  

Dessa maneira, a Teoria Cognitiva Social foi eleita como embasamento teórico 

pertinente à construção de um material educativo de estímulo que considerou, sobretudo, o 

problema de alfabetização em saúde que no cenário atual do cuidado gerenciado é um 

importante determinante do estado de saúde (BASTABLE, 2010), bem como representa uma 

das formas de assegurar uma abordagem adequada e um maior entendimento dos materiais 

educativos escritos elaborados sobre os cuidados de saúde que cabem aos próprios indivíduos 

(MEDEIROS, 2012). 

Embora abordar a alfabetização em saúde requeira uma abordagem intersetorial, há 

uma série de estratégias simples que enfermeiros podem integrar em sua prática cotidiana para 

contribuir para melhorar a alfabetização em saúde (CLENDON, 2012), dentre elas a 

construção e adoção de ferramentas como os materiais educativos (BASTABLE, 2010; 

DOCK; DOCK; ROOT, 1996; MCCALL; WILSON, 2015).  

 

2.2.1 Estratégias recomendadas na elaboração de materiais educativos 

 

A temática de elaboração de materiais educativos é importante, pois, embora existam 

vários manuais sendo utilizados como subsídio à educação dos pacientes e familiares, pouco 

se encontra escrito como elaborá-los (ECHER, 2005). Tendo em vista como a metodologia é 

importante para garantir a elaboração dos materiais educativos, é imprescindível conhecer as 

contribuições de materiais educativos escritos no contexto da educação em saúde e o papel 

desses recursos para promover saúde, desenvolver habilidades e favorecer a autonomia desses 

pacientes (FREITAS; CABRAL, 2008). 

Nesse contexto, Echer (2005) acreditando que a construção de manuais de orientação 

ao cuidado traz contribuições importantes para todos os envolvidos neste processo de 

construção, bem como no seu uso, a partir do ponto de vista de pesquisadores, acadêmicos, 

profissionais de saúde, pacientes e seus familiares, reuniu informações importantes para 

facilitar a elaboração de manuais de orientação ao cuidado em saúde. Na oportunidade, 
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destacou os cuidados com o rigor científico, uma vez constatadas a má qualidade das 

informações contidas em manuais, bem como a falta desse rigor na educação de pacientes. 

Segundo o autor, os materiais educativos devem ser elaborados como proposta de 

promoção da saúde, com conteúdos de fácil compreensão, dentro da realidade do público-

alvo, levando em consideração o saber comum e popular como estratégia de educação em 

saúde (ECHER, 2005). 

O mesmo autor descreve que na construção de manuais para o cuidado em saúde, os 

materiais precisam ser atrativos, objetivos, não podem ser muito extensos, porém capazes de 

dar uma orientação significativa sobre o tema a que se propõe e, sobretudo, atender as 

necessidades específicas de uma determinada situação de saúde que estimulem sua leitura. É 

preciso, ainda, que os materiais tenham as orientações ilustradas como objetivo de 

descontrair, animar à medida que torna o material menos pesado e facilita o seu entendimento, 

dado que, para a autora, as ilustrações para alguns indivíduos explicam mais que palavras 

(ECHER, 2005).  

 Chagas (2011), na mesma perspectiva, defende que os materiais educativos devem ser 

simples, de fácil manejo e compreensão, de baixo custo para as instituições, manipulação 

acessível e, acima de tudo, atrativo para despertar o interesse e a curiosidade do leitor.  

Profissionais de saúde e de educação, no aprendizado de pacientes/alunos, 

demonstram motivação no utilizar materiais educativos como apoio pedagógico (ZOMBINI; 

PELICIONI, 2011). É consenso entre estudiosos a importância da motivação para estimular o 

aprendizado. Nesse sentido, deve-se considerar interação de textos e ilustrações no processo 

de elaboração do material escrito para educação em saúde (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; 

HOFMANN; WORRALL, 2004). 

Na análise de um folheto educativo direcionado a pessoas traqueostomizadas, Freitas e 

Cabral (2008) fazem uma observação sob o mesmo aspecto, ressaltando que os materiais 

educativos devem ser acessíveis e claros, significativos e aderentes à realidade do leitor. Mais 

do que informar, precisam estimular a reflexão e fomentar a instrumentalização para o 

cuidado. Por fim, recomendam iniciativas de produção que incorporem o paciente como 

sujeito do conhecimento e não apenas como público-alvo de produtos construídos fora da 

realidade de vida destas pessoas.  

O mesmo foi pontuado na produção de um manual destinado a mulheres com câncer 

de mama, advertindo que, para elaboração de um material educativo, é primordial conhecer a 

realidade e expectativas da população-alvo, de modo que as necessidades dos sujeitos sejam 

priorizadas e não somente as exigências terapêuticas atendidas (GOZZO et al., 2012). 



60 

 

Entre as principais orientações na produção de materiais impressos está também a 

necessidade serem levadas em consideração as diversidades socioculturais dos destinatários, 

de forma a personalizar o conteúdo, como pressuposto para formar vínculos e facilitar a 

adesão do seu público. Uma produção que considere a cultura e o saber dos receptores na 

produção destes materiais, bem como a criação de espaços para reflexão e compartilhamento 

de conhecimentos entre os sujeitos e profissionais, como identificado nos artigos analisados 

por Freitas e Rezende Filho (2011), ao avaliarem os modelos de comunicação e uso de 

impressos na educação em saúde através de uma revisão bibliográfica.  

Segundo Oliveira et al. (2007), outro aspecto relevante na produção de materiais 

educativos é a existência de variações de leituras/interpretações acerca de determinada 

realidade. Os autores, na busca por conhecer o modelo explicativo popular e profissional 

sobre as mensagens de um cartaz utilizado nas campanhas de saúde, evidenciaram que uma 

frase ou a arte pode assumir diferentes significados a depender do grupo direcionado.  

Corroborando com a mesma ideia quanto à elaboração do conteúdo, Panobianco et al. 

(2009), no desenvolvimento de um manual para pacientes mastectomizadas, destacaram a 

importância da clareza da linguagem na orientação quanto à adoção de comportamentos 

saudáveis, sem denotar qualquer aspecto repressor nesta linguagem.  

Outra consideração de grande relevância sobre o mesmo aspecto é a necessidade de 

deixar claro o porquê de cada uma das afirmações, com o objetivo de facilitar a 

conscientização da necessidade de cada uma delas, bem como a necessidade de explicação 

pormenorizada de cada item a ser discorrido no corpo do material. 

Portanto, é razoável pressupor que a construção de um material educativo deverá ser 

precedida por um envolvimento com o grupo receptor, pois:  

 

a efetividade de qualquer proposta depende da extensão em que a população 

aceita e participa dos programas [...] esse envolvimento passa pela 

necessidade de conhecimento prévio dos modos particulares de pensar e agir 

dessa população relativamente à saúde (OLIVEIRA et al., 2007).  

 

Finalmente, segundo a literatura, é necessária a validação ou qualificação do conteúdo 

por especialistas no assunto e pelo público-alvo (ECHER, 2005).  

Segundo Pasquali (2007), a análise feita pelos juízes visa a estabelecer a compreensão 

dos itens e a pertinência do instrumento a que se propõe validar, pois sua tarefa consiste em 

ajuizar se os itens referem-se ou não ao traço em questão. 
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O processo de avaliação por profissionais é citado por este mesmo autor, como a 

ocasião em que se pode afirmar que realmente o material está sendo realizado em equipe, uma 

vez que deve atentar-se às opiniões e enfoques diversos sobre o mesmo tema, considerando 

todos como relevantes. Complementarmente, a validação com o público-alvo e seus familiares 

é igualmente necessária, considerando os ganhos para o pesquisador e para a equipe envolvida 

(ECHER, 2005).  

É nessa ocasião em que são apontadas as oportunidades de melhoria no material: o que 

realmente ainda falta no material; o que ainda não foi compreendido; a distância verificada 

entre o que foi escrito e o que foi entendido; e a forma que se dá essa compreensão pelos 

pacientes e familiares. Neste momento, torna-se possível compreender as dificuldades 

apresentadas pelos sujeitos, Posto que, nesta etapa de qualificação do material, é preciso levar 

em consideração que se um paciente não o entendeu, é possível que o mesmo aconteça com 

outros, indicando que o material precisará de adequações (ECHER, 2005).   

 De acordo com estes aspectos, Pasquali (2004) aponta que uma das tarefas dos juízes 

é avaliar se o item constitui ou não uma representação adequada para evitar uma 

incompatibilidade na formulação do conteúdo proposto. O autor destaca ainda que as 

sugestões dos juízes devem ser acatadas considerando que a participação dos profissionais 

envolvidos com a temática, a relevância das informações descritas e o rigor científico 

utilizado na elaboração de manuais para educação em saúde são ferramentas indispensáveis 

para garantir sua qualidade (ECHER, 2005). 

Honório (2009) corrobora com tal ideia ao confirmar a importância dos juízes no 

sentido de contribuírem para o aperfeiçoamento dos instrumentos de assistência, considerando 

que são peritos no domínio de áreas específicas do estudo. 

Diante do exposto, Echer (2005) propõe que o processo de validação do material 

educativo ocorra em etapas. Inicialmente com profissionais da área em questão, não 

estabelecendo número certo para que este processo ocorra. Exemplifica apenas que entregue o 

material a dois profissionais, as alterações sejam feitas antes de entregar a outras duas pessoas 

e, assim por diante, entregando o modificado para os demais participantes envolvidos no 

estudo. Tal fato é também observado em outros processos de validação. 

Nota-se que a literatura é diversificada. Há estudos envolvendo nove juízes, como 

verificado no estudo de Oliveira, Lopes e Fernandes (2014), bem como aqueles que 

contemplam 15 experts em diversas áreas (CASTRO; LIMA JÚNIOR, 2014). Não há um 

consenso quanto ao número de juízes que se deve incluir no processo de validação, no 

entanto, Lynn (1986) (embora não seja um estudo recente para os dias de hoje) traz que é 
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necessário um número mínimo de três juízes para esta etapa, ao mesmo tempo em que um 

número maior que dez profissionais torna-se desnecessário. Vianna (1982) refere ser 

importante a adoção de uma quantidade ímpar de peritos, com o intuito evitar empate de 

opiniões.  

Diante desses critérios, constata-se que nove juízes, como selecionados em alguns 

estudos, é um número adequado para o cumprimento dessa etapa (FREITAS; REZENDE 

FILHO, 2011; JOVENTINO, 2010; TELES, 2011). 

Percebe-se que muitas pesquisas vêm recorrendo a uma diversidade de critérios para 

definição da amostra de juízes, tendo em vista não existir uma padronização na sua seleção ou 

pelo fato dos autores não explicarem claramente os parâmetros adotados.  

Resta claro que para validação de conteúdo é necessário que os juízes sejam realmente 

experts na área de interesse, sendo apenas desta forma capazes de avaliar adequadamente a 

relevância do conteúdo dos itens submetidos (JOVENTINO, 2010). 

Desta forma, o estudo de Lima (2014) aponta que a grande parte dos autores utilizam 

os critérios de Fehring (1987), com algumas adaptações, ou de Jasper (1994), quanto aos 

atributos que os juízes devem ter, de modo que possam ser considerados experts. Para efeito 

de conhecimento, os atributos necessários, segundo Jasper (1994), consistem em: possuir 

conhecimento especializado ou habilidade na área; e experiência no campo de prática e níveis 

altamente desenvolvidos de reconhecimento por outros profissionais. Dessa maneira, com 

base nos autores citados é possível criar instrumentos para seleção dos juízes, uma vez que 

ambos equiparam-se quanto ao nível de conhecimento. 

Diante do exposto, é importante destacar que, independente do que se deseja validar, é 

fundamental que o pesquisador direcione seus critérios aos objetivos do estudo, bem como 

aproxime-se das limitações da temática sob investigação, respeitando os quesitos necessários 

para considerar um profissional como expert (MELO et al., 2011). 

Alguns estudos revelam que, diante do processo de validação do material educativo, 

embora seja esta uma etapa essencial para tornar a tecnologia educacional ainda mais 

completa e com maior rigor científico, trata-se de um processo bastante árduo nos processos 

de reunir todas as sugestões para analisar, verificar a aplicabilidade da implementação, bem 

como de reestruturar o material, a fim de satisfazer às propostas. No entanto, ao final do 

processo, é possível perceber o avanço alcançado e o ganho que tais medidas trazem através 

da cartilha para o público-alvo (LIMA, 2014).  

 Até o presente momento, não foi evidenciada na literatura científica pesquisa que 

tenha objetivado a construção e validação de cartilha educativa com o enfoque deste estudo. 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Objetivos 
 



64 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar e validar uma cartilha educativa destinada à promoção do autocuidado e a 

adoção de hábitos de vida que promovam a saúde e a qualidade de vida das pessoas vivendo 

com o HIV/aids.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar e analisar as necessidades e demandas acerca do viver com HIV/aids; 

 Elaborar o conteúdo da cartilha a partir das necessidades e demandas das pessoas 

vivendo com o HIV/aids; 

 Selecionar as ilustrações da cartilha de acordo com os objetivos e público-alvo;  

 Elaborar a montagem do layout da cartilha educativa; 

 Validar o conteúdo junto a especialistas na temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Método  

 



66 

 

4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico que tem como proposta a construção e validação 

de uma cartilha educativa desenvolvida no período de janeiro de 2015 a junho de 2017. 

O estudo metodológico tem como propósito a elaboração, validação e avaliação de 

instrumentos e técnicas de pesquisa, tendo como meta a elaboração de um instrumento 

confiável que possa ser utilizado posteriormente por outros pesquisadores (LOBIONDO-

WOOD, 2001). 

Esta proposta está pautada no conceito de que a educação em saúde constitui processo 

criativo, dialógico e de construção que considera esta educação enquanto estímulo ao 

indivíduo para participar do processo educativo, com foco na liberdade, na autonomia e na 

independência dos indivíduos (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009).  

Assim, neste estudo, o instrumento desenvolvido e validado foi um material educativo, 

tipo cartilha, com enfoque na saúde e qualidade de vida de pessoas vivendo com o HIV/aids. 

 

4.2 Etapas do estudo 

 

No presente estudo, considerou-se a importância de utilizar uma metodologia que 

definisse detalhadamente os passos para o planejamento, redação, produção e formas de 

avaliação dos materiais educativos em saúde. Optou-se, desta forma, por seguir as etapas 

orientadas por Doak, Doak e Root (1996) que reúnem conhecimentos de vários autores e 

propõem uma sequência de etapas e itens importantes para elaboração de um recurso 

educativo. 

De acordo com esse referencial, o processo de construção de materiais envolve duas 

etapas: planejamento e; redação e produção do material educativo. A primeira etapa é dividida 

em quatro passos e a segunda, em dois, e cada uma dessas etapas constituídas ambas por duas 

fases, conforme a Figura 1, de forma a contemplar todas as etapas de desenvolvimento do 

material educativo, fundamentadas na teoria de Aprendizagem Social Cognitiva (BANDURA, 

1997). 
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Figura 2: Etapas para construção e validação da cartilha educativa com enfoque na saúde e 

qualidade de vida de PVHA. Ribeirão-SP, Brasil, 2017. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 O processo de construção da cartilha educativa 

  

4.3.1 Primeira etapa: planejamento do material educativo com enfoque na saúde e 

qualidade de vida PVHA 

 

Esta etapa compreende quatro passos: definição do público-alvo; definição dos 

objetivos de aprendizagem; escolha do tipo de material educativo a ser construído; e seleção 

dos temas. 

 

4.3.1.1 Definição da população-alvo 

 

O material educativo foi construído voltado para PVHA, na fase adulta e de ambos os 

sexos.  

Nesta fase de definição da população-alvo, de acordo com o referencial teórico 

metodológico adotado neste estudo, é necessário considerar as características de idade, sexo, 

cultura das pessoas, bem como a capacidade de leitura e aprendizagem, que devem ser 

embasadas pela teoria de aprendizagem escolhida. Importante mencionar que alguns 

representantes da população-alvo podem ser convidados para participar na etapa do 



68 

 

planejamento do material educativo (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). No presente estudo, a 

população-alvo foi incluída em várias etapas da elaboração do material educativo, apoiando-

se na necessidade de elaborar um material educativo em consonância com as necessidades e 

percepções das PVHA, respeitando as características e diferenças culturais desta população. 

A definição das características das PVHA baseou-se no perfil dos entrevistados e nos 

achados da literatura sobre a prevalência da doença no Brasil, a fim de identificar as 

características desta população quanto à idade e o sexo que apresentam maior prevalência da 

doença, além do número de anos de estudo/grau de escolaridade. Essas variáveis nortearam o 

conhecimento da capacidade de leitura das PVHA.   

 

4.3.1.2 Definição dos objetivos do material educativo 

 

O objetivo educacional do material educativo construído foi fornecer recomendações 

gerais de hábitos saudáveis de vida e de autocuidado que promovam a saúde e a qualidade de 

vida de PVHA, baseadas em evidências científicas e adequadas ao perfil da população.  

 

4.3.1.3 Escolha do tipo de material educativo 

 

No presente estudo, optou-se por material educativo instrucional do tipo escrito e 

impresso, no formato de cartilha para apresentação, cuja proposta, segundo Moreira, Nóbrega 

e Silva (2003) é proporcionar informação sobre promoção da saúde, prevenção de doenças, 

modalidades de tratamento e autocuidado. 

O material escrito é um instrumento que facilita o processo educativo, pois permite ao 

leitor (destinatário no processo de comunicação) uma leitura posterior e possibilitar assim a 

superação de eventuais dificuldades, por meio do processo de decodificação e de 

rememorização das informações (GRUPO DE EDUCACÍON SANITARIA Y 

PROMIOCIÓN DE LA SALUD, 2013). 

 

4.3.1.4 Seleção dos temas  

 

A seleção dos temas para a composição da cartilha foi realizada por meio de 

entrevistas para identificação das necessidades e demandas das PVHA.  
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4.3.1.4.1 Coleta de dados 

 

Participaram do estudo PVHA acompanhadas em dois dos cincos Serviços de 

Atendimento Especializado (SAE) em HIV/aids de Ribeirão Preto. Os centros de coleta 

selecionados foram o Centro de Referência em Especialidade Central (CRE- Central), no 

distrito Central, e o Centro de Referência "Alexander Fleming" (CRE-Simioni), no distrito 

Norte.  

O atendimento à saúde no município às pessoas que vivem com HIV/aids ocorre em 

nível secundário e terciário. Em relação ao nível secundário a atenção é prestada pelos 

ambulatórios de referência em HIV/aids, distribuídos em cinco Distritos Sanitários: Norte, 

Sul, Leste, Oeste e Central, sendo três Centros de Referência em DST/aids e dois 

ambulatórios de especialidades, os quais operam com equipes especializadas, 

disponibilizando serviços como Assistência Domiciliar Terapêutica (SAD) e Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA). 

A seleção dos centros para a coleta selecionados deveu-se por serem instituições de 

referência no atendimento às pessoas vivendo com HIV/aids e com o financiamento do SUS. 

Neste dois centros também funciona o grupo de adesão aos pacientes, o que possibilitou 

maior contato e vínculo com as PVHA, favorecendo, assim, melhor inserção no campo de 

investigação.  

A coleta de dados ocorreu no período de maio a agosto de 2015 e tiveram duração de 

40 minutos, em média. Utilizou-se como critério para finalização da coleta a saturação dos 

dados.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, em sala reservada 

da instituição, e por meio de consulta dos prontuários para obtenção de dados clínicos 

referentes à terapia antirretroviral: data de início da terapia e data de diagnóstico do HIV.  

A escolha pela entrevista semiestruturada deu-se por possibilitar maior liberdade ao 

entrevistado em responder às perguntas, além de favorecer a inserção de novos dados, os 

quais poderão ser relevantes para o aprofundamento e compreensão das questões levantadas 

pela pesquisa (MINAYO, 1994; TRIVIÑOS, 1987).  

Para o início da coleta houve contato prévio com a instituição e os participantes foram 

convidados para integrar a pesquisa enquanto estavam na sala de espera, aguardando 

consultas com os profissionais de saúde, após as reuniões mensais dos grupos de adesão e, em 

alguns casos, em data posterior agendada previamente com a pesquisadora. 
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As atividades do grupo de adesão eram realizadas uma vez por mês, em uma sala do 

SAE. A pesquisadora acompanhou as atividades do serviço por dois meses, como forma de 

inserir-se no campo e estabelecer vínculo com a população-alvo, antes de iniciar a coleta de 

dados. Após a segunda reunião do grupo de adesão, a pesquisa foi apresentada e as pessoas 

que vivem com HIV/aids, participantes do grupo, também convidadas para o estudo.  

 

4.3.1.4.2 Participantes para seleção dos temas 

 

Inicialmente, foram abordados 31 usuários do SAE, com a recusa de cinco 

convidados, compondo a amostra do estudo, portanto, 26 PVHA.  

Os participantes foram escolhidos por amostragem tipo conveniência, desde que 

atendessem os critérios pré-definidos: ciência da soropositividade ao HIV; idade maior ou 

igual 18 anos; e estar em acompanhamento clínico-ambulatorial nos serviços escolhidos. 

Excluíram-se indivíduos institucionalizados ou residentes em casas de apoio.  

 

4.3.1.4.3 Instrumentos de coleta de dados  

 

A coleta de dados iniciou-se após convite e assinatura do TCLE pelos entrevistados 

(Apêndice A) e os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, em sala 

reservada da instituição. Foi realizada a aplicação de um instrumento com variáveis de 

caracterização sociodemográficas e clínica para levantamento do perfil das PVHA 

participantes (Apêndice B) e um roteiro com questões norteadoras (Apêndice C), previamente 

validado por experts e composto por três questões norteadoras do tipo avaliativa, 

consequência e de hipótese, sobre as necessidades e demandas das pessoas vivendo com o 

HIV/aids, conforme abaixo elencadas. Essas questões norteadoras estão relacionadas à 

promoção da saúde e da qualidade de vida, com a finalidade de identificar dúvidas e, ainda, 

aspectos positivos e negativos relacionados ao viver com HIV/aids. As variáveis de 

caracterização sociodemográficas e clínica, bem como as questões norteadoras contemplaram 

os seguintes aspectos: 

- Variáveis de caracterização sociodemográficas: idade (em anos); sexo (masculino 

ou feminino); estado civil (solteiro, casado, separado, viúvo, vivendo como casado, 

divorciado); escolaridade (em anos de estudo); profissão/ocupação; tipo de religião; vínculo 

empregatício (sim, não); renda familiar e individual (em salários mínimos); número de filhos. 
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- Variáveis de caracterização clínica: relacionadas à fase da infecção pelo HIV - 

tempo de diagnóstico (em anos); relacionadas ao tratamento - uso de antirretrovirais (sim/não) 

e data de início de TARV; comportamentais - orientação sexual (heterossexual, homossexual 

ou bissexual); se tem vida sexual ativa (sim/não); e parceiro afetivo sexual (sim/não). 

- Questões norteadoras: 1. Como você avalia as atividades educativas para viver com 

HIV/aids, recebidas pela equipe de saúde deste serviço? 2. Quais as dificuldades você 

enfrentou ou ainda enfrenta seu dia a dia vivendo com HIV/aids? 3. Qual(is) assunto(s) você 

gostaria que contivesse em uma cartilha educativa com enfoque na saúde e qualidade de vida 

para pessoas que vivem com HIV/aids?  

Essas questões foram desenvolvidas e aperfeiçoadas por meio de um estudo piloto 

realizado com dez participantes. Todos os participantes responderam às três questões e, 

durante as entrevistas, gravadas e transcritas na íntegra, as PVHA tiveram abertura para 

contribuírem com comentários, opiniões e sugestões em relação à cartilha. Para análise das 

dificuldades que gerariam temas para a cartilha, foram consideradas apenas as questões 2 e 3 

para composição do corpus. 

 

4.3.1.4.4 Análise e interpretação dos dados 

 

Para a análise quantitativa dos dados sociodemográficos, clínicos e comportamentais 

foi construído um banco de dados em planilha do Microsoft Excel for Windows. Para garantir 

a fidedignidade dos dados, foi realizada dupla digitação, pela própria pesquisadora, e 

validação com o objetivo de conferir erros de digitação e obter dados fidedignos, livres de 

erros. Após a validação da planilha corrigida, os dados foram transportados para o banco de 

dados definitivo, utilizando o programa de software Statistical Package for Social Science 

(SPSS), versão 23.0.  

Foram usadas tabelas de frequências para as variáveis categóricas (sexo, idade, etnia, 

estado civil, escolaridade, ocupação, renda familiar) e estatística descritiva (média, desvio-

padrão) para as variáveis contínuas. Os resultados de caracterização da população foram 

apresentados de forma descritiva.  

Para processamento dos dados qualitativos, empregou-se a técnica de análise do tipo 

lexical, com o auxílio do software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) (RATINAUD; MARCHAND, 2012). 

Adotou-se o valor de p (p-value) de 0,05, assim, para todo p ≤ 0,05, considerou-se que o teste 

é significante e que a palavra pertence à classe estipulada no software.  
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O software IRAMUTEQ foi desenhado em França por Pierre Ratinaud em 2009 e, 

desde 2013, teve adaptação à língua portuguesa e começou a ser usado também no Brasil 

(JUSTO; CAMARGO, 2013). Alternativa para realização de análises textuais tão ou mais 

sofisticadas que o software ALCESTE, pois incorpora além da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), proposta por Reinert (1990), outras análises lexicais (LAHLOU, 2012), 

permitindo diferentes tipos de análises estatísticas do corpus de texto e tabelas de indivíduos 

usando palavras (SOUSA et al., 2015).  

Trata-se de um software gratuito e com fonte aberta, que utiliza do mesmo modelo 

algorítmico do ALCESTE (REINERT, 1990) para realizar análises estatísticas de textos 

(JUSTO; CAMARGO, 2013). O IRaMuTeQ oferece a possibilidade de diferentes formas de 

análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (como 

cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas (Classificação Hierárquica 

Descendente) (JUSTO; CAMARGO, 2013). 

As análises lexicais constituem-se de uma família de técnicas que permitem utilizar 

métodos estatísticos aos textos. Esse tipo de análise permite explorações poderosas dos 

materiais textuais, especialmente porque viabilizam a construção de categorias naturais, a 

partir do uso de algumas técnicas estatísticas no campo dos dados qualitativos (LAHLOU, 

1994). 

Para realizar análises lexicais tradicionais, o software identifica e reformata as 

unidades de texto, que são transformadas de Unidades de Contexto Inicial (UCI) em Unidades 

de Contexto Elementar (UCE). Realiza um estudo de vocabulário em que as palavras são 

reduzidas com base em suas raízes (stemming) e, a partir dessas formas reduzidas, cria um 

dicionário e identifica formas ativas e complementares (SOUSA et al., 2015). 

O uso dessa ferramenta está em forte ascensão e vem se destacando em estudos de 

abordagem qualitativa, pela utilização de técnicas estatísticas para auxiliar os pesquisadores a 

apreender o constructo social e criar classes de análises baseadas na apreensão e identificação 

das unidades de significado (SOUSA et al., 2015; SOUSA et al., 2016). O software 

IRaMuTeQ processa o material semelhante ao ALCESTE, consistindo em uma metodologia 

que visa a descobrir a informação essencial de um texto.  

Destaca-se que o uso do software não é um método de análise de dados absoluto, 

configurando-se em uma ferramenta processual que facilita e auxilia a interpretação dos 

achados (RODRIGUES et al., 2017).  

O software opera através de quatro etapas, como o ALCESTE: a) Leitura do texto e 

cálculo dos dicionários, por meio da qual o programa prepara o corpus, faz o reconhecimento 
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das unidades de contexto inicial (UCI) e promove a separação das unidades de contexto 

elementares (UCE), que são definidas como pequenos segmentos de texto, de duas ou três 

linhas, nas quais se respeita a ordem de aparição no corpus e o agrupamento das palavras com 

base em suas raízes; possibilita distinção entre as palavras instrumento (artigos, preposições e 

conjunções) e as palavras analisáveis; b) Cálculo das matrizes de dados e classificação das 

UCE em função de seus respectivos vocabulários; para isto, são cruzadas as formas reduzidas 

do vocabulário com as UCE do corpus; é executada também nesta etapa a Classificação 

Hierárquica Descendente, em que as UCE são divididas em várias classes, em função do 

vocabulário que as compõem, de tal forma que seja obtido o maior valor possível numa prova 

de associação, a partir daí, o IRaMuTeQ apresenta a segmentação do texto e a formação das 

classes em forma de um dendograma; c) Etapa de descrição das classes e das UCE escolhidas, 

nas quais são descritas as classes obtidas, conforme as palavras analisáveis; D) Etapa de 

Cálculos Complementares na qual são apresentadas as UCE mais características de cada 

classe, contextualizando as ocorrências do vocabulário de cada uma (MOREIRA et al., 2005; 

REINERT, 1990). 

As classes podem indicar representações sociais ou campos de imagens sobre um dado 

objeto ou somente aspectos de uma mesma representação social. Segundo Veloz, 

Nascimento-Schulze, Camargo (1999), tal descoberta dependerá do seu conteúdo e da sua 

relação com fatores ligados ao plano geral de cada pesquisa, o que sugere uma pré-

categorização na definição das classes geradas. Assim, cabe aos pesquisadores a interpretação 

e a descoberta: de relações estabelecidas no contexto geral; do quadro geral do referencial 

teórico; da consulta ao dicionário, gerada pelo IRaMuTeQ; das listas das categorias 

gramaticais presentes; das formas reduzidas; da Classificação Hierárquica Descendente; e da 

Análise Fatorial de Correspondência (AZEVEDO; COSTA; MIRANDA, 2013). 

Para a aplicação da técnica de análise lexical, no atual estudo foi realizada A 

adaptação das produções discursivas de cada entrevista às normas de preparação do corpus de 

análise do software IRAMUTEQ (JUSTO; CAMARGO, 2013).  

Para a análise textual, definiu-se o método da Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), em que os textos são classificados em função de seus respectivos vocábulos e o 

conjunto deles divide-se pela frequência das formas reduzidas (REINERT, 1983). Dessa 

forma, obtiveram-se classes de segmentos de texto inicialmente denominadas “pré-classe”. 

Posteriormente, procedeu-se à organização das expressões-chave retiradas dos discursos dos 

entrevistados e identificação das ideias centrais que complementaram os achados da CHD e 

permitiram a delimitação dos depoimentos em classes definitivas (SOUSA et al., 2015).  
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As categorias estabelecidas foram discutidas conforme a literatura pertinente sobre os 

temas. 

 

4.3.2 Segunda etapa: redação e produção do material educativo 

  

 

4.3.2.1 Escolha do conteúdo e ilustrações 

 

A partir das necessidades identificadas, o conteúdo foi selecionado. Para a seleção dos 

conteúdos abordados na construção da cartilha foi realizado um levantamento bibliográfico 

nas bases de dados científica Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), bem 

como nos Manuais do Ministério da Saúde. Essa seleção teve por finalidade embasar 

cientificamente o assunto abordado no material, a fim de proporcionar informações corretas e 

atualizadas para o público-alvo.  

Para redação das informações, recomenda-se o uso de palavras comuns, apresentação 

de exemplos para explicar orientações complexas e a interação com a população-alvo, uma 

vez que esses passos possibilitam a redação de um material educativo compreensível para essa 

população (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Nesse momento, selecionaram-se as cores a serem utilizadas na impressão do material 

educativo como também as ilustrações, no caso fotografias. Essas foram realizadas por 

profissionais da área, visando a capturar imagens atrativas e adequadas ao público-alvo e que 

remetessem às situações de acordo com os temas, de forma a motivar a leitura.  

Para cada ensaio fotográfico, foi criado um roteiro de imagens que remetessem aos 

temas abordados no material educativo, servindo este de orientação nos ensaios fotográficos 

para construção das imagens adequadas a cada tema. No total, foram necessários dois dias 

completos (manhã e tarde) e seis tardes dedicados à construção das fotografias e dos cenários. 

