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RESUMO 

 

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana é causadora do enfrentamento de 

várias situações como: exclusão e estigma, rompimento de relações afetivas e sociais 

afetando a saúde física e mental, o bem-estar e consequentemente a qualidade de 

vida. Este trabalho busca avaliar aspectos relacionados à qualidade de vida dos 

pacientes HIV+. É um estudo observacional, transversal, que envolveu 83 pacientes 

infectados por HIV atendidos na Coordenação de IST/Aids de um centro de Referência 

da Região Serrana do Rio de Janeiro que responderam à 2 questionários, com 

informações sociodemográficas e de comportamentos de risco para a infecção por 

HIV e o WHOQOL-HIV Bref, respectivamente, o último citado é um instrumento da 

Organização Mundial da Saúde para avaliação da qualidade de vida em indivíduos 

HIV positivos. A média de idade foi de 42,63 anos, sendo o sexo feminino 

estatisticamente superior, com 45,3 (±13,64) anos (p=0,041; IC 95% 40,94 - 49,78). 

Em relação à escolaridade, a média de anos de estudo foi de 6,95 anos, sendo 

estatisticamente superior em mulheres (7,97±4,73) (p=0,031; IC 95% 6,44 - 9,51). No 

que diz respeito à etnia, 38,3% dos participantes se declararam brancos, 32,1% 

pardos e 27,2% negros. Quanto ao estado civil, 45,8% relataram ser solteiros, 

enquanto 41% (34/81) eram casados ou mantinham união estável. Sobre os fatores e 

comportamentos de risco, 57,8% disseram que a provável fonte de infecção foi a via 

sexual. Entre as mulheres, 87,2% foram infectadas via relações sexuais com homens 

e já entre os homens, 31,8% relataram infecção por relações homossexuais, 40,9% 

(18/44) por relações heterossexuais e 27,3% (12/44) relataram outras vias de 

infecção, com isso, a relação sexual foi estatisticamente significativa como fonte de 

infecção pelo HIV (p=0,0001). Quanto à orientação sexual, 77,8% relataram ser 

heterossexuais enquanto 16% se declararam homossexuais. As doenças oportunistas 

foram relatadas por 31,3% (25/80) dos entrevistados, antes do início do tratamento. A 

qualidade de vida foi considerada em nível intermediário, onde os domínios Relações 

Sociais, Psicológico e espirituais/Religião/Crenças foram os mais positivos e os 

domínios nível de independência e meio ambiente foram os mais negativos. Doenças 

oportunistas foram relatas, como candidíase oral, além disso comparamos a situação 

clínica em relação à condição quantitativa de carga viral e contagem de células 

TCD4+.  

Palavras-chaves: HIV; Aids; Qualidade de vida.  
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ABSTRACT 

 

Human Immunodeficiency Virus infection causes several situations such as: exclusion 

and stigma, disruption of affective and social relationships affecting physical and 

mental health, well-being and consequently the quality of life. This paper aims to 

evaluate aspects related to the quality of life of HIV + patients. This is an observational, 

cross-sectional study involving 83 HIV-infected patients treated at the STI / AIDS 

Coordination of a Reference Center in the Rio de Janeiro Highland Region who 

answered 2 questionnaires with sociodemographic information and risk behaviors for 

HIV infection and WHOQOL-HIV Bref, respectively, the latter is a World Health 

Organization tool for assessing quality of life in HIV-positive individuals. The average 

age was 42.63 years, being the female statistically superior, with 45.3 (± 13.64) years 

(p = 0.041; 95% CI 40.94 - 49.78). Regarding education, the average years of 

schooling was 6.95 years, being statistically higher in women (7.97 ± 4.73) (p = 0.031; 

95% C 6.44 - 9.51). Regarding ethnicity, 38.3% of participants declared themselves 

white, 32.1% brown and 27.2% black. Regarding marital status, 45.8% reported being 

single, while 41% (34/81) were married or had a stable union. Regarding risk factors 

and behaviors, 57.8% said that the probable source of infection was the sexual route. 

Among women, 87.2% were infected via sexual intercourse with men and among men, 

31.8% reported infection by homosexual intercourse, 40.9% (18/44) by heterosexual 

intercourse and 27.3% (12 / 44) reported other routes of infection, thus, sexual 

intercourse was statistically significant as a source of HIV infection (p = 0.0001). 

Regarding sexual orientation, 77.8% reported being heterosexual while 16% reported 

being homosexual. Opportunistic diseases were reported by 31.3% (25/80) of 

respondents before treatment began. Quality of life was considered at an intermediate 

level, where the Social Relations, Psychological and Spiritual / Religion / Belief 

domains were the most positive and the Independence and Environment level domains 

were most negative. Opportunistic diseases were reported, such oral candidiasis and 

we compared the clinical situation in relation to the quantitative viral load condition and 

TCD4+ cell count. 

 

Keywords: HIV; Aids; Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente indivíduos HIV positivos possuem acesso a tratamentos que 

prolongam suas vidas e com isso, a infecção pelo HIV ganhou status de doença 

crônica. Porém soropositivos ainda enfrentam preconceitos, abandono, falta de 

recursos sociais e financeiros, estigma, ruptura nas relações afetivas e problemas com 

a sexualidade. Portanto, por mais que tenha havido evolução para tratar a infecção, a 

qualidade de vida desses indivíduos é afetada por fatores externos                    

(Castanha et al,2007). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde qualidade de vida é a 

“percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e valores nos 

quais vivem em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. ” 

(WHOQOL GROUP,1994). 

 Para definição de qualidade de vida, também podemos considerar o relatório 

Lalonde, documento que foi produzido pelo  Ministério de Bem Estar e Saúde do 

Canadá em 1974, resultado da elaboração de uma ideia de saúde intelectualmente 

aceitável e simples  que concretizou–se  na produção de um modelo que inter-

relaciona quatro grupos explicativos do fenômeno saúde/doença: ambiente (natural e 

social), estilo de vida (comportamento individual que afeta a saúde), biologia humana 

(genética e função humana) e organização dos serviços de saúde (Carvalho, 2004). 

Além dos fatores materiais, leva- se em conta fatores não materiais, por exemplo, 

amor, solidariedade, liberdade, inserção social, realização pessoal e felicidade 

(Minayo,2000).  

        Pretende-se avaliar o status de qualidade de vida partir de entrevistas 

com questionários padronizados pela Organização Mundial de Saúde, WHOQOL HIV-

bref (versão abreviada do instrumento WHOQOL HIV) realizadas em pacientes 

soropositivos atendidos no centro de referência IST/ HIV-aids da região serrana, 

somado a isso, comparar a efetividade do tratamento antirretroviral bem como a 

situação clinica dos pacientes em relação a doenças oportunistas e aids (síndrome da 

imunodeficiência adquirida).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 HIV/ aids NO CONTEXTO MUNDIAL  

 

  Em 1981, a aids ocupou o status de doença mais apavorante da sociedade, 

(SONTAG, 1989). Desde o surgimento dos primeiros casos de aids levando-se em 

consideração a gravidade da infecção a aids virou um ícone de grandes questões que 

atormentam o planeta, despertando ênfase para as políticas de medicamentos, 

qualidade de vida e diretos humanos (PARKER e CAMARGO, 2000); (MS, 2003); 

(GEOCZE et al., 2010). Nos EUA em 1981, identificou-se um grande número de 

adultos do sexo masculino apresentando pneumonia por Pneumocystis carinii, 

“sarcoma de Kaposi” e comprometimento do sistema imune, características típicas da 

aids (RACHID, 2017).  

    

2.2. EPIDEMIOLOGIA DO HIV    

 

2.2.1 CASOS DE AIDS   

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde os números estimados de pessoas 

vivendo com hiv-aids em 2017 variavam entre 25.700.000 (21.900.000 – 30.100.0.00) 

pessoas na África; 3.400.000 (2.800.000 – 4.200.000) pessoas nas Américas; 

3.500.000 (2.700.000 – 4.600.000) pessoas no Sul da Ásia; 2.300.000 (2.100.000 – 

2.500.000) pessoas na Europa; 350.000 (260.000 – 470.000) Pessoas no 

mediterrâneo oriental; 1.500.000 (1.300.000 – 2.000.000) pessoas no Pacífico 

Ocidental, totalizando 36.900.000 (31.100.000 – 43.900.000) pessoas no mundo 

(OMS, 2017). No Brasil, a OMS estimou cerca de 860.000 (630.000 – 1.100.000) 

pessoas vivendo com HIV em 2017 (OMS, 2018a). De 1980 a junho de 2018, foram 

identificados 926.742 casos de aids no Brasil. O país tem registrado anualmente uma 

média de 40 mil novos casos de aids nos últimos cinco anos.  
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A distribuição proporcional dos casos identificados de 1980 até junho de 2018, 

mostra uma concentração nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo cada qual a 

51,8% e 20,0% do total de casos e entre os anos 2013 e 2017 a região Sudeste 

apresentou uma média de 16,3 mil casos ao ano.  

O número anual de casos de aids vem diminuindo desde 2013, quando atingiu 

43.269 casos e em 2017 foram registrados 37.791 casos. De 1980 até junho de 2018, 

foram registrados 606.936 (65,5%) casos de aids em homens e 319.682 (34,5%) em 

mulheres. No período de 2002 a 2008, a relação entre o número de casos de aids em 

homens e mulheres, manteve-se em 15 casos em homens para cada dez casos em 

mulheres, no entanto, a partir de 2009, observou- se uma redução gradual dos casos 

de aids em mulheres e um aumento nos casos em homens, refletindo-se na razão de 

sexos, que passou a ser de 22 casos de aids em homens para cada dez casos em 

mulheres em 2016, razão que se manteve em 2017. No período de 2007 a junho de 

2018, no que se refere às faixas etárias, observou-se que a maioria dos casos de 

infecção pelo HIV encontra-se na faixa de 20 a 34 anos, com percentual de 52,6% dos 

casos. Com relação à escolaridade, no mesmo período, verificou-se um elevado 

percentual de casos ignorados (25,6%), o que dificulta uma melhor avaliação dos 

casos de infecção pelo HIV relativos a esse item.  

Quanto aos casos com escolaridade informada, a maior parte possuía ensino 

médio completo, representando 27,5% do total. Em seguida, observam-se 16,8% de 

casos com escolaridade entre a 5ª e a 8ª série incompleta. Com relação à raça/cor da 

pele autodeclarada entre os casos registrados no Sinan no período de 2007 a junho 

de 2018, 46,1% ocorreram entre   brancos e 52,9% entre negros (pretos e pardos, 

sendo as proporções estratificadas 11,4% e 41,5%, respectivamente). Entre os 

homens, no período observado, verificou-se que 59,4% dos casos foram decorrentes 

de exposição homossexual ou bissexual, 36,9% heterossexual e 2,6% se deram entre 

usuários de drogas injetáveis (UDI). Entre as mulheres, nessa mesma faixa etária, 

nota-se que 96,8% dos casos se inserem na categoria de exposição heterossexual e 

1,6% na de UDI (MS, 2018). 
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 As fontes utilizadas para a obtenção dos dados são: (1) as notificações 

compulsórias dos casos de HIV e de aids no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), (2) os óbitos notificados com causa básica por HIV/aids (CID10: 

B20 a B24) no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), (3) os registros do 

Sistema de Informação de Exames Laboratoriais (Siscel) e (4) os registros do Sistema 

de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). Ressalte-se que algumas variáveis, 

como categoria de exposição, são analisadas exclusivamente com dados oriundos do 

Sinan, pois os outros sistemas não apresentam esses campos em suas respectivas 

fichas (MS, 2018). 

2.1.2 MUNDO 

 De acordo com dados da UNAIDS, em 2018 no mundo 37,900,000 pessoas 

adultas estavam vivendo com HIV, com prevalência de 0,8 [ 0,6 – 0,9]. Ocorreram 

1,700,000 novas infecções entre adultos e crianças (Gráfico 2) e 770, 000 óbitos entre 

adultos e crianças (Gráfico 1) (UNAIDS DATA, 2019).  
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Fonte: adaptado UNAIDS 2019. 

 

Gráfico 1: Número global de mortes relacionados à aids 1990-2018, meta para 2020. 
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2.1.3 AMERICA LATINA 

 

Em 2018, foram constatadas 100,000 novas infecções; 35,000 óbitos. 

Haviam 1,900,000 pessoas vivendo com HIV com uma prevalência de 0,4 [0,3-0,5] 

(UNAIDS DATA 2019). 

 

2.1.4 BRASIL 

 

Estimou-se que 900,000 pessoas estavam vivendo com HIV no Brasil no ano 

de 2018 segundo dados da UNAIDS, a incidência em todas as idades foi de 0,26%; a 

prevalência em adultos foi de 0,5%. Foram detectadas 53,000 novas infecções, 

evidenciando um aumento desde o ano de 2010 que passou de 44,000 para 53,000; 

15,000 pessoas foram a óbito em decorrência da infecção, número que se manteve 

estável desde 2010.  Dentre as pessoas infectadas no Brasil em 2018, 85% das 

pessoas sabiam de seus status de HIV positivos; 66% estavam sendo tratadas; 62% 

estavam com a carga viral indetectável (UNAIDS DATA 2019).  
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Fonte: adaptado UNAIDS 2019. 

 

Gráfico 2: Número global de novas infecções relacionados à aids 1990-2018, meta para 2020. 
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 A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais 

que, muitas vezes, estão inseridos em contextos que aumentam suas 

vulnerabilidades e apresentam prevalência para o HIV superior à média nacional, 

que é de 0,4%(Figura 1) (MS, 2019). 

                             Figura 1: Populações chave para epidemiologia e controle do HIV. 

                                        

                               

                                                                            Fonte: Ministério da Saúde, 2019. 

 

3 HIV 

 

       Estudo estatísticos com o tipo HIV-1 sugerem que sua origem a partir da 

década de 1920 em Kinshasa, o que é hoje a República Democrática do Congo. 

Pesquisas com chimpanzés africanos Pan troglodytes troglodytes, revelaram que esta 

espécie abriga o vírus da imunodeficiência símia, que é intimamente ligado ao HIV-1, 

responsável pela pandemia de aids, desde o ano de 1980 (Faria et al,2014). 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 3.1 ESTRUTURA 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pertence ao gênero lentivirus da 

família Retroviridae. Infecções por lentivirus são características por evoluírem para 

cronicidade e por longos períodos de latência, persistência viral, além de envolver o 

sistema nervoso como sendo o sitio privilegiado para o vírus. Existem dois tipos de 

HIV que infectam seres humanos: HIV-1 mais comum no mundo todo e HIV-2 que fica 

mais restrito a algumas regiões da África (Fanales-Belasio,2010). 

 Cada partícula viral possui 100nm de diâmetro e é envolta por um envelope 

composto por glicoproteínas especificas (GP 120 e GP 41) responsáveis pela ligação 

entre partícula viral e célula hospedeira. Contém um nucleocapsídeo que carrega seu 

genoma e as enzimas necessárias para o processo de replicação viral TR e INT 

(Figura 2).  O genoma do HIV é composto com duas moléculas de RNA que codificam 

genes estruturais: gag (decodifica proteínas estruturais do core p24, p7, p6), pol 

(decodifica enzimas para replicação viral: transcriptase reversa: conversão RNA em 

DNA; integrase: integração do genoma viral ao genoma da célula hospedeira, o pró 

vírus) e env (decodifica glicoproteínas do envelope viral gp120 e gp41) (Figura 3) 

(Fanales-Belasio, 2010). 