 

4.3.2.1.1 Participantes das fotografias  

 

Para participação das sessões de fotografias para composição do material educativo foi 

feito um convite pessoalmente junto aos pacientes, alunos e colaboradores da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-SP, para participarem como 

voluntários na criação das fotografias. Aqueles que aceitaram o convite foram informados 
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sobre a data e horário das sessões e os trajes que deveriam levar para composição dos 

figurinos. Foram solicitados trajes de ginástica, de passeio e do dia a dia, e que essas roupas 

fossem leves e coloridas. 

 

4.3.2.2 Elaboração e montagem do layout 

 

A segunda etapa do processo de redação do material educativo refere-se à montagem 

do layout, incluindo a escolha do formato do recurso educativo e do título. Foram observados 

itens recomendados para tornar o recurso educativo mais atraente à população-alvo.  

Nessa fase foi realizado o agrupamento das informações redigidas com as fotografias 

retiradas. Com as fotografias, buscou-se propiciar ao leitor uma leitura interessante, de fácil 

entendimento associada a uma estrutura visual atrativa e próxima da realidade. A elaboração 

do layout da cartilha contou com o apoio de profissional de comunicação e design gráfico e 

com experiência na elaboração de material educativo voltado para pacientes.  

Importante ressaltar que para a confecção da cartilha quanto a conteúdo, linguagem, 

layout, ilustração, linguagem e elementos visuais, seguiu-se o resumo adaptado de sugestões 

para construção de um material educativo impresso para pessoas com baixo nível de 

escolaridade, apresentado por Bastable (2010). Sugestões que visaram, sobretudo, a atender os 

aspectos importantes para a redação de um material educativo apontados por Doak, Doak e 

Root (1996), tais como: definição clara do objetivo da cartilha para leitor; escolha do tipo e 

tamanho de fontes; manutenção de espaços em branco; restrição ao uso de negritos, jargões ou 

abreviações; e priorizar o uso de ilustrações. 

Essas sugestões vão ao encontro do preconizado por outros autores que descrevem 

aspectos relacionados com a linguagem, ilustrações e layout, que o profissional de saúde deve 

considerar na elaboração de qualquer material educativo impresso, com o objetivo de torná-lo 

uma tecnologia legível, eficaz e culturalmente relevante (BERNIER, 1996; MOREIRA; 

NOBREGA; SILVA, 2003). 
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Tabela 1: Resumo de sugestões para elaboração de materiais impressos eficazes para pessoas 

com baixo nível de escolaridade. 

CONTEÚDO 

Definir claramente o propósito do material. 

Decidir quando e como a informação será usada. 

Verificar a precisão do conteúdo com especialistas. 

Dar informações de “como fazer” para o aprendiz alcançar objetivos. 

Relacionar a nova informação com o que o público já sabe. 

Apresentar o conteúdo relevante para o público e evitar preconceito cultural na escrita 

e na imagem. 

ORGANIZAÇÂO 

Manter títulos curtos e usar palavras que expressem claramente o significado do 

conteúdo. 

Providenciar após um conteúdo extenso, um resumo para revisar o conteúdo 

apresentado. 

Apresentar a informação mais importante primeiro. 

Fazer da primeira frase de cada parágrafo a frase-tópico. 

Usar tópicos principais (organizadores prévios). 

Incluir somente uns poucos conceitos por parágrafo. 

Usar frases curtas, simples e que expressem somente uma ideia de cada vez; limitar o 

tamanho do texto inteiro. 

Limitar listas a não mais que sete a dez itens. 

Apresentar as ideias em sequência lógica. 

LAYOUT / IMAGEM GRÁFICA 

Selecionar fonte grande, fácil de ler (mínimo tamanho 12) e usar papel opaco. 

Escrever os cabeçalhos e os subtítulos em letras maiúsculas e minúsculas; evitar letras 

decorativas. 

Usar bastante espaço em branco entre os segmentos de informação. 

Usar margens generosas. 

Criar um formato pergunta e resposta para a interação paciente-profissional. 

Selecionar espaço duplo entre linhas, estilo de tipos (serifadas) e fonte (tamanho dos 

tipos) para facilitar a leitura. 

Criar uma capa colorida, chamativa, que sugira a mensagem contida no texto. 

LINGUÍSTICA 

Manter as frases curtas (idealmente de 8 a 10 palavras e não mais que 20). 

Empregar a voz ativa, usando tempo presente e os pronomes você e seu para envolver 

o leitor. 

Usar palavras monossílabas e dissílabas sempre que possível; evitar palavras 

polissílabas. 

Usar palavras familiares e compreensíveis para o público-alvo. 

Escreva palavras por extenso em vez de usar abreviaturas e siglas, a menos que já 

tenham sido claramente definidas no texto. 

Evitar estruturas gramaticais complexas (p. ex.: orações subordinadas). 



77 

 

Limitar o número de conceitos. 

Concentrar o conteúdo no que o público deve saber e fazer. 

Usar frases positivas; evitar mensagens negativas. 

Fazer perguntas ao longo do texto para encorajar a aprendizagem ativa. 

Fornecer exemplos que o público possa usar para relacionar a 

experiências/circunstâncias pessoais. 

Evitar usar duplas negativas e palavras que transmitam julgamento de valor. 

Definir com clareza termos potencialmente obscuros para o público. 

ELEMENTOS VISUAIS 

Escolher ilustrações e fotografias sem poluição ou distrações visuais. 

Incluir ilustrações simples, culturalmente sensíveis e figuras. 

Usar desenhos simples, mas apenas se melhorarem a compreensão da informação 

essencial. 

Expressar uma mensagem única ou um ponto da informação em cada elemento visual. 

Usar elementos visuais relevantes para o texto e significativos para o público. 

Usar desenhos reconhecidos pelo público que mostrem imagens familiares. 

Usar imagens adultas em vez de infantis (usar história de quadrinhos com parcimônia). 

Usar legendas para descrever ilustrações. 

Usar dicas como setas, sublinhados, círculos e cores para direcionar ideias e destacar 

informações mais importantes. 

Usar cores apelativas e apropriadas para o público (para idosos, use preto e branco e 

evite tons pastéis, especialmente matizes de azul, verde e violeta). 

INTELIGIBILIDADE E COMPREENSÂO 

Escrever materiais de 2 a 4 níveis abaixo do nível averiguado do público. 

Fazer teste-piloto do material para determinar  inteligibilidade, compressibilidade e o 

apelo antes de divulga-lo. 

Fonte: Adaptado de Bandura (2010, p. 291).   

 

Além disso, a elaboração textual, a disposição das imagens e a organização dos itens 

de cada página seguiram as etapas que direcionam a Aprendizagem Social Cognitiva 

delineado por Bandura (1977). 

 

4.3.2.3 Validação da cartilha por especialistas 

 

4.3.2.3.1 Seleção dos juízes  

    

A validação de face e de conteúdo do material educativo elaborado foi realizada por 

um comitê de especialistas composto por uma equipe multiprofissional, formada por médico, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, assistente social e educador físico. Foram 

adotados critérios para seleção dos especialistas de acordo com as adaptações de modelo de 



78 

 

Fehring (MELO et al., 2011), cujas pontuações constantes no Quadro 1, de forma que foram 

considerados experts para validação do material educativo os indivíduos cujo perfil foi 

compatível com uma pontuação mínima de 7 pontos. 

Para tal, foram considerados indivíduos com comprovada experiência e conhecimento 

sobre HIV/aids, qualidade de vida ou outro tema abordado nos volumes (nutrição, educação 

física, saúde mental, tratamento, enfrentamento, sexualidade, desejo de ter filhos e direitos), 

uma vez que tiveram a incumbência de avaliar e sugerir modificações nos itens da cartilha, 

em processo de validação (AGUIAR, 2010). 

 

Quadro 1: Critério para seleção dos juízes para validação do conteúdo da cartilha educativa 

sobre saúde e qualidade de vida de PHVA, Ribeirão Preto - SP, Brasil, 2017. 

 

Critérios Pontuação 

Ter especialização, mestrado ou doutorado na área de qualidade de vida, 

HIV/aids ou outro tema da cartilha; 
3 

Desenvolver ou ter desenvolvido estudo na temática de qualidade de 

vida, HIV/aids; 
3 

Desenvolver ou ter desenvolvimento de estudo em algum tema da 

cartilha; 
2 

Possuir no mínimo um ano de experiência assistencial com PVHA; 2 

Ter experiência com a construção/avaliação de material educativo; 3 

Ter experiência em atividades de ensino, tendo ministrado disciplinas 

que abordam qualidade de vida, HIV/aids ou outro tema da cartilha; 
2 

Possuir publicação na área de qualidade de vida, HIV/aids ou outro tema 

da cartilha; 
2 

Ter ministrado capacitação sobre HIV/aids e outras infecções 

sexualmente transmissíveis; 
3 

Ter participado como ouvinte de capacitações sobre HIV/aids e outras 

infecções sexualmente transmissíveis; 
2 

Ter participado de grupos/projetos de pesquisa na temática qualidade de 

vida e ou HIV/aids. 
2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Não há consenso na literatura quanto ao número de juízes necessários para um estudo 

de validação. Neste estudo, o cálculo amostral, para determinação da quantidade de juízes 

especialistas, ocorreu conforme a fórmula para cálculo amostral baseado em proporção 

(LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012): n= Z².P(1-P)/e². 

Na referida fórmula: “Z²” é o nível de confiança adotado; “P” a proporção esperada 

de especialistas que concordem com cada item avaliado; e “e” refere-se à diferença 

proporcional aceitável em relação ao que se espera. Foram adotados o nível de confiança de 
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95%, o coeficiente Zα de 1,96, a proporção de 85% de especialistas e uma diferença (erro) de 

15%. Dessa forma, de acordo com o exposto, a amostra final estimada foi constituída de 22 

especialistas. 

 

4.3.2.3.2 Coleta de dados para validação de face e conteúdo 

 

A coleta de dados ocorreu de outubro a novembro de 2016, por meio de seleção dos 

juízes especialistas e envio da Carta convite via correio eletrônico (Apêndice D). Após a 

manifestação de interesse em participar do estudo, foram enviados aos juízes, por e-mail: o 

link do questionário construído e hospedado no Google Forms com acesso para o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), formulário para categorização dos 

juízes, com questões referentes aos dados socioeconômicos e às experiências docente, 

assistencial e científica com PVHA; (Apêndice F), o instrumento de validação de face e 

conteúdo (Apêndice G); e o arquivo da primeira versão da cartilha em formato PDF; 

Posteriormente à avaliação inicial da cartilha, os juízes sugeriram modificações no material 

educativo que, após implementadas, resultaram na versão final do material em questão. 

A estratégia de recrutamento dos juízes ocorreu por meio de contato via correio 

eletrônico, mediante uma lista com os docentes da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo que trabalham no curso de Enfermagem com temáticas 

abordadas na cartilha, entre elas: qualidade de vida, nutrição, saúde mental e 

construção/avaliação de materiais educativos. Essa lista foi o ponto de partida por acreditar 

que docentes de um curso de Enfermagem possuíssem grandes chances de se enquadrarem no 

perfil profissional necessário. Após a obtenção desta lista com os nomes de sete docentes, o 

Currículo Lattes dos respectivos profissionais foi consultada e realizada a seleção dos 

profissionais. Ao final da consulta, os sete professores listados atingiam mais que mínimo de 

seis pontos dos critérios e, assim, apresentaram-se aptos para avaliarem o material educativo.  

Foi solicitado ainda a esses juízes especialistas e aos SAE que indicassem 

multiprofissionais para participar do processo de validação de face e conteúdo. Através das 

indicações, foi providenciado um levantamento do contato telefônico e do e-mail de mais 

profissionais, com o perfil para integrar os juízes especialistas. O objetivo inicial foi de 

realizar o convite ao dobro de especialistas preconizados pelo cálculo amostral, ou seja, 

convidar 44 profissionais, diante da possibilidade de recusa de participação, de atrasos no 

envio do instrumento ou do seu preenchimento incompleto. Ao final das indicações e consulta 

ao Currículo Lattes, dos 39 multiprofissionais indicados, 34 profissionais possuíam o perfil 
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mínimo para participar desta etapa.  

Foi realizado contato com os sete docentes da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo e com os 34 multiprofissionais que atendiam os critérios 

de seleção indicados pelos docentes e os SAE, resultando em um total de 41 juízes 

especialistas convidados para participar do processo de validação de face e conteúdo da 

cartilha. Desse montante, 29 juízes responderam ao convite, dentre os quais apenas os 22 

profissionais que primeiro enviaram os instrumentos de avaliação devidamente preenchidos 

integraram a amostra. Os profissionais atuavam nos SAE onde o estudo foi realizado foram 

convidados para que contribuíssem com suas experiências e vivências práticas. 

Todos os juízes especialistas deveriam concordar antes com a participação na 

pesquisa, assinando o TCLE com um click na referida plataforma, para que pudessem 

responder ao instrumento de caracterização e validação da cartilha individualmente.  

O prazo inicial estipulado para resposta dos questionários foi de 30 dias, prevendo que 

o processo pudesse atrasar e, dessa forma, finalizar a validação no período de 45 a 60 dias. 

Como previsto, houve alguns atrasos e o processo de validação como um todo levou 90 dias 

para ser concluído (setembro a novembro de 2016). Após a avaliação da cartilha, os juízes 

sugeriram modificações no material educativo que foram prontamente realizadas. 

A avaliação do instrumento com o público-alvo não foi abordada neste trabalho, dado 

que será alvo de estudo posterior. 

 

4.3.2.3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Na fase 4, para caracterização do perfil dos juízes, foi elaborado uma ficha (Apêndice 

C) contendo dados de identificação e atuação profissional e para avaliação da cartilha 

educativa por peritos, e construído um instrumento com as instruções de preenchimento e 

questões avaliativas sobre a cartilha (Apêndice D). Ao todo foram 30 itens, distribuídos em 

sete aspectos avaliativos: dois de conteúdo (exatidão científica e conteúdo) e cinco de 

aparência (linguagem, ilustrações, layout, motivação e cultura), todos baseados na Suitability 

Assessmente of Materials (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

O instrumento foi disponibilizado e hospedado no Google Forms, ferramenta gratuita, 

pertencente ao pacote de aplicativos Google Docs, que permite criar questionário e 

disponibilizá-los on-line para serem respondidos. Para cada questionário criado, o aplicativo 

produz uma tabela contendo todas as informações coletadas, incluindo um resumo das 

respostas.  
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Para cada tópico da cartilha, os juízes especialistas avaliaram a adequação e a 

apresentação das informações considerando a perspectiva dos leitores no que diz respeito à 

motivação para leitura e aos aspectos culturais. Em relação às informações, foi avaliado se os 

conteúdos abordados estavam de acordo com o conhecimento atual, se as orientações 

apresentadas eram necessárias e se os termos técnicos estavam adequadamente definidos. No 

que se refere à linguagem, os juízes avaliaram a conveniência e a facilidade de compreensão e 

se os conceitos mais importantes foram abordados com vocabulário claro e objetivo. Quanto 

às ilustrações, avaliou-se a adequação da composição visual, sua atratividade e organização, 

bem como a quantidade e a adequação das ilustrações. 

As respostas às questões foram apresentadas sob a forma de escala tipo Likert. Os 

níveis de concordância e a relevância de cada item variaram de 1 a 4 (1-discordo totalmente; 

2-concordo parcialmente; 3-concordo; e 4-concordo totalmente). É importante ressaltar que 

no caso de serem assinaladas as questões 1 e/ou 2, (referentes a discordo totalmente ou 

concordo parcialmente, respectivamente) foi solicitado  justificativa para o motivo que levou 

assinalar esta opção, em um espaço em branco abaixo do item.  

Ao final do instrumento, um espaço foi destinado para que os juízes apresentem suas 

sugestões de mudanças/considerações, caso houvesse. 

 

4.3.2.3.4 Análise de dados para validação de face e conteúdo 

 

Os instrumentos de validação foram tabulados no programa Microsoft Excel e a 

análise dos dados ocorreu a partir do Content Validity Index - Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC). Este índice aponta a congruência da opinião dos juízes especialistas por meio da 

proporção de concordância sobre os aspectos do instrumento que se pretende validar 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011; POLIT; BECK, 2011). 

Na validação de face e conteúdo e de semântica, a utilização da escala de Likert 

viabilizou a análise dos dados. Para cada item da escala foi atribuído um valor numérico de 

forma que para as opções “concordo totalmente” e “concordo” foi atribuído o valor +1, por se 

tratarem de avaliações positivas; para a opção “concordo parcialmente” foi atribuído o valor 0 

(zero), por se tratar de uma opção parcial; e para as opções “discordo totalmente” foi atribuído 

o valor -1, por tratar-se de uma opção de avaliação negativa. A partir destes valores, o IVC foi 

calculado mediante as seguintes vertentes: 

• I-CVI (Item-level Contente Validity Index): corresponde à quantidade de juízes que 

concordaram ou concordaram totalmente com determinado item. Foi calculado, para cada 
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item, mediante a soma do número de juízes que atribuíram respostas de pontuação +1. O valor 

resultante desta soma foi dividido pelo número total de juízes, obtendo-se assim a proporção 

de concordância entre os juízes; 

• S-CVI/AVE (Scale-level Contente Validity Index, Averange Calculation Method): 

corresponde à proporção dos itens que receberam avaliação de concordo e concordo 

totalmente por cada juiz. Foi calculado, para cada juiz, pela soma dos itens que receberam 

respostas de pontuação +1 e o valor resultante desta soma foi dividido pela quantidade de 

itens avaliados por cada juiz, obtendo-se, assim, a proporção de itens com os quais cada juiz 

concorda; 

• S-CVI(Scale-level Contente Validity Index): corresponde à média aritmética da 

proporção dos itens que receberam avaliação de concordo ou concordo totalmente do total de 

juízes. Foi calculado pela soma do S-CVI/AVE de todos os juízes e o resultado desta soma foi 

dividido pela quantidade de juízes. 

Considerou-se validado o item com índice igual ou superior a 0,80. Este coeficiente de 

validade pode ser de 0,70 ou mais (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012), porém, para este 

estudo foi adotado o valor correspondente a 80% (POLIT; BECK, 2006).  

Por fim, para avaliar a concordância entre os juízes, utilizou-se a estatística AC1 de 

Gwet (2001) que fornece uma abordagem mais coerente e robusta (SANTOS, 2015). O AC1 

varia entre 0 e 1, devendo ser interpretado da mesma forma que o Kappa de Cohen (1960), 

segundo os critérios proposto por Landis e Koch (1977): K<0 - sem concordância; 0<K<0,21 

- presença de ligeira concordância; 0,21<K<0,41 -  concordância fraca; 0,41<K<0,61 - 

concordância moderada; 0,61<K<0,81 -  concordância substancial; 0,81<K<1,00 - 

concordância quase perfeita.  

Altman (1991) considera a concordância alta a partir de 0,80. Destaque-se, ainda, que 

a literatura descreve que a estatística AC1 fornece uma abordagem mais confiável que outras 

medidas como Kappa (GWET, 2002).  

Para o calculo do AC1, os dados dos instrumentos de validação tabulados no programa 

Microsoft Excel, após dupla digitação, foram validados e exportados para o programa 

estatístico R, versão 3.3.0, e o intervalo de confiança foi de 0,8 a 1,0. 
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4.4 Aspectos éticos  

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAEE 55081716.1.0000.5393; nº do parecer 

1.635.190), sendo respeitadas as recomendações da Resolução nº 466/12 acerca das pesquisas 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013) (Anexo A).  

A todos os participantes da pesquisa foi garantido o caráter sigiloso dos dados e o 

anonimato. As PVHA que participaram das entrevistas, bem como os juízes especialistas que 

participaram do processo de validação de face e conteúdo receberam o TCLE informando os 

objetivos, benefícios e riscos dos estudos. 

A todos os participantes dos ensaios fotográficos foi esclarecido o objetivo das 

fotografias e a eles conferida a opção de mostrarem ou não o rosto. Foi disponibilizado a 

todos que aceitaram participar dos ensaios, o Termo de Autorização de Imagem (Anexo B), 

autorizando o uso de sua imagem para cartilha com vinculação impressa e on-line. Não houve 

recusa em mostrar o rosto por nenhum dos participantes nos ensaios. 

É preciso destacar, ainda, que as duas pessoas que vivem com HIV/aids e que 

participaram das fotografias mostrando seus rostos, permitiram que fossem identificadas em 

seus depoimentos fornecidos para cartilha, sendo pessoas que revelaram o diagnóstico e que 

trabalham hoje como ativistas da causa. No caso do uso de imagens de menores de 18 anos, o 

Termo de Autorização de Imagem foi assinado pelos responsáveis legais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Processo de construção da cartilha educativa 

 

Os resultados e a discussão estão apresentados de acordo com as etapas de construção 

do material educativo seguidas neste estudo (etapa de planejamento e etapa de redação e 

produção do material educativo), conforme descritas no método. 

 

5.1.1 Primeira etapa: planejamento do material educativo com enfoque na saúde e 

qualidade de vida PVHA 

 

5.1.1.1 Definição do público-alvo 

 

Como já mencionado no método, a construção do material educativo contemplou 

PVHA. Quanto à definição da população, foram considerados idade, sexo, cultura e grau de 

escolaridade. 

A definição das características das PVHA baseou-se nos achados da literatura, bem 

como nas características dos entrevistados na fase de identificação das necessidades e seleção 

dos temas. 

Participaram do estudo, na fase de seleção dos temas de acordo com as necessidades 

da população-alvo, 26 pessoas vivendo com o HIV/aids, sendo 16 atendidos no SAE, na 

região Norte e dez na região Central.  

Dos 26 pacientes entrevistados, 13 (50%) eram homens e 13 (50%) mulheres, com 

idade média de 50 anos, variando entre 28 a 73 anos. A maioria dos participantes (73,1%) 

encontra-se na faixa etária maior que 40 anos. Quanto ao estado civil 26,9% apresentavam-se 

casados ou em união estável, na mesma que proporção dos que estavam separados ou 

divorciados.  

Com relação à etnia, identificou-se que 53,8% dos participantes eram brancos, seguido 

por 30,8% de pardos e 15,4% pretos.  

Observou-se baixo nível de escolaridade da população estudada, com predomínio de 5 

a 8 anos de estudos em 50,0% dos indivíduos, sendo 51,5% ensino fundamental incompleto 

(menos de oito anos de estudo) e 15,4% analfabetos. 

Em relação ao nível empregatício e renda individual, 57,7% não possuíam vínculo e 

84,6% tinham renda mensal entre um a dois salários mínimos e 19,2% dos participantes 
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relataram receber o Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social 

(BPC/LOAS), consistindo este na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 

anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que 

o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas. 

Referente ao arranjo familiar, 26,9% dos pacientes responderam que moram sozinhos 

e 53,8% vivem com familiares (filhos e parceiro, parceiro e parentes). 

Neste estudo, 9 (34,6%) dos entrevistados receberam o diagnóstico de HIV/aids com 

menos de 30 anos, tendo pouco mais da metade da amostra (84,6%) de 5 a 10 anos o tempo de 

convívio com a doença. Vale ressaltar que quase 92,4% da amostra dos entrevistados 

iniciaram a TARV com menos que cinco anos, com exceção de um sujeito que levou de cinco 

a dez anos para iniciar o uso dos medicamentos. Do total, 46,2% permanecem em tratamento 

há mais que dez anos. 

Quanto às variáveis comportamentais, 84,6% dos entrevistados consideram-se 

predominantemente heterossexual; pouco mais da metade da amostra (57,7%) referiram não 

ter vida sexual ativa e na mesma proporção parceria sexual. 

O perfil da população estudada é coerente com a literatura e os resultados dos estudos 

Coelho et al. (2015); Feitosa et al. (2011); Gonçalvez, et al. (2012); Galvão et al., 2015; 

Nunes et al. (2015); Reis, Melo e Gir (2016); Tancredi et al. (2017) forneceram características 

decisivas no conhecimento da população-alvo e de sua capacidade de leitura. Desta forma, 

considerando tais características, o material educativo de orientação às PVHA, foi direcionado 

a atingir adultos de ambos os sexos, com diferentes níveis de alfabetização, incluindo desde 

pessoas com poucos anos de estudo (ensino fundamental), até pessoas com nível alto de 

escolaridade (ensino superior).  

 É muito importante caracterizar a população-alvo antes da elaboração de um material 

educativo de saúde, pois os materiais apresentam normalmente um descompasso entre as 

instruções e as pessoas às quais os materiais são direcionados, embora sejam amplamente 

utilizados em vários aspectos dos cuidados em saúde (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

 

5.1.1.2 Definição dos objetivos do material educativo  

 

O material educativo construído teve como objetivo fornecer recomendações gerais de 

hábitos saudáveis de vida que promovam a saúde, autocuidado e qualidade de vida de PVHA. 
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5.1.1.3 Escolha do tipo de material 

 

Foi construído um material educativo instrucional do tipo escrito impresso. A primeira 

versão da cartilha constituiu em um material contendo 77 páginas de conteúdo, organizado no 

formato de perguntas e respostas sem a diagramação do texto e inserção das fotografias. Após 

a diagramação em papel A4 fechado (tamanho de 27,2 cm), o material totalizou 168 páginas e 

o título escolhido para a cartilha foi “Vivendo Posithivamente”. 

 

5.1.1.4 Seleção dos temas 

 

A participação das pessoas da população-alvo no estudo durante a fase de seleção de 

temas foi de grande contribuição para identificarem-se as dificuldades que essas pessoas 

apresentam no conviver com HIV/aids, direcionando a escolha dos temas para compor o 

material educativo de acordo com as necessidades apresentadas por essas PHVA.  

Com relação aos depoimentos, o software reconheceu a separação do corpus em 449 

unidades de contexto elementares (UCE), a partir de 26 unidades de contexto iniciais (UCI), 

com aproveitamento de 85,75% do corpus inicial.  

Com base na CHD, analisaram-se as palavras mais relevantes (presentes nos depoimentos) 

e sua relação com o objeto de pesquisa, para a formação de pré-classes. Fundamentados então 

no método do Discurso do Sujeito Coletivo, realizou-se posteriormente a identificação das 

expressões-chave que foram quantificadas para facilitar a identificação das ideias centrais que 

permitiram a criação das classes definitivas, expostas no dendrograma (Figura 3). 
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Figura 3: Estrutura temática sobre as dificuldades do viver com HIV/AIDS, Ribeirão Preto-SP, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: UCE – Unidade de Contexto Elementar. 
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O material analisado continha elementos que abordavam as vivências e experiências 

das PVHA, quanto às dificuldades do viver com o HIV/aids e as interfaces e impactos no 

cotidiano.  

A disposição das classes revela que o corpus sofreu divisões consecutivas em três 

eixos: o primeiro relacionado à qualidade de vida (classe 5); o segundo, vinculado à 

importância dos serviços de saúde para a qualidade de vida das PVHA (classe 4); e a terceira 

divisão que engloba as demais classes (classes 1, 2 e 3), relacionadas aos diversos 

enfrentamentos que estes indivíduos experienciam cotidianamente.  

Cada uma das classes foi nomeada segundo o conteúdo que revelam, representado 

pelos vocábulos, interpretação de sua convergência temática e identificação da ideia central a 

ela associada, conforme verificado no dendrograma acima.  

A partir das falas dos participantes e interpretação dos seus significados, as classes 

foram definidas como: Classe 1 - Preconceito intrafamiliar e seu impacto no enfrentamento da 

doença; Classe 2 - Preconceito social: os impactos do macroambiente; Classe 3 - As 

dificuldades em gerenciar o risco de transmissão do HIV e as implicações em parcerias; 

Classe 4 - A manutenção de altas taxas de adesão ao tratamento do HIV/aids: qualificando o 

serviço; Classe 5 - Promovendo a qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV/aids. 

Os depoimentos dos participantes foram identificados no texto de acordo com o 

número dado ao indivíduo durante a entrevista (Ind 1, Ind 2 etc.) e as falas estão apresentadas 

conforme adequação do corpus feita pelo software para leitura. 

 

a) Classe 1 - Preconceito intrafamiliar e seu impacto no enfrentamento da doença 

 

Esta classe comporta uma grande quantidade de vocábulos, sendo responsável por 

33,51% das unidades de análise, sugerindo que os sujeitos possuem propriedade sobre o 

assunto ou, no mínimo, vivência. As maiores dificuldades enfrentadas por esses sujeitos 

apresentam-se no ambiente intrafamiliar, sofrendo preconceitos por membros próximos, 

dentro do núcleo familiar. Nos depoimentos, as expressões-chaves, bem como os vocábulos 

condensaram-se no núcleo “família, filhos e amigos”. Essa tríade é tida pelos participantes 

como importante base de sustentação e, quando não está presente ou é falha, tem maiores 

repercussões negativas que impactam diretamente no processo de conviver com a doença, 

tornando-o mais fatigante. 

 O não reconhecimento da importância dos familiares nos cuidados ao membro 

enfermo sugere a ausência de perspectivas promissoras no conviver com HIV, visto que o 
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suporte familiar é essencial a esses pacientes, especialmente no início do diagnóstico, quando 

necessitam de apoio no reconhecimento da doença e busca pelo atendimento especializado, 

bem como precisam de incentivo para o autocuidado e de suporte emocional.   

Representada pelas reações e sentimentos expressos pelos entrevistados diante o 

contato com a enfermidade, desde o desvelar do diagnóstico aos desdobramentos a partir dela, 

esta categoria salienta as mudanças, algumas estratégias de enfrentamento da doença e a 

perspectiva de vida de cada um vivendo com HIV/aids. 

Desse modo, o momento do diagnóstico foi retratado pela maioria como uma situação 

extremamente difícil, inesperada e que trouxe muito sofrimento para eles e suas respectivas 

famílias: 

 

“Quando eu descobri, saí do posto chorando feito uma louca, parecendo que o mundo tinha acabado para 

mim.” Ind 6 

 

“[...] quando eu recebi o diagnóstico do HIV era como seu eu tivesse assinado meu atestado de óbito, igual a 

um câncer que para muitas pessoas não tem cura.” Ind 17 

 

“[...] quando eu descobri que tinha HIV, foi uma coisa meio assustadora, como seu eu tivesse como antigamente 

que falava que uma pessoa era leprosa e então era isolada da sociedade. No início eu me senti desse jeito, uma 

pessoa leprosa, coisa da minha cabeça.” Ind 12 

 

“[...] a primeira impressão que você tem quando recebe o diagnóstico é que o mundo caiu” Ind 16 

 

"No dia que eu fiquei sabendo a confirmação do diagnóstico com o segundo exame, que eu era mesmo HIV 

positivo, o meu mundo caiu no chão, eu fiquei revoltada e achava que não era comigo...” Ind 15 

  

Alguns autores revelam que os pacientes não conseguem imaginar a possibilidade de 

um desfecho sereno diante o diagnóstico positivo para o HIV, caracterizando este como um 

momento crítico em suas vidas. Capaz de provocar sentimentos como ansiedade, angústia, 

medo e apreensão nas pessoas que vivem nesta condição, tanto para aquelas do convívio 

sócio-familiar quanto para as parcerias sexuais (ALMEIDA, 2007; SANT’ ANNA, 2009; 

OBIRI- YEBOAH et al., 2016). 

A dificuldade de lidar com o preconceito foi a principal causa para não revelação do 

diagnóstico, seguido pelo medo da reação das pessoas. Os entrevistados revelam que, após o 

diagnóstico, a principal vontade deles era contar para uma pessoa da família no sentido de 

poder dividir com alguém próximo esse momento difícil, no entanto o medo da reação dos 

mais próximos, muitas vezes foi maior e poucos acabaram revelando para o núcleo familiar. 

Segundo as falas, alguns que conseguiram revelar sua condição sorológica tiveram apoio 

mesmo das pessoas que no início reagiram de uma forma ultrajante, enquanto que outros 

continuaram sendo julgados. 
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“Quando eu fiquei sabendo tive muito medo, a primeira coisa que eu queria era contar para minha mãe, mas 

pensei comigo, e agora o que vou fazer? Fui falar então, primeiro com os outros familiares e eles foram me 

dando apoio. Os sobrinhos, por parte de pai da minha família, disseram que estavam comigo; eu não queria 

nem começar a tomar os medicamentos.” Ind 3 

 

“Eu chorava, porque eu não podia contar com meu marido, mas depois eu contei para ele e ele dizia que eu é 

que provoquei tudo, que não tinha que ter me envolvido e ter pego essa doença.” Ind 15 

 

“Depois do diagnóstico, eu fiquei pensando como eu ia falar, como é que eu ia fazer para contar para minha 

mãe... aí na visita eu contei e ela chorou muito, disse que eu não tinha vergonha na cara, que ela havia me 

avisado que minha ex-mulher tinha o HIV e eu dizia que eu não sabia, depois ela me deu apoio” Ind 4  

 

Diante do exposto, estudo traz dados os quais sugerem que chegar a uma fase de 

aceitação e divulgação do seu diagnóstico (por vezes publicamente) facilitou o processo de 

procura de ajuda e adesão ao tratamento. Houve homens que tiveram experiências negativas 

no momento de revelação do diagnóstico como, por exemplo, relacionado ao estigma. Em 

contrapartida, houve aqueles que disseram ter recebido o apoio das pessoas para quem tinha 

contado e que, inicialmente, foram hostis (SIKWEYIYA; JEWKES; DUNKLE, 2014). 

O sentimento de impotência e os questionamentos da vida futura devido à 

impossibilidade de cura ante a enfermidade aparecem com frequência nos relatos, 

demonstrando ser mais uma dificuldade proveniente do diagnóstico: 

 

“Quando aconteceu comigo, eu fiquei desesperado porque quando falou assim, ‘você contraiu’, aí eu pensei: 

‘será que eu vou morrer?’...” Ind 3 

 

 “[...] fiquei pensando o que faria da minha vida... eu nem podia imaginar que tinha esse vírus no meu 

sangue...” Ind 15 

   

O medo de morrer, embora remeta a uma experiência individual, é importante ressaltar 

que todos os entrevistados denotam que essa ideia em algum momento do convívio com a 

doença cercaram seus pensamentos, provocando o binômio HIV e morte existente no 

imaginário de muitos, além de sentimentos como angústia, tristeza e dor emocional, como a 

depressão. 

 “[...] quando você descobre a doença, você está lindo e maravilhoso, mas depois cai em uma depressão 

terrível...” Ind 7 

 

“[...] Quando descobri que tinha o HIV, eu enfrentei muitas dificuldades, fiquei triste, só chorava, não comia e 

não me conformava não.” Ind 11 

 

Segundo Formozo, Oliveira (2010), a tristeza e a depressão são sentimentos que 

podem atingir as pessoas que vivem com HIV/aids, dificultando o diálogo com os 

profissionais de saúde que as assiste, de modo que a adesão ao tratamento e o esclarecimento 

de dúvidas acerca do estado de saúde fique prejudicado. 
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Os entrevistados compreendem que o fato de possuir sorologia positiva para o HIV os 

coloca muitas vezes em uma posição diferente no meio social e em situações em que se 

tornam alvo potencial de preconceito. Alguns revelam o modo que enxergavam as pessoas 

nesta mesma condição e episódios de discriminação acontecidos com outras pessoas que 

vivem com HIV/aids, praticados por terceiros ou por eles mesmos, antes de conhecerem sua 

condição de infectado. Além disso, expressam o medo que sentem hoje de ser discriminado, o 

que exige estratégias para preservar o segredo sobre a doença. 

  

“Eu enfrentei dificuldade em querer contar, falar do HIV para as pessoas e não poder por conta do preconceito. 

Só minhas 2 irmãs que sabem que eu tenho HIV e uma amiga e mais ninguém por conta do preconceito, porque 

eu tenho caso de HIV na família e eu vejo que tratam com preconceito, e é bem difícil.” Ind 10 

  

“Foi uma coisa que me derrubou muito, porque apesar de viver com essa doença há muito tempo, o preconceito 

foi uma das maiores barras da minha vida e foi onde eu entrei em uma depressão profunda” Ind 24 

 

“... antes de descobrir que tinha o HIV, eu sentia nojo de pessoas com aids, alcoólatras, como também 

mendigos...” Ind17  

 

“Acho muito difícil contar para as pessoas que temos HIV, principalmente porque eu não procurei isso e porque 

isso acontece quando a gente procura, tendo relação sem preservativo ou se tiver contato com sangue 

contaminado. Acho que essa é a minha maior dificuldade, só isso, porque tem muita gente com preconceito, 

muita gente que tem nojo da gente que tem HIV e que nem sabe como pega a doença; mas não pegam nem na 

mão da gente de medo quando sabe que a pessoa tem HIV. Eu mesma já vi acontecer isso com uma amiga 

minha que é HIV e é por isso que eu não conto para as pessoas que eu tenho a doença. Só uma filha, um neto e 

duas netas que sabem que eu tenho e só, o resto ninguém sabe porque tem muita gente que te humilha e que tem 

nojo...” Ind 13  

 

“... as pessoas como eu, que têm o HIV não comenta que tem porque sente vergonha de falar com outra pessoa e 

essa se afastar e de pensar como eu pensava: achar que a pessoa que tem HIV é suja, pois ainda existe muito 

preconceito e precisamos lutar contra ele.” Ind 15 

 

Desde o início da construção social do HIV/aids, as pessoas representam a doença 

como excludente, capaz de provocar o surgimento de situações de estigma vivenciadas ou até 

meramente imaginadas que podem levar a sentimento de desamparo, isolamento afetivo e 

social. 

 

“Eu não sou mais aquele tipo de pessoa que chega aos lugares e se solta; eu ajo de maneira diferente, acho que 

todos que estão me vendo estão sabendo que tenho HIV e por isso eu optei por ficar sozinha e não ter um 

relacionamento afetivo, do que eu ter que contar para alguém eu tenho HIV.” Ind 8 

 

“eu não tenho apoio, nem apoio financeiro, nem apoio psicológico, apoio físico e nem de nada. E isso é minha 

maior dificuldade, eu tenho que enfrentar tudo sozinha!” Ind 10  

 

Para alguns autores, entende-se que a representação da aids, como uma doença que 

exclui, mantém relação com as concepções do contexto histórico e social de evolução da 

doença presentes no passado com a sua chegada, em que ter HIV/aids significava fazer parte 

de grupos específicos da população, como os homossexuais (ROCHA, 1999).  
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Nesta época, tinha-se a ideia de que a PVHA era um portador e transmitia a doença 

através de qualquer tipo de contato como o toque, o beijo e o convívio social. Embora a 

tentativa de desconstruir esta imagem estigmatizada da doença, crenças como essas ainda hoje 

sustentam as representações da doença à adoção de comportamentos não aceitos no meio 

social, dita como a peste dos denominados “grupo de risco”, constituídas por pessoas que 

tinham uma vida desregrada, de promiscuidade, tais como homossexuais, prostitutas e 

viciados em drogas injetáveis. Sabe-se que representações deste tipo fazem emergir um 

intenso sentimento de exclusão para as pessoas que vivem com o vírus, tendo a doença 

representação de morte, degradação, gerando medo, preconceito e exclusão social (FOONG; 

NG; LEE, 2005; ROCHA, 1999). Ainda hoje, atitudes negativas em relação às PVHA são 

encontradas em grande número (HAROUN et al., 2016). 

Neste sentido, os entrevistados revelam mecanismos de enfrentamento pessoal ante à 

enfermidade, focado no diagnóstico, como a aceitação da doença. Quase todos os 

entrevistados falaram sobre a importância de aceitação de sua condição de HIV-positivo, mas 

isto não remete ao fato de que todos alcançaram esta fase de aceitação. Cerca de 90% 

demonstraram claramente estar ainda lutando para aceitar o estado de HIV, resultado 

semelhante ao encontrado em um estudo realizado com homens que vivem com HIV/aids no 

Sul da África (SIKWEYIYA; JEWKES; DUNKLE, 2014). 

 

“Eu estou agora em um processo de me aceitar ainda, porque é muito difícil...” Ind 17 

 

Entre outras estratégias presente nos relatos, pode-se observar a adesão ao tratamento, 

reavaliação positiva da realidade, a realização de acompanhamento psicológico individual ou 

em grupo, participação de entidades sociais, além da adoção de hábitos saudáveis, 

fortalecimento psicológico, busca por suporte social e informação. Todas estas estratégias 

com enfoque na doença são respectivamente representadas pelas falas abaixo:  

 

Adesão ao tratamento 

“[...] tomo as medicações direitinho, rigorosamente em dia... é por esse caminho que eu sigo.” Ind 16  

 
Reavaliação positiva e otimismo 

“[...] para viver com o HIV, depende de você, do seu eu, da sua aceitação da doença e do seu tratamento, do seu 

tudo porque você tem que se amar antes de tudo e deixar o preconceito de si próprio e o do próximo de lado... 

Eu estou agora em um processo de me aceitar... me aceitar para que os outros me aceitem também.” Ind 17 

 

Realização de acompanhamento psicológico 

“[...] eu passo por psicólogo e agora estou passando por psiquiatra para aprender a melhor forma de lidar com 

esses tipos de coisas, porque para mim é muito duro... o tratamento para mim, psicológico e de apoio tem sido 

muito bom.” Ind 17 
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Participação em entidades e ações de solidariedade 

“[...] por eu hoje participar de muita coisa social, isso (referência ao preconceito) passou a não me incomodar 

mais.” Ind 8 

 

 Adoção de hábitos saudáveis  

“[...] o meu colesterol aumentou, então tirei fritura da alimentação. Antes gostava muito de doce, agora como 

só um pedacinho.” Ind 9 

 

Fortalecimento psicológico 

“[...] olho no espelho e falo comigo mesmo, que eu posso, que eu consigo e que eu sou capaz. É assim no meu 

dia a dia, tento o máximo possível que eu posso, para não ficar para baixo, desanimado.” Ind 5 

 

Busca de suporte social 

“[...] participar de um grupo de adesão ajuda muito, principalmente para compartilhar aquele momento tão 

sofrido que é descobrir...” Ind 17  

 

Busca de informação 

“[...] as informações têm me ajudado a continuar vivendo...” Ind 23 

  

 Observou-se, ainda, que em menor escala, estratégias com enfoque na emoção, como a 

tentativa de esquecimento da doença, o sigilo, desamparo e o fatalismo. Além da distração 

como forma de encarar a doença, consistindo esta pela busca por atividades prazerosas, de 

diversão e lazer, representados respectivamente pelas falas: 

 

Esquecimento da doença/ fuga  

“Eu estou vivendo com o HIV, mas faço de conta que eu não tenho. Nem quero ouvir falar, eu esqueço para eu 

não ficar impressionada, mudo o meu sentido para outra coisa” Ind 6 

 

Sigilo 

“Eu não quero que ninguém saiba que tenho o HIV, só eu mesma, minha médica e alguns familiares.” Ind 11 

 

Desamparo 

“[...] Eu só não tenho apoio, sempre é eu e eu!” Ind 10 

 

Aceitação da doença/Fatalismo 

“Peguei o HIV e estou me conformando, não posso dar um jeito, já estou com HIV mesmo, então tenho que me 

conformar. Os meus problemas é que eu sei que tenho HIV.” Ind 11 

 

Normalização  

“[...] vivo como qualquer ser humano, como qualquer artista de novela, cantor que às vezes tem problemas pior 

que eu.” Ind 7  

 

Distração 

“Eu vou para os meus forrós, dançar e me divertir, faço ginástica, caminhada e alguns trabalhos informais.” 

Ind 6 

 

A constatação destas estratégias de enfrentamento e o fato de que os participantes 

utilizavam mais estratégias cognitivas e comportamentais focalizadas no problema e menos 

estratégias focalizadas na emoção vêm ao encontro dos achados literários (SEIDL, 

TRÓCCOLI, 2006).  
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O preconceito sobre a aids aparece como uma dificuldade central para a população do 

estudo. Diante da presença de estigma relacionado à doença, as pessoas que vivem com 

HIV/aids são orientados pelos seus cuidadores (leigos e profissionais) a não revelar o 

diagnóstico para sua a rede social, na tentativa de evitar situações constrangedoras e de 

preconceito. O temor da aids não estabelece relação apenas com a presença do vírus, mas com 

o fato de ter que revelar o diagnóstico aos outros, tendo os aspectos de sua vida privada como 

algo público (DOMINGUES, 2004). 

Segundo Goffman e Kihm (1975), eles pressentem ou sentem a aids como uma marca, 

o estigma, um atributo negativo, dito também depreciativo, tornando o sujeito diferente, 

diminuído ou possuidor de uma desvantagem, que o faz perceber-se de duas formas: 

desacreditável ou desacreditado. Segundo o autor, uma pessoa com uma identidade 

desacreditável é aquela detentora de uma história na vida que, ao ser descoberta, poderá trazer 

o sentimento inferioridade em relação ao outro, com a certeza do olhar alheio diferente, 

sentindo-se discriminado.  

Conforme aludido, o preconceito vivido ou imaginado estrutura-se com representações 

relacionadas ao autopreconceito como objeto social, à aids, à homossexualidade, à família e a 

outras pessoas.  

 

“... eu não aguentei e entrei em depressão, porque eu me achava suja e eu não aceitava aquele sangue sujo 

dentro de mim.” Ind 15 

 

“... o preconceito eu acho que é meu mesmo, porque antes eu brincava e era muito assanhada e depois que eu 

descobri eu mudei muito; eu chorava facilmente, faz anos que eu não choro. O clube eu ia muito e estou 

tentando voltar.” Ind 8 

 

“Não posso falar que todo mundo é preconceituoso, mas a maior dificuldade de viver com HIV é enfrentar o 

preconceito, porque por mais que as pessoas às vezes digam que não têm, acho que muitas carregam-no no seu 

íntimo.” Ind 19 

 

Neste cenário, é preciso destacar que a percepção que as PVHA têm da doença pode 

ter efeito direto e indireto na qualidade de vida, mediado por estratégias de enfrentamento. De 

tal forma, que quanto maior a percepção de ameaça da doença pior a qualidade de vida 

percebida; enquanto que o uso mais frequente das estratégias de aceitação, distração e suporte 

instrumental e a menor utilização de desengajamento comportamental e de reinterpretação 

positiva podem amenizar esse efeito negativo (CATUNDA; SEIDL; LEMÉTAYER, 2016). 

Diante do pensamento que ter o HIV não representa o fim do mundo e a existência de 

coisas piores, muitos entrevistados, na tentativa de exteriorizar a ideia que carregam da 

doença, assinalaram a aids com algumas doenças crônicas, como por exemplo a diabetes, em 
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que o tratamento é para toda vida ou ainda como o câncer, em que nem sempre o tratamento é 

eficaz, resultando em morte.  

 

“A insulina mata mais rápido o ser humano, o remédio do câncer também... Para ser sincero, diante do exemplo 

eu até prefiro ter o HIV ao câncer, porque o câncer leva mais rápido. E com o HIV é possível viver com 

qualidade de vida, se você não pegar para si mesmo, e fizer a sua parte corretamente se mantendo na sua área, 

com a sua doença e não fazendo extravagâncias.” Ind 7 

 

“eu entendi que a morte está muito longe mesmo eu tendo HIV, porque antes eu achava que essa doença era 

como o câncer, que seria muito rápida a morte...” Ind 17 

 

Segundo Gomes, Silva e Oliveira (2011), a ligação da aids com a diabetes trata-se de 

um processo de ancoragem em que, configurando a síndrome como uma doença crônica, – 

mas  não fatal e que possui controle através de fármacos disponíveis na rede pública –, de 

certa forma, supera-se a representação de morte para dar lugar à representação de vida e de 

sobrevivência, evidenciando uma tendência para transformação da representação social da 

aids.  

Enquanto que a comparação da aids com o câncer, em que os sujeitos apresentam as 

duas doenças numa escala de gravidade, segundo Brasileiro e Freitas (2006), deve-se ao fato 

de se construir uma esperança para sua situação, fundamentando-se num imaginário social 

que não é tão forte assim, fazendo com que a aids torne-se mais aceitável que a outra. 

É preciso ressaltar que as construções feitas pelos entrevistados são como adaptações 

para o enfrentamento da doença no que tange à aceitação da soropositividade. De acordo com 

o constatado por Gomes, Silva e Oliveira (2011), tal conjuntura sugere que os entrevistados 

estão conscientes do tratamento, considerando que seja para o resto da vida, semelhante a uma 

doença crônica, tal como a diabetes.  

 

b) Classe 2 - Preconceito social: os impactos do macroambiente 

  

Intimamente ligada à classe 5, denominada enfrentamento individual da doença, por 

sua vez revela as relações no âmbito coletivo que as pessoas vivendo com HIV/aids têm com 

a família, o trabalho e a espiritualidade, como estruturas de apoio e suporte para o conviver 

com a doença. 

Em relação à família, os entrevistados demonstram as relações estabelecidas no 

convívio familiar após a doença e algumas das estratégias na tentativa de criar soluções de 

ajustamento para gerenciar conflitos, deslocamentos e contradições nas interações sociais. 
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Diante do diagnóstico da doença e todos os sentimentos a ela atrelados já relatos 

anteriormente, sabe-se que surge, nas pessoas que vivem com HIV/aids, o receio de revelar 

sua nova condição à família e à rede de relações, pelos julgamentos aos quais  podem ser 

submetidos. 

Revelar o diagnóstico do HIV/aids à família é um processo de enfrentamento 

individual e na maioria das vezes doloroso, visto que o temor maior passa a ser o isolamento 

social e a perda de apoio de pessoas importantes, além do risco de ter de passar a conviver 

com atitudes discriminatórias no próprio seio familiar. Nesta perspectiva, o medo do 

preconceito e sofrimento familiar tem sido um dos principais motivos para a manutenção do 

segredo sobre o diagnóstico (SURKAN et al., 2010).  

Trata-se, portanto, do enfrentamento individual de algo ameaçador ao lado social, 

capaz de causar mudanças factíveis de serem positivas ou ainda negativas para si próprio, 

como também no âmbito familiar. Dessa forma, manter o segredo é uma forma de 

preservação dos familiares, pois o conhecimento de sua situação seria um sofrimento para 

eles. 

 

“Hoje, levo uma vida normal. Só o lado familiar que ainda me preocupa muito pelo fato de querer revelar para 

a minha mãe, porque o que mais quero é revelar para ela. Revelar para ela e meus dois irmãos, mas não revelei 

ainda por conta da reação deles. Eles têm muito preconceito, não só disso, mas de muitas coisas. Então é difícil 

de eu chegar e falar para eles ainda, porque sei que a reação não vai ser a que eu quero, do tipo, ‘nossa 

aconteceu, mas a gente vai te ajudar’. Não, a primeira coisa que eles vão fazer, é me criticar, vão falar que não 

querem que eu fique em casa, pela vergonha de alguém da rua também saber.” Ind 3 

 

Neste panorama, no que diz respeito à necessidade de manter o diagnóstico 

parcialmente escondido, uma das estratégias de enfrentamento relatada pelos entrevistados é a 

invenção de mentiras e dissimulações sobre a condição de saúde e o tratamento 

medicamentoso, na tentativa de esconder, a todo custo, a sorologia das pessoas mais 

próximas. No entanto, é preciso ressaltar que o fato de esconder a doença pode trazer 

prejuízos ao tratamento no que diz respeito, por exemplo, à ingestão dos comprimidos. 

 

 

“A minha dificuldade é falar do HIV para os outros. É chato, porque é um assunto muito discriminado e às 

vezes você até fala que não tem nada para as pessoas não ficarem perguntando. Eu acho que ter HIV, num 

modo geral, é uma dificuldade... Eu vivo é por causa das minhas filhas. Elas não têm a doença e perguntam às 

vezes porque eu tomo remédio e eu respondo que o que eu tomo é igual uma comida, que de manhã, eu como 

arroz e à noite eu como arroz e feijão, porque é um comprimido branco e outro marrom e eu falo para elas que 

eu estou comendo esses comprimidos para reforçar a minha comida, tipo uma vitamina.” Ind 9 

 

“Para mim era difícil de tomar o remédio porque eu morava com minha mãe, aí eu deixava no quarto da minha 

afilhada e, na hora que não tinha ninguém, eu ia lá e tomava, mas se tivesse no horário da medicação e alguém 

tivesse em casa, atrapalhava um pouco no horário do remédio, porque eu esperava um pouco e depois é que eu 
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tomava. Agora, como briguei com minha irmã e estou dormindo na empresa, eu deixo a medicação no meu 

armário e tomo certinho. Em casa eu não tinha tranquilidade, porque ficava com medo todos os dias de sair 

para trabalhar e alguém achar os remédios e descobrir.” Ind 3  

 

O segredo sobre a doença neste estudo foi justificado pelos entrevistados como 

mecanismo de defesa quanto ao preconceito e à discriminação acerca da enfermidade.  

 

“As pessoas passam e falam, aquele lá tem aids, aquele está quase morrendo. Para mim é muito difícil neste 

sentido lidar com a doença e o preconceito, mas é algo que temos que passar.  A maior dificuldade é falar do 

HIV para as pessoas, eu não gosto, mas minha família sabe que eu tenho HIV.” Ind 9 

  

“Só tenho uma filha, um neto e duas netas que sabem que eu tenho a doença e só, o resto ninguém sabe que 

tenho o HIV, porque tem muita gente que te humilha e que tem nojo.” Ind 13 

 

Os dados revelam conformidade com o encontrado na literatura uma vez que o medo 

do preconceito tem sido um dos principais motivos para a preservação do segredo sobre o 

diagnóstico (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011; OBIRI-YEBOAH et al., 2016). Estudos 

apresentam que no passado e ainda hoje, as questões vinculadas ao estigma da doença fazem 

com que a vivam histórias de dificuldades e de superação relacionadas à manutenção do 

segredo e ao medo do preconceito (CARDOSO, ARRUDA, 2005; OBIRI-YEBOAH et al., 

2016). 

O segredo vem acompanhado do medo da morte social, do estigma que, não obstante, 

pode ser estendido à família e aos amigos. Parece ser uma maneira de se proteger e proteger o 

próximo das especulações, do olhar alheio, levando os sujeitos à necessidade de omitir sua 

condição. Viver no anonimato de sua sorologia, torna-se uma movimento muitas vezes 

necessário para o convívio com o HIV/aids, que pode ser entendido segundo Gomes, Silva e 

Oliveira (2011) como uma estratégia social para continuar a vida como pessoas normais, sem 

serem acusadas e discriminadas, seja no âmbito familiar, social ou no trabalho, ou ainda como 

uma forma de afastamento da condição estigmatizante (COELHO, 2006) – o que por um lado 

pode trazer alívio ou mesmo pesar. 

Observa-se, no presente estudo, que os pacientes que se sentem apoiados pelos 

familiares representam a maioria. Eles aceitam melhor a doença e aderem melhor ao 

tratamento, se comparados àqueles que não sentem esse apoio. No total, 14 pessoas relataram 

ter grande apoio por parte da família e ser esse apoio de grande importância para suas vidas.  

O apoio familiar torna-se ainda mais importante no início do diagnóstico quando é 

percebido por alguns como essencial para o enfrentamento cotidiano ou ainda, decisivo para o 

início do tratamento, tendo grande importância a postura do indivíduo quanto à sua condição 

sorológica. 
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“Eu tive dois braços para me segurar, o da minha filha e do meu neto, que estavam juntos comigo no dia do 

resultado do primeiro exame para HIV. Então, eu tive neles dois, o apoio para vir tratar...” Ind 16 

  

“Tenho apoio da família, graças a Deus, os meus filhos sabem e algumas pessoas...” Ind 23 

 

A família representa nas falas um apoio psicológico fundamental. Nesse sentido, em 

concordância com os resultados apresentados, a literatura enfatiza a importância que as 

PVHA encontrem uma rede de apoio na religiosidade/espiritualidade, na família e nos 

serviços de saúde, principalmente nos seis primeiros meses de início do tratamento, posto que 

os efeitos colaterais podem afetar a capacidade do indivíduo de exercer suas atividades diárias 

(MELO et al., 2014). 

 Diante disso, é preciso destacar os entraves relatados pelos entrevistados para não 

falar de sua sorologia com o núcleo familiar de origem (pai e mãe). 

  

“... a última da família que ficou sabendo foi minha mãe, pois achávamos difícil de contar para ela, mas alguém 

contou.” Ind 8 

 

“No começo foi difícil, digamos que meu pai foi ignorante e quando soube que eu tinha o HIV, ficou sem 

conversar comigo por mais de semanas. Depois aos poucos acho que foi caindo a ficha e hoje ele está mais 

assim; sabe que realmente não tem jeito de voltar atrás.” Ind 4 

 

“... se eu revelar, minha mãe vai sofrer demais e meu medo é de acontecer algo com ela e eu me sentir culpado e 

os meus irmãos quererem me culpar para o resto da vida.” Ind 3 

 

A rejeição pelas famílias de seus membros soropositivos pode ocorrer em virtude 

também das conotações de homossexualidade, uso de drogas e promiscuidade, significados 

estes que a aids carrega e não só pelo fato dos indivíduos terem o vírus do HIV ou a doença 

(PARKER; AGGLETON, 2001). 

 

“[...] não é fácil lidar com isso (referência à não aceitação do pai ao HIV e à sua homossexualidade) e às vezes 

eu entro em depressão, fico assim para baixo. Já tive ideia de suicídio e de acabar com minha vida e é assim 

uma luta constante” Ind 4  

 

 O déficit de suporte familiar e social, o consumo de bebida alcoólica e drogas ilícitas, 

além do baixo nível educacional, dão origem às dificuldades de adesão (SANTOS et al., 

2016). Corroborando com a literatura, observa-se que diante dos problemas enfrentados pelas 

PVHA, a bebida alcoólica é uma forma também de refúgio dos conflitos familiares, embora 

prejudicial à adesão.   
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“Tenho vários problemas familiares: tenho um irmão viciado em drogas e uma irmã também que usa, mas ela é 

mais controlada. Sou homossexual e tenho HIV, só que minha família sabe [...] Meu vício, às vezes, é a bebida, 

tomo cerveja, não tomo bebida muito forte, mas bebo devido aos conflitos familiares e aí esqueço dos 

remédios.” Ind 6 

 

Em contrapartida, no que diz respeito aos amigos, conhecidos e alguns colegas de 

trabalho, os entrevistados caracterizaram as relações estabelecidas como de apoio e ajuda na 

superação das dificuldades diárias, do mesmo modo, que atribuíram à família papel 

fundamental de alicerce no apoio e nos cuidados a eles dispensados. Segundo Seidl e Tróccoli 

(2006), a revelação do diagnóstico para pessoas de confiança pode ser benéfica, uma vez que 

parece fortalecer a rede de apoio social. Fato constatado nas falas a seguir: 

 

“[...] quando falei para minha família encontrei apoio e até hoje minha irmã fala para eu voltar a morar com 

ela, porque eu tenho lá um quarto só meu na casa dela e na minha mãe [...] nem minha família e nem meus 

amigos nunca me discriminaram, a gente deita, chora, dá risada, e até bebo junto com amigos” Ind 26. 

 

“Consegui contar para os meus filhos que eu tenho HIV e eles não são contra, falam que aconteceu, aconteceu! 

Eu estou tomando o medicamento graças a Deus e até para mim é como se não tivesse o HIV.” Ind 6 

 

Nesse sentindo, é importante frisar que, ainda que a revelação do diagnóstico possa 

trazer benefícios potenciais pela possibilidade de fortalecimento do apoio social, o respeito à 

decisão sobre revelar ou não a sorologia para terceiros deve ser garantido às pessoas que 

vivem com HIV/aids (SANT’ANNA, 2009). 

O preconceito vivido e o medo de sofrê-lo toma a posição de centralidade nos 

discursos dos entrevistados ao se referirem também, de forma acentuada ao mundo do 

trabalho. Nota-se que alguns dos entrevistados compreendem a doença como um empecilho 

para o trabalho frente ao risco de em mais um campo social ser descoberto e discriminado. 

 

“Quando eu descobri o HIV, a dificuldade que percebia e que enfrento até hoje é no trabalho, porque a gente 

tem que falar que tem a doença e isso, às vezes, é difícil para a pessoa que fica sabendo...” Ind 14 

 

“No trabalho eu não comento com ninguém que tenho HIV. Em casa só meu marido que sabe porque eu fui 

orientada pela médica para não comentar com todo mundo e só falar com quem não tivesse tanto preconceito 

para preservar o meu trabalho e convivência, pois ainda existe muito preconceito e tabu.” Ind 15 

 

“[...] a gente que tem o HIV se sente isolado, porque até para uma vaga de trabalho se você fala que tem HIV 

eles já não contratam. Eles não podem, mas agem assim.” Ind 4 

 

“A maior dificuldade é o preconceito no trabalho, porque a gente arruma um serviço e se fala que tem HIV, já 

dispensam a gente, e se você precisa faltar ao trabalho para ir no médico, tem de explicar o motivo. E eles 

sempre acham estranho um funcionário que parece saudável ficar indo sempre ao médico, e por isso desconfiam 

do motivo. Eu não sei se no atestado já vem escrito que tenho HIV ou as pessoas que descobrem mesmo, porque 

eu já perdi vários serviços, por, às vezes, faltar ao trabalho para vir nas consultas ou às vezes quando eu venho 

e já estou pior um pouquinho o trabalho dispensa a gente e eu não sei por que isso. O preconceito é grande 

porque têm pessoas que entendem a condição outros não. Ainda bem que isso é só no trabalho, na parte pessoal 

e familiar todo mundo me aceita bem.” Ind 23 
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Em suma a presença de sentimentos negativos como medo, ansiedade, isolamento e o 

sofrimento com estigma afetam em potencial a qualidade de vida de pessoas também não 

heterossexuais vivendo com HIV/aids. Ao passo que diminui a autoestima e o apoio social, 

bem como o acesso aos serviços de saúde e adesão à medicação culminando em maior 

comportamento sexual de risco e as vulnerabilidades associadas (OLIVEIRA et al., 2017). 

Dentre os fatores limitadores do cuidado na estrutura e organização dos serviços 

disponíveis, a literatura apresenta a dificuldade nos horários de atendimento, haja vista que os 

serviços não funcionam em tempo integral, o que restringe o acesso, bem como expõe os 

usuários que trabalham a terem de justificar as saídas no horário de expediente (MELCHIOR 

et al., 2006). 

 É importante ressaltar que as falas dos entrevistados apontam desconhecimento dos 

seus direitos em relação ao trabalho, quanto ao fato de acreditarem que precisam revelar sua 

condição sorológica, ou ainda, quando demonstram dúvida se através de seu atestado médico 

é possível identificar se a pessoa vive com HIV/aids. Ao mesmo tempo, outro entrevistado 

refere ter um conhecimento sobre seus direitos, sendo capaz de reconhecer uma atitude como 

errada, mas que ocorre com frequência.  

 Neste aspecto é possível identificar a necessidade de que as pessoas que vivem com 

HIV/aids possuem de orientação quanto ao seus direitos e ao universo do trabalho, 

conseguindo através destas informações sanar dúvidas muitas vezes simples, mas que os 

atrapalham ou que podem expô-los no ofício. 

Observa-se que os entrevistados sentem-se úteis e produtivos quando capazes de 

trabalhar e de se sustentarem, enquanto outros sentem-se diminuídos com a doença tornando-

se mais um agravante em suas condições socioeconômicas. É preciso ressaltar que, 

considerando que muitos daqueles que hoje vivem com HIV são pessoas sem nenhum tipo de 

especialização profissional, como no caso dos entrevistados, não é necessário ser pessimista 

para afirmar que as dificuldades financeiras só tendem a acentuar entre os portadores do HIV, 

dada a dificuldade dessa população, nessas circunstâncias, em obter emprego (COELHO, 

2006). 

 

“[...] trabalho e nunca faltei no trabalho relativamente por causa de meu problema, da minha doença. Um 

resfriado, a gente está apto a pegar, mas eu tomo a vacina todo ano, nesse ponto estou tranquilo e satisfeito.” 

Ind 12 

 

“... já falei muito sobre ter a doença por perder muito serviço, agora eu estou tentando ser mais discreta um 

pouco. No entanto, hoje estou triste porque eu perdi meu serviço exatamente por isso, por conta do preconceito 

que as pessoas têm a dificuldade de entender que a gente pode fazer tudo, podemos trabalhar, estudar e ser uma 

pessoa normal. E que o trabalho só nos ajuda, pois enquanto estamos produzindo ficamos melhor e não ficamos 
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em depressão. Trabalhando conseguimos pensar mais positivo, por isso acredito que tinha que ter mais 

oportunidade para as pessoas em geral, as que têm HIV e as que não têm também, poderem trabalhar.” Ind 23  

 

O benefício LOAS, recebido por uma pequena parte dos entrevistados, aparece nesse 

contexto como uma oportunidade de não exposição e constrangimento no mundo do trabalho. 