                                                                  Figura 2: Estrutura da partícula viral HIV                                                

 

 

                          Fonte: DIAHV/SVS/MS.  
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 O HIV foi dividido em tipos, devido à sua grande variabilidade genética: HIV 

1 e HIV 2; grupos M (major), N (new ou New ou non-M/non-O) e O (outlier) o grupo P 

foi recentemente identificado e está intimamente relacionado ao SIVgor (Simian 

Immunodeficiency Virus -Gorilas). O grupo M contem 11 subtipos: A1, A2, B, C, F1 F2 

H, J e K, além de apresentarem formas recombinantes (Rosa,2016). 

                                Figura 3: Genes HIV e suas respectivas proteínas e glicoproteínas. 

 

               

              Fonte: adaptado de MILLER, 2010. 

 

3.2 CICLO REPLICATIVO 

 

O ciclo replicativo do vírus HIV pode ser dividido em seis passos: 1) ligação e 

entrada; 2) desnudamento; 3) transcrição reversa; 4) integração do DNA viral ao 

genoma da célula hospedeira; 5) síntese e montagem das proteínas; 6) formação da 

nova partícula viral. A entrada do vírus na célula alvo começa com a ligação da gp120 

com o receptor CD4, presente em 60% dos linfócitos circulantes, macrófagos, 

eosinófilos, células dendríticas, células da micróglia e células do sistema nervoso 

central. Ao efetuar esta ligação, o envelope viral sofre uma mudança conformacional 

que expõe o domínio da gp120 que é capaz de se ligar a receptor de quimocinas na 

membrana celular, os chamados correceptores: CXCR4 e CCR5, presentes em 

linfócitos T e macrófagos, monócitos, células dendríticas e células T ativadas 

respectivamente.  
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Esse processo torna a ligação mais estável e permite que haja a fusão do 

peptídeo N-terminal da gp41 na membrana da célula alvo, ocorre então a fusão das 

membranas celular e viral com posterior entrada do capsídeo viral para o citoplasma 

da célula hospedeira- o chamado desnudamento. No citoplasma, o RNA viral exposto 

e transcrito em uma fita dupla de DNA (DNA pró viral) e se associa a proteínas virais 

que formam o PIC (Pre integration complex) complexo de pré-integração, que através 

de um poro nuclear se dirige ao núcleo celular para que o DNA pró viral seja integrado 

ao material genético da célula hospedeira pela ação da Integrase.  Após a integração, 

a RNA polimerase II da célula hospedeira faz as primeiras transcrições do DNA viral 

para RNA genômico viral e RNA mensageiro (RNAm) viral, estes são transportados 

para fora através de poros nucleares. Voltando ao citoplasma, o RNAm e traduzido 

pela maquinaria celular, produzindo as poliproteínas que darão origem as proteínas 

virais estruturais e não estruturais. Env, gag e gag-pol migram para a membrana 

celular e começam o processo de montagem. RNA genômico, enzimas também se 

direcionam para o local onde está sendo construído um novo vírion. Posteriormente, 

o processo de brotamento acontece liberando uma nova partícula viral (Figura 4) 

(Fanales-Belasio,2010). 

                                                  

                                                            Figura 4: Ciclo replicativo do vírus HIV.          

 

                               Fonte: adaptado de ENGELMAN; CHEREPANOV, 2012. 
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4 TRANSMISSÃO 

 

A transmissão ocorre pela transferência de fluido (sangue ou secreção) e 

células contaminadas pela transfusão com sangue contaminado; por acidente com 

perfuro cortante; transmissão vertical (intraútero, parto, amamentação); sexo de 

qualquer gênero sem camisinha; compartilhamento de seringa. Os fatores de risco 

associados a infecção pelo HIV são a concentração da carga viral e os aspectos 

intrínsecos do hospedeiro, como a condição imune e presença de IST (infecções 

sexualmente transmissíveis) que aumenta a vulnerabilidade para infecção pelo HIV, 

algumas provocam abrasões na mucosa o que torna mais fácil a entrada do vírus 

(Rosa,2016). 

 

5 HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO 

 

O vírus HIV ataca o sistema imunológico e é na primeira fase, chamada de 

infecção aguda, que ocorre sua incubação (tempo da exposição ao vírus até o 

surgimento dos primeiros sinais da doença). Esse período varia de três a seis 

semanas. O organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos 

anti-HIV. Os primeiros sintomas são confundidos com os de uma gripe, como febre 

e mal-estar. A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa 

e as constantes e rápidas mutações do vírus. Mas isso não enfraquece o organismo 

o suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de 

forma equilibrada. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de 

assintomático. Com o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar 

com menos eficiência até serem destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e 

vulnerável a infecções comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta 

redução dos linfócitos T CD4+ que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por mm³ 

de sangue (figura 5). Os sintomas mais comuns nessa fase são: febre, diarreia, 

suores noturnos e emagrecimento (MS, 2019). 
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                                                        Figura 5: História Natural da Infecção pelo HIV. 

 

            

                          Fonte: BRASIL, 2018. 

 

6 DIAGNÓSTICO 

 

O primeiro “kit” de ensaio imunoenzimatico (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay-ELISA) para o HIV foi disponibilizado em 1985, estabelecendo-se então como 

a primeira ferramenta para triagem diagnóstica. Atualmente, os testes indicados para 

triagem inicial são os testes rápidos, cuja revelação é visual e ocorre em 

aproximadamente 30 minutos.  O princípio da técnica se baseia na interação antígeno 

anticorpo, em que os antígenos virais são fixados em uma espécie de membrana de 

celulose ou nylon, látex, micropartículas, em cartelas plásticas. Os mais utilizados são 

os Testes por imunocromatografia de fluxo lateral (Figura 6) (Machado, 1999); 

(MS,2010). 
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                                                                  Figura 6: Exemplo teste rápido para HIV. 

                                        

                                        Fonte: Ministério da Saúde, 2010. 

        

 

 

    6.1 FLUXOGRAMAS PARA DIAGNÓSTICO DO HIV:   

 

Atualmente, o Ministério da Saúde preconiza para fins de triagem e 

diagnóstico a realização de testes rápidos a partir de fluxogramas definidos.  

Fluxograma 1 (Figura 7), é baseado na realização de 2 testes rápidos (TR1/ TR2) com 

amostras de sangue obtidas a por punção digital e presenciais. Quando TR1 for não 

reagente, não é necessário realizar TR2 e define-se como “amostra não reagente para 

HIV”, caso a suspeita de infecção permaneça deve realizar outra investigação 30 dias 

depois. Caso obtiver TR1 reagente / TR2 reagente define-se “amostra reagente para 

HIV”, a partir desse momento é preciso pedir amostra para exame de quantificação 

de carga viral para início do tratamento (MS,2018).  
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                           Figura 7: Fluxograma 1 para diagnóstico do HIV. 

 

          

                 

 

                      Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

 

                                      Figura 8: Fluxograma 2 para diagnóstico do HIV. 

 

                  

            Fonte: DIAHV/SVS/MS. 
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O fluxograma 2 (Figura 8) é uma variação do fluxograma 1, a diferença está 

na utilização de uma amostra de fluido oral TR1-FO e outra amostra de sangue obtida 

por punção digital TR2. Pode ser útil para pesquisa em populações com alta 

vulnerabilidade, além de ser um método que possui pouco índice de contaminação e 

ser um procedimento não invasivo (MS,2018). 