 

“... consegui um benefício, LOAS, que é uma ajuda do governo e por isso eu não preciso ficar à procura de 

emprego no mercado de trabalho, porque eu mesmo já consigo ter uma renda. Acho que quem não tem esse 

benefício passa por preconceito, ainda nos dias de hoje, porque se você entra em uma empresa e fala que você é 

portador do vírus HIV já muda tudo, pois o preconceito ainda existe e mais ainda para quem está entrando no 

mercado de trabalho.” Ind 20 
  

 Nota-se que, enquanto a revelação do diagnóstico para alguns é temível no mundo 

do trabalho, para outros foi referida como algo positivo. 

 

“eu nunca tive dificuldade de contar que tenho HIV e nunca senti discriminação, pelo contrário: as pessoas me 

deram muita força e acho importante contar para as pessoas quando temos a doença porque uma hora as 

pessoas vão descobrir.” Ind14 

 

 

Outro ponto abordado pelos entrevistados foi à espiritualidade. Apontada como uma 

importante dimensão da qualidade de vida é caracterizada como a busca do ser humano por 

sentido e significado que transcende a vida, envolvendo questões quanto ao seu significado e 

à razão de viver, não limitado a tipos de crenças ou práticas (PANZINI et al., 2007). 

Observa-se que uma das estratégias de enfrentamento da doença no convívio social 

está apoiada na religiosidade, culminando na crença de que Deus é quem dá forças para 

conseguir seguir em frente. Os resultados vão ao encontro da definição, quando os 

entrevistados atribuem à espiritualidade um mecanismo de explicação para a doença, como 

algo já previsto por Deus, além da ideia de que a doença foi permissão divina para mudança 

de algum comportamento de vida. Denota-se ainda em alguns depoimentos que a enfermidade 

não pode ser uma ameaça de morte, na crença de que Deus é o provedor da vida, tendo ele a 

incumbência de retirá-la no momento certo, suavizando desta forma a relação existente de 

aids e morte. 

 

“Às vezes penso que foi Deus que permitiu que eu tivesse o HIV, porque hoje eu não vou mais atrás de bebidas e 

drogas, não tenho mais vontade e até quando tem uma pessoa fumando um cigarro perto de mim, me dá um mal-

estar e eu vou para outro lado. Tenho certeza de que foi Deus e minha fé que me mudaram, porque já passei por 

muitas e muitas coisas ruins e já fui até morador de rua, bebia muito...” Ind 18 

 

“hoje eu vejo que eu fiquei mais humana e penso às vezes: ‘será que eu fui castigada para eu poder enxergar as 

pessoas como seres humanos como são, afinal somos nós todos somos iguais’. Sei que é uma coisa muito louca 

pensar isso, mas às vezes penso e eu fico tentando não pensar e me autoanalisando para conseguir pensar que 
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não somos ninguém e que qualquer um pode adquirir essa HIV. Por outro lado, vejo que foi até construtivo eu 

ter essa doença para o meu eu de ser humano. É muito triste, mas graças a Deus eu estou me adaptando e 

conseguindo melhorar a minha aceitação. De certa forma, eu até agradeço que ter HIV tenha acontecido 

comigo e não com minhas irmãs, porque, por mais que elas me julguem, eu não gostaria que fossem com elas, 

porque elas com certeza teriam se matado, não teriam um psicológico como o meu e eu acredito que Deus dá a 

cruz conforme a gente pode carregar.” Ind 17 

 

“... você vai viver para o resto da sua vida, porque quem tira a vida é só Deus.” Ind 7 

 

“... é o que eu digo, se você tiver fé em Deus você vai a Roma, mas se você não tiver não vai a lugar algum.” 

Ind 8 

  

 Trata-se de uma tentativa de amenizar a situação e o peso que a doença traz para a 

vida. Observa-se que os agradecimentos a Deus pelo apoio dos familiares são constantes nas 

falas dos entrevistados, provavelmente por remeter a uma coisa de grande valor e difícil de ter 

na realidade de muitos.     

 

“Minha família me apoia no tratamento, então graças a Deus” Ind 26 

 

“Tenho apoio da família, graças a Deus, os meus filhos sabem e algumas pessoas” Ind 23 

 

“Na vida pessoal e no trabalho não tenho problema, graças a Deus. Eu tenho uma pessoa que amo muito, que é 

minha esposa e ela sabe que tenho o HIV, então estamos de acordo.” Ind 12  

  

 A relevância da religiosidade no processo de enfrentamento foi evidenciada pela 

maioria da amostra, corroborando com outros estudos os quais mostraram, também, o 

predomínio do padrão positivo, indicador de modos mais adaptativos para lidar com 

estressores (SIMONI; MARTONE; KERWIN, 2002). 

Assim como em outros estudos, constata-se que a dificuldade em conviver com o 

HIV/aids é evidente no contexto social, sendo preciso lidar com a família, amigos, trabalho e 

a espiritualidade (FERREIRA, 2006), além do esforço explícito em manter o segredo da 

sorologia nos diversos meios e a existência de dúvidas acerca de questões quanto ao trabalho. 

Por essas razões, torna-se evidente a necessidade de mais informações para sanar ou amenizar 

o preconceito e situações de discriminação frente às pessoas que vivem com a doença. 

 

c) Classe 3 - As dificuldades em gerenciar o risco de transmissão do HIV/aids e as 

implicações em parcerias 

 

Apesar de complementarem as classes anteriores, os vocábulos pertencentes às 

próximas destacaram-se pelo caráter mais pessoal e intimista, uma vez que os conteúdos que a 



104 

 

compõem abordam as parcerias sexuais e relacionamentos amorosos que surgem, ou não, 

tanto da família quanto da sociedade de uma forma geral. 

Esta classe evidencia a fragilidade que permeia a intimidade afetivo-sexual das 

pessoas vivendo com HIV/aids. As expressões-chaves identificadas “estou sozinho”, “sempre 

só” e “sem ninguém” apontam para sentimentos como retração e solidão.  

Aqueles que experimentavam um relacionamento relataram dificuldades na 

negociação do uso do preservativo com o parceiro, sendo mencionada uma resistência ao seu 

uso por parte de homens e mulheres. Isto pode indicar práticas sexuais desprotegidas e de alto 

risco.  

As palavras mais evocadas destacam, ainda, problemas na vida afetivo-sexual que 

podem levar os entrevistados e seus cônjuges a danos físicos, psíquicos e sociais, como 

arrependimento pelo uso inconsistente do preservativo, entraves para relacionar-se 

afetivamente e a abstinência sexual, como uma forma de proteger o parceiro, aos custos da 

negação de sua própria sexualidade e isolamento. 

Considerada peça-chave para prevenção ao HIV/aids, a sexualidade tem relação direta 

com as práticas de sexo seguro e a disseminação do vírus (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 

2007; REIS, GIR, 2010). Seu conceito é complexo e, como fenômeno humano, relaciona-se 

com os aspectos históricos, culturais e sociais, adquirindo diferentes modelagens a depender 

da época e do grupo a que se refere (LÔBO; SILVA; SANTOS, 2012). 

Na visão psicanalítica freudiana, o termo sexualidade é conceituado como a energia 

vital instintiva direcionada para o prazer, passível de variações quantitativas e qualitativas, 

vinculada à homeostase, à afetividade, às relações sociais, às fases do desenvolvimento da 

libido infantil, ao erotismo, à genitalidade, à relação sexual, à procriação e à sublimação 

(BEARZOTI, 1994).  

Na sociedade ocidental atual, prevalece uma representação social da sexualidade como 

dimensão indissociável da vida humana, de maneira que viver uma vida sexual prazerosa e 

saudável consiste não somente em um direito humano, mas também em um critério para 

posicionar-se socialmente e positivamente (LÔBO; SILVA; SANTOS, 2012). 

Neste contexto, o presente estudo observou que diante das mudanças advindas com a 

descoberta da soropositividade na vida dessas pessoas, resultados obtidos vão ao encontro da 

definição de sexualidade, no que diz respeito principalmente à relação sexual, quando os 

entrevistados revelam, diante as práticas sexuais, dificuldade na negociação do uso do 

preservativo com o parceiro resultando em prática sexual desprotegida.  
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“E quando vamos fazer sexo, eu pelejo para ele usar a camisinha, mas ele não quer usar e insiste para deixar 

de fora a camisinha, mas graças a Deus até hoje ele não pegou” Ind 11 

 

“[...] no mundo de hoje é difícil você ficar usando o preservativo para vida inteira, é uma dificuldade negociar o 

uso.” Ind 26  

 

Destaquem-se a ênfase e a frequência com que se verifica nas entrevistas a dificuldade 

de negociação do uso o preservativo com o parceiro, em torno da questão da prática sexual, 

sendo reconhecida uma resistência ao seu uso por parte de homens e mulheres 

(MADUREIRA; TRENTINI, 2008). Tal dificuldade revela problemas na vida afetivo-sexual 

que podem levar os entrevistados e seus cônjuges a danos físicos, psíquicos e sociais como 

conflitos amorosos, dificuldade de se relacionar afetivamente, arrependimento, além da 

abstinência sexual, atrelado ao medo de transmissão da doença, relatada principalmente pelos 

indivíduos solteiros: 

 

“[...] mas hoje é diferente, eu já até tive uma parceira fixa, mas só que não dava certo o relacionamento porque 

quando eu disse para ela que eu não poderia fazer sem preservativo, ela aceitou, mas depois, com o tempo, ela 

não queria mais usar o preservativo...” Ind 25 

 

“[...] mas essa era prostituta e por último teve uma outra que fiquei e teve uma filha que queria que eu 

registrasse, mas eu não registrei. Agora tem uns três anos que eu estou sem ninguém.” Ind 18 

 

“[...] mas eu já tive várias mulheres e eu lamento, porque antes não fazia uso do preservativo na hora do sexo. 

Quando perguntavam se precisava usar o preservativo, eu dizia que não.” Ind 26 

 

Em conformidade com a ideia acima apresentada, estudo elucida que as mudanças 

relatadas, como o afastamento do parceiro, a diminuição do número de relações sexuais, a 

abstinência sexual, a diminuição do desejo e do prazer, além da fuga de relacionamentos 

novos possibilita que os homens, especificamente, passem a se ocupar com a necessidade de 

fazer uso do preservativo, independente do tipo de parceria sexual. Embora sintam a 

necessidade de fazer uso do preservativo, apresentam dificuldade para confiar na consistência 

do preservativo como medida preventiva, o que os leva a sentirem medo de usar o 

preservativo e ter problema com o seu rompimento (COELHO, 2006).  

 

“eu tinha medo de ficar com alguma pessoa, de usar preservativo e estourar, ficava pensando que eu peguei o 

HIV, mas não sei de quem eu peguei e foi porque não me preveni. Então agora, eu não podia fazer sexo com 

uma mulher, porque tinha o medo de passar para a pessoa.” Ind 2 

 

O discurso dos entrevistados parece evidenciar que a dificuldade de negociação do 

preservativo é realmente a grande questão na vida sexual, demonstrando ser um problema 

existente antes do diagnóstico, uma vez que os levou ao contato com a infecção/doença, 
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sendo, portanto, a gênese para outras dificuldades que precisam enfrentar. Todos os 

entrevistados em seus relatos demonstraram que não faziam uso de preservativo 

consistentemente antes de serem infectados pelo HIV. 

Estudo relata tal problemática, demonstrando que aspectos emocionais como conflitos, 

medos e sentimentos de culpa podem afetar negativamente a sexualidade de casais 

sorodiscordantes (quando somente um dos parceiros possui sorologia positiva para HIV). 

Mesmo aqueles com maior tempo de conhecimento de diagnóstico e convivência em um 

relacionamento amoroso deste tipo, já que sentimentos como estes podem ser decorrentes das 

mudanças e adaptações que a doença impõe (REIS; GIR, 2010; CARVALHO et al., 2013).  

A escolha dos métodos anticoncepcionais constitui um desafio para os casais que 

convivem com o HIV/aids, pois aborda questões afetivas, sociais e de preferências pessoais, 

visto que esses casais encontram, na maioria das vezes, as mesmas dificuldades em fazer uso 

consistente de preservativos que os casais que não vivem com o HIV.  

De forma geral, muitas são as variáveis que interferem no uso do preservativo, tais 

como: questões de gênero e poder, dificuldade de propor o uso do preservativo, confiança no 

parceiro estável, prática sexual precoce, diminuição do prazer, bem como, baixa escolaridade, 

uso de drogas e álcool, idade avançada e o contexto sociocultural, que juntos proporcionam 

maior vulnerabilidade a contaminação pelo vírus da doença. Essas variáveis continuam a 

existir após a infecção demonstrando a necessidade de uma contínua discussão sobre os 

aspectos relacionados à sexualidade destes pacientes (ARAUJO et al., 2012; GUEDES et al., 

2012; MALISKA; PADILHA; SILVA, 2007; PAIVA et al., 2011; REIS, GIR, 2010). 

O uso do preservativo, segundo os achados literários, é interrompido entre os casais 

depois de algum tempo de relacionamento, por passarem, na maioria das vezes, a sentir 

confiança no outro (ARAUJO et al., 2012; GUEDES et al., 2012; OLTRAMARI; OTTO, 

2006; PAIVA et al., 2008).  

Sabe-se que, por vezes, o preservativo acaba não sendo valorizado quando casais 

sorodiscordantes estão acostumados com o não uso deste por longa data (MAKSUD, 2002). 

No presente estudo, o mesmo parece ocorrer somado à idade avançada, por considerarem 

relativamente remota a chance de adquirir a infecção/doença ou por acreditarem na ideia de 

proximidade com o final da vida.  

 

“[...] ele já tem 80 anos e eu 60 anos e fala que já está velho e que se pegar não tem problema, mas eu falo que 

isso não é brincadeira e que eu não quero passar essa doença para ele, então quando ele me procura, eu digo 

que não quero”. Ind 15 
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Muitos idosos, em sua juventude, foram estimulados a ter várias parceiras como sinal 

de masculinidade e sem o apelo ao uso do preservativo (SILVA, 2011). Na sociedade 

brasileira, algumas questões culturais, como a infidelidade e a multiplicidade de parceiras, 

ainda são socialmente aceitas como algo natural na trajetória de vida dos homens, 

principalmente na geração de 60 anos e mais ainda nos dias de hoje (SANTOS, 2011).  

Brasileiro (2006) apresenta que, por vezes, no cotidiano, as pessoas somente percebem 

o risco e a gravidade de uma enfermidade quando são por ela acometidas e o risco de 

adoecimento, até então não existente, é visualizado como sendo de morte com a doença. 

Dessa forma, as atitudes das pessoas frente a um problema de saúde grave, mesmo que seja 

uma pandemia, nem sempre vêm acompanhadas da percepção de que são susceptíveis de 

contraírem a doença, fato que leva, por vezes, à negligência quanto aos modos de prevenção.  

Reforçando a ideia acima, resultados do estudo realizado em Minas Gerais mostrou 

que, para casados/uniões consensuais, o uso do preservativo diminuiu com o avanço da idade, 

de 17,3% na faixa etária entre 16 e 24 anos para 7,1% na faixa entre 45 e 65 anos (GUEDES 

et al., 2013). Atrelado a isso, o fato do companheiro ter se submetido por duas vezes ao teste 

anti-HIV com resultado negativo confere-lhe uma sensação de segurança de que não irá 

contrair a infecção, ou ainda, na falsa ideia de que a mulher não transmite o HIV para o 

homem (MAKSUD, 2002). 

  Os resultados de sorologias negativas para o HIV nem sempre são garantia de que o 

parceiro não esteja infectado, pois existe a possibilidade do indivíduo estar no período 

conhecido como janela imunológica, consistindo no intervalo de tempo no qual o organismo 

ainda não deu início a produção de anticorpos contra o HIV ou ainda que o teste diagnóstico 

não conseguiu identificá-lo devido à quantidade de anticorpos ser muito pequena (REIS; GIR, 

2009). 

Observa-se que muitos não têm compreensão da necessidade de realização do teste de 

sorologia para o HIV a cada seis meses como é preconizado. Dessa forma, realizam apenas 

uma vez e, com o resultado negativo, muitos não retornam para fazer o teste seis meses após, 

pois parecem acreditar na ideia de que não se contaminaram, de tal forma que não se 

preocupam em refazê-lo. 

 

“[...] meu marido fez uma vez só o exame para o HIV e não aceita fazer outro exame e também não quer usar 

camisinha. Hoje, eu é que não aceito que seja sem camisinha, por isso a minha vida conjugal acabou, vivemos 

como irmãos, porque sem camisinha eu não quero...” Ind 15 
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A negação do uso do preservativo pelo companheiro aparece como uma postura 

irredutível, o que indica as dificuldades de mudar o comportamento de forma dissociada das 

experiências compartilhadas, haja vista que as percepções de risco e a adoção de medidas 

preventivas não estão limitadas ao acesso às informações e à decisão individual, porém 

resultam de um processo construído através da experiência social e da visão de mundo destes 

sujeitos (MALISKA; PADILHA; SILVA, 2007).  

Historicamente, o não uso do preservativo, em relacionamentos com parceiros fixos, é 

atribuído ao preconceito de que o seu uso é associado à prostituição, promiscuidade e a 

relações extraconjugais. Por outro lado, a não utilização de preservativo com parceiros fixos é 

muitas vezes considerado equivocadamente pelos casais como uma forma de demonstrar 

fidelidade e confiança (MADUREIRA, TRENTINI, 2008). 

 

“... eu tive um outro parceiro que eu já saía com ele antes de descobrir o HIV e uma vez quando eu exigi que ele 

usasse camisinha, ele usou mas saiu comigo só aquela vez e depois não saiu mais. Outro exemplo foi uma 

pessoa que conheci em um grupo que a gente montou, eu conheci e acabei saindo com ele, mas na hora que 

perguntei ‘cadê a camisinha’, ele falou que ele não tinha nada de doença e perguntou se eu tinha, eu respondi ‘é 

claro que não’. Não sabia como falar... Nesse momento minha cabeça foi à mil e não acabou rolando, até 

porque ele estava bêbado. Depois disso, ele me ligou umas vezes, mas depois sumiu.” Ind 8 

 

Enquanto estratégia de prevenção à aids, muitos são os estudos laboratoriais e 

epidemiológicos que mostram o uso do preservativo como de alta eficácia, apontando este 

como um dos principais meios de prevenção, tanto para a infecção do HIV quanto de outras 

doenças sexualmente transmissíveis com favorável relação custo-benefício (MALISKA; 

PADILHA; SILVA, 2007; REIS; GIR, 2005; REIS; NEVES; GIR, 2013). Segundo Smith et 

al. (2015), o uso consistente do preservativo durante a relação sexual reduziu a incidência de 

HIV em 63%, enquanto que o uso inconsistente de preservativo não ofereceu proteção.  

Após a contaminação, o uso do preservativo continua sendo recomendando, tornando-

se requisitado como uma prática de cuidado pelos profissionais de saúde seja para prevenir a 

contaminação do parceiro ou a reinfecção com cepas mais resistentes do vírus e, no caso de 

parceiro soropositivo, para prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis (MALISKA; 

PADILHA; SILVA, 2007). 

Vale ressaltar que, neste estudo, o uso do códon feminino como alternativa para a 

manutenção do sexo seguro para as mulheres, portadoras do HIV/aids ou não, – vista a 

necessidade de se prevenirem da infecção pelo HIV/aids por via sexual – não foi mencionado 

nenhuma vez, sendo o uso do preservativo masculino, especificamente, a única forma de 

manutenção do sexo seguro mencionada. Possivelmente, por ser o meio de proteção 
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disponibilizado em larga escala entre os usuários nos serviços, por terem acesso sem restrição 

e do qual os entrevistados relatam possuir alguma experiência de uso (MALISKA; 

PADILHA; SILVA, 2007). Ou ainda, por não terem realmente conhecimento de outras 

medidas preventivas da infecção, além do códon masculino. 

.As dificuldades em adotar o uso do preservativo são perceptíveis, tanto pelo homem 

ou mulher que vivem com HIV/aids, quanto pelo próprio companheiro. Nestes discursos, em 

consonância com o encontrado na literatura, a prática ou uso do preservativo aparece de forma 

conflituosa, confrontando o discurso médico com os valores e crenças individuais, 

repercutindo em uma posição de ambiguidade no contexto do relacionamento conjugal (REIS; 

GIR, 2005). 

Identifica-se nas falas uma preocupação por parte dos entrevistados em fazer o uso do 

preservativo nas relações e uma resistência por parte dos parceiros em aceitar, mesmo quando 

cientes da soropositividade do companheiro: 

  

“... disse que já tínhamos 3 meses que estávamos juntos e usando todo dia camisinha e isso incomodava ela, eu 

disse que se usar camisinha incomodava ela, era eu que incomodava,  porque eu não queria passar para ela 

uma coisa que veio do nada para mim.” Ind 18 (relacionamento constituído depois do diagnóstico) 

 

Neste caso, contar à parceira sobre sua sorologia não contribuiu para que o uso do 

preservativo fosse adotado em consenso pelo casal, contrapondo o observado em um estudo 

com 216 casais, em que a aceitação das práticas seguras tinha relação com o conhecimento 

sobre a sorologia do(a) parceiro(a), de modo que saber sobre essa condição foi um fator 

importante para que os métodos preventivos fossem adotados (JONES et al., 2013). 

Diante das entrevistas, observa-se que a noção de risco, no entendimento do 

companheiro, recai sobre a mulher por ela ser soropositiva, o que faz com que ele, mesmo se 

expondo a outras parcerias, tenha a crença de que não transmitirá uma infecção mais grave do 

que aquela que a parceira já tem: o HIV (MALISKA; PADILHA; SILVA, 2007).  

 

“... quando ele me procura, eu não faço sem camisinha e ele fica bravo e fala que fui eu que procurei a 

doença.” Ind 15 (relacionamento constituído antes do diagnóstico). 

 

Os relatos do Ind 15 e do Ind 18 revelam que, independente do relacionamento ter se 

constituído antes ou depois da sorodiscordância, a resistência do uso do preservativo por parte 

das parcerias existe em ambos, demonstrando não haver grandes modificações. 

Dados revelam que entre casais sorodiscordantes, de 1-7% das novas infecções pelo 

HIV heterossexual, adquiridas entre adultos na Zâmbia urbana e Ruanda, ocorreram dentro 
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dos relacionamentos conjugais ou em relacionamento íntimo sorodiscordantes, dependendo 

do sexo do parceiro índice e no local (DUNKLE et al., 2008). 

Observa-se, ainda, que as pessoas que vivem com HIV/aids conhecem o discurso 

sobre o uso do preservativo, porém somente após a confirmação do diagnóstico da doença é 

que manifestam, por motivos distintos, seu desejo de usá-lo.  

Com exceção de uma entrevistada que relatou desconhecer como contraiu a doença, 

todos revelaram ter adquirido infecção pelo HIV por via relação sexual. Embora exista o 

desejo pelo uso de proteção hoje, a não utilização do preservativo é uma realidade na vida 

dessas pessoas. 

 

“[...] sei que tem que usar preservativo sempre e eu passo essas informações todas para os meus amigos que 

têm parceiro e os formulários, os folhetos e a equipe de saúde como a enfermagem, os médicos e assistente 

social colaboram muito com a gente...” Ind 26 

 

“[...] os profissionais de saúde passam informações relevantes para nos pacientes, como usar preservativo 

mesmo estando casado ou com outro parceiro, independente da situação, sempre usar!” Ind 23 

 

Estudos realizados com pessoas vivendo com HIV/aids revelaram dado semelhante 

aos do presente estudo, uma vez que os autores também encontraram pessoas que não faziam 

uso de preservativo antes de saberem do diagnóstico (ALENCAR; CIOSAK, 2015). 

Neste contexto, a insistência pelo sexo seguro por vezes pelas PVHA gera um 

desconforto com suas parcerias. O que pode contribuir para o aumento das relações 

desprotegidas ou ainda, abstinência sexual total, quando não a separação dos casais:  

 

“Eu não tive outra saída, contei que eu tinha o HIV e era isso que não queria passar para ela, para meu espanto 

ela dizia que não tinha problema, mas para mim claro que tinha, então falei para ela que tinha palestra, 

panfleto e tudo que explicava sobre a doença e a transmissão, mas como ela insistia em fazer sem preservativo, 

nos separamos.” Ind 26 

 

“... se você tem parceiro negociar o preservativo é muito difícil, eu estou há 10 anos sem parceiro... porque você 

ter de explicar e negociar e se humilhar, é muito difícil...” Ind 8 

 

Os relatos estão em concordância com outros estudos importantes, os quais apontam 

que após a descoberta da sorodiscordância, os casais vivenciam muitas dificuldades 

relacionadas com o comportamento afetivo-sexual, evidenciada pelo medo de infectar a 

parceria, devido às chances de infecção pelo HIV durante a relação sexual, ocasionando 

afastamento emocional e até abstinência sexual (CARVALHO et al., 2013; REIS, GIR,  

2010). 
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Apesar disso, não são todos os entrevistados que manifestam uma preocupação ou 

consciência quanto à necessidade do uso do preservativo em todas as relações, como proteção 

a ele mesmo e ao parceiro, contribuindo, portanto para a disseminação da doença. 

 

“Tive dificuldade nos relacionamentos, tive uma parceira com quem fui casado que pegou o HIV comigo, depois 

tive uma outra parceira que ficou comigo uns 3 anos, outra que pegou também o HIV comigo e ficou uns 4 

anos” Ind 18 

 

Diante do exposto, os sucessos com terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

levaram à diminuição da mortalidade e morbidade por vírus da imunodeficiência humana e 

pessoas que vivem com HIV estão vivendo mais e de forma mais produtiva (BOR, 2012; 

2013).  

No entanto, em alguns setores há preocupações de que o comportamento sexual das 

PVHA, à medida em que se sentem melhores, pode tornar-se mais arriscado ou não alterar 

(KEMBABAZIZ, et al., 2013; SHAFER et al., 2011), com a chance de que eles adquirirem 

estirpes resistentes do vírus ou, se a supressão viral é incompleta, até mesmo transmitam o 

HIV (EISELE et al., 2008). 

Vale destacar que apenas informações sobre aids não são suficientes para que uma 

pessoa adote um comportamento protetor. No entanto, a falta de informações básicas 

contribui diretamente para o aumento da vulnerabilidade ao HIV/aids (AYRES; PAIVA; 

FRANÇA JÚNIOR, 2012).  

Ainda em relação à vulnerabilidade dos indivíduos que culmina na contaminação do 

HIV, a necessidade do uso do preservativo entre os casais soroconcordantes (ambos 

portadores do HIV/aids) também é relatado, evidenciando o desânimo da entrevistada diante 

da não aceitação do parceiro em fazer sexo com proteção e a descoberta de não ser a única a 

relacionar-se com ele, conforme abaixo transcrito de sua entrevista: 

 

“[...] com meu parceiro a gente tem de estar usando o preservativo sempre, mesmo ele também tendo o HIV, 

como é o meu caso.” Ind 10  

 
“mas como na hora ele não queria usar a camisinha e tinha esse problema de sermos HIV, aí eu desanimei. Fui 

me informando a respeito do quanto precisava me cuidar, mesmo se meu parceiro fosse HIV e percebi que o uso 

da camisinha era primordial mesmo assim, e principalmente quando descobri que não era só eu a mulher... 

porque quando ele ia em baile [...]” Ind 8 
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Nos depoimentos das participantes do estudo é possível observar valores tradicionais 

embutidos como a concepção inicial de uma proteção que estaria estabelecida nos 

relacionamentos estáveis, como se o relacionamento conjugal oferecesse uma imunidade à 

doença, como percebe-se neste depoimento:  

 

“... Descobri que qualquer pessoa pode pegar o HIV, independente de ser bem casada como eu era e, aprendi 

também que não devemos confiar plenamente no próximo, porque às vezes você confia demais no parceiro e 

leva uma punhalada pelas costas como foi no meu caso, em que meu companheiro me traiu.” Ind 17 

 

Estudo realizado com mulheres casadas na Região Metropolitana de Recife, por 

exemplo, revela que as mulheres identificam o casamento como uma proteção para a infecção 

pelo HIV e algumas não conhecem a etiologia da aids e os modos de transmissão do HIV, 

apresentando ainda uma visão da aids como doença dos outros (NASCIMENTO, BARBOSA, 

MEDRADO, 2005). 

Algumas mulheres, ao receberem o diagnóstico de soropositivas, consideram-se 

vítimas da aids, devido ao relacionamento com seus parceiros no qual se veem inocentes, 

traídas e quase nunca partícipes ou cúmplices do relacionamento (CARVALHO; GALVÃO; 

SILVA, 2010). 

Segundo Maliska, Padilha e Silva, (2007), algumas mulheres, ao cogitarem a 

possibilidade dos maridos manterem relacionamentos extraconjugais, demonstraram esperar 

que o marido usasse o preservativo com estas parcerias, visando a protegê-las.  

 

“[...] eu achava que se o meu parceiro um dia fosse me trair, ele iria se prevenir, mas não foi o que aconteceu. 

Então as pessoas mesmo que sejam casadas ou que tenham uma união estável precisam fazer um exame antes 

para poderem se relacionar sem camisinha.” Ind 17 

 

 

Apesar de sentimentos com estes, as desigualdades nas relações entre os pares 

enfrentadas por essas mulheres, impedem-nas de terem uma reação de revolta e de ruptura 

efetiva com um padrão culturalmente aceito de se relacionar com seus companheiros 

(CARVALHO; GALVÃO; SILVA, 2010). Dessa forma, o fato da existência de parcerias 

extraconjugais é tratado com certa naturalidade, uma vez que comportamentos sexuais como 

estes são considerados como naturais ao universo masculino, demonstrando a vulnerabilidade 

destas mulheres ao HIV (NASCIMENTO, BARBOSA, MEDRADO, 2005).   

Homens indicaram, em um estudo qualitativo realizado na África do Sul, que na 

construção da sua masculinidade, eles foram socializados para entender que, para ser um 

homem eles devem correr riscos, ser corajoso e demonstrar força. Da mesma forma que 
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devem demonstrar capacidade de propor amor às mulheres, de iniciar e manter 

relacionamentos com várias mulheres e serem dominantes e no controle em tais relações 

(SIKWEYIYA; JEWKES; DUNKLE, 2014). 

Os parceiros sexuais, segundo o encontrado na literatura, agem conforme os modelos e 

regras de conduta orientadas por estereótipos da sexualidade de cada época e cultura. Diante 

de tal fato, na América Latina destaca-se a característica de uma cultura sexual marcada pelo 

machismo que implica em estabelecer relações de poder entre os sexos, contrastando o 

domínio da masculinidade versus a submissão da feminilidade. Diante do domínio da cultura 

vigente, estas mulheres, reféns de sua vulnerabilidade, sujeitam-se aos desejos de seus 

parceiros, assumindo uma posição de submissão no relacionamento a dois e esperando como 

“recompensa” a proteção de seu parceiro, ainda que este possua parcerias extraconjugais 

(ACHKAR, 2004; MALISKA; PADILHA; SILVA, 2007).  

 

“[...] se for para trair que coloque camisinha para não deixar o parceiro em risco.” Ind 17 

 

 

É desta forma que, ao se perceber soropositivo, o indivíduo – neste contexto, a mulher 

– vê-se surpreendida por uma notícia muitas vezes não esperada, por relacionar a aids ao que 

é socialmente desclassificado ou moralmente marcado, papel que os indivíduos rejeitam para 

si e atribuem normalmente ao outro (ACHKAR, 2004; BAGGALEY; WHITE; BOILY, 2010; 

OLTRAMARI; CAMARGO, 2004). 

 

“[...] antes de descobrir que tinha o HIV, eu sentia nojo de pessoas com aids” Ind 17 

 

Ressalta-se que entre as mulheres a predominância da categoria de exposição 

heterossexual foi extremamente notável, destacando-se que doze (92,3%) delas contraíram o 

HIV de parceiros fixos, nos quais confiavam plenamente. Diante disso, segundo Galvão et al. 