 

 

6.1.2 MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL A PARTIR DE TESTES 

MOLECULARES: 

 

Fluxograma 3 (Figura 9) permite o diagnóstico mais precoce da infecção. 

Emprega dois testes, Imunoensaio de 4° geração (Figura 10) como teste inicial que 

seja capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1, incluindo o grupo O, e anticorpos anti-

HIV-2, além de antígeno p24 do HIV-1 e um teste molecular com teste complementar.  

Se a amostra (soro ou plasma) for reagente ≥ 5.000 cópias/ml realizar o Teste 

Molecular. Um outro caminho seria se não fosse detectado as 5.000 cópias/ml, nesse 

caso é preconizado a realização de um terceiro teste utilizando western blot (WB) 

(Figura 11), imunoblot (IB) e imunoblot rápido (IBR). Se após estes testes o resultado 

ainda não der reagente, a amostra é considerada indeterminada sendo necessário 

novos testes depois de 30 dias (MS, 2018). 
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                              Figura 9: Fluxograma 3 para diagnóstico do HIV. 

             

                                                     Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

  

                                                                             Figura 10: Imunoensaio de 4° geração. 

                                        

                                                       Fonte: DIAHV/SVS/MS. 
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                                                 Figura 11: Westrenblot para fluxograma 3, teste molecular complementar. 

 

 

                          Fonte: DIAHV/SVS/MS. 
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O Fluxograma 4(Figura 12) emprega um imunoensaio de 3ª geração        

(Figura 13) como teste inicial e um teste molecular como teste complementar para 

amostras reagentes no teste inicial. O IE3ªG deve ser capaz de detectar anticorpos 

anti-HIV-1, incluindo grupo O, e anticorpos anti-HIV-2 (MS, 2018). 

                          Figura 12: Fluxograma 4 para diagnóstico do HIV. 

                                                                     

                                    Fonte: DIAHV/SVS/MS.  

                                                                               Figura 13: Imunoensaio de 3° geração. 

                                                                    
Fonte: DIAHV/SVS/MS 
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O Fluxograma 5 (Figura 14) emprega um imunoensaio de 3ª geração (figura 

13) como teste inicial e um western blot (WB) ( Figura 11) , imunoblot (IB) ou imunoblot 

rápido (IBR) como teste complementar para amostras reagentes no teste inicial. O IE 

deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1, incluindo o grupo O, e anticorpos 

anti-HIV-2 (MS,2018).  

                                   Figura 14: Fluxograma 5 para diagnóstico do HIV. 

                                                               

                        Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

                        

 

O Fluxograma 6 (Figura 15) emprega um imunoensaio de 4ª geração (Figura 

10) como teste inicial e um western blot (WB) ( Figura 11), imunoblot (IB) ou imunoblot 

rápido (IBR) como teste complementar para amostras reagentes no teste inicial. O IE 

deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1, incluindo o grupo O, e anticorpos 

anti-HIV-2 (MS,2018). 
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                           Figura 15: Fluxograma 6 para diagnóstico do HIV. 

                                                       

                                                             Fonte: DIAHV/SVS/MS.  

 

 

 

7 TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL 

 

A infecção pelo HIV ainda constitui um problema global de saúde com 

dimensões sem precedentes. A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART – highly 

active antirretroviral therapy) (TARV) teve resultados muito eficazes, e a partir de 

então a aids passou a ser uma doença crônica controlável. A terapia, além de reduzir 

as infecções oportunistas, morbidade e mortalidade em decorrência da melhora na 

função imune, vem aumentando o tempo de sobrevida e melhorando a qualidade de 

vida dos pacientes infectados ( Tabela 1)  (MATAFTSI et al., 2011).  A imensa redução 

da carga viral além do aumento da imunidade celular atribuídas ao uso de TARV são 

os principais fatores responsáveis pela melhora dos pacientes (PATTON et al, 2000); 

(BIRBAUM, 2002); (PINHEIRO et al., 2009). 
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Uma vez esclarecido como ocorre o evento de replicação viral foi possível 

utilizar alvos terapêuticos para que o ciclo de vida do vírus fosse interrompido. O 

conhecimento prévio de inibidores de Transcriptase Reversa em retroviroses animais   

possibilitou desenvolver o AZT, a partir desse inibidor, avaliou-se a possibilidade do 

uso de outros análogos de nucleosídeos, inibidores de RT nucleotídicos/nucleosídicos 

(NRTIs):existem seis NRTIs disponíveis para o tratamento da infecção por HIV : 

zidovudina (AZT, 1), didanosina (ddI, 2), zalcitabina (ddC, 3),stavudina (d4T, 4), 

lamivudina (3TC, 5) e abacavir (6), atuam deforma similar a outros agentes antivirais 

(Peçanha et al, 2002). 

                    

                                           Tabela 1: Esquema de TARV inicial preferencial para adultos. 

                        

                          Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

 A Protease é responsável pelo processamento das poliproteínas gag e gag-

pol que dão origem as proteínas estruturais e funcionais do vírus. A utilização de 

inibidores de proteases torna incapaz que uma nova partícula viral se forme, liberando 

após o brotamento somente vírions não infectivos. Os medicamentos inibidores de 

proteases são: saquinavir (Ro 31-8959, Invirase®) (21), indinavir (MK-639,Crixivan®) 

(22), ritonavir (ABT-538, Norvir®) (23), nelfinavir (Ag-1343, Viracept®) (24), 

amprenavir (VX-478, Agenerase®) (25) elopinavir (ABT-378, Kalera®) (26); a partir 

estudos com cristalografia de raio – x (domínio cerne) e alta resolução por RMN 

(domínio –N e C- terminais) a estrutura da enzima integrase foi obtida.  
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A partir do conhecimento da funcionalidade da enzima foi possível 

desenvolver compostos capazes de inibir sua ação. Tais compostos previnem o 

processo de integração mesmo após a formação do complexo-pro-integrativo 

(conjunto de Integrase , DNA viral e proteínas virais- PIC); Inibidores da adsorção viral, 

usuais no impedimento da ligação da glicoproteína gp120 ao receptor CD4 

comprometendo assim o encontro vírus- célula; Inibidores da fusão vírus-célula, são 

basicamente albuminas negativamente carregada que inibem a fusão vírus – célula, 

pois elas competem com o sítio de ligação da gp41 aos correceptores; Inibidores do 

descapeamento viral, compostos se ligam a P7 o que inibe o descapeamento e 

montagem viral, impedindo assim a formação do virion (Peçanha et al, 2002). 

 

9 PREVENÇÃO: PREP e PEP 

 

9.1 PREP 

 

 A prevenção contra o HIV mais efetiva é o uso de preservativo, que não só 

protege contra o HIV, mas também contra outras infecções sexualmente 

transmissíveis e gravidez. Porém, no contexto atual, o Ministério da Saúde em 2012, 

liberou um medicamento para ser utilizado como forma de Profilaxia Pré Exposição, a 

PREP do inglês (Pre Exposure Prophylaxis). Esse método de profilaxia reduz o índice 

de infecção pelo HIV e pode ser utilizada em pessoas que possuam alto risco de 

contrair a infecção, como por exemplo em casais sorodiscordantes. O Truvada® foi o 

medicamento selecionado para este fim, sua prescrição e de um comprimido ao dia 

não dispensando o uso do preservativo como meio auxiliar de prevenção              

(Morais et al ,2019). 
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9.2 PEP 

A Profilaxia Pós Exposição faz parte do manejo de prevenção combinada com 

antirretrovirais é medida de urgência médica, e seu uso deve ser avaliado em 

situações como acidente ocupacional, violência sexual e relação sexual desprotegida, 

sem uso do preservativo ou rompimento, a recomendação é que o uso seja iniciado 

até 72 horas após o contato e continuado em 28 dias (Said, 2015);                      

(Ministério da Saúde). 

10 90-90-90: A META   

 

Esta meta, definida na intenção de acabar com a epidemia de aids até 2030 

foi idealizada após a Declaração Política de 2011 de Aids e HIV para tanto estipulou-

se metas para o ano de 2015. Sendo necessário muito mais do que isso, era preciso 

um objetivo final para sessar a epidemia de aids. Então na era pós-2015 instaurou-se 

a meta 90-90-90 para 2020:  90% das pessoas saberão de seu status HIV positivo; 

90% destas pessoas terão acesso ao tratamento; 90% terão a carga viral indetectável 

(Figura 16). Isso tudo significa em números totais que 81% das pessoas que vivem 

com HIV serão tratadas e 73% destes mesmos indivíduos terão a carga viral suprimida 

(UNAIDS, 2014). 

                                                              Figura 16: Meta para 2030 

 

Fonte: UNAIDS, 2014 

 

 

Diagnóstico 

osticad 
Tratamento Carga viral suprimida 
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11 QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV 

 

Na intenção de formular um conceito universal, a Organização Mundial de 

Saúde em 1947 definiu que a qualidade de vida está relacionada com a definição de 

saúde, de moradia, padrões de vida, acesso médico, condições de trabalho entre 

outros (BECK, 1999). Em 1995, a OMS reuniu especialistas de vários países, que 

após vários encontros, conceituaram qualidade de vida como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(FLECK et al, 2000).  

O fato de conviver com a condição de HIV/aids é por si só um gerador crônico 

de estresse e isso representa o enfrentamento de várias situações como ser alvo de 

exclusão e estigma, o romper das relações afetivas e sociais. Isto contribui para o 

comprometimento da saúde física e mental, do bem-estar e da qualidade de vida 

(VIEIRA, 2008); (GASPAR et al., 2011). Nos últimos anos, o interesse no 

desenvolvimento de pesquisas para avaliar a qualidade de vida das pessoas com 

HIV/aids, embasadas nas necessidades humanas, vem crescendo, pois, os pacientes 

são afetados pela cronicidade da doença, prolongando-se desde as dimensões 

socioculturais e bioéticas até os resultados clínico-laboratoriais (OLIVEIRA et al., 

2015). Em 1995 a OMS criou um grupo com o objetivo obter uma padronização 

internacional para qualidade de vida e sua avaliação. Para tanto foi desenvolvido o 

instrumento “World Health Organization Quality of Life” (WHOQOL) composto por cem 

questões, seccionado em 24 grupos de quatro questões cada, as “facetas”, 

distribuídas em seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações 

sociais, meio ambiente e aspectos religiosos. Os autores definem que QV é composta 

por três características principais: subjetividade, multidimensionalidade, que reporta 

aos domínios físico, psicológico e social, e por último a bipolaridade, que se refere a 

dimensões positivas e negativas (WHO, 1995).  
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Após o desenvolvimento deste instrumento de avaliação da qualidade de vida 

(o WHOQOL), a OMS desenvolveu o WHOQOL-120-HIV, é um instrumento de auto 

avaliação da qualidade de vida constituído pelos seis domínios supracitados e que  

incluem 29 facetas (F) específicas e uma faceta geral (FG), constituída por perguntas 

de avaliação global da qualidade de vida e de percepção geral de saúde. O Grupo de 

Qualidade de Vida da OMS desenvolveu uma versão reduzida do WHOQOL-HIV: o 

WHOQOL-HIV- BREF. Esse instrumento é constituído por 31 perguntas, 2 são de 

aspecto geral e as outras 29 representam cada uma das 29 facetas que constituem a 

versão original. (CANAVARRO, 2000); (PEDROSO, 2012).   

 

11.1 OBJETIVOS 

 

11.1.2 1 Geral: 

Avaliar o status de Qualidade de Vida em pacientes atendidos no centro de 

referência IST/HIV-ais da região serrana;  

11.1.3 Específicos: 

Identificar em que aspecto a qualidade de vida dos pacientes atendidos 

entrevistados é afetada; comparar dados clínicos relativos a carga viral e linfócitos 

TCD4+ no início do tratamento e no exame de acompanhamento mais recente a fim 

de verificar a eficácia do tratamento antirretroviral.   

 

11.2 METODOLOGIA   

 

Trata-se de um estudo observacional e transversal, envolvendo 83 pacientes 

infectados por HIV atendidos no centro de referência de IST/Aids/HV da região 

serrana do estado do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido com aprovação pelo 

CEP/ISNF, sob parecer número 2.323.920/2017. Os critérios de inclusão para 

participação no estudo foram ser portador do HIV e ter no mínimo 18 anos de idade.  
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Durante o período entre janeiro e dezembro de 2018, os participantes foram 

entrevistados e responderam ao questionário padronizado para avaliação de 

qualidade de vida (Anexo 1).  O primeiro anexo traz informações sobre dados 

sociodemográficos e econômicos, bem como fatores de risco para aquisição do HIV 

Além disso, apresenta um instrumento da Organização Mundial da Saúde para 

avaliação da qualidade de vida em indivíduos HIV, traduzido e validado pelo Centro 

Brasileiro do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL-GROUP), no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FLECK et al, 1999). O WHOQOL HIV-

bref (versão abreviada do instrumento WHOQOL HIV), consiste em 31 questões, 

divididas em 6 domínios, conforme demostrado na Tabela 2. Todas as questões são 

fechadas, sendo utilizada uma escala de respostas do tipo Likert, composta por cinco 

elementos, variando entre 1 e 5. Esse instrumento traz quatro tipos de escala de 

respostas (Tabela 3). O algoritmo para a análise desses dados foi o seguinte: (i) 

verificação de que  todas as 31 questões foram preenchidas com valores entre 1 e 5; 

(ii) inversão de todas as questões cuja escala de respostas é invertida; (iii) cálculo do 

escore total, a média aritmética simples dos escores das 31 questões do instrumento; 

(iv) soma dos escores das questões que compõem cada domínio, dividido pelo 

número de questões do domínio; esse resultado é multiplicado por quatro, sendo 

representado em uma escala de 4 a 20; (v) estatística descritiva de cada faceta 

(questão), domínio e geral, sendo os  valores apresentados na estatística descritiva: 

média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo; (vi) conversão das médias dos 

escores das facetas e domínios em uma escala de 0 a 100, e apresentação de tais 

valores em gráficos (PEDROSO, 2012; PEDROSO et al, 2010). 
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                                       Tabela 2: Domínios e questões do instrumento WHOQOL HIV-bref. 

DOMÍNIO QUESTÕES 

Domínio I 

Físico 

 

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? 

4. O quanto você fica incomodado por ter (ou ter tido) algum problema físico desagradável 

relacionado à sua infecção por HIV? 

14. Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

21. Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

Domínio II  

Psicológico 

6. O quanto você aproveita a vida? 

11. O quanto você consegue se concentrar? 

15. Você aceita sua aparência física? 

24. Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

31. Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, depressão? 

Domínio III 

Nível de independência 

5. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 

20. Quão bem você é capaz de se locomover? 

22. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

23. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

Domínio IV 

Relações sociais 

17. Em que medida você se sente aceito pelas pessoas que você conhece? 

25. Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)? 

26. Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

27. Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

 

Domínio V 

Meio ambiente 

12. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

13. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 

16. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

18. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

19. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

28. Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 

29. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

30. Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

Domínio VI  

Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais 

7. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

8. Você se incomoda com o fato das pessoas lhe responsabilizarem pela sua condição de HIV? 

9. O quanto você tem medo do futuro? 

10. O quanto você se preocupa com a morte? 

Qualidade de vida global e 

percepção geral da saúde 

1. Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

2. Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 
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                                                   Tabela 3: Escala de respostas do questionário WHOQOL. 