(2011), essas mulheres enfrentam a situação de contaminação pelo HIV/aids de acordo com 

seu contexto cultural e socioeconômico. Se forem independentes financeiramente, divorciam-

se. No entanto, se dependentes do marido, continuam vivendo com ele, como constata-se a 

partir do relato abaixo: 

 

“Minha irmã me chama de podre, fala que eu sou pobre e que eu sou sem vergonha porque eu ainda aceito 

morar com um homem que me passou o HIV” Ind 17 
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O uso do preservativo é uma das mais importantes armas na luta contra a aids,  mesmo 

diante da ampliação do leque de estratégias preventivas, as quais podem ter efeitos relevantes 

na redução da infecção pelo HIV. No entanto, o uso consistente e regular do preservativo 

mantém-se como medida de prevenção de alta relevância no controle da epidemia. Seu uso 

deve transcender a questão do tipo de parcerias, sejam elas independente, constantes ou 

ocasionais (SAID; SEIDL, 2015; SILVEIRA; SANTOS, 2005). 

 Em casais sorodiscordantes, o uso de ARV amplia o elenco de estratégias e propicia 

individualização das medidas de prevenção da transmissão sexual do HIV. A combinação 

deste com outros métodos, como o uso de preservativos e hierarquização de riscos, aumenta a 

eficácia da prevenção, promove maior segurança para o planejamento da reprodução, além de 

poder auxiliar pessoas que tenham repercussão afetiva ou sexual pelo medo de transmitir o 

HIV para seus pares soronegativos (HALLAL et al., 2015). 

Sabe-se que alguns pares sorodiscordantes não querem ou não conseguem utilizar 

preservativos. Nessas circunstâncias, o aconselhamento deve incluir informações sobre os 

riscos de transmissão associados a práticas sexuais para negociação do casal, esclarecendo 

que relações anais receptivas possuem maior risco do que as práticas anais insertivas e o 

menor risco ocorre no sexo oral, especialmente sem ejaculação na cavidade oral 

(BAGGALEY; WHITE; BOILY; 2010; VITTINGHOFF et al.,1999). 

Bazzi et al. (2015) afirmam que a melhora da saúde sexual de casais vulneráveis 

"implica enfrentar os contextos em que o uso de drogas, conflitos interpessoais e 

vulnerabilidade econômica convergem”. 

Nesta perspectiva, para impedir a infecção pelo HIV, é preciso considerar que o 

conhecimento das medidas preventivas da infecção deve ser prioritário, quando o objetivo é a 

diminuição das taxas de incidência e prevalência do HIV (DA SILVA et al., 2014). Embora 

conheçam o discurso sobre o uso do preservativo, ainda há equívocos no conhecimento e 

indivíduos que desconhecem ou têm incertezas quanto às formas de transmissão e prevenção, 

além de compreensão parcial sobre a importância da detecção precoce da infecção (ABOIM, 

2012; ARAÚJO et al., 2012; BRASIL, 2013; GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011; 

RODRIGUES, 2012; WANDERLEY et al., 2012). Além disso, a ausência de proteção da 

parceria soronegativa em exposições com outras pessoas deve fazer parte do aconselhamento, 

visando à adoção de preservativos (HALLAL et al., 2015). 

Neste sentido, baseados em conceitos como a vulnerabilidade e em outros conceitos 

que colocam o indivíduo como centro da linha do cuidado nos diferentes níveis de atenção – 

em que a saúde é compreendida como qualidade de vida e que seu alcance se faz com 
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promoção e educação em saúde (DA SILVA et al., 2014) –, surge a necessidade  ampliar as 

informações de prevenção de forma tangível à população, diante d fenômeno de 

transmissibilidade do HIV/aids.                                                                                                                                                                                                                                       

De maneira unânime, estudos mais antigos demonstraram que o aumento do 

conhecimento sobre a aids não é um preditor para a mudança de comportamento 

(DICLEMENTE, 1991; HINGSON; STRUNIN; BERLIN, 1990; KELLER et al., 1991; 

ONAH et al., 2004), embora o conhecimento sobre a doença seja um pré-requisito para a 

mudança (FAWOLE et al., 1999). 

A construção do conhecimento sobre HIV/aids não está restrita às questões 

informativas: envolve também a percepção individual sobre o problema, isto é, a 

compreensão e a capacidade de assimilação dessas informações, o que permite afirmar que o 

autocuidado e o aconselhamento são práticas interligadas. Neste sentido, a educação em 

saúde, ao prevenir doenças e agravos no ser humano, é capaz de potencializar a redução de 

custos junto aos vários contextos de assistência e favorecer a promoção do autocuidado e o 

desenvolvimento da responsabilidade do paciente sobre decisões relacionadas à sua saúde 

(DA SILVA et al., 2014).  

Dessa forma, fica evidente a necessidade apontada por Da Silva et al. (2014) de maior 

investimento em ações de informação e comunicação e revisão das estratégias que vêm sendo 

desenvolvidas, focadas nas formas de transmissão e prevenção das DST/aids, permitindo ao 

indivíduo reconhecer suas vulnerabilidades e riscos a esses agravos decorrentes do seu 

comportamento. 

 

d) Classe 4 - A manutenção de altas taxas de adesão ao tratamento do HIV/aids: 

qualificando o acesso  

 

Categorizada pelas mudanças e dificuldades físicas, sociais e psíquicas vivenciadas 

pelos entrevistados no decorrer das etapas de diagnóstico e tratamento da infecção pelo 

HIV/aids, as palavras mais evocadas revelam as influências positivas e negativas oriundas, 

sobretudo, do tratamento medicamentoso, interferindo no autocuidado e na qualidade de vida 

dos indivíduos. Este eixo afasta-se de conteúdos subjetivos e emocionais e ancoraram-se em 

objetos reais sobre o tratamento terapêutico do HIV.  

As ideias centrais sobre a adesão ao tratamento assumem de forma simbólica e 

concreta a dificuldade com o seguimento clínico, a participação no grupo de adesão, o número 

de comprimidos e seus efeitos adversos.  
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O sucesso da terapia antirretroviral de alta potência para a aids (TARV) depende da 

manutenção de altas taxas de adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Analisar 

como os fatores associados a essa adesão são percebidos por PVHA torna-se fundamental 

para a melhoria das políticas e práticas de saúde voltadas ao aprimoramento da efetividade do 

tratamento. 

Na literatura científica, a eficácia da terapia antirretroviral altamente potente (TARV) 

para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) já está consolidada, porém a efetividade dela 

depende especialmente da adesão dos pacientes aos medicamentos antirretrovirais (BRASIL, 

2013). 

Para o Ministério da Saúde, a adesão é um processo dinâmico e multifatorial que 

abrange aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais (BRASIL, 2005). 

Diante do exposto, no que diz respeito ao início do tratamento, os entrevistados têm 

caracterizado a adesão aos antirretrovirais como a maior dificuldade após o diagnóstico da 

doença, devido ao número de comprimidos e principalmente aos efeitos colaterais que, por 

vezes, causam, atrelado à dificuldade de aceitação da doença e de percepção dos benefícios 

que haverá com o uso dos remédios.  

 

“no início do tratamento eu tinha muita dificuldade, mas era por conta dos efeitos colaterias da medicação. Eu 

tinha muita ânsia de vômito com a medicação que era um comprimido um pouco maiorzinho” Ind 22 

 

“A minha maior dificuldade no início foi tomar a medicação por conta dos efeitos colaterais. Eu tomava e 

ficava alucinado demais, escutava vozes longe Ind 4 

 

“[...] antes, minha dificuldade com medicação era porque não gostava de tomar os remédios, porque como são 

três tipos de comprimidos e tinha que tomar dois de manhã e um à noite. No começo eu não aceitava (referência 

à doença)...” Ind 19 

 

De acordo com Carvalho et al., 2007, a adesão ao tratamento antirretroviral é a efetiva 

tomada da medicação prescrita pelo profissional de saúde. Encontra-se diretamente 

relacionada com a aceitação da doença e é influenciada pelo contexto sociocultural em que o 

indivíduo está inserido (CARVALHO; MERCHÁN-HAMANN; MATSUSHITA, 2007; 

ROMEU et al., 2012). 

A não aceitação da doença no início do diagnóstico aparece nos relatos associada a 

diversos motivos, culminando todos no retardo do início do tratamento. 

 

“... sumi e me revoltei porque pensava que era o posto que estava fazendo o exame errado, me revoltei muito 

que fiquei com isso na cabeça e só pensava nisso. Depois de 3 meses eu resolvi voltar ao serviço e assumi o 

HIV, fiz novos exames e deu a mesma coisa: eu estava com HIV, então... fiquei mais 3 meses fazendo exames 

sem querer começar o uso dos medicamentos e a médica falando para eu começar...” Ind 15 
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“... eu me revoltei porque já havia perdido um filho com isso, foi meu filho caçula que morreu com essa doença 

e até hoje eu não descobri como eu peguei essa doença porque eu não saía com ninguém e eu estava separada 

do meu ex-marido há muitos anos” Ind 13 

 

A adesão não é algo estático e segundo consta no manual do Ministério de Saúde 

(2008, p. 31), esta “não é um processo linear, pois dificuldades ocorrem ao longo do tempo 

com momentos de maior ou menor adesão para todos os usuários” (BRASIL, 2008). Portanto, 

não se trata uma característica do usuário ser aderente, mas sim uma condição de estar 

aderente. 

A não adesão ou baixa adesão ao uso da TARV, segundo diversos autores, implica na 

falência dos esquemas básicos de tratamento. Esse quadro pode estabelecer a necessidade de 

esquemas terapêuticos considerados de resgate no Brasil, sendo mais complexos e geralmente 

exigindo um número maior de comprimidos.  

Considerada uma ameaça nos planos individual e coletivo, ela pode ainda levar ao 

comprometimento da efetividade da terapia medicamentosa e favorecer a disseminação de 

vírus que apresentem resistência aos medicamentos disponíveis, além de causar um impacto 

bastante considerável para as políticas públicas de oferta de medicamentos antirretrovirais, 

bem como para o sistema de saúde (BRASIL, 2013; FONSECA et al., 2012; LI et al., 2014; 

ROMEU et al., 2012). 

A não adesão entre os usuários da terapia pode favorecer, ainda, danos ao sistema 

imunológico, refletindo em baixos níveis de LTCD4+, ocasionando a progressão para a aids, 

bem como o aumento da chance de manifestação de infecções oportunistas (ROMEU et al., 

2012). 

Observa-se que as doenças oportunistas, por vezes, fazem parte da realidade de alguns 

indivíduos: 

 

“A dificuldade é a vida da gente, a luta diária, porque a gente tem muita coisa, às vezes pega um resfriado, uma 

gripe. Depois de um resfriado, eu peguei umas feridas na vagina, não sei se foi por conta do sexo ou por ter HIV 

mesmo, mas peguei umas feridinhas no colo do útero, por fora mesmo e agora estou fazendo tratamento.” Ind 

11 
 

Barros et al. (2007) afirmam que a desinformação, a falta de conhecimentos essenciais 

à boa manutenção da saúde, aliadas a uma estrutura social precária, transformam pacientes 

carentes em alvos principais das infecções oportunistas. 

No início, o tratamento, em geral, é uma fase difícil para as pessoas que vivem com 

HIV/aids e fatores – como características do esquema antirretroviral, percepção dos pacientes, 

interferência em atividades diárias, características clínicas e individuais, dentre outros – 
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podem contribuir para a não adesão (FORESTO et al., 2017; FIUZA et al., 2013; SILVA et 

al., 2015; SOUZA et al., 2013; UNAIDS, 2015). 

É possível perceber nos relatos a ansiedade e dificuldades para adaptar-se à 

medicação, justificadas pelos efeitos colaterais dos ARV, sendo principalmente insônia ou 

sonolência, dor de cabeça e enjoos. Sintomas que contribuem para eventual não  ingestão do 

medicamento ou mesmo o abandono por completo do tratamento. 

 

“[...] tem vezes que eu tenho vontade de não tomar os medicamentos e eu já deixei de tomar: fiquei uns 2 meses 

sem tomar, mas na época tive uma pneumonia muito forte e eu disse não ia tomar mais o remédio porque tinha 

um remédio amarelinho que me fazia muito mal... me deixava dopada dia e noite” Ind 15 

 

O tratamento é um tema recorrente na fala dos entrevistados, girando em torno do 

medicamento e da adesão. Sabe-se que o início do tratamento equivale a um segundo 

diagnóstico de morte anunciada, devido às dificuldades enfrentadas no cotidiano com o uso 

dos antirretrovirais (CARDOSO, ARRUDA, 2005). Por outro lado, o medicamento vem para 

suscitar esperança de sobrevivência e de construção de uma normalidade e de retorno à vida: 

 

“hoje [...] me sinto como uma pessoa normal, tomo os medicamentos normalmente e eles não tem efeitos 

colaterais, me sinto bem, mas início do tratamento tinha muitos efeitos colaterais [...]” Ind 12 

 

“[...] a primeira coisa que a médica me falou, foi ‘você não pode beber veneno, nem se suicidar, você vai levar 

uma vida boa e você não vai morrer porque tem tratamento’...” Ind  7 

 

Em contrapartida, nota-se que o uso do medicamento gera concepções ambivalentes 

relatadas pelos entrevistados: ora representadas como uma tortura, expressa principalmente 

pela ideia de não gostar de tomar a medicação; ora como a real possibilidade de uma segunda 

chance e uma garantia de melhoria na qualidade de vida (CARDOSO, ARRUDA, 2005). Ou 

seja, apesar de ser representado como muito difícil, o tratamento é visto como necessário para 

a obtenção da melhora em suas vidas. Essa melhora na vida cotidiana é possível pelo uso do 

medicamento segundo as regras impostas pela equipe de saúde.  

 

“eu preciso dos remédios, senão não estaria aqui.” Ind 12 

“... entrei em pânico e pensava que iria morrer, até que a médica me explicou que não era assim, que eu 

poderia até morrer de infarto, mas de aids seria muito mais difícil e explicou que não era um bicho de sete 

cabeças e que tinha tratamento e existia ótimos remédios, com isso fiquei mais tranquila...” Ind15 

 

“eu comecei com a medicação, mas tive uma reação muito forte, porque o organismo não estava acostumado 

com o remédio. Tive alergia com um medicamento, sentia alucinação. quando eu tomava esse remédio; eu não 

era ninguém, vivia dopada e não conseguia fazer nada.” Ind 15 
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“... não sinto vontade de fazer nada. É como se eu estivesse bêbado. Como se eu estivesse ingerido muita bebida 

alcoólica, porque eu me sinto mal mesmo e para falar a verdade, eu não gosto, mas eu tomo”. Ind 20 

 

Sabe-se que a continuidade do tratamento reduz os efeitos indesejados dos 

medicamentos, mas no início os pacientes podem não estar emocionalmente preparados 

devido à baixa compreensão e/ou confiança acerca do tratamento, levando a dificuldades com 

o mesmo em suas rotinas diárias (PEREZ et al., 2005; VEINOT et al., 2006).  

Vale ressaltar que todos os entrevistados deste estudo estavam em uso da terapia 

antirretroviral, fato que pode ter sofrido influência do fato de a coleta ter sido feita com 

pessoas que estavam vinculadas à unidade de referência de tratamento para HIV/aids. Diante 

do exposto, grande parte dos entrevistados deste estudo, apesar da dificuldade de lidar com os 

efeitos adversos da medicação no início, conseguiu adaptar-se ao uso diário, provocando essa 

adaptação um sentimento de esperança e normalidade na vida de alguns: 

  

... hoje consigo tomar normalmente” Ind 22 

 “... com o tempo eu acostumei e hoje não tenho mais isso (referência aos efeitos colaterais). Mas no começo foi 

bravo: tomava a medicação e dormia na hora. Às vezes, tinha sensação de estar em um buraco. Continuei 

tomando sem parar os medicamentos, mas foi difícil.” Ind 4 

 

“Algumas pessoas reclamam dos efeitos colaterais como diarreia, vômito, dor de cabeça, náuseas, mas acho 

que isso é porque existem pessoas que são mais sensíveis e isso varia de um organismo para outro. Mas eu 

mesmo não tive esses efeitos colaterais da medicação, pois meu organismo aceitou bem, facilitando no 

tratamento.” Ind 19 

  

“... eu sou feliz, eu como, bebo, durmo, participo de festa, churrasco, só não passo dos limites, mas vivo muito 

bem, por isso mesmo tive três mulheres e inteirei a quarta com 59 anos de idade.” Ind 7 

 

Os efeitos colaterais advindos do uso do antirretroviral manifestam em cada 

organismo de uma forma. Observa-se que, quando estes efeitos por sua vez não ocorrem, a 

resistência à adesão aos medicamentos tende a ser menor pelos indivíduos. Segundo Torres e 

Camargo (2008), a confiança no tratamento é reforçada quando o período assintomático é 

prolongado, porque para as pessoas com HIV/aids, os longos períodos sem sintomas 

demonstram a eficácia dos antirretrovirais. 

Estudo transversal para investigar fatores associados à não adesão à TARV em 

pacientes em terapia inicial, realizado na cidade de Salvador, Bahia, envolvendo 216 

pacientes, constatou que os pacientes que relataram alguma reação adversa aos ARV 

apresentaram 2,4 vezes mais chance para a não adesão do que aqueles que não tiveram reação 

adversa no início da terapia, sendo a manifestação de reações adversas aos medicamentos um 

dos principais preditores da não adesão no referido trabalho (SILVA, et al. 2015). 
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A manifestação de reações adversas associadas à terapia tem sido relatada em muitos 

trabalhos, sendo diversas vezes apontada como responsável pela mudança precoce do 

esquema terapêutico inicial, podendo também estar relacionada com o abandono de terapia 

(COLOMBRINI; DELA COLETA; LOPES, 2008; GIL et al., 2007; LIMA et al., 2012) . 

O fato de não perceber um sentido no tratamento pela falta de sintomatologia, 

possibilita a interpretação de ausência da síndrome (SILVA, 2005), o que pode culminar na 

não adesão ao tratamento. No estudo, houve relato que ausência de sintomas, juntamente com 

a falta de informação para compreensão da doença, colaborou para que o tratamento fosse 

abandonado após a gestação. 

 

“... foi só difícil para começar o tratamento porque eu achava que não iria virar nada a doença e sete anos 

depois é que eu fui começar o tratamento, porque antes eu não sentia nada... eu não sabia o que era o HIV e não 

tinha uma consciência da doença... era boba e não entendia o que era o HIV. Eu acho que faltava informação, 

porque eu só fiz o tratamento quando eu estava grávida e depois que o neném nasceu eu parei e só voltei fazer 

uso da medicação 7 anos depois” Ind 1 

 

  

 Além disso, é importante ressaltar que os entrevistados demonstraram ter consciência 

que, além do uso dos antirretrovirais, são necessárias muitas vezes mudanças na rotina, como 

a adoção de hábitos de vida saudáveis após o descobrimento da doença, de modo a alcançar 

melhores resultados na condição de saúde, como  constata-se a partir do depoimento a seguir:  

  

“É claro que para viver bem é muito importante ter uma boa alimentação, dormir bem, ter uma vida regrada e 

parar com aquela bagunça que fazia antes, parar de beber e fumar”. Ind 15 

 

No entanto, o entendimento da necessidade de adoção de hábitos mais saudáveis não 

significa mudança de comportamento por todos. Outro aspecto prejudicial à adesão e revelado 

pelos participantes deste estudo, foi o consumo de bebida alcoólica, apontado nos relatos, 

como um fator que dificulta o tratamento regular da doença. Muitos seguem com o 

tratamento, mas continuam com o vício da bebida: 

 

“A respeito do tratamento, antes eu pegava os remédios para tomar em casa, mas era todo irregular o 

tratamento por conta da bebida e agora eu venho todos os dias e tomo no posto, mas ainda tomo bebida 

alcoólica.” Ind 26 

 

O consumo de bebida alcoólica aparece nos estudos como prejudicial ao tratamento. 

Silva et al. (2015) encontrou associação entre não adesão e uso de álcool, baixa renda familiar 

e tempo de diagnóstico de aids entre 1 e 3 anos. Estudo sugere que a não adesão é um 

problema crítico durante os seis primeiros meses seguintes ao início da terapia ARV em 
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indivíduos virgens de tratamento, com baixo grau de escolaridade e, especialmente, entre os 

que têm história de tratamento psiquiátrico e uso de drogas lícitas ou ilícitas até um ano antes 

de iniciar a TARV (BRITO; SZWARCWALD; CASTILHO, 2006). 

Alguns dos entrevistados relatam ainda que o uso da medicação no início interferia e, 

em alguns casos, ainda interfere de maneira negativa em suas atividades diárias, 

principalmente no trabalho, impossibilitando-os muitas vezes de dar continuidade neste. 

 

“... eu sinto muita dificuldade para trabalhar o dia todo, sinto muitas dores no corpo e por causa do tratamento 

tenho alguns efeitos colaterais, problemas nas articulações, nos ossos, os quais fazem com que a gente fique 

debilitado, pois o uso dos remédios causa efeitos colaterais. A pessoa pode ter problema de estômago, dor nas 

articulações, nos ossos. No meu caso, por exemplo, eu sei que não tenho o mesmo rendimento de que as outras 

pessoas, me sinto cansado e muito sonolento com a medicação e não consigo trabalhar como gostaria e esta é a 

minha maior dificuldade.” Ind 24 

 

“... como eu queria continuar trabalhando, pedi para a médica mudar minha medicação, porque eu fiquei 4 

anos sentindo essas coisas e a médica falando que estava bom. E hoje, graças a Deus, depois que mudou os 

remédios, eu não tenho mais nada.” Ind 15 

 

“eu cheguei a trabalhar e, no início do tratamento, tomava os remédios e passava muito mal e fui ficando muito 

doente e quando precisei parar, não tive um benefício político.” Ind 24 

             

Os motivos encontrados neste estudo para não adesão ao tratamento, caminham de 

encontro com a literatura. Segundo Duran et al. (2001), a percepção dos sintomas constitui um 

fator crítico para a adesão entre pacientes observados até quatro meses após o início do 

tratamento. Reações adversas, toxicidades e número de pílulas constituem obstáculos que 

desafiam a habilidade dos pacientes organizarem as suas atividades diárias, bem como suas 

tarefas laborais, o que pode, potencialmente, levar à interrupção do tratamento.  

A troca de regime, no início do tratamento, pode ser também consequência de ambos – 

número de pílulas e efeitos colaterais – ao invés de falha terapêutica. No estudo de 

Colombrini, Dela Coleta e Lopes (2008), tanto os efeitos colaterais como o número total de 

comprimidos prescritos/dia estiveram associados à não adesão. 

Pode-se afirmar que, embora a ideia de morte trazida com introdução da terapia 

antirretroviral continue incutida, para alguns dos entrevistados, como já evidenciado no 

estudo de PASCHOAL et al. (2014), o apego à vida pode ser um importante fator para a 

adesão ao tratamento: 

  

“... eu vi que se não tomar a medicação não tem o que fazer para viver e, se eu deixar de tomar, a quantidade de 

vírus no organismo aumenta e eu morro.” Ind 19  

 

“... você começa a fazer o tratamento e você entende que não vai morrer desde que você não pare de tomar o 

medicamento, aí depende de cada pessoa.” Ind 3 
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“Depois eu fui entendendo que se eu estou tomando medicamento, tenho certeza que não vou morrer por causa 

do HIV, posso até morrer, mas de outra doença e hoje não me preocupo com isso não.” Ind 11 

 

Dessa forma, o reconhecimento da importância da vida impulsiona as pessoas que 

vivem com HIV/aids a terem força necessária para continuar com o tratamento. O desejo de 

viver é tão grande que contribui potencialmente para a superação das barreiras impostas à 

adesão a terapia medicamentosa (COSTA; ZAGO; MEDEIROS, 2009). 

Observa-se nos relatos que, por vezes, a simples percepção de melhora com o 

tratamento contribui positivamente para o paciente permanecer aderente à TARV, ainda que 

não goste de ter essa obrigatoriedade. 

 

“... se eu pudesse, eu deixaria de tomar a medicação hoje, porque desde o início eu custei para começar a tomar 

os remédios, era minha maior dificuldade. Mas hoje, tomando os remédios, eu estou um pouco melhor.” Ind 20 

 

“porque depois que eu comecei a tomar a medicação, acabou esse problema (referência aos efeitos colaterais). 

Hoje faço o uso correto da medicação, tanto é que nos meus exames tudo é imperceptível e eu não peguei 

nenhuma das infecções oportunistas.” Ind 1 

 

“Hoje, eu vivo normal como eu vivia antes. Tem hora que você pensa: ‘você tem o HIV, mas tem uma vida 

normal por que tem os medicamentos’.” Ind 3 

 

Como encontrado na literatura, os participantes acreditam que a terapia 

medicamentosa é essencial para a continuidade da vida (SANTO et al., 2013). E com essa 

crença, afirmam: 

 

“Hoje, eu tomo minha medicação todos os dias, ela é essencial!” Ind 14 
 

“Agora eu tomo a medicação, é sagrado!” Ind 1 

 

Diante dessa perspectiva, Gomes et al. (2012) fazem um alerta para o fato de que os 

sujeitos entenderem a terapia medicamentosa como importante no tratamento da doença pode 

indicar uma deficiência na implementação de um cuidado mais integral a essas pessoas, 

focado na medicalização, esquecendo-se das demais demandas trazidas com a doença, as 

quais também precisam ser abordadas, de forma não menos importante. 

Enfrentar as mudanças corporais também é uma dificuldade diante do tratamento 

medicamentoso (CARDOSO, ARRUDA, 2005 COSTA; ZAGO; MEDEIROS, 2009). Apesar 

dos ARV serem cada vez menos tóxicas, ainda não existe, por exemplo, um medicamento que 

seja absolutamente ileso de provocar um dos efeitos mais temidos por essa população, como a 

alteração da distribuição da gordura corporal também chamada de lipodistrofia. Como afeta a 
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autoestima, muita gente sente-se impelido a abandonar o tratamento, o que dificulta 

interromper a cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 2013; 2015). 

Observa-se no relato dos entrevistados que a lipodistrofia é uma dificuldade que afeta 

principalmente a autoestima e que pode atrapalhar o tratamento, consistindo a mudança dos 

antirretrovirais como uma alternativa importante diante da percepção desse problema. 

 

“quanto ao tratamento do HIV, costumo falar que não faço tratamento, porque só mudei as medicações uma vez 

pela lipodistrofia; só a minha autoestima que diminuiu muito e tenho que trabalhar para ela crescer.” Ind 8 

 

“No início do tratamento eu fui boba, pensei muito nos efeitos colaterais, mas não tive nenhum. Só depois é que 

veio à lipodistrofia do abdômen e do glúteo... Eu só entendi o que era a lipodistrofia quando a médica explicou e 

trocou o medicamento, para que eu continuasse com o tratamento.” Ind 16 

 

Percebe-se ainda, na discursividade dos sujeitos deste estudo que, por traz da crença 

de que a mudança dos ARV tenha solucionado o problema da lipodistrofia, existe o 

desconhecimento quanto à necessidade da realização de exercícios físicos aeróbios e de 

resistência com peso, como coadjuvantes no tratamento de pessoas que vivem com HIV/aids 

(BARROS et al., 2007). Tal fato arremete à importância na orientação dessas pessoas quanto 

à alimentação e à realização de exercícios físicos junto ao tratamento, colaborando 

potencialmente para amenizar os efeitos de alterações morfológicas e metabólicas, que 

contribuem para a redução da adesão ao tratamento e redução da qualidade de vida dos 

indivíduos afetados por essa síndrome. 

É importante ressaltar que, no que diz ao número de comprimidos ingeridos pelos 

pacientes durante o tratamento, a monoterapia constituída por dose tripla combinada, 

composta pelos medicamentos Tenofovir (300mg), Lamivudina (300mg) e Efavirenz 

(600mg), também chamada popularmente como “3 em 1”, iniciado em 2015, veio com a 

proposta de facilitar e contribuir para adesão ao tratamento antirretroviral, bem como garantir 

sucesso terapêutico para que através dessa estratégia, haja um impacto direto e positivo na 

ambiciosa meta 90-90-90 (BRASIL, 2015). 

Segundo Paschoal et al. (2014), a adesão pode ser entendida como um evento 

multifatorial e extremamente influenciável por uma rede interligada de várias questões que 

decorrem das condições de vida – tais como o trabalho e os relacionamentos interpessoais – e 

pode ser subjugado por fatores relacionados à pessoa com HIV, à doença, ao tratamento e 

também ao meio em o indivíduo vive. Sabe-se que a adesão só ocorre, efetivamente, quando 

há, por parte do indivíduo, um comprometimento decorrente da compreensão do real 

significado da terapêutica e sua eficácia (MARTINS; MARTINS, 2011). 
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Diante do exposto, fica claro que a identificação e compreensão dessas dificuldades 

iniciais com o tratamento podem contribuir para prevenir eventos de não adesão e, 

potencialmente, aumentar a sustentabilidade da adesão no longo prazo, com a manutenção dos 

efeitos benéficos da terapia e melhoria na qualidade de vida de pessoas que vivem com 

HIV/aids, bem como melhoria da assistência prestada. 

Os entrevistados referiram em grande maioria uma satisfação com o serviço quanto ao 

oferecimento do grupo de adesão para as pessoas que vivem com HIV/aids, as orientações 

quanto a necessidade de prática de exercícios físicos bem como referências feita a troca de 

informações quanto ao tratamento, troca de informações e a retirada de dúvidas pelos 

profissionais de saúde.  

 

“As atividades educativas do serviço são ótimas e a gente é muito bem tratado e cuidado e todo mundo orienta a 

fazer exercício e eu acho que falta esse tipo de informação, de fazer o exercício, porque mesmo quem tem o HIV 

e a lipodistrofia não estão recebendo esse tipo de informação” Ind 8 

 

“Eu acho boas as atividades educativas do serviço, pelo grupo de adesão e pelos enfermeiros que dão muito 

apoio para a gente e acho que não tem nada para melhorar. Ind 10  

 

“Avalio as atividades educativas do serviço como muito construtivo, porque tem o grupo de adesão e ajuda 

psicologicamente, porque quando você está desabafando com o grupo, lida com o problema dos outros e com o 

de nós mesmos e consegue reavaliar seus problemas, portanto eu acho construtivo e muito educativo. Ind.17 

 

“As atividades educativas do serviço são sempre boas e atualizadas; os profissionais de saúde procuram 

mostrar que nunca podemos abandonar o tratamento. Explicam sobre a adesão ao tratamento e sempre trazem 

informações atualizadas e isso é bem importante para a gente como paciente e para os profissionais de saúde 

que proporcionam essa troca de conhecimento que cresce muito no serviço e eu acho que todas as informações 

são bem importantes.” Ind 25 

 

Percebe-se, por grande parte dos entrevistados, confusão no entendimento que eles 

possuem sobre o que são atividades educativas, atrelando-as à estrutura do serviço e ao seu 

funcionamento: 

 

“As atividades educativas do serviço são boas, porém acho que eles deveriam atualizar mais a permanência dos 

médicos, porque às vezes tem meio ano que tem médico e às vezes meio ano que não tem. Então, você tem que 

sempre estar se consultando com os estagiários que vêm também como plantonista e você nunca sabe quem é 

seu médico efetivo. Acho que precisa melhorar na parte principalmente de médicos efetivos, porque não adianta 

você vir, fazer a sua parte, tomando sua medicação, procurando sua saúde, se nunca vai ter o médico certo, um 

médico para acompanhar, sabendo o que você tem.” Ind 7 

 

“Eu avalio as atividades educativas do serviço muito bem, eu não tenho dúvidas. Trato aqui há muito tempo, 

desde 2000, então já faz 15 anos e nunca tive problema, sempre fui muito bem atendido e os profissionais 

sempre foram bem atenciosos comigo, então não tenho do reclamar.” Ind 12 

 

“Para mim o serviço é bom. Gosto do atendimento da minha médica, ela é muito atenciosa e muito delicada, 

graças a Deus ela me dá apoio.” Ind 1 

 

“Para mim o serviço está bom, os profissionais me atendem sempre bem, sou bem recebido. Da minha parte eu 

acho que não tem nada a ser mudado, acho os profissionais aqui excelentes.” Ind 9  
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É preciso ressaltar que os pacientes associam positivamente o serviço quando bem 

recebidos, evidenciando que a avaliação realizada por eles está intimamente ligada à 

percepção de como são recepcionados pelos profissionais, ou seja, a avaliação feita pelos 

pacientes recai mais sobre os profissionais e o acolhimento prestado propriamente ditos. Neste 

sentido, a literatura aponta que o desgaste físico e psicológico que a infecção pelo HIV/aids 

geram nos pacientes faz com que estes sintam necessidades e tenham expectativas voltadas 

para um acolhimento intenso e uma assistência mais individualizada (COSTA et al., 2006). 

O grupo de adesão aparece como a principal forma de orientação e apoio aos 

pacientes. Os entrevistados relataram os pontos positivos em relação ao grupo de adesão, 

referindo que as reuniões os ajudam principalmente na compreensão e enfrentamento da 

doença: 

 

“Com a participação no grupo de adesão, você vê que ter o HIV não é o fim do mundo e que existe coisas 

piores, então a gente se autoavalia e mesmo tendo o problema conseguimos passar coisas positivas para outras 

pessoas que estão, às vezes, no começo da descoberta da doença e do problema como já estivemos, então acho 

muito importante.” Ind17 

 

“Avalio o serviço como bom, aqui sou muito bem tratado então eu acho que as informações que tenho recebido 

têm surtido efeito. Sei que tenho que continuar o tratamento, pois antes eu tomava mais medicação e agora 

tenho que tomar menos” Ind 22 

 

Apenas um dos entrevistados demonstrou-se insatisfeito com o serviço, referindo que 

o grupo de adesão deveria ser mais focado e com abertura para os pacientes comunicarem-se: 

 
“Neste serviço, acredito que carece de um espaço mais amplo, porque o grupo de adesão daqui, muita gente 

nem fica sabendo, então precisava ter um espaço maior ou voltar a ter uma OnG, porque teríamos um espaço 

todo nosso e melhor: com um grupo de adesão mais focado, com mais informações e que possamos tirar 

dúvidas...” Ind 21 

 

O trabalho com grupos constitui-se em uma ferramenta potencial para a 

conscientização crítica dos indivíduos a respeito do seu meio social, além de suas condições 

de vida e saúde. Esses espaços permitem que os membros da comunidade beneficiem-se com 

as trocas de experiências que ocorrem entre eles e, também, com as contribuições do 

profissional de saúde. Dessa forma, o grupo pode avaliar a necessidade de repensar suas 

atitudes em nível individual e coletivo, percebendo o potencial que o grupo tem para 

organizar e concretizar ações de mudança (SOUSA et al., 2005) 

A inexistência de grupos de adesão em outros centros de referência também aparece 

como um ponto negativo na avaliação dos entrevistados, pois muitos têm que se deslocar da 
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sua área de abrangência para participar das reuniões em um dos dois grupos existentes, tendo 

problemas por vezes com o deslocamento, refletindo, portanto, no acesso ao serviço. 

 

“[...] deveria haver mais reuniões no grupo de adesão e outros grupos de adesão nos outros serviços, porque eu 

conheço o grupo deste serviço e sei que não são todos os postos de saúde que têm os grupos de adesão, mas 

acho que deveriam ter...” Ind 24 

 

A percepção dos pacientes quanto à importância das reuniões do grupo de adesão é 

positiva, tanto que um dos entrevistados refere que se o grupo de adesão existisse desde a 

época em que ele descobriu o diagnóstico, as reuniões de grupos sem dúvida teriam o ajudado 

e o impedido quanto o envolvimento com drogas, devido ao suporte social que este oferece, 

em sua opinião. Outro entrevistado atribui ao grupo a oportunidade de ter amizades saudáveis: 

 

“Na época que eu adquiri esse problema, o grupo de adesão não existia, então o que acontece é que se tivesse 

na época, acredito que teria me ajudado muito e eu não teria me envolvido com cerveja, cocaína, porque o 

grupo ajuda muito dando suporte e eu acho muito benéfico para quem pode participar, porque recebe 

informação de como se prevenir, de prevenir o próximo, de ter amor ao próximo para poder estar se 

relacionando fisicamente e psicologicamente.” Ind 17 

 

“Para mim, as atividades educativas do serviço são plausíveis, porque na rua tem muita gente que fica usando 

drogas e se prostituindo e no grupo de adesão você tem amizades apropriadas que ajudam sua vida a melhorar 

e tudo que é de bom eu busco fazer, por isso gosto de vir nas reuniões do grupo de adesão.” Ind 18 

 

No geral, observa-se que a relação que os pacientes demonstram ter com os 

profissionais parece boa, consistindo esta em uma relação de proximidade e de vínculo que 

proporciona segurança para retirar dúvidas.  

Um estudo identificou que as pessoas que vivem com HIV/aids têm a necessidade de 

que suas dúvidas e vivências sejam compreendidas e acolhidas pelos profissionais. Em 

especial sobre as condições do tratamento e do cuidado com a enfermidade, sendo portanto 

esta necessidade imprescindível para o processo de adesão e continuidade do 

acompanhamento em saúde (PALÁCIO; FIGUEIREDO; DE SOUZA, 2012).  

Segundo Said e Seidl (2015), o estabelecimento de vínculo com o paciente foi um dos 

pontos levantado pelos participantes de seu estudo, uma vez que faz diferença o tratamento 

cordial e humanizado disponibilizado pela equipe de saúde, indo desde a recepção, até as 

intervenções multidisciplinares dos profissionais. O autor demonstrou ainda que, em suma, o 

acolhimento e vínculo, humanização e tratamento sem discriminação seriam alguns dos 

atributos básicos de uma relação profissional-usuário de qualidade. 

Ainda que satisfeitos com o serviço, alguns dos entrevistados sugeriram o aumento do 

número de reuniões do grupo, haja vista que as reuniões ocorrem nos dois centros de 
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referência, uma vez no mês. Sugeriram também a existência de outros grupos de adesão nos 

demais centros de referência, como facilitador da participação desses entrevistados, além do 

envolvimento e participação de mais profissionais de outras áreas no grupo, reconhecendo a 

diferença que fizeram as informações em seu tratamento: 

 

“Na minha opinião, só deveria haver mais reuniões no grupo de adesão e outros grupos de adesão nos outros 

serviços, porque eu conheço o grupo deste serviço e sei que não são todos os postos de saúde que têm os grupos 

de adesão, mas acho que deveriam ter para poder focar mais na parte de educação, porque às vezes uma 

coisinha mínima que escapa da gente pode trazer uma consequência muito grande no futuro próximo [...]. Teve 

época de vir na reunião do grupo, realizada uma vez por mês, um psicólogo para dar um apoio emocional para 

os pacientes, depois em outra reunião veio um médico para ensinar os cuidados para tomar os remédios, os 

antirretrovirais, outro para falar sobre a importância da alimentação e uma reunião só para falar sobre 

exercícios físicos, então avalio que essas atividade são legais, mas deveria ter mais pessoas envolvidas, mais 

profissionais envolvidos de várias áreas, pois essas informações com certeza fizeram a diferença no meu 

tratamento.” Ind 24 

 

Os entrevistados sugeriram também a participação de um psicólogo, principalmente 

nas reuniões do grupo de adesão, com a justificativa que este profissional pode dar a eles um 

apoio emocional.  

 

“Por enquanto, eu acho que não tem o que melhorar a não ser o fato de ter um psicólogo para ajudar a gente.” 

Ind 15 

 

 “Acho que no serviço falta um psicólogo para nós [...]. Se tivesse no serviço um psicólogo, nos ajudaria 

muito...” Ind 14 

 

O usuário que teve contato com um psicólogo no grupo de adesão em um dos serviços 

revela os benefícios no enfrentamento e aceitação da doença: 

 

“O atendimento aqui no serviço é ótimo, eles tratam a gente com muito carinho e atenção, diferenciado dos 

outros setores, mas acho que falta colocarem um psicólogo, porque quando eu comecei o tratamento aqui, eu 

participava no grupo de adesão e tinha um psicólogo [...]eu carregava uma culpa dentro de mim porque meu 

marido me culpava e me cobrava por eu ter o HIV, mas o psicólogo do grupo de adesão foi me ajudando a 

enfrentar e as pessoas do grupo de adesão também, porque também é um grupo de terapia.” Ind 15 

 

 

A literatura traz que a assistência deve ser focada aos conflitos que estas pessoas estão 

vivenciando, – sejam eles decorrentes dos estigmas da aids ou não – e não direcionada apenas 

à doença biológica propriamente dita, de forma que a melhoria da qualidade de vida seja 

contemplada (CARVALHO, 2008).  

Diante do aparecimento das dificuldades, as abordagens multidisciplinar e 

interdisciplinar entre os profissionais são importantes para conduzir determinadas situações, 

encaminhando o paciente a outro profissional e consentindo que ele exponha seus sentimentos 
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e esclareça suas dúvidas sobre a doença (LUZ; MIRANDA; TEIXEIRA, 2010). 

Complementarmente a esta ideia, segundo Meireles et al. (2010), a disponibilidade de uma 

equipe treinada e multiprofissional é necessária para o suporte terapêutico ideal das pessoas 

que vivem com HIV/aids, integrando o acompanhamento psicológico destas pessoas o 

conjunto da assistência em saúde, em função de diversos fatores entre eles o impacto do 

diagnóstico, os efeitos dos antirretrovirais e o preconceito na sociedade.  

Em contrapartida, um dos entrevistados relatou que nas reuniões de grupo não há 

espaço para os pacientes falarem, pois há um profissional que não os permite: 

 

“Tem uma médica que nas reuniões do grupo de adesão não deixava os pacientes nem falar, não podia fazer 

uma pergunta que ela já fazia a gente calar a boca, porque como a maioria era leigo, não podia nem perguntar 

sobre novos medicamentos e o andamento de pesquisas, que ela já falava para ficar quieto.” Ind 21 

 

As práticas educativas deveriam ser orientadas por alguns princípios na área da Saúde 

Pública, dentre eles: o diálogo, no que diz respeito ao saber ouvir; o tomar como partida o 

saber anterior das pessoas, bem como suas experiências e vivências; além da troca de 

experiências e construção de conhecimento entre o saber técnico e o saber popular, 

pressupondo, desta forma, que a experiência vale tanto quanto a teoria e que os diversos 

saberes são apenas diferentes e não hierarquizados (ACIOLI, 2007). 

Neste contexto, sabe-se que, à medida que os pacientes passam a adquirir mais 

informações, tendem a tornarem-se mais questionadores, tendo a conscientização sobre o 

processo saúde-doença que facilite a interação do paciente com os profissionais e o exercício 

do protagonismo social. Desta forma, muitos usuários, especialmente aqueles conscientes de 

seus direitos, assumem condutas assertivas ao manifestarem suas dúvidas quanto ao 

tratamento, expressar sua eventual insatisfação com o serviço e ao exigir qualidade no 

atendimento. Condutas como essas devem ser valorizadas pelos profissionais, pois permitem 

“horizontalizar” a relação entre a equipe de saúde e o usuário do serviço, fortalecendo o 

respeito mútuo entre os envolvidos (BRASIL, 2008). 

Neste sentido, como potencializadores da qualidade de vida, os serviços de saúde têm 

um importante papel no que diz respeito à identificação dos fatores que interferem na 

qualidade de vida, podendo trazer contribuições para um atendimento mais humanizado às 

pessoas que vivem com HIV/aids, direcionando o cuidado além dos aspectos clínicos e, 

sobretudo, instrumentalizando estas pessoas na busca por um viver com mais qualidade 

(MEIRELES et al., 2010). 
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e) Classe 5 - Promovendo a qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV/aids  

 

Esta classe, bem como os conteúdos que ela comporta, envolve todas as outras e 

aponta que, a despeito do avanço no tratamento do HIV e do aumento da expectativa de vida, 

a implementação de ações promotoras da qualidade de vida ainda apresenta lacunas as quais 

transcendem o cuidado individual dessa condição crônica. Nos depoimentos, as palavras mais 

evocadas reportam à premência em edificar um cuidado holístico que atendam as 

necessidades das pessoas que vivem com HIV/aids.  

A qualidade de vida é o tema central desta classe, ainda assim os elementos que a 

compõem são variados e mostram a pluralidade de subitens que podem compor esse 

constructo, variando desde representações concretas (alimentos, exercícios físicos e grupo de 

adesão) a abstratas (saúde, companhia, orientação e ajuda). 

 Compreender essa complexidade é uma necessidade crescente entre profissionais de 

saúde, em especial para a equipe de enfermagem, devido às suas funções de cuidador e 

educador em saúde, de tecnologias leves para intervenções na qualidade de vida de PVHA. 

Conforme a classificação hierárquica descendente, demonstrada pela relação entre as 

classes (Figura 1), as dificuldades em viver com o HIV/aids vão muito além da doença, 

abarcando aspectos íntimos, centrais e que se expandem para todas as áreas de suas vidas.  

Essas dificuldades são ligadas ao preconceito que ainda persiste na vida de PVHA 

(Classe 1 e 2) e que impede seu desenvolvimento pessoal e profissional (Classe 2) e afetivo 

(Classe 3). Preconceito não eliminado/arrefecido mesmo com a melhoria no tratamento 

(Classe 4), revelando um problema estrutural na sociedade e que deve ser devidamente 

abordado por profissionais de saúde, gestores, sociedade civil e governos.  

O caráter transversal destes problemas pode ser percebido como uma espiral, à medida 

que toma forma a partir dos relatos, surgindo de questões íntimas (Classes 1, 2 e 3) e 

expandindo-se até macroconceitos abstratos como sociedade (4) e qualidade de vida (5). 

A presente classe está representada pelas necessidades de informação dos 

entrevistados diante das dificuldades percebidas e da perspectiva quanto à proposta de 

desenvolvimento do material educativo.  

Observa-se que todos os entrevistados conseguiram apontar temas relevantes para a 

cartilha, baseados nas dificuldades diárias que eles conseguem perceber. Entretanto, é 

necessário ressaltar que, para algumas demandas, observou-se influência da espiritualidade, 

do apoio familiar, do enfrentamento social ou ainda individual, na autopercepção dos 
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participantes, a ponto de deixarem de reconhecer um problema ou outro como sendo uma 

dificuldade. 

As PVHA foram incentivadas a expressarem-se sobre a relevância da cartilha em suas 

vidas e nas atividades de Educação em Saúde, dirigidas ao convívio com a doença. Para a 

grande parte, o material – no sentido de ajudar na qualidade de vida – deve direcionar as 

orientações para os cuidados com o corpo, incluindo temas como alimentação, atividade física 

e lazer, conforme demonstram as falas:  

 

“Para a cartilha, teria que falar sobre exercício físico, porque eu acho muito importante; falar e explicar que a 

atividade física é importante para nossa a saúde, mas não só para o portador do HIV, mas para todo indivíduo. 

Seria preciso falar também sobre a alimentação saudável, sobre a importância de comer frutas, verduras e 

legumes, porque a união de atividade física e alimentação saudável é o que levará a uma vida sadia e as 

pessoas precisam entender isso.” Ind 1 

 

[...] uma cartilha com coisas para a gente ter uma melhor qualidade de vida, falando sobre exercícios, 

alimentação saudável, porque às vezes você não sabe o que é bom para você.” Ind 14 

 

“Acho que deve conter informação sobre alimentação saudável, exercício físico, diversão, lazer e qualidade de 

vida (...)” Ind 23 

 

Embora os participantes demonstrem conhecer o discurso sobre a importância da 

alimentação saudável e exercício físico, expressam claramente dúvidas quanto aos temas, 

além de reconhecerem a necessidade de mudanças de comportamentos relativos a esses 

aspectos. Neste sentido, revelam que a cartilha poderia ajudá-los elucidando os benefícios dos 

exercícios físicos para a saúde: 

 

“Outra coisa que precisa explicar é sobre atividade física, eu joguei muito futebol, fazia atletismo, mas no 

momento não faço mais nada disso, porque eu me fechei. Via que não tinha mais aquele rendimento de saúde 

por conta da doença, mas sei que preciso fazer exercícios físicos, porque isso ajuda na qualidade de vida, então 

na cartilha precisa explicar os benefícios dos exercícios físicos.” Ind 26 

 

Evidências epidemiológicas apontam os benefícios da prática de atividade física nas 

ações cotidianas, caracterizado por um estilo de vida ativo, voltado à prevenção de deposição 

de gordura abdominal em pessoas que vivem com HIV/aids (FLORINDO et al., 2007). A 

prática de exercícios físicos supervisionados como estratégia complementar à TARV, segundo 

Pinto et al. (2013), consiste em uma alternativa para redução de efeitos adversos causados 

pelos ARVs e pela própria infecção, sem ocasionar prejuízos à função imune do paciente. 

Além da melhora da aptidão física, o treinamento com exercícios físicos é capaz de gerar, 

igualmente, impacto positivo sobre indicadores psicológicos do portador de HIV/aids (PINTO 

et al., 2013). 
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Estudo enfatiza que o HIV, como todas as infecções em geral, compromete facilmente 

o estado nutricional. No entanto, nesta classe de pacientes o estadiamento e a mensuração 

encontram-se profundamente comprometidos (BRAGA; SILVA, 2010). É reconhecido como 

uma das implicações mais comuns para a saúde, a desnutrição e a consequentemente 

deficiência de nutrientes, causadas por aumento do gasto energético, infecções oportunistas, 

má absorção e pela diminuição multifatorial da ingestão alimentar (GARCIA, QUINTAES, 

MERHI, 2012). 

Almeida e Jaime (2006) revelam que as concentrações séricas dos fármacos, podem 

sofrer interferência do alimento-medicamento, culminando no aumento do número de vezes 

dos efeitos colaterais ocorrerem, quando as concentrações são muito elevadas ou elevação do 

risco de ineficácia terapêutica. Fato que pode propiciar uma resistência viral quando as 

concentrações são muito baixas.  

Dessa forma, o manejo dietético de tais interações melhora a efetividade da terapia 

medicamentosa, sendo fundamental o pleno conhecimento a seu respeito, de forma a auxiliar 

o paciente na administração dos horários de alimentação e medicação (SAVI, 2013). 

O papel da alimentação saudável, adequada às necessidades individuais para a PVHA, 

destaca-se no aumento dos níveis dos linfócitos T CD4+, na melhora da absorção de vitamina 

A, ferro, zinco e B12, na diminuição das complicações provocadas pela diarreia, pela perda de 

massa muscular e pela lipodistrofia, além dos outros sintomas que podem ser minimizados ou 

revertidos com uma alimentação equilibrada. Uma alimentação que vise a melhorar a 

qualidade de vida das PVHA em relação aos efeitos colaterais, principalmente, como náuseas, 

vômitos, pirose, constipação intestinal, mudança na sensação do gosto, dificuldade de 

digestão e de deglutição, inflamação na boca e no esôfago por Candida albicans, febre e 

sudorese noturna (BRASIL, 2013). 

Outro aspecto muito relevante destacado pelos entrevistados foi a necessidade de 

compreender melhor a doença e seu tratamento, talvez pela possibilidade desses temas 

esclarecerem crenças e mitos que muitas pessoas ainda têm vinculados à ideia da doença no 

passado e que são percebidas pelas PVHA no dia a dia: 

 

“Acho que precisa de muita divulgação em televisão e rádios, informando que o HIV é uma doença como 

diabetes ou outra qualquer, que não se pega do nada. Precisa de informação para tirar essa ideia de 

preconceito das pessoas, para termos uma convivência melhor na sociedade porque as pessoas como eu, que 

tem o HIV não comenta que tem porque sente vergonha [...]” Ind15 
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Há a crença, por parte dos entrevistados, de que quanto mais informação, menor torna-

se o preconceito e melhor a qualidade de vida deles. Tal achado chama atenção, à medida que 

PVHA revelam a perspectiva que possuem em alcançar através da informação: mudanças 

quanto ao preconceito e estigma, capazes de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. 

 

“[...] nunca vai pegar o HIV ao dar um abraço, um beijo, comer a comida que a pessoa faz. Então eu acho que 

assim, precisa muito falar sobre como é a transmissão do HIV, porque quanto mais informação sobre como 

pega e não pega o HIV melhor, porque à medida que o preconceito diminui é a qualidade de vida da gente que 

tem HIV que vai melhorando.” Ind 16 

 

“Precisa explicar que o HIV é de vários tipos e colocar todas as classificações do vírus existentes e falar 

também da importância da alimentação. Focar e explicar mais no que é a doença, como viver como ela, do que 

da forma como é transmitido.” Ind 19 

 

Atrelado ao preconceito, observou-se que a revelação do diagnóstico, principalmente 

para a lado familiar, é um assunto em destaque a ser trabalhado no material educativo, sendo 

reconhecido pelas PVHA como uma grande dificuldade pela maioria diante do diagnóstico. 

Justamente por, neste momento, não possuírem discernimento prévio de quando, como e para 

quem contar, além do fato de desconhecerem, a princípio, onde buscar ajuda.  

Dessa forma, vale ressaltar que a importância de buscar orientação com os 

profissionais de saúde foi destaque nas entrevistas, sobretudo quanto à busca pelo apoio 

psicológico – seja através da participação das reuniões do grupo de adesão ou ainda com um 

profissional da área de psicologia –, demonstrando, possivelmente, ser essa mais uma dentro 

das estratégias preponderantes para lidar com a doença. 

 

“Precisa falar também da importância de buscar informações com os profissionais de saúde porque eles 

orientam sobre o assunto e como conviver no dia a dia e isso eu nunca mais eu vou esquecer na minha vida, 

porque foi no grupo de adesão que explicaram tudo e eu consegui entender.” Ind 25 

 

“Na cartilha acho que tem explicar sobre a importância de conversar com outras pessoas que têm HIV, porque 

isso ajuda e muito, afinal são pessoas que estão passando pela mesma dificuldade e é interessante vir no grupo 

de adesão, porque cada pessoa fala o que pensa e enfrenta com a doença.” Ind 26 

 

“Precisa informar que, às vezes, é necessário buscar a ajuda de um psicólogo e até de um psiquiatra se for 

preciso, [...] porque muitas vezes a pessoa descobre e não quer falar com os familiares, então procurar um 

grupo de adesão pode ajudar e muito a pessoa desabafar para não cair em depressão e a conseguir incentivo 

para tomar os remédios corretamente para evitar não cair a imunidade.” Ind 17 

 

Os resultados da análise do software, diante as dificuldades relatadas pelos 

entrevistados em cada classe, subsidiaram a seleção de temas e definição dos conteúdos para 

compor a cartilha, esquematizados conforme no Quadro 2. 

Diante das dificuldades relatadas pelos entrevistados em cada classe, segue na figura 

abaixo as temáticas de interesse e a prévia de assuntos que podem ser abordados na cartilha: 
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QUADRO 2: Temáticas de interesse para elaboração do conteúdo da cartilha. Ribeirão-SP, 

Brasil, 2017. 
 

Classe Temática Prévia de Conteúdos 

1 

O preconceito 

intrafamiliar e seu 

impacto no 

enfrentamento da doença 

Apoio familiar 

- Enfatizar importância do 

diálogo familiar e os seus 

benefícios para adesão ao 

tratamento e seguimento da 

doença. 

Espiritualidade 
- Alternativa de onde buscar 

força/ânimo. 

2 

Preconceito social: os 

impactos do 

macroambiente 

Aceitação do diagnóstico 
- Importância de romper com 

preconceito de si mesmo. 

Revelação do diagnóstico 
- Para quem contar? Por que 

contar? Como contar? 

Convívio Social 

- Falar sobre o isolamento 

social; 

- Prejuízos para saúde e 

tratamento; 

- Importância do convívio e 

de realizar atividades no 

meio (ter um trabalho etc.). 

Preconceito 

- O que é o preconceito e o 

que pode causar; 

- Como lidar com ele. 

Grupos de apoio 

- O que são e qual a 

finalidade dos grupos de 

apoio; 

- Importância dos grupos e 

onde participar. 

 

Apoio psicológico 

- Importância de buscar 

acompanhamento 

psicológico; 

- Onde e quando procurar. 
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3 

As dificuldades em 

gerenciar o risco de 

transmissão do HIV/aids 

e as implicações em 

parcerias 

 

 

 

 

Sexualidade Positiva 

- Esclarecimento quanto a 

Práticas Sexuais de Risco; 

- Apresentação das principais 

formas de Prevenção; 

- Esclarecimento quanto à 

importância da adoção de 

comportamento sexual 

seguro; 

- Alerta sobre o direito de 

escolha e principais 

cuidados; 

- Importância do uso do 

preservativo e os riscos de 

não usar; 

- Como usar o preservativo 

feminino e masculino; 

- Cuidados com os 

preservativos; 

- Importância de negociar 

com o parceiro o uso do 

preservativo; 

- O que significa infecções 

oportunistas e quais são elas; 

- Qual o risco que oferecem 

para o HIV. 

Planejamento familiar e direito 

de ter filhos 

 

- Direito de ter filhos; 

- Quais os riscos e cuidados;  

- Como funciona. 

 

4 

A manutenção de altas 

taxas de adesão ao 

tratamento do HIV/aids: 

qualificando o acesso 

Adesão Eficaz 

 

- Esclarecimento sobre a 

importância da adesão do uso 

dos antirretrovirais; 

- Esclarecer o uso dos 

antirretrovirais e onde buscar 

informações. 

 

 

5 

 

Promovendo a qualidade 

de vida em pessoas 

vivendo com HIV/aids 

 

 

 

          Qualidade de vida 

 

- Esclarecimento sobre o que 

é qualidade de vida; 

- Ênfase sobre a importância 

da busca por qualidade de 

vida. 
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Promovendo a qualidade 

de vida em pessoas 

vivendo com HIV/aids 

 

 

 

Alimentação 

 

- O que é alimentação 

balanceada e saudável; 

- O que muda na alimentação 

(esclarecer que a alimentação 

é normal, sem restrições 

desde que não tenha outras 

doenças crônicas); 

- Esclarecer os cuidados 

necessários com os alimentos 

e sua importância; 

- Hábitos alimentares 

adequados à saúde; 

- Cuidados com higiene oral; 

- Trazer dicas do dia a dia 

para uma alimentação 

saudável. 

Atividade Física 

- Cuidados com o corpo; 

- Importância e benefícios 

para saúde e tratamento; 

- Importância de fazer o que 

lhe traz prazer; 

- Prática de exercício físico e 

trazer dicas de quais 

exercícios realizar e onde 

fazer. 

Lazer 

- Importância de ter um 

tempinho para cuidar de 

você; 

- Fazer algo de que gosta; 

- Dicas de atividades de 

lazer. 

Convívio com a doença 
- Avanços e perspectivas do 

tratamento. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A qualidade de vida é uma variável multidimensional, podendo ser afetada por vários 

aspectos. No presente estudo, as diversas dificuldades de enfrentamento estão diretamente 

relacionadas a essa variável. Desta forma, além de identificar as principais dificuldades de 

conviver com o HIV é necessário elaborar e implementar intervenções que subsidiem o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento (FERREIRA,SILVA, 2012).  
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O grande enfoque da equipe de saúde em processos biomédicos e em tecnologias 

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

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

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

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

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

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

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

(SHWONKE et al., 2012). 

O emprego de tecnologias leves proporciona subsídio para o desenvolvimento dos 

processos educativos em diferentes segmentos populacionais. Essas ferramentas têm o intuito 

de aumentar a eficiência da aquisição de informações em contextos educativos, a integração 

dessa tecnologia no ensino e aprendizado tem apontado impacto positivo nos domínios 

afetivos e cognitivos (KESER, OZCAN, 2011). 

 Diante do desafio e importância da geração de inovações tecnológicas desenvolvidas 

especificamente para PVHA, é oportuna à execução de ações que se baseiem em tais 

tecnologias para intervenções em lacunas referentes ao enfrentamento (SHWONKE et al., 

2012). 

 

5.1.2 Segunda etapa: redação e produção do material educativo  

 

 

5.1.2.1 Escolha do conteúdo e ilustrações 

 

O conteúdo da cartilha foi composto tomando como base as necessidades e demandas 

expressas pelas PVHA. As respostas para o atendimento dessas demandas foram buscadas na 

literatura científica, de modo a respaldar nas evidências o referido conteúdo. Segundo Echer 

(2005), essa estratégia é fundamental para preservar a segurança do leitor do material 

educativo. 

A sistematização do conteúdo também foi realizada de forma que todos os temas 

estivessem amarrados ao tema central – qualidade de vida – apresentado em todos os volumes 

da mesma forma, ancorando no total oito temas abordados: alimentação, exercício físico, 

saúde mental, enfrentamento, tratamento, sexualidade, planejamento familiar e outros direitos.  
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As informações científicas que embasaram as recomendações desses temas 

selecionados para compor o material educativo foram extraídas de manuais do Ministério da 

Saúde e de artigos apontados nessas diretrizes entre outros que pudessem responder às 

demandas identificadas nas entrevistas.  

Foram selecionados nas bases de dados científica Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) 108 artigos científicos, seis materiais educativos da Associação 

Brasileira de AIDS, 15 manuais do Ministério da Saúde e dois da UNAIDS. A busca desse 

material foi guiada pela combinação das palavras-chave: HIV/aids com  alimentação; 

qualidade de vida; resiliência; exercício físico; sono; lazer; autoestima; interação grupal; 

estresse; grupo de ajuda; meditação; suporte familiar; tratamento; adesão; lipodistrofia; 

sexualidade; planejamento familiar; preservativo; uso inconsistente; gestação; e direitos. 

A finalidade dessa seleção foi reunir todo o conteúdo de interesse para redação do 

material educativo, sendo categorizados nos seguintes grupos: conceito; justificativa; sinais e 

sintomas; diagnóstico; tratamento; benefícios; e prevenção em resposta às dificuldades 

identificadas nas entrevistas. A etapa posterior contemplou a estruturação do material no 

formato de cartilha com as informações consideradas essenciais e adequadas.  

Em todo o processo de construção da cartilha houve uma atenção voltada à adequação 

da linguagem. Este trabalho caracterizou-se pela identificação dos termos técnicos e sua 

transformação para a linguagem popular e simples, com o objetivo de facilitar a leitura e 

compreensão pelas PVHA. Segundo Doak, Doak e Root (1996), é essencial o cuidado com a 

adequação da linguagem nos trabalhos voltados à educação e à promoção da saúde.  

A literatura contém inúmeras referências relacionadas às técnicas para escrita eficaz de 

materiais educativos (ALDRIDGE, 2004; DOAK; DOAK; ROOT, 1996; HORNER et al., 

2000; MAYER; RUSHTON, 2002; PIGNONE et al., 2005; WEISS, 2003). E a principal 

estratégia para atender à necessidade dos leitores com pouca alfabetização (assim como o 

público-alvo deste estudo), é escrever em linguagem simples, familiar e com formato visual 

fácil (BASTABLE, 2010). 

Dessa forma, evitou-se o uso de abreviaturas e siglas, priorizando o uso de palavras de 

conhecimento popular, sobretudo as coloquiais. Os termos que julgaram-se estritamente 

necessários e insubstituíveis, ou de uso frequente ao tratamento das PVHA, tiveram 

esclarecidos os respectivos sentidos, às vezes mediante a utilização de exemplos, uma vez que 

palavras técnicas e termos médicos (jargão) devem ser evitados. No entanto, quando o uso 

faz-se necessário, devem ser definidos claramente usando parênteses, sendo apresentados 
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através de termos simples após palavras difíceis, por exemplo: bactéria (micróbio) 

(BASTABLE, 2010). 

Para garantir que a redação do material educativo tivesse uma linguagem simples e de 

fácil compreensão, foram realizadas várias leituras do conteúdo para identificação de termos 

técnicos e substituição por explicações mais simples, palavras comuns ou exemplos, além de 

incluir entre os juízes uma professora de língua portuguesa. 

Outro ponto considerado foi a inclusão de ilustrações fundamentais para tornar a 

leitura descontraída e de fácil compreensão (ECHER, 2005).  