           

 

 

 

12 RESULTADOS   

 

Foram entrevistados 83 participantes. A média de idade foi 42,63 (±13,44) 

anos e 53% (44/83) dos participantes eram do sexo masculino. Em relação à 

escolaridade, a média de anos de estudo foi de 6,95 (± 4,75) anos. No que diz respeito 

à etnia, 38,3% (31/83) dos participantes se declararam caucasianos; 32,1% (26/83) 

relataram ser pardos e 27,2% (22/83) dos participantes disseram ser negros. Quanto 

ao estado civil, 45,8% (38/81) dos participantes relataram ser solteiros, enquanto 41% 

(34/81) eram casados ou mantinham união estável. A Tabela 4 mostra as 

características da amostra estudada, referente aos dados sociodemográficos. 
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                                   Tabela 4: Características sociodemográficas dos participantes do estudo. 

 Variável n (%) 

Sexo   

   Feminino 39 (47,0) 

   Masculino 44 (53,0) 

Etnia   

   Branco 31 (38,3) 

   Negro 22 (27,2) 

   Pardo 26 (32,1) 

   Amarelo  1 (1,2) 

   Índio 1 (1,2) 

Estado Civil   

   Casado/União estável 34 (41,0) 

   Solteiro 38 (45,8) 

   Separado 5 (6,0) 

   Viúvo 6 (7,2) 
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                                     Tabela 5: Características dos participantes do estudo. 

 

Variável 

 n (%) 

 

Provável fonte de infecção  

   Sexo com homem 48 (57,8) 

   Sexo com mulher 18 (21,7) 

   Derivados de sangue 2 (2,4) 

   Desconhecida 15 (18,1) 

Orientação Sexual   

  Heterossexual 63 (77,8) 

  Homossexual 13 (16,0) 

  Bissexual 5 (6,2) 

Doenças oportunistas    

   Sim 25 (31,3) 

   Não 55 (68,7) 

Outras IST (no último ano)   

   Sim 6 (7,4) 

   Não 75 (92,6) 

Usuário de Cocaína   

   Sim 20 (24,7) 

   Não 61 (75,3) 

Uso de preservativo   

   Sempre 40 (54,8) 

   Nunca 21 (28,8) 

   Às vezes 12 (16,4) 

Fumante   

   Sim 31 (38,3) 

   Não 50 (61,7) 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 Com relação aos fatores e comportamentos de risco para aquisição do HIV   

(Tabela 5), 57,8% (48/83) dos participantes relatou que a provável fonte de infecção 

foi a via sexual, especificamente relações sexuais com homens; já 21% (18/81) 

alegaram ter se infectado via relação sexual com mulheres. A porcentagem de 

pacientes que desconhece a provável fonte de infecção foi de 18,1% (15/81) e apenas 

2,4% (2/81) relataram infecção por derivados de sangue. No que diz respeito à 

orientação sexual, 77,8% (63/81) dos infectados relatou ser heterossexual; 16% 

(13/81) declararam ser homossexuais e 6,2% (5/81) relataram bissexualidade. As 

doenças oportunistas foram relatadas por 31,3% (25/80) dos entrevistados, antes do 

início do tratamento, enquanto a presença de IST (infecções sexualmente 

transmissíveis) no último ano foi relatada por apenas 7,4% (6/81). Observa-se baixa 

frequência de indivíduos que utilizam drogas injetáveis e compartilharam agulhas e 

seringas. Já o uso de cocaína por via inalatória foi relatado por 24,7% (20/81) dos 

entrevistados que fizeram uso da substância alguma vez na vida. Com relação ao uso 

de preservativo, a maioria, 54,8% (40/81) afirmou usar tal meio de proteção sempre, 

enquanto 16,4% (12/81) relataram que usam apenas às vezes. Em relação ao 

tabagismo, 38,3% (31/81) declararam ser fumantes. O tempo médio de infecção pelo 

HIV foi de 7,86 (±6,60) anos. O tempo médio de tratamento antirretroviral foi de 7,03 

(±5,86) anos. 

Quanto à análise estatística, primeiramente, foi efetuada uma análise descritiva 

para cálculo de médias e desvios-padrão, no caso de variáveis contínuas, e cálculo 

de proporções no caso de variáveis categóricas. Uma análise estatística bivariada foi 

realizada. Os respectivos intervalos de confiança de 95% foram calculados e um p 

valor menor que 0,05 foi considerado significativo. O teste de confiabilidade dos 

questionários foi realizado mediante o cálculo do índice alfa de Cronbach. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa STATA versão 13. 

A Tabela 6 mostra o resultado da análise de confiabilidade do instrumento 

WHOQOL-HIV-bref, que obteve índice de 0,881 no Alfa de Cronbach e 0,82 no reteste.  

                               Tabela 6: Testes de confiabilidade do questionário aplicado (n= 10). 

 Alfa de Cronbach Reteste 

WHOQOL-HIV-BREF (0-100) 0,881 0,82 



46 

 

 

 

A descrição geral sobre a qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV é 

mostrada na Tabela 7. Os resultados apresentados estão de acordo com a sintaxe 

preconizada por Pedroso e colaboradores (2012). O Gráfico 4  indica quais as facetas 

do WHOQOL-HIV-bref que se mostraram mais comprometidas na amostra estudada. 

Já o Gráfico  3 mostra as médias dos escores por domínios e a média geral. 

                          

                            Tabela 7: Descrição do WHOQOL-bref, médias e desvio padrão (n=83). 

WHOQOL-breef Média (DP) Valor mínimo Valor 

máximo 

Escore total 14,09 (2,15) 6,45 18,80 

Domínio físico 14,61 (3,48) 4,0 20,0 

Domínio psicológico 14,89 (2,92) 6,0 19,0 

Nível de independência  13,69 (2,86) 6,0 19,0 

Relações sociais 15,63 (2,50) 6,0 20,0 

Meio ambiente 12,47 (2,65) 5,0 18,29 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 14,88 (3,34) 7,0 20,0 

Qualidade de vida global e percepção geral da saúde 14,65 (3,19) 4,0 20,0 

    

 

     

                     Tabela 8: Média total e por sexo para cada domínio do questionário WHOQOL-HIV-BREF. 
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                    Gráfico 3: Médias dos escores dos domínios e média geral do instrumento WHOQOL-HIV-bref. 

 

 

 

                           Gráfico 4: Médias dos escores das facetas do instrumento WHOQOL-HIV-bref. 
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12.1 DADOS CLÍNICOS 

 

12.1.1 CARGA VIRAL 

 

As análises dos dados clínicos dos prontuários dos pacientes entrevistados 

mostraram uma média de carga viral no diagnóstico de 79,460, com Desvio Padrão 

(DP) de 155,297. A média dos dados de carga viral no exame mais recente foi de 

50,409 e o DP de 37603,154. 

                                        

                                         Gráfico 5: Comparação da carga viral inicial / final (último dado coletado).  

 

            

 

12.1.2 CONTAGEM LINFÓCITOS TCD4+ 

 

A média obtida para a contagem de Linfócitos TCD4+ no diagnóstico e início 

de tratamento foi de 353,084, com DP de 272,776; já a média e DP para contagem de 

Linfócitos TCD4+ no exame mais recente foi de 661,87 e 299,985 respectivamente. 
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                               Gráfico 6: Contagem de linfócitos TCD4 inicial/ final (último dado coletado). 

 

              

 

12.1.3 DOENÇAS OPORTUNISTAS / aids  

 

Quanto à presença e frequência de doenças oportunistas, conclui-se que na 

população estudada a ocorrência de Candidíase oral é majoritária, seguida de 

neurotoxoplasmose, além do diagnóstico de aids ser uma característica 

predominante. A frequência do diagnóstico de doenças oportunistas está intimamente 

ligado a aids, que pode ser explicada pelo abandono do tratamento, começo de 

tratamento tardio, entre outros fatores.  

 

13 DISCUSSÃO  

 

Os dados socioeconômicos, demográficos e epidemiológicos apontaram 

equilíbrio entre o sexo masculino e feminino, porém outros estudos evidenciaram um 

predomínio do sexo masculino, como Oliveira et al. (2015), com 63,7%, Naveet et al. 

(2006), com 88,2% e Catunda et al. (2016), com 75%. Em 2018, houve uma redução 

gradual dos casos em mulheres e um aumento nos casos em homens, 22/10            

(MS, 2018). 
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A média de idade obtida mostrou-se maior quando comparada  aos estudos de 

Oliveira et al. (2015), com média 38,4 anos (±12,1), Fatiregun et al. (2009), com 34,8 

anos, Gebremichael et al. (2018), com média de 39,38 anos e novamente com o 

Ministério da Saúde que indicou no período de 2007 a junho de 2018 que a maioria 

dos casos de infecção pelo HIV encontrava-se na faixa de 20 a 34 anos, com 

percentual de 52,6% dos casos, nossos achados mostraram um nível baixo de 

escolaridade, resultado esse que também foi obtido no estudo de Oliveira et al (2015), 

com (43,8%) somente até o ensino fundamental. 

Com relação à raça/cor da pele autodeclarada, os casos registrados no Sinan 

no período de 2007 a junho de 2018, 46,1% ocorreram entre brancos e 52,9% entre 

negros, mostrando que este estudo assim como os dados obtidos evidenciam uma  

proporção maior de infecções pelo HIV com a raça negra. 

Quanto ao estado civil, nossos resultados mostraram equilíbrio entre casados 

e solteiros, enquanto que no estudo de Oliveira et al. (2015), 74,7% eram solteiros, 

Fatiregun et al. (2009), relata que mais da metade eram casados (51,6%), e Catunda 

et al. (2016), mostra que mais da metade da amostra total (51,6%) eram casados , 

enquanto 23,8% não eram solteiros, apontando não existir uma condição 

predominante quanto ao estado civil. Segundo Rosa (2007), pessoas sem parceiros 

tendem a ter um pior desempenho em conformações estruturais das redes sociais de 

amparo, como menor contato com amigos e familiares, além de baixa frequência de 

ajudas prestadas e recebidas. 

       Naveet et al. (2006), mostra que a via sexual como principal fonte de 

infecção 71,7%, assim como mostrou nosso estudo onde a fonte predominante de 

infecção é a via sexual, com maioria heterossexual. O Ministério da Saúde afirma que 

em todas as regiões do Brasil, a principal via de transmissão entre homens e mulheres 

foi a via sexual. 77,8% (63/81) dos infectados relataram ser heterossexuais; 16% 

(13/81) declararam ser homossexuais e 6,2% (5/81) relataram bissexualidade, Oliveira 

et al. (2015), também mostrou predomínio heterossexual com 86,3%, assim como 

Bitancur. (2017), que revelou um percentual de 89,4%. 
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 No período de 2007 a junho de 2018 a região Sudeste apresentou um 

predomínio da categoria de exposição de homo/bissexual (55,8% dos caso s, sendo 

46,3% na categoria “homossexual” e 9,5% na categoria “bissexual”), enquanto nas 

demais regiões o predomínio foi heterossexual (MS, 2018), dados estes que nos 

mostram que a via sexual é a principal via de contaminação, porém tendo a relação 

heterossexual como a principal responsável, com isso, os homossexuais que 

formavam o principal grupo de risco para se contrair o hiv, já não estão mais entre os 

principais responsáveis pela transmissão. 

As doenças oportunistas foram relatadas salientando que ainda é comum esse 

tipo de manifestação nos pacientes, com predomínio de candidíase oral, dado este 

que é mostrado nos estudos de Oliveira et al. (2015), com 52/146 (35,6%) e Naveet 

et al. (2006), com 46,3% dos participantes apresentando doenças relacionadas com 

a Aids, onde a tuberculose (38,5%) foi a doença relacionada mais comum, seguida 

pela candidíase oral (28,2%).  

De acordo com os domínios que compõem a qualidade de vida, os participantes 

apresentaram bons escores na maioria. A análise bivariada demonstrou que uma 

melhor qualidade de vida está fortemente associada ao gênero masculino. Nos 

domínios físico e meio ambiente, os homens tiveram uma qualidade de vida 

significativamente maior que as mulheres. A dor física, o sono e o repouso foram os 

responsáveis em afetar a qualidade de vida das mulheres no que se refere ao domínio 

físico.   

Os maiores escores foram nos domínios relações sociais, atingindo um escore 

considerado de alto nível de qualidade de vida e os domínios psicológico e 

espiritualidade/religião/crenças pessoais que atingiu um nível intermediário. Estudos 

corroboram com esses achados Oliveira et al. (2015), mostra escore alto no Domínio 

Psicológico (67,9) e nas relações sociais (65,0)  na escala de 0-100, assim como no 

estudo de Fatiregun et al. (2009), mostra que a qualidade de vida foi máxima para o 

domínio social seguida pelo domínio psicológico e ainda o estudo de          

Gebremichael et al. (2018), na Etiópia, mostra um escore separado entre homem e 

mulher, onde os maiores escores foram nos níves de Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais e Psicológico em ambos os gêneros. 
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As facetas que formam o domínio de relações sociais apontam que os 

participantes possuem um bom nível de qualidade de vida no que se refere ao suporte,  

inclusão e relações sociais, porém  insatisfeitos com a atividade sexual. No domínio 

psicológico percebemos que os participantes estão satisfeitos com a auto estima, o 

pensar, aprender, memória e concentração além da imagem corporal, porém estão 

cercados por sentimentos negativos. No domínio Aspectos 

espirituais/Religião/Crenças pessoais, observou-se uma satisfação com os 

sentimentos de perdão e culpa e sobre Espiritualidade/religião/crenças pessoais, toda 

via uma grande preocupação sobre o futuro e o medo da morte foi muito significativo. 

Os escores mais comprometidos localizam-se no domínio de meio ambiente e 

de independência, que se encontram no nível intermediário, porém mais próximos do 

baixo nível de qualidade de vida. O transporte e o ambiente físico, como (poluição, 

barulho, transito, clima) foram os principais fatores que comprometeram a qualidade 

de vida das mulheres. Entre os estudos que corroboram com os resultados acima, 

pode-se citar o Oliveira et al. (2015), que teve o nível de independência e meio 

ambiente como os mais comprometidos, já a pesquisa de Fatiregun et al. (2009) e 

Gebremichael et al. (2018), pontuaram o nível de meio ambiente como o escore mais 

baixo. 

Dentre as facetas relacionadas ao domínio meio ambiente, observa-se que os 

recursos financeiros, cuidados (acesso e qualidade à saúde e assistência social), lazer 

e transporte são os principais responsáveis pela baixa qualidade de vida com relação 

ao domínio meio ambiente. 