 

5.1.2.1.1 Participantes das fotografias  

 

Para compor o material educativo foram realizadas, no primeiro ensaio, 819 fotos, 

envolvendo 26 voluntários incluindo jovens, adultos e idosos reunidos no campus da 

Universidade de São Paulo. Posteriormente, no segundo ensaio, com oito voluntários, foram 

fotografadas 285 imagens no Parque Curupira de Ribeirão Preto, local escolhido pela beleza e 

contato direto com a natureza. Já no terceiro ensaio, com a participação de sete voluntários, 

foram realizadas 66 fotografias dentro das dependências da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto e, no quarto ensaio, com cinco voluntários (entre eles dois profissionais do 

SAE Simioni) realizadas um total de 30 fotos. Ao todo, foram realizadas 1.200 fotografias, 

acrescentadas de 22 fotos de arquivos pessoais da autora, e duas da professora-pesquisadora. 

Ao final, para compor o material educativo, foram utilizadas 160 fotografias, distribuídas nos 

cinco volumes da coleção, de modo que cada volume teve média de 32 imagens.  

A atuação de fotógrafos profissionais foi essencial para construção de fotografias de 

alta qualidade, coloridas e em diferentes cenários, para estimular a leitura e tornar o material 

mais atrativo. A participação de um designer responsável pela diagramação e inserção das 

ilustrações no material, de acordo com o conteúdo, também foi fundamental para a sua 

elaboração.  

As imagens auxiliam a fixar o conhecimento, a esclarecer o texto e a tornar o material 

educativo mais atrativo (SOUSA, 2011). Foram utilizadas imagens que se aproximavam do 

contexto diário e das dificuldades que podem ser enfrentadas por quem vive com HIV/aids. 
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5.1.2.2 Elaboração e montagem do layout 

 

Além do cuidado com a linguagem, a elaboração textual, a disposição das imagens e a 

organização dos itens de cada página seguiram as etapas que direcionam a Aprendizagem 

Social Cognitiva, delineada por Bandura (1977). 

Serão apresentados, a seguir, as quatro etapas do modelo teórico da Aprendizagem 

Social Cognitiva e a forma como foram aplicadas na construção da cartilha, atendendo 

também os aspectos importantes para se redigir um material educativo, apontado por Doak, 

Doak e Root (1996). 

 

5.1.2.2.1 Primeira etapa 

 

Atenção – Observação do modelo: A ativação da atenção é a condição necessária para 

que a aprendizagem aconteça. Nesta fase, é necessário que o educador organize eventos 

externos de tal forma que desperte a atenção do educando e para tal, podem ser utilizadas 

histórias, analogias, informações importantes e demonstrações – além de considerar as 

características próprias do aprendiz (necessidades, autoestima, competência), uma vez que 

podem ser determinantes mais significativos na atenção. 

A fim de despertar a atenção para observação do modelo, o material educativo foi 

construído a partir das necessidades/dificuldades do público-alvo e elaborado com cores 

harmônicas. No início de cada tema, utilizaram-se fotografias como demonstração inicial do 

assunto abordado, acompanhadas por uma frase de incentivo, além de iniciar cada capítulo 

com uma informação importante ou questionamento sobre a temática, como exemplificado 

nas Figuras 4 e 5.  
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Figura 4: Conteúdo da cartilha segundo o processo de Aprendizagem de Bandura: “Atenção” 

– Alimentação saudável. Ribeirão Preto-SP, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  

Utilização de fotografia de 

frutas como demonstração 

do tema “Alimentação 

Saudável” acompanhado 

de uma frase de incentivo, 

coadunando com a 

primeira etapa do processo 

de Aprendizagem Social 

Cognitiva de Bandura. 
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Figura 5: Conteúdo da cartilha segundo o processo de Aprendizagem de Bandura: “Atenção” 

– Cuidando do corpo. Ribeirão Preto-SP, Brasil, 2017. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.2.2.2 Segunda Etapa  

 

Retenção – Processamento e retenção na memória: Etapa que envolve o 

armazenamento e a recuperação do que foi observado. A informação aprendida nesta fase 

entra na memória de longa duração e pode ser armazenada de uma forma permanente ao 

longo dos anos. No entanto, pode ocorrer o esquecimento das informações em virtude da 

passagem do tempo, sendo necessário relembrá-las. Para favorecer essa etapa, podem ser 

utilizados linguagem simples, símbolos e ilustrações que possam ser significativas e reforçar a 

mensagem do texto, além da apresentação das informações em blocos e em nível crescente de 

Utilização de uma informação 

importante no início do tema 

“Alimentação Saudável” em 

corroboração à primeira etapa 

do processo de Aprendizagem 

Social Cognitiva de Bandura 
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complexidade (quando houver), bem como a retomada de informações importantes no final de 

cada ponto estratégico. 

A fim de viabilizar a segunda etapa do processo de Aprendizagem Social Cognitiva, 

buscou-se atender tais estratégias desde a construção de um material com tamanho próximo 

do formato A4 (o que permitiu melhor disposição e organização do conteúdo e das 

ilustrações), bem como o fácil manuseio pelo aprendiz. Preocupou-se ainda em facilitar a 

leitura, priorizando uma linguagem simples com reforço do conteúdo ao fim de cada 

esclarecimento considerado importante. 

As fontes utilizadas para as capas dos manuais foram Just The Way You Are, que se 

assemelha ao Times New Roman, tamanho 78pt e 30pt no título da coleção e abaixo do slogan 

da cartilha, uma fonte no tamanho 20pt. Para os nomes das autoras e na identificação do 

volume, foi utilizada fonte Tw Cen MT, 14pt e para o nome do volume, tamanho 20 pt. Para 

local e edição, utilizaram-se tamanho 20pt e 14pt, respectivamente, como exemplificado na 

Figura 6. 

 

Figura 6: Modelo da capa da cartilha segundo fonte e tamanho utilizados. Ribeirão Preto-SP, 

Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na parte interna, utilizou-se a fonte Just The Way You Are variando apenas o tamanho. 

Nos títulos do volume, utilizou-se o tamanho 40pt e no subtítulo, 24pt. Para identificação de 

imagens ilustrativas foi usada fonte de 6pt. No conteúdo, utilizou-se fonte Tw Cent MT, 

tamanho 14pt, aproximando-se da fonte Times New Roman da Microsoft Word, conforme 

Figura 7. 

 

Figura 7: Modelo do miolo da cartilha segundo fonte e tamanho utilizados. Ribeirão Preto-

SP, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Além do cuidado com a linguagem, as informações foram organizadas em blocos para 

reforçar a lembrança e, quando possível, limitaram-se ao número de sete (o número de itens 

por lista), não excedendo quando necessário o limite de dez itens por lista. As informações 
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mais importantes foram apresentadas em primeiro lugar, priorizando o que precisa ser de 

conhecimento do leitor. Dessa forma, foram utilizados organizadores prévios (tópico principal 

ou cabeçalho) e subtítulos no decorrer da apresentação do conteúdo. Estes dão pistas ao leitor 

sobre o que vai ser apresentado e ajudam concentrar sua atenção na mensagem (BASTABLE, 

2010). 

No decorrer da apresentação do conteúdo, utilizaram-se, ainda, caixas-síntese de 

instruções nas cores do semáforo (amarelo, verde e vermelho), apresentando as ideias numa 

sequência lógica. Essa forma de organização teve por objetivo facilitar a rememoração do 

conteúdo, destacando algumas informações já antes apresentadas, no sentido de chamar a 

ATENÇÃO do leitor para uma informação importante na caixa amarela; uma informação para 

PARAR e REFLETIR, na caixa vermelha; e uma informação para SEGUIR na caixa verde, 

como exemplificado nas Figuras 8 e 9 abaixo: 

 

Figura 8: Legenda das informações em bloco apresentadas na cartilha de acordo com a 

segunda etapa do processo de Aprendizagem Social de Bandura: “Retenção”. Ribeirão-SP, 

Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No sentido de completar a informação escrita, foram incluídas fotografias em todo o 

material como forma de ilustrar os temas. As ilustrações têm o objetivo de tornar a leitura do 

material educativo descontraída e de fácil compreensão (ECHER, 2005). 
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Figura 9: Conteúdo da cartilha de acordo com a segunda etapa do processo de Aprendizagem 

Social de Bandura: “Retenção”. Ribeirão-SP, Brasil, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.2.2.3 Terceira Etapa  

 

Reprodução – A memória guia o desempenho das ações modelo: O aprendiz copia o 

comportamento observado. Nesta etapa, as recomendações e incentivo às ações modelos 

podem ser utilizados como forma de viabilizá-la.  

A fim de corroborar com esta etapa, foram inseridas as recomendações de 

comportamentos desejáveis e o que é preciso fazer para conseguir desempenhar tais ações, 

como exemplificado na Figura 10. 

 

 

 

 

Utilização de fotografias 

ilustrando o tema “exercício 

físico” e apresentação do 

conteúdo priorizando uma 

linguagem simples em 

corroboração à segunda etapa 

do processo de Aprendizagem 

Social Cognitiva de Bandura. 

 

 

Apresentação de  informações 

que merecem destaque em 

blocos coloridos, baseados 

nas cores do semáforo com 

utilização das mãos 

sinalizadoras para retomada 

de informações importantes 

após explicação, em 

consonância com a segunda 

etapa do processo de 

Aprendizagem Social 

Cognitiva de Bandura. 
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Figura 10: Conteúdo da cartilha segundo a terceira etapa do processo de Aprendizagem 

Social de Bandura: “Reprodução”. Ribeirão-SP, Brasil, 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.2.2.4 Quarta etapa 

 

Motivação – Influenciada pelo reforço vicário e pela punição. Esta etapa determina se 

o aprendiz está motivado a desempenhar certo tipo de comportamento. O reforço e a punição 

pelo comportamento de um modelo, a situação de aprendizagem e a adequação das situações 

subsequentes nas quais o comportamento será adotado afetam, em conjunto, o desempenho do 

aprendiz. 

Como motivação para repetir um comportamento, o conteúdo da cartilha foi 

organizado, tendo claros os benefícios de cada ação, no intuito de servirem aos aprendizes 

como recompensa/incentivo para adoção de hábitos saudáveis. Importante destacar que os 

prejuízos, embora tenham sido apresentados como penalizações de um comportamento 

inadequado, buscou-se destacar no material, como um todo, os benefícios de cada 

comportamento saudável. 

 

Apresentação das recomendações 

de comportamento,  acompanhadas 

por fotografia ilustrando o tema 

sono” e abaixo orientações para 

conseguirem desempenhar as 

ações, retomando o assunto 

trabalhado, em corroboração a 

terceira a etapa do processo de 

Aprendizagem Social Cognitiva de 

Bandura. 
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Além disso, foram inseridos dois depoimentos de pessoas que vivem com HIV/aids 

como reforços vicários, podendo ter um efeito importante no aumento das crenças de 

autoeficácia, como exemplificado na Figuras 11 e 12 abaixo. 

 

Figura 11: Conteúdo da cartilha segundo a quarta etapa do processo de Aprendizagem Social 

de Bandura: “Motivação”. Ribeirão-SP, Brasil, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dos benefícios 

da “alimentação saudável” 

como recompensa/estímulo 

a adoção de comportamento 

sugerido, em corroboração a 

quarta etapa do processo de 

Aprendizagem Social 

Cognitiva de Bandura. 
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Figura 12: Conteúdo da cartilha segundo a quarta etapa do processo de Aprendizagem Social 

de Bandura: “Motivação”. Ribeirão-SP, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As fotografias que ilustraram a cartilha foram realizadas por três fotógrafos 

profissionais e pela própria autora, que cedeu algumas imagens de arquivo pessoal por ela 

mesma fotografada. A diagramação do conteúdo foi realizada por um designer profissional da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-SP. A pesquisadora apresentou as ideias construídas 

para este profissional no programa Microsoft Word, versão 2010, com a montagem e 
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disposição dos textos e descrição de como deveriam ser as imagens. A partir das explicações 

da pesquisadora o material foi construído e as modificações necessárias foram solicitadas ao 

profissional.  

Para diagramação de todo material, o designer utilizou o programa Corel Draw X7. 

Algumas fotografias sofreram pequenos ajustes como tratamento de cor, brilho e recortes para 

aproximação da imagem ou ainda composição de duas imagens para formação de uma. O 

processo de trabalho das imagens que compuseram a cartilha encontra-se exemplificado nas 

Figuras 13 e 14. 

 

Figura 13: Processo de trabalho das imagens que integram a cartilha - Tratamento. Ribeirão-

SP, Brasil, 2017. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem inicial Imagem concluída após recorte 

e tratamento de brilho 
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Figura 14: Processo de trabalho das imagens que integram a cartilha - Composição. Ribeirão-

SP, Brasil, 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.1.2.3 Validação da cartilha por especialistas 

 

Participaram nesta etapa 22 juízes para o processo de validação de conteúdo da 

cartilha, entre eles multiprofissionais com formação acadêmica em enfermagem, medicina, 

nutrição, psicologia, serviço social, educação física e em língua portuguesa. Especialistas com 

experiência na assistência e/ou pesquisa e/ou docência na temática.  Com relação à ocupação, 

14 (63,6%) juízes eram docentes e pesquisadores.  Dos 22 juízes, 9 (40,9%) exerciam de 

forma exclusiva suas atividades em instituição de ensino superior, 7  (31,8%) em serviços 

secundários, e 6 (27, 2%) possuíam  acúmulo de mais de um vinculo empregatício. 

Imagens fotográficas iniciais 
Imagem fotográfica final após 

composição 
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O tempo de atuação em pesquisa foi encontrado em oito (36,4%) juízes, destes dois 

possuíam até cinco anos de experiência, dois até dez anos e seis mais de dez anos. A 

experiência assistencial em infectologia foi encontrada em 15 (68,2) juízes, destes, seis 

possuíam até cinco anos de experiência, dois até dez anos e sete mais de dez anos.  

O perfil profissional indicou os 22 juízes que participaram do processo de validação de 

conteúdo da cartilha sendo dois livres docentes; um pós-doutor; oito doutores; três mestres; e 

oito especialistas. Com relação à ocupação atual, 14 (63,6%) juízes eram docentes e 

pesquisadores. Dos 22 juízes, nove (40,9%) exerciam de forma exclusiva suas atividades em 

instituição de ensino; sete em serviços secundários e seis (27,3%) possuíam acúmulo de mais 

de um vínculo empregatício. 

Do total, oito (36,4%) juízes possuíam tempo de atuação em pesquisa: dois possuíam 

até cinco anos de experiência; dois até dez anos e seis mais de dez anos. A experiência 

assistencial com HIV/aids foi encontrada em 15 (68,2%) juízes. Destes, seis possuíam até 

cinco anos de experiência; dois até dez anos e sete mais de dez anos.  

O exercício da docência em HIV/aids foi encontrado em nove juízes, de forma que: 

dois possuíam até cinco anos de experiência; quatro possuíam até dez anos e três, mais de dez 

anos. Observou-se que 17 (77,3%) juízes participaram como ouvinte e dez ministraram 

capacitações em HIV/aids e outras IST. Quanto à experiência na elaboração de material 

educativo, 13 (59,1%) juízes apresentavam tal experiência.  

A Tabela 2 mostra a distribuição dos juízes segundo o perfil profissional com relação 

aos quesitos tempo de formação, tempo de assistência às PVHA e tempo de experiência em 

atividades de ensino. 

 

Tabela 2: Distribuição dos juízes segundo o tempo de experiência em pesquisa, docência e 

assistência a PVHA. 

Variáveis N Média Mediana Mín Máx 
Desvio 

padrão 

 
Pesquisa 

 
8 12,37 8,5 1 32 10,59 

 
Docência 

 
9 9,56 6 1 20 7,21 

 
Assistência 

 
15 12,09 10 1 28 9,44 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A avaliação da cartilha pelos juízes ocorreu a partir de 30 itens do instrumento 

elaborado para validação. As opções “concordo” ou “concordo totalmente” foram marcadas: 

por 100% dos juízes em 17 itens; por 95% dos juízes em onze itens; e por 95% dos juízes em 

dois itens. Desse modo, calculou-se o I-CVI de cada item, com média de 0,97, conforme 

apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Concordância dos juízes aos itens da cartilha. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2017. 

1. Exatidão científica D* CP** C*** 
CT 

**** 

I-

CVI 

1.1- Os conteúdos abordados estão de acordo 

com o conhecimento teórico e é atual. 
0 1 4 17 0,95 

1.2 - As orientações apresentadas são 

necessárias e foram abordadas corretamente. 
0 1 9 12 0,95 

1.3 - Os termos técnicos estão adequadamente 

definidos. 
0 2 7 13 0,90 

IVC**- Total     0,93 

2. Conteúdo      

2.1 - O propósito do conteúdo está evidente. 

Adequadamente definido. 
0 0 3 19 1 

2.2 - O conteúdo é apropriado ao público-alvo. 0 1 5 16 0,95 

2.3 - O conteúdo é relevante e atende possíveis 

necessidades do público-alvo. 
0 1 4 17 0,95 

2.4 - O conteúdo é satisfatório quanto ao 

comportamento desejado. 
0 0 7 15 1 

2.5 - O conteúdo fica compreendido. 0 0 4 18 1 

2.6 - Existe lógica na sequência do texto. 0 0 7 15 1 

2.7 - O conteúdo trabalha os pontos principais. 0 1 4 17 0,95 

2.8 - Os trechos em destaque realmente 

merecem ser destacados. 
0 0 7 15 1 

IVC**- Total     0,98 

3. Linguagem      

3.1 - Nível de leitura é adequado ao público-

alvo. 
0 1 8 13 0,95 

3.2 - A redação é compreensível e conveniente 

ao público-alvo. 
0 1 7 14 0,95 

3.3 - Usa escrita na voz ativa, usando o tempo 

presente e os pronomes “você” e “seu” para 

envolver o leitor. 

0 1 6 15 0,95 

3.4 - Os conceitos são abordados de forma clara 

e objetiva. 
0 0 7 15 1 

3.5 - Usa vocabulário com palavras comuns no 

texto. 
0 0 6 16 1 

3.6 - Termos novos ou difíceis para o público-

alvo são definidos com clareza. 
0 0 8 14 1 
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3.7 - O aprendizado é facilitado por tópicos, 

perguntas e respostas. 
0 1 4 17 0.95 

3.8 - A formulação das frases é atrativa e não 

cansativa. 
0 1 8 13 0,95 

 

3.9 - O contexto vem antes de novas 

informações. 
0 0 5 17 1 

IVC**- Total     0,97 

4. Ilustrações      

4.1 - As figuras e tabelas ajudam a entender o 

conteúdo. 
0 1 6 15 0,95 

4.2 - As imagens são compreensíveis e são 

suficientes para abordar o conteúdo. 
0 2 5 15 0,90 

4.3 - As legendas ajudam a compreender as 

figuras e tabelas. 
0 0 6 16 1 

IVC**- Total     0,95 

5. Layout      

5.1 - O tamanho e fonte favorece a leitura 0 0 4 18 1 

5.2 - O material é atrativo e bem organizado 0 0 1 21 1 

IVC**- Total     1 

6. Estimulação/Motivação do aprendizado      

6.1 - O leitor é incentivado a prosseguir a 

leitura pelo conteúdo. 
0 0 6 16 1 

6.2 - As orientações são específicas e dão 

exemplos. 
0 0 8 14 1 

6.3 - A cartilha é esclarecedora 0 0 1 21 1 

6.4 - A cartilha trabalha motivação e 

autoeficácia 
0 0 3 19 1 

IVC**- Total     1 

7. Cultura       

7.1 - A cartilha atende os vários perfis do 

público-alvo 
0 0 2 20 1 

IVC**- Total     1 

Média     0,97 

C* = concordo; CP** = concordo parcialmente; C*** = concordo; CT**** = concordo totalmente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à adequação do material educativo, a média do I-CVI de concordância entre os 

juízes foi de 0,95: sendo S-CVI de 1 para o domínio exatidão científica e S-CVI de 0,98 para 

o domínio conteúdo. Da mesma forma, a média do I-CVI quanto à aparência foi de 0,98: S-

CVI de 0,97 para o domínio linguagem; S-CVI de 0,95 para o domínio ilustrações; S-CVI de 

1 para os domínios layout e estimulação/motivação; e S-CVI de 0,97 para o domínio cultura. 

A proporção de relevância (S-CVI/AVE) dos 30 itens do instrumento foi de 100% entre 

15 juízes e apenas para um o S-CVI/AVE foi de 0,73. Obteve-se S-CVI de 0,97 e o I-CVI de 

cada item avaliado, separadamente, foi maior que 0,80. 
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O S-CVI/AVE foi calculado para cada juiz e, a partir de suas médias, foi calculado o S-

CVI, conforme apresentado no Quadro 4.  

 

Quadro 4: Proporção de concordância dos juízes aos itens da cartilha. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2017. 

Juiz D* CP** C*** 
CT 

**** 

S-CVI/ 

AVE 

1 0 1 9 20 0,96 

2 0 0 1 29 1 

3 0 0 3 27 1 

4 0 0 4 26 1 

5 0 0 11 19 1 

6 0 0 14 16 1 

7 0 1 3 26 0,96 

8 0 1 3 26 0,96 

9 0 0 3 27 1 

10 0 0 0 30 1 

11 0 0 5 25 1 

12 0 0 23 7 1 

13 0 2 20 8 0,93 

14 0 0 0 30 1 

15 0 1 2 27 0,96 

16 0 8 16 6 0,73 

17 0 0 3 27 1 

18 0 0 4 26 1 

19 0 0 2 28 1 

20 0 0 10 20 1 

21 0 0 0 30 1 

22 0 1 14 15 0,96 

S-CVI     0,97 

C* = concordo; CP** = concordo parcialmente; C*** = concordo; CT**** = concordo 

totalmente. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na validação da cartilha houve concordância dos juízes em 100% sobre o conteúdo 

“ficar compreendido” e de 95% sobre o conteúdo “ser relevante” e atender possíveis 

necessidades do público-alvo, o que torna o material educativo aplicável. Esta concordância 

dos juízes sobre a aplicabilidade do material é observada em outros estudos de validação de 

cartilha educativa (CORDEIRO, et al., 2017; NETO et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2014).  

O critério de compreensão e de relevância e aplicabilidade do material educativo são 

de suma importância, uma vez que não basta o material educativo apresentar conteúdo válido 

e compreensível. Se não for aplicável, torna-se necessário, portanto, repensar de forma crítica 

todo material. 

Os juízes demonstraram avaliação positiva da cartilha e indicaram o material como um 

excelente recurso para as PVHA consultarem dentro e fora do ambiente de saúde. Outrossim, 

a coleção foi considerada um complemento nas orientações práticas pelos profissionais de 

saúde acerca da temática, principalmente pelo estilo com que foi adicionado o conteúdo e na 

sequência organizado: uma vez exposto de forma conversacional, organizado no formato de 

pergunta e reposta, o público-alvo, ao ler o material, pode então sentir-se mais motivado em 

seguir as orientações propostas.  

Alguns comentários dos juízes durante o processo de validação estão descritos a 

seguir:  

 
“A cartilha apresenta adequado esclarecimento e orientação” (J19).  

 

“Um material muito rico em informações para o dia a dia” (J16).  

 

“Tem uma linguagem muito simples e isso torna o material mais compreensível” (J10).  

 

“Os termos difíceis e que pudessem causar alguma dúvida apresentam explicação e isso ajuda numa 

maior aproximação do paciente com termos comuns ao tratamento, além de colaborar com o aumento 

de vocabulário” (J06).  

 

“É organizada e trabalha muito bem os temas” (J12).  

 

“Apresenta ilustrações que motivam a leitura” (J02).  

 

“Está adequada ao público-alvo e ao objetivo de fornecer recomendações para saúde e qualidade de 

vida” (J14).  

 

“As recomendações estão bem genéricas e adequadas para indivíduos” (J20).  

 

“Mesmo o paciente que não sabe ler consegue compreender sobre o que se trata” (J10).  

 

“Todo o conteúdo é fundamental para a pessoa vivendo com HIV/aids; muitas vezes o paciente não 

tem com quem conversar sobre sua condição e a cartilha é muito minuciosa” (J 02 ).  
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“O conteúdo é extremamente pertinente e aborda diversos aspectos a serem observados para que a 

pessoa que vive com HIV/aids alcance qualidade de vida” (J09).  

 

“Embora a cartilha seja grande, ela aborda muito conteúdo de interesse das PVHA e deixa claro que 

ele pode usar como consulta em qualquer momento” (J09)  

“Muito interessante o material, responde dúvidas que o público-alvo é que apresentou e isso já é 

muito motivador para o paciente que vai ler” (J05). 

 

“Gostei muito dos depoimentos de pacientes, servem de exemplo e incentivo para quem está numa 

situação parecida” (J08).  

 

“As caixas coloridas direcionam as ações que se espera dos pacientes, é ideal” (J14).  

 

“O tamanho das letras e disposição textual chamam a atenção, sem dificultar a leitura” (J03).  

 

“A cartilha está bem clara e objetiva, atendendo a leitura de qualquer cidadão” (J22).  

 

“A cartilha é adequada ao público com o nível de leitura fácil, voltado para 5º ano do ensino 

fundamental” (J04).  

 

“Está adequado ao público-alvo, mas precisa de alguns ajustes para ficar melhor” (J16).  

 

“As comparações do prato ideal e o prato típico do brasileiro reforçam a mensagem sobre o que é 

recomendado ajudando na compreensão do conteúdo escrito” (J05).  

 
“Apesar de rico e muito importante, este material, direcionado ao paciente, discordo que deve ser 

instrumento apenas para o paciente, sugiro ser utilizado também pelos profissionais no serviço” 

(J09).  
 
“É um material que deveria ser utilizado na capacitação e reciclagem das equipes multiprofissionais” 

(J18).  

 

A concordância entre os juízes quanto à adequação e pertinência da cartilha 

apresentou, no teste binomial aplicado, o valor de p significativo (p<0,05) para as todas as 

respostas. Com exceção dos juízes 13 e 16 que assinalaram com maior frequência a opção 

“concordo parcialmente”. O intervalo de confiança foi 0,8 a 1,0, com 95% de confiança 

(Tabela 3). 
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Tabela 3: Avaliação de concordância entre juízes quanto à adequação da cartilha. 

Juízes Estimativa p-valor* LI95%** 

 

LS95%** 

 

1 0,96 0,04 0,85 1,00 

2 1,00 0,01 0,90 1,00 

3 1,00 0,01 0,90 1,00 

4 1,00 0,01 0,90 1,00 

5 1,00 0,01 0,90 1,00 

6 1,00 0,01 0,90 1,00 

7 0,96 0,04 0,85 1,00 

8 0,96 0,04 0,85 1,00 

9 1,00 0,01 0,90 1,00 

10 1,00 0,01 0,90 1,00 

11 1,00 0,01 0,90 1,00 

12 1,00 0,01 0,90 1,00 

13 0,93 0,15 0,80 1,00 

14 1,00 0,01 0,90 1,00 

15 0,96 0,04 0,85 1,00 

16 0,73 0,97 0,57 1,00 

17 1,00 0,01 0,90 1,00 

18 1,00 0,01 0,90 1,00 

19 1,00 0,01 0,90 1,00 

20 1,00 0,01 0,90 1,00 

21 1,00 0,01 0,90 1,00 

22 0,96 0,04 0,85 1,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

*Teste Binomial P-value - Valor de significância maior que 0,05; 

** Intervalo de Confiança de 95% para os parâmetros. 

 

A conclusão do processo de validação permitiu a evidência de que a cartilha educativa 

constitui-se em um material educativo de conteúdo pertinente e válido quanto ao público e 

objetivo que se deseja alcançar: promoção de saúde e qualidade de vida de PVHA. Além 

disso, apresenta uma aparência atrativa e motivadora para leitura, com excelentes IVCs 

individuais em cada domínio.  

É preciso destacar que, apesar do resultado do IVC-Total de todos os domínios 

apresentarem-se acima de 0,8, os juízes sugeriram algumas mudanças e optou-se por incluir 

todas as sugestões dos juízes na cartilha, de modo a chegar numa versão final mais completa. 

Na avaliação de concordância entre os juízes, a cartilha foi aprovada com a estatística 

AC1 atingindo o valor de 0,50: score dentro do intervalo de 0,41<K<0,61, interpretado, 

portanto como nível de concordância moderada.  

As sugestões dos juízes referentes às modificações para o material educativo 
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contemplaram os domínios de conteúdo, linguagem, ilustrações e layout. A análise qualitativa 

das sugestões encontra-se resumida no Quadro 5. 

 

 

Quadro 5: Sugestões dos juízes para modificações na cartilha. Ribeirão Preto - SP, Brasil, 

2017. 

Vol.* Domínio Tema Item da cartilha 

 

Sugestão 

 

1 Conteúdo 
Alimentação 

Saudável 

Benefícios da 

Alimentação 

Saudável 

Reescrever a 

recomendação sobre 

alimentos gordurosos e 

doces, deixando claro que 

alimentos gordurosos 

prejudicam nossa saúde e 

que comer frutas, legumes 

e verduras, de maneira 

regular e em quantidades 

apropriadas, protege nosso 

corpo de várias doenças, 

pois, da forma que se 

encontra escrita, pode dar 

o entendimento contrário. 

1 Linguagem 
Exercício 

Físico 

Exercícios Físicos 

mais indicados 

Substituir termo “exercício 

de resistência” por 

“exercício de força” para 

facilitar compreensão. 

1 Conteúdo 
Exercício 

Físico 

Duração do 

exercício Físico 

Acrescentar o tempo 

mínimo e o máximo da 

realização de exercício 

físico, lembrando que o 

exercício intenso e 

prolongado não é 

recomendado.  

1 Conteúdo 
Exercício 

Físico 

Duração do 

exercício Físico 

Salientar que os exercícios 

leves e seus efeitos sobre o 

condicionamento aeróbio 

podem apresentar 

resultados menos 

expressivos, pois oferecem 

uma menor contribuição 

sobre o aprimoramento 

cardiorrespiratório e no 

controle da lipodistrofia. 

2 Linguagem Saúde Mental 
Cuidados com a 

aparência 

Definir o termo 

autoestima, pois facilita 

para o leitor a 

compreensão. 



159 

 

2 Conteúdo Saúde Mental 
Cuidados com a 

saúde mental 

Introduzir um parágrafo 

criticando o preconceito e 

estigma. 

2 Conteúdo Saúde Mental 
Cuidado com a 

saúde mental 

Deixar claro que a 

autoestima pode ajudar, 

mas não está restrita ao 

cuidado com a aparência 

física. 

2 Conteúdo Saúde Mental Meditação 
Trazer um exemplo de 

exercício de meditação. 

2 Conteúdo Saúde Mental Lazer 

Dar mais exemplos de 

lazer acessível à classe 

social baixa. 

2 Ilustração Saúde Mental Lazer 

Acrescentar fotografias de 

atividades de lazer como 

recurso para motivar o 

leitor a seguir as 

orientações propostas. 

3 Linguagem Tratamento 
Adesão ao 

tratamento 

Substituir o termo 

remédios ou medicação 

por medicamentos ou 

antirretrovirais. 

3 Ilustração Tratamento Onde buscar apoio 

Acrescentar fotografia do 

paciente com o 

profissional, ilustrando o 

trabalho do profissional de 

saúde no processo de 

adesão. 

3 Conteúdo Enfrentamento 
Conversando com 

um psicólogo 

Acrescentar que ter um 

espaço seguro e só seu 

ajudará no esclarecimento 

de conflitos pessoais e no 

autoconhecimento. 

4 Conteúdo Sexualidade Preservativo 

Mudança da ordem do 

texto. Apresentar os 

“cuidados que deve ter 

com o preservativo” 

depois do tópico que 

explica sobre os 

preservativos. 

4 Conteúdo Sexualidade Preservativo 

Enfatizar o uso do 

preservativo e destacar que 

a prevenção é para todos e 

em qualquer idade. 

4 Conteúdo Sexualidade 

Depois do HIV 

como fica minha 

sexualidade 

Acrescentar que hoje se 

pode ter uma maior 

qualidade de vida e que ela 

inclui também uma maior 

saúde sexual. 
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4 Conteúdo Sexualidade 

Como tornar a 

prevenção mais 

fácil 

Acrescentar que o diálogo 

entre o casal é saudável e 

pode tornar a prevenção 

mais fácil, pois 

sexualidade é também 

troca de afeto e como 

vivemos nossas relações - 

de qualquer tipo.  

4 Conteúdo Sexualidade 

Como diminuir os 

riscos de 

transmissão 

Enfatizar a importância de 

não ter vergonha de 

perguntar, acrescentando 

que ter dúvidas é algo 

natural. 

4 Conteúdo Sexualidade 
Cuidados com os 

preservativos 

Enfatizar o pensamento do 

uso do preservativo como 

brincadeiras na hora da 

transa e até mesmo uma 

forma de explorar o corpo 

do outro. 

4 Conteúdo Sexualidade 
Cuidados com os 

preservativos 

Reforçar a possibilidade 

do uso de lubrificante à 

base de água, se considerar 

que aquele presente no 

preservativo não seja 

suficiente para facilitar a 

penetração. 

4 Ilustração Sexualidade 
Cuidados com os 

preservativos 

Acrescentar fotografia de 

lubrificante junto aos 

preservativos para 

ilustração 

4 Ilustração Sexualidade 
Cuidados com os 

preservativos 

Acrescentar fotografia dos 

preservativos fora da 

embalagem para facilitar 

identificação. 

4 Ilustração Sexualidade 
Cuidados com os 

preservativos 

Acrescentar fotografia de 

casal de idosos e casal de 

meninas homoafetivas. 

4 Conteúdo Sexualidade 
Quando usar o 

preservativo 

Acrescentar que os 

lubrificantes também são 

distribuídos gratuitamente 

pelo SUS, assim como os 

preservativos. 

4 Linguagem Sexualidade 
Quando usar o 

preservativo 

Definir hierarquização de 

riscos. 

5 Conteúdo Meus direitos 
Aconselhamento 

reprodutivo 

Esclarecer o que é 

aconselhamento reprodutivo 

e citar que é preciso o 

acompanhamento para 

cuidar tanto de si mesmo, 

quanto da possível criança. 
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Todos Linguagem Todos Todo o conteúdo 

Substituir termos 

“parceria” e “seu 

parceiro(a)” por 

“parceiro”; “seu 

parceiro/sua parceira”; 

“meu parceiro/minha 

parceira”; pois fica mais 

fácil a leitura e 

compreensão. 

Todos Layout Todos Todo o conteúdo 

Retirar, na versão final, as 

citações ao longo do texto, 

pois para o leitor o texto 

fica mais limpo e mais 

fácil de ler. 

Todos Conteúdo Todos Todo o conteúdo 

Revisão da formatação e 

correção gramatical com 

revisão.  

Todos Layout Todos Todo o conteúdo 

Divisão do material 

educativo em partes para 

melhorar manuseio, leitura 

e transporte. 
Vol.* = Volume 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria das sugestões de modificações contemplaram o acréscimo de informações 

importantes ao conteúdo, bem como reformulação de frases, esclarecimentos e substituições 

de termos considerados confusos, inapropriados ou de difícil compreensão.  

Todas as sugestões feitas pelos juízes foram avaliadas e acatadas, uma vez necessárias 

para tornar o material mais compreensível e viável ao público-alvo.  Considerou-se 

extremamente importante que houvesse uma preocupação com a linguagem e a forma como 

seriam abordados os assuntos visando a atender as dificuldades do público-alvo. A utilização 

da linguagem deve ser coerente com a mensagem do instrumento destinado ao público-alvo, 

ser de fácil leitura e entendimento (OLIVEIRA, LOPES, FERNANDES, 2014).  

Diante do exposto, acataram-se as sugestões acerca de substituição e explicação de 

termos. O acréscimo de informações relevantes demonstra o interesse dos profissionais, 

principalmente os que trabalham na área, em utilizar a tecnologia impressa, sendo necessárias 

na tentativa de evitar que as informações por eles fornecidas sejam diferentes e conflitantes 

(CORDEIRO et al., 2017; SOUZA; MORAIS; OLIVEIRA, 2015). 
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5.2 Versão final do material educativo 

 

Ao final, o material educativo foi dividido e organizado em uma coleção de cartilhas 

composta por cinco volumes, conforme exemplificado na Figura 15.  

 

Figura 15: Volumes da cartilha. Ribeirão Preto-SP, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Inicialmente, o projeto consistia em apenas uma cartilha que abordaria os temas 

levantados segundo as necessidades do público-alvo. Dada a grande quantidade de temas 

suscitados, reuni-los em um único material ficaria denso. Dessa forma, optou-se por organizar 

todo o conteúdo de forma mais didática. Nos volumes, foram abordados ao todo oito temas 

diferentes e a média de cada volume foi de 42 páginas, conforme exemplificado no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Volumes e temas abordados na coleção de cartilhas Vivendo Posithivamente. 

Ribeirão Preto-SP, Brasil, 2017. 

VOLUMES DA COLEÇÃO TEMAS ABORDADOS 
Nº DE 

PÁGINAS 

Volume 1 – Cuidando do corpo Alimentação e Exercício Físico 48 + capa 

Volume 2 – Cuidando do corpo e da 

mente 
Saúde Mental  48 + capa 

Volume 3 – Seguindo em frente Tratamento e Enfrentamento 40 + capa 

Volume 4 – Buscando novos 

horizontes 
Sexualidade positiva 44 + capa 

Volume 5 – Abraçando meus direitos 
Desejo de ter filhos e meus 

direitos 
32 + capa 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A versão final da cartilha foi impressa com cor 4x4, capa em papel couchê com brilho 

170g e o miolo em papel couchê sem brilho, 115g. Os volumes foram afixados com grampo, 

no tamanho A4 fechado 27,2 cm. Compostos por capa, ficha catalográfica e técnica, folha de 

rosto, sumário, apresentação, introdução ao tema-chave com dedicatória, prefácio, 

agradecimentos, referências consultadas, anotações e contracapa, conforme exemplificado na 

Figura 16. 

 

Figura 16: Componentes da cartilha comuns em todos os volumes. Ribeirão-SP, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O material educativo foi cadastrado na Biblioteca Nacional e recebeu um ISBN para o 

nome da coleção, bem como para cada volume que a compõe. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi elaborado em duas etapas. A primeira consistiu no planejamento do 

processo de construção da cartilha, tendo como ponto de partida a identificação das 

necessidades e demandas do público-alvo, no caso, as PVHA, tendo sido muito construtivo e 

recomendado para a elaboração de outros materiais educativos. 

A segunda etapa contemplou a redação e elaboração do material educativo, 

oportunidade que exigiu grande atenção, cuidado e criatividade para escolha das cores, 

disposição das imagens e conteúdo no material. Para tanto, foram imprescindíveis as 

recomendações encontradas na literatura que subsidiam a elaboração de materiais educativos. 

A construção desse material teve como referencial teórico a Teoria Social Cognitiva 

de Bandura (1998), com a Alfabetização em Saúde, e seguiu os passos metodológicos de 

Doak, Doak e Root (1996). O conteúdo dos temas teve como base artigos científicos e 

manuais do ministério da Saúde. Optou-se por adotar guidelines disponíveis recomendados 

para a população adulta vivendo com o HIV/aids.  

Os resultados permitiram a elaboração de uma cartilha educativa sobre saúde e 

qualidade de vida de PVHA, dividida em cinco volumes, e que versou sobre os seguintes 

temas: Cuidando do Corpo; Cuidando do Corpo e da Mente, Seguindo em Frente; Buscando 

Novos Horizontes; e Abraçando os meus Direitos. Nos volumes, foram abordados ao todo 

oito temas diferentes e a média de cada volume foi de 42 páginas.  

A cartilha foi submetida ao processo de validação de conteúdo por um comitê de 

juízes, utilizando um instrumento com 30 itens, que versou sobre a exatidão científica, 

adequação do conteúdo, linguagem, ilustração, layout, motivação e cultura. Todos os itens 

alcançaram o índice de validação de conteúdo acima de 0,90. As sugestões de modificações 

dos juízes foram acatadas e, dessa maneira, a cartilha pode-se constituir em um recurso para 

educação em saúde de adultos que vivem com HIV/aids. Nesta fase, participaram 22 juízes, 

especialistas, multiprofissionais (enfermeiras, médicos, nutricionista, psicóloga, assistente 

social, educador físico e professora de língua portuguesa), com experiência na assistência e/ou 

pesquisa e/ou docência na temática.   

Na sequência, foi elaborado o layout da cartilha com auxílio de profissionais da área, 

bem como selecionadas as ilustrações por meio de fotografias que visaram a capturar imagens 

atrativas e adequadas ao público-alvo e que remetessem aos temas definidos no intuito de 

motivar a leitura.  
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A versão final da cartilha foi impressa com cor 4x4, capa em papel couchê com brilho 

170g e o miolo em papel couchê sem brilho, 115g. Os volumes foram afixados com grampo, 

no tamanho A4 fechado 27,2 cm. Compostos por capa, ficha catalográfica e técnica, folha de 

rosto, sumário, apresentação, introdução ao tema-chave com dedicatória, prefácio, 

agradecimentos, referências consultadas, anotações e contracapa.  

Acredita-se, por meio desta tecnologia, ser possível fornecer informações de saúde de 

uma forma significativa para garantir o empoderamento das PVHA, fortalecendo sua 

autonomia e responsabilidade frente ao progresso do tratamento, para que possam 

compreender a sua saúde e tomar decisões informadas no alcance de melhor qualidade de 

vida, além de melhorar a prática educativa do enfermeiro e equipe multidisciplinar. 

Nesse sentido, importante destacar que o enfermeiro desempenha papel importante no 

desenvolvimento de materiais educativos que possam contribuir no desenvolvimento de 

intervenções educativas junto às pessoas vivendo com o HIV/aids.  

A tradução da linguagem técnica e científica para uma linguagem acessível à 

população, particularmente às que tem menor alfabetização em saúde, é um desafio. O 

desenvolvimento de material educativo a partir das necessidades educacionais e com a 

participação da população-alvo foi uma estratégia fundamental e inovadora neste estudo. 

Espera-se que esta tecnologia possa favorecer a comunicação e acesso às informações entre 

PVHA e a equipe de saúde.   

Por fim, com vistas a analisar a contribuição que a cartilha educativa pode 

proporcionar no processo de ensino-aprendizagem do público-alvo, principalmente como 

intervenção educativa no contexto do cuidado integral às pessoas que vivem com o HIV/aids, 

estudos futuros serão realizados visando à validação de aparência do material e à avaliação do 

índice de legibilidade junto à PVHA e sua aplicação na prática clínica.  

Esforços têm sido desenvolvidos para que a cartilha esteja disponível na versão 

impressa para instituições públicas de saúde e a sua versão on-line está em processo de 

desenvolvimento, com o propósito atingir um número ainda maior de PVHA. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE): participantes das 

entrevistas 
 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

 

Meu nome é Giselle Juliana de Jesus, sou enfermeira e aluna de mestrado sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Renata Karina Reis da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e estou desenvolvendo o estudo 

intitulado “Construção e validação de cartilha educativa com enfoque na saúde e qualidade de vida 

das pessoas vivendo com HIV/aids”, submetido ao Comitê de Ética da EERP e aprovado com parecer de 

número CAAE: 55081716.1.0000.5393. O estudo tem como objetivo construir e validar uma cartilha 

educativa para pessoas que vivem com HIV/aids, de modo que tenham um material que possam consultar 

no momento de dúvidas e de necessidades de informação surgidas fora do ambiente de saúde. 

Assim, convidamos-o(a) a participar de uma entrevista para construção do conteúdo da referida 

cartilha. Sua participação é fundamental para identificarmos temas que possam compor a cartilha educativa.  

Para participar você terá que responder a algumas perguntas por meio de uma entrevista individual em sala 

do próprio ambulatório, realizada pela pesquisadora ou pelo aluno de graduação Herlon Roberto dos Santos 

Teixeira, devidamente capacitados para a coleta de dados. As entrevistas serão realizadas em apenas um 

encontro, com tempo previsto de 20 a 30 minutos e, para não esquecer suas respostas, a entrevista será 

gravada. Além disto, precisarei consultar o seu prontuário para obter os dados clínicos, para que pedimos a 

sua permissão.  

A sua participação no estudo será livre e espontânea. Você pode deixar de participar da pesquisa 

quando quiser e garantimos que isto não lhe causará qualquer problema junto ao serviço de saúde. 

Esclarecemos que será mantido em sigilo de sua identidade. Esclarecemos que os colaboradores voluntários 

desta pesquisa não terão gastos financeiros e não haverá pagamento pela participação. Comprometemo-nos 

a prestar quaisquer informações e esclarecimentos adicionais, diante de dúvidas a respeito da pesquisa que 

por ventura possam ocorrer. Neste caso, será possível comunicar com a pesquisadora pelo telefone (16) 

36023421 ou e-mail: rkreis@eerp.usp.br e com o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP através do 

telefone (16) 3602 3386 ou no endereço Av. Bandeirantes 3900, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 

Garantimos o pagamento de indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa.  

Os riscos e/ou desconforto de participação do estudo são mínimos relacionado com o tempo gasto 

para a avaliação da cartilha pela extensão do instrumento ou por não saber responder a alguma questão 

formulada e para minimizá-los esclarecemos que podemos dar um intervalo para obter suas respostas e, se 

por ventura não souber responder a alguma pergunta, a mesma poderá ficar sem resposta. Sua participação 

poderá trazer benefícios para o uso de estratégias educativas que contribuem para o cuidado integral à 

saúde das pessoas vivendo com o HIV/aids. Se o(a) Sr(a). aceitar participar dessa pesquisa o fará de forma 

voluntária e deverá assinar este termo de consentimento e ficará com uma via, também assinada por nós. 

Caso precise entrar em contato conosco por qualquer motivo, inclusive para deixar de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem que o(a) Sr(a). sofra qualquer prejuízo por parte do pesquisador. Ao 

finalizar o estudo, os resultados serão divulgados nos diversos meios de comunicação (como revistas 

científicas) e à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. 

 

Antecipadamente, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

__________________________ _______________________________ 

Prof.ª Dr.ª Renata Karina Reis Herlon Roberto dos Santos Teixeira 

Pesquisador responsável Aluno de graduação da EERP-USP 

Docente EERP-USP Bolsista da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
USP 
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_________________________ 

Giselle Juliana de Jesus 

Enfermeira-mestranda do programa de  

Enfermagem Fundamental da EERP-USP 

 

 

Eu, ______________________________________declaro que estou devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. Concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

Local: __________________________  Data: ______________________ 

 

 

 

Assinatura do participante: ____________________________ 
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APÊNDICE B - Caracterização do perfil dos participantes das entrevistas  
 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

 

Nº HIGYA: __________ 

Data da entrevista: _____/_____/_____ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

Data de diagnóstico HIV: _____/_____/_____ 

Data de início TARV: _____/_____/_____ 

Dados questionados ao paciente: 

Sexo: (   ) 1 Masculino  (   ) 2 Feminino 

Grau de escolaridade (em anos): _____ 

Estado civil: (  ) 1 casado/união consensual   (   ) 2 solteiro   (   ) 3 viúvo   (   ) 4 separado    

Cor (autoinformada): (   ) 1 branco   (   ) 2 preto   (   )3 amarelo   (   ) 4 pardo   (   ) 5 indígena 

Situação de trabalho atual: 

(   ) 1 ativo             Ocupação: _____________________________ 

(   ) 2 inativo              

Especificar: (   ) 2.1 aposentado   (   ) 2.2 afastado   (   )2.3 dona de casa  

(   ) 2.4 desempregado   (   ) 2.5 outros ________________ 

Renda mensal familiar: __________ (em reais) 

Renda individual: __________ (em reais) 

Com quem mora: 

(   ) 1 sozinho   (   ) 2 filhos e parceiro   (   ) 3 parceiro   (   ) 4 parentes    

(   ) outros________ 

Número de filhos: ______ (0 nenhum) 

Religião: (   ) 1 católico   (   ) 2 evangélico   (   ) 3 espírita   (   ) 4 ateu    

    (   ) 5 outro_______ 

Orientação sexual: (   ) 1 heterossexual   (   ) 2 homossexual   (   ) 3 bissexual 

Vida sexual ativa: (   ) 1 sim   (   ) 2 não 

Parceiro afetivo-sexual: (   ) 1 sim   (   ) 2 não 
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Apêndice C - Roteiro para condução das entrevistas  
 

 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

 

Questões norteadoras 

 

 

1. Como você avalia as atividades educativas para viver com HIV/aids, recebidas pela 

equipe de saúde deste serviço? 

 

2. Quais as dificuldades você enfrentou ou ainda enfrenta no seu dia a dia, vivendo com 

HIV/aids?  

 

3. Qual(is) assunto(s) que você gostaria que contivesse em uma cartilha educativa com 

enfoque na saúde e qualidade de vida para pessoas que vivem com HIV/aids? 
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APÊNDICE D - Carta Convite para Juízes Especialistas 
 

 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

Prezado(a) Especialista, 

Meu nome é Giselle Juliana de Jesus, sou enfermeira e aluna de mestrado sob a orientação da Profª Drª 

Renata Karina Reis da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto e estou desenvolvendo o estudo intitulado 

“Construção e validação de cartilha educativa com enfoque na saúde e qualidade de vida das pessoas 

vivendo com HIV/aids”, submetido ao Comitê de Ética da EERP e aprovado com parecer de número CAAE: 

55081716.1.0000.5393. 

Por meio desta convidamos-o(a) a participar do processo de Validação de Conteúdo da referida cartilha, 

tendo em vista sua formação relação com temas abordados na mesma. Sua participação é fundamental para 

validar a cartilha quanto ao conteúdo, concordando ou discordando das questões formuladas e sugerindo 

alterações a fim de tornar o material tangível ao público-alvo, de forma que as pessoas que vivem com HIV/aids 

tenham um recurso que possam consultar no momento de dúvidas e de necessidades de informação surgidas fora 

do ambiente de saúde.  

Sua contribuição como Juiz dar-se-á por você ser considerado apto para julgar a adequação do conteúdo 

que constará na cartilha voltada para pessoas que vivem com HIV/aids. Pediremos sua avaliação para cada 

tópico da cartilha em relação ao conteúdo abordado, à exatidão científica, à linguagem utilizada, ilustrações e 

motivação pelo conteúdo apresentado. Solicitaremos ainda o envio de sugestões e outras referências 

bibliográficas para a melhor adequação de algum dos temas. É preciso lembrar que a avaliação do material já 

finalizado dar-se-á no final da construção do mesmo, com a inclusão das fotografias e a diagramação, numa 

etapa posterior a essa.  

Caso aceite o nosso convite, pedimos que responda este e-mail o quanto antes. Em seguida, 

enviaremos on-line (via Google Drive) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o link do instrumento 

para avaliação da cartilha com as instruções para o preenchimento do instrumento e o conteúdo da cartilha 

propriamente dito em PDF. Na tentativa de otimizar o seu tempo, ressalto que todo o processo dar-se-á de forma 

digital. Gostaríamos, se possível, que você indicasse mais especialistas na área de infectologia, 

enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social e educação física que tenham experiência na área de 

ensino, pesquisa e/ou assistência às pessoas que vivem com HIV/aids ou ainda experiência na elaboração 

de materiais educativos que possam colaborar com nosso trabalho. 

Sem mais para o momento, aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos sua colaboração. 

Atenciosamente,   

Enfª Giselle Juliana de Jesus 
Enfermeira mestranda do programa de Enfermagem Fundamental da EERP-USP 

 

Profª Drª  Renata Karina Reis 

Profª Drª do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada /EERP-USP 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Juízes 

Especialistas 
 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

 

Prezado(a) Especialista,  

 

Você está sendo convidado a participar como especialista da pesquisa intitulada “Construção de uma 

cartilha educativa para a Promoção da Saúde e Qualidade de Vida” que tem como objetivo promover o 

autocuidado e a adoção de hábitos de vida que promovam a saúde e a qualidade de vida das pessoas vivendo 

com o HIV/aids.  Por favor, leia com calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver perguntas 

antes ou mesmo depois de assiná-lo você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se você não quiser participar 

ou retirar sua autorização a qualquer momento, não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo. 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: 

Sua participação é fundamental para validar a cartilha quanto ao conteúdo, concordando ou discordando 

das questões formuladas e sugerindo alterações a fim de tornar o material tangível ao público-alvo, de forma que 

as pessoas que vivem com HIV/aids tenham um recurso que possam consultar no momento de dúvidas e de 

necessidades de informação surgidas fora do ambiente de saúde. A primeira etapa deste trabalho consistiu na 

identificação das necessidades e demandas do público-alvo por meio de entrevistas de modo a levantar os temas 

para o material educativo. Na segunda etapa, a partir da identificação das necessidades, o conteúdo foi 

selecionado por meio de um levantamento da literatura bem como materiais do Ministério da Saúde. O momento 

atual consta do preenchimento de um instrumento para verificar adequação do conteúdo. 

 

PROCEDIMENTOS: 

As respostas abaixo devem ocorrer quando a leitura de toda a cartilha tiver ocorrido e devem refletir sua 

opinião sobre os itens contemplados. Para isso, basta marcar em cada item o valor que melhor representa seu 

grau de concordância: 

1 = discordo totalmente; 2 = concordo parcialmente; 3= concordo; 4 = concordo totalmente 

Atenção: para a numeração 1 e 2, justifique o motivo pelo qual considerou esta opção na linha destinada ao 

item. 

É muito importante que TODOS OS ITENS SEJAM AVALIADOS, assim, por favor, assegure-se de 

que todos os itens serão respondidos. No final de cada item haverá espaço para que você escreva alguma 

consideração sobre estes. De forma que SEMPRE QUE HOUVER UMA SUGESTÃO DE MUDANÇA AO 

ITEM É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ REGISTRE SEUS ARGUMENTOS. Assim, as 

recomendações serão analisadas pelas pesquisadoras. 

OBSERVAÇÕES: 

• Estimamos que o tempo necessário para realizar a avaliação do material seja 20 a 30 minutos após a leitura do 

material; 

• Solicitamos algumas informações sobre sua titulação e experiência com ensino, pesquisa e extensão e/ou 

construção ou avaliação de material educativo.  

DESCONFORTOS E RISCOS: 

Essa pesquisa poderá ocasionar possíveis desconfortos aos observadores decorrentes de dificuldade no 

preenchimento do instrumento ou por causa da demora em preencher os dados.  
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BENEFÍCIOS:  

Sua participação poderá trazer benefícios para o uso de estratégias educativas que contribuem para o cuidado 

integral à saúde das pessoas vivendo com o HIV/aids. 

SIGILO E PRIVACIDADE:  

Informamos que será garantido o seu anonimato e assegurada sua privacidade, assim como o direito de desistir 

de participar da pesquisa em qualquer momento da coleta de dados. Na divulgação dos resultados desse estudo, 

seu nome não será citado. 

 

RESSARCIMENTO: 

Esclarecemos que não será efetuada nenhuma forma de gratificação, apenas uma declaração de participação na 

qualidade de juiz. 

CONTATO: 

Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com a pesquisadora Renata Karina Reis que é 

professora na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP, pelo telefone (16) 36020536, e-mail 

rkreis@eerp.usp.br ; ou com a discente Giselle Juliana de Jesus, aluna do 2º ano de mestrado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto- EERP, pelo celular (17) 981681431; e-mail giselle.nana@usp.br. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você pode entrar 

em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da EERP das 8h às 17h na Av. Bandeirantes, 

3900, Campus Universitário, bairro Monte Alegre, CEP 14040-902, Ribeirão Preto– SP; telefone (16) 3602 

3386; fax (16) 33150518; e-mail: cep@eerp.usp.br 

 

RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR: 

Asseguro ter cumprido as exigências da Resolução nº 466/2012 do CNS/MS e complementares na elaboração do 

protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e 

fornecido uma via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual 

o projeto foi apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa 

exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo 

participante. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Enfª Giselle Juliana de Jesus 
Enfermeira mestranda do programa de Enfermagem Fundamental da EERP-USP 

 

 

 

 

Profª Drª Renata Karina Reis 

Profª Drª do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada /EERP-USP 
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APÊNDICE F - Caracterização do perfil dos Juízes Especialistas  
 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

*Obrigatório 

Nome completo * 

Abreviar as iniciais do nome. Por ex. GISELLE JULIANA DE JESUS [GJJ] 

 

Data * 

____/____/____ 

 

TCLE * 

Você concorda em prosseguir com a pesquisa? 

            CONCORDO 

            NÃO CONCORDO 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Sexo* 

   MASCULINO 

          FEMININO 

 

Idade* 

(Anos completos) 

___________________ 

 

Cidade que trabalha* 

      _________________________ 

 

Tempo de formação profissional * 

     (Anos completos) 

      ________________________________  

 

Titulação * 

        Pode selecionar mais de uma opção 

  

        Capacitação   área: _________________________ 

        Especialista     área: _________________________ 

        Mestre             área: _________________________ 

        Doutor             área: _________________________ 

        Outro:              área: _________________________ 
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Ocupações atuais * 

Especificar o tempo de atuação em cada ocupação citada (anos completos) 

____________________________________________ 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2.1 Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática qualidade de vida 

ou HIV/aids? * 

 

        Sim 

        Não 

 

Se sim, qual forma?* 

      Pode selecionar mais de uma opção 

 

      Monografia de graduação 

      Dissertação de mestrado 

      Artigos científicos 

      Monografia de especialização 

      Tese 

      Outro:____________________________ 

 

2.2 Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo envolvendo um ou mais 

assunto(s) da cartilha: qualidade de vida, alimentação, exercício físico, saúde mental (enfrentamento, depressão, 

autoestima, uso de álcool e drogas, lazer), tratamento, planejamento familiar e direitos de pessoas que vivem 

com HIV/aids?* 

 

         Sim 

         Não 

Se sim, qual assunto?   

Pode selecionar mais de uma opção 

 

      qualidade de vida 

      alimentação 

      exercício físico 

      saúde mental 

      tratamento  

      planejamento familiar  

      direitos de pessoas que vivem com HIV/aids. 

Qual a forma? 
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Pode selecionar mais de uma opção 

 

      Monografia de graduação        

      Dissertação de mestrado 

      Artigos científicos 

      Monografia de especialização 

      Tese 

      Outro:_____________________________ 

 

2.2 Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? * 

 

      Hospital 

      Instituição de ensino 

      Unidade básica de saúde 

      Outro: __________________________ 

 

2.3 Presta/prestou assistência a pessoas que vivem com HIV/aids? * 

 

      Sim 

      Não 

Se sim, em qual unidade hospitalar ou ambulatorial? Por quanto tempo? 

(Anos completos) 

_________________________________ 

 

2.4 Tem experiência com a construção e/ou avaliação de material educativo? 

 

      Sim 

      Não 

2.5 Caso tenha atividades de ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a temática qualidade de vida, 

HIV/aids ou algum tema da cartilha? * 

 

      Sim 

      Não 

Se sim, por quanto tempo? 

_____________________ 

2.6 Ministrou capacitações sobre HIV/aids e outras doenças infecto contagiosas? 

 

2.  Sim 

      Não 
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Se sim, quantas?___________________ 

Ano da última:_____________________ 

 

2.7 Participou como ouvinte de capacitações sobre HIV/aids e outras doenças infectocontagiosas?* 

 

      Sim 

      Não 

Se sim, quantas?___________________ 

Ano da última:_____________________ 

 

2.8 Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a temática qualidade de vida 

e/ou HIV/aids? * 

 

      Sim 

      Não 

Se sim, qual grupo de pesquisa? Por quanto tempo? 

______________________ 
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APÊNDICE G - Instrumento para validação de conteúdo 
 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 

INSTRUÇÕES 

As respostas abaixo devem ocorrer quando a leitura de toda a cartilha tiver ocorrido e devem refletir sua 

opinião sobre os itens contemplados. Para isso, basta marcar um X em cada item no valor que melhor representa 

seu grau de concordância: 

1 = discordo totalmente; 2 = concordo parcialmente; 3= concordo; 4 = concordo totalmente 

Atenção: para a numeração 1 e 2, justifique o motivo pelo qual considerou esta opção na linha destinada ao 

item. 

É muito importante que TODOS OS ITENS SEJAM AVALIADOS, assim, por favor, assegure-se de 

que todos os itens serão respondidos. No final de cada item haverá espaço para que você escreva alguma 

consideração sobre estes. De forma que SEMPRE QUE HOUVER UMA SUGESTÃO DE MUDANÇA AO 

ITEM É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ REGISTRE SEUS ARGUMENTOS. 

 

1. Exatidão científica  

Fator a ser avaliado 1 2 3 4 Justificativa 

1.1 Os conteúdos abordados estão de acordo 

com o conhecimento teórico e é atual. 
     

1.2 As orientações apresentadas são 

necessárias e foram abordadas corretamente. 
     

1.3 Os termos técnicos estão adequadamente 

definidos. 
     

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

 

2. Conteúdo  

Fator a ser avaliado 1 2 3 4 Justificativa 

2.1 O propósito do conteúdo está evidente.      

2.2 O conteúdo é apropriado ao público-alvo.      

2.3 O conteúdo é relevante e atende possíveis 

necessidades do público-alvo. 

     

2.4 O conteúdo é satisfatório quanto ao 

comportamento desejado. 

     

2.5 O conteúdo fica compreendido.      

2.6 Existe lógica na sequência do texto.      

2.7 O conteúdo trabalha os pontos principais.      

2.8 Os trechos em destaque realmente 

merecem ser destacados. 

     

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

 

3. Linguagem  

Fator a ser avaliado  1 2 3 4 Justificativa  

3.1 Nível de leitura é adequado ao público-alvo.      

3.2 A redação é compreensível e conveniente ao 

público-alvo 

     

3.3 Usa escrita na voz ativa, usando o tempo 

presente e os pronomes você e seu para 

envolver o leitor. 

     

3.4 Os conceitos são abordados de forma clara e      
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objetiva. 

3.5 Usa vocabulário com palavras comuns no 

texto. 

     

3.6 Termos novos ou difíceis para o público-

alvo são definidos com clareza. 

     

3.7 O aprendizado é facilitado por tópicos, 

perguntas e respostas. 

     

3.8 A formulação das frases é atrativa e não 

cansativa. 

     

3.9 O contexto vem antes de novas informações.      

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

 

4. Ilustrações 

Fator a ser avaliado  1 2 3 4 Justificativa  

4.1 As figuras e tabelas ajudam a entender o 

conteúdo. 

     

4.2 As imagens são compreensíveis e são 

suficientes para abordar o conteúdo. 

     

4.3 As legendas ajudam a compreender as 

figuras e tabelas. 

     

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

 

5. Layout  

Fator a ser avaliado  1 2 3 4 Justificativa  

5.1 O tamanho e fonte favorece a leitura.      

5.2 As imagens são compreensíveis e são 

suficientes para abordar o conteúdo. 

     

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

 

6. Estimulação e Motivação do Aprendizado 

Fator a ser avaliado  1 2 3 4 Justificativa 

6.1 Você é incentivado a prosseguir a leitura 

pelo conteúdo. 

     

6.2 As orientações são específicas e dão 

exemplos. 

     

6.3 A cartilha é esclarecedora.      

6.4 A cartilha trabalha motivação e autoeficácia.      

Sugere alguma mudança? Qual? 

 

 

7. Cultura 

Fator a ser avaliado  1 2 3 4 Justificativa  

7.1 A cartilha atende os vários perfis do 

público-alvo. 

     

Sugere alguma mudança? Qual? 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de Autorização de uso de Imagem 

 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

Autorização para uso de imagem  

 

Pelo presente instrumento autorizo a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, CNPJ: 63025590/0027-43, a registrar minha imagem no ensaio fotográfico para utilização na cartilha 

educativa com enfoque na saúde e qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/aids, por meio de 

fotografias. As imagens serão reproduzidas na cartilha educativa destinada às pessoas que vivem com HIV/aids, 

cujos exemplares do material impressos, ou disponibilizados na versão on-line, serão utilizados exclusivamente 

para fins de educação em saúde deste público.  

A divulgação mencionada diz respeito exclusivamente à minha pessoa e para qualquer utilização de 

outra natureza devo ser consultado(a) previamente. 

   

 

 

 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________ 

RG: __________________________________  

CPF: _________________________________  

 

 

DATA: ________________________________ 

 

Assinatura ___________________________ 
 