           O domínio Níveis de Independência, foi afetado pela faceta dependência de 

medicação ou de tratamentos, pois as facetas mobilidade, atividades de vida cotidiana 

e capacidade de trabalho obtiveram escores maiores. Fleck (2003) já afirmava que o 

fato de depender de medicamentos ou tratamentos poderia ser visto tanto como um 

fator de piora da qualidade de vida pela diminuição da autonomia, como também de 

melhora pelo efeito benéfico que alguns medicamentos e tratamentos proporcionam. 
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Em relação a carga viral e contagem de linfócitos TCD4+, nossos achados 

corroboram com o estudo realizado por Ferreira et.al ( 2012) , que aponta uma menor 

proporção de indivíduos com a carga viral acima de 10.000 cópias (29/205) após o 

início do tratamento medicamentoso, assim como uma elevação na contagem de 

linfócitos TCD4+, fato que está intimamente ligado a um aumento positivo na 

qualidade de vida pois houve melhora no status imunológico, consequentemente o 

aparecimento de doenças oportunistas é pouco relatado e há diminuição dos sintomas 

próprios da infecção. O uso do tratamento antirretroviral permite que haja uma 

diminuição da carga viral e aumento de células TCD4+, porém o uso de medicamentos 

afeta a qualidade de vida como já supracitado no domínio Nível de Independência.  

 

 

14 CONCLUSÃO 

 

Os participantes da pesquisa apresentaram melhor qualidade de vida nos 

domínios Relações Sociais, Psicológico e espirituais/Religião/Crenças pessoais e 

dentro desses três domínios destacou-se positivamente fatores referentes ao suporte 

social, inclusão social, relações sociais, auto estima,  pensar, aprender, memória e 

concentração além da imagem corporal, satisfação com os sentimentos de perdão e 

culpa e sobre Espiritualidade/religião/crenças pessoais, porém dentro desses três 

domínios existem alguns fatores que afetam a qualidade de vida que são, a vida 

sexual, sentimentos negativos, além da preocupação sobre o futuro e o medo da 

morte. 

Os domínios nível de independência e meio ambiente foram os que mais 

comprometeram a qualidade de vida dos participantes, onde os fatores mais 

marcantes negativamente foram os recursos financeiros, cuidados (acesso e 

qualidade à saúde e assistência social), lazer e transporte e dependência de 

medicação ou de tratamentos.  
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Outro fator importante foi a prevalência de heterossexuais, mostrando que o 

grupo de risco criado no início da epidemia, onde os homossexuais eram responsáveis 

pela maior parte das contaminações, hoje já não são. 

Em relação a quantificação de carga viral, pode-se perceber uma considerável 

queda do número de cópias detectadas ao longo do período de acompanhamento e 

tratamento medicamentoso. Assim como existe uma relação do aumento de células 

TCD4+ quantificadas. Quanto menos carga viral, mais células TCD4+, uma relação 

inversamente proporcional benéfica, pois esse fato diminui o índice de aparecimento 

de doenças oportunistas e agravos à saúde do paciente, melhorando o status de 

qualidade de vida.  
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Anexo 1: Questionário WHOQOL-bref 

 

 

Número ID: _________________ Nome: 

______________________________________________________ 

Telefone: __________________  e-mail: 

___________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________ Bairro: 

_____________________________ 

Idade: ______________Data de Nascimento: ____________________________  Sexo: 1 – Masculino 

2 – Feminino  

Escolaridade: 1 – Analfabeto  2 – Até 8 anos 3 – Entre 9 e 13 anos 4 – 14 anos ou mais    

____________________ 

Cor da pele: 1 – Branca  2 – Negra  3 – Parda  4 – Amarela  5 – Indígena  

Estado Civil: 1 – Casado/União estável 2 – Solteiro  3 – Separado  4 – Viúvo  

Provável fonte de infecção:  

1 – Sexo com homem 2 – Sexo com mulher 3 – Drogas injetáveis 4 – Derivados do sangue 

Outro (Qual?): 

________________________________________________________________________________ 

Ano de diagnóstico do HIV: ___________Diagnóstico de aids ou doenças oportunistas? 1 – SIM  2 – 

NÃO 

Faz tratamento antirretroviral? 1 – SIM  2 – NÃO   Tempo de tratamento: ___________________ 

Você apresentou alguma DST (Doença Sexualmente Transmissível), além do HIV, no último ano? 1 – 

SIM  2 – NÃO 

Você já usou drogas injetáveis? 1 – SIM  2 – NÃO 

Você já teve algum parceiro usuário de drogas injetáveis?   1 – SIM  2 – NÃO 

Você já compartilhou agulhas ou seringas? 1 – SIM  2 – NÃO 

Você já usou cocaína por via inalatória? 1 – SIM  2 – NÃO 
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Orientação sexual: 1 – Heterossexual 2 – Homossexual  3 – Bissexual  

Números de parceiros sexuais no último ano? _______  1 – nenhum   2 – 1 à 5  3 – 6 à 10   4 – 11 ou 

mais   

Você usa preservativo nas relações sexuais? 1 – SIM   2 – NÃO  3 – ÀS VEZES 

Você fuma? 1 – SIM  2 – NÃO  Você ingere bebidas alcoólicas? 1 – SIM  2 – NÃO 

 

 

 

 

 

 

Você apresentou alguma alteração na cavidade oral que ajudou a realizar seu diagnóstico do HIV? 1 

– SIM  2 – NÃO 

CARGA VIRAL/DATA: 

______________________________________________________________________________ 

CD4/DATA: 

__________________________________________________________________________________

___ 

COINFECÇÕES/COMORBIDADES: 

____________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO DE AIDS OU DOENÇAS OPORTUNISTAS? : 1 – SIM  2 – NÃO 

Quanto à sua classificação econômica: (OMS, 2015) 

Quantidade de itens 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregador doméstico 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava Roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 
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Secadora de roupas 0 2 2 2 2 

 

VOCÊ SE CONSIDERA DOENTE ATUALMENTE? 1 – SIM  2 – NÃO 

COMO ESTÁ A SUA SAÚDE? 1 - Muito ruim   2 – Ruim   3 - Nem ruim, nem boa   4 – Boa   5 - Muito 

boa 

1 - COMO VOCÊ AVALIA SUA QUALIDADE DE VIDA? 

1 - Muito ruim   2 – Ruim   3 - Nem ruim, nem boa   4 – Boa   5 - Muito boa 

2 - QUANTO VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM SUA SAÚDE? 

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

3 - QUANTO VOCÊ ACHA QUE SUA DOR (FÍSICA) IMPEDE VOCÊ DE FAZER O QUE VOCÊ PRECISA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

4 - QUANTO VOCÊ FICA INCOMODADO POR TER (OU TER TIDO) ALGUM PROBLEMA FÍSICO 

DESAGRADÁVEL RELACIONADO À SUA INFECÇÃO POR HIV?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

5 - QUANTO VOCÊ PRECISA DE ALGUM TRATAMENTO MÉDICO PARA LEVAR SUA VIDA DIÁRIA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

6 - O QUANTO VOCÊ APROVEITA A VIDA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

As questões seguintes são sobre quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas semanas.  

7 - EM QUE MEDIDA VOCÊ ACHA QUE A SUA VIDA TEM SENTIDO?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

8 - VOCÊ SE INCOMODA COM O FATO DAS PESSOAS LHE RESPONSABILIZAREM PELA SUA 

CONDIÇÃO DE HIV?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

9 - O QUANTO VOCÊ TEM MEDO DO FUTURO?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

10 - O QUANTO VOCÊ SE PREOCUPA COM A MORTE?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

11 - O QUANTO VOCÊ CONSEGUE SE CONCENTRAR?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 
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12 - QUÃO SEGURO(A) VOCÊ SE SENTE EM SUA VIDA DIÁRIA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

13 - QUÃO SAUDÁVEL É O SEU AMBIENTE FÍSICO (CLIMA, BARULHO, POLUIÇÃO, ATRATIVOS)?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 

certas coisas nestas últimas semanas.  

14 - VOCÊ TEM ENERGIA SUFICIENTE PARA SEU DIA-A-DIA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

15 - VOCÊ ACEITA A SUA APARÊNCIA FÍSICA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

16 - VOCÊ TEM DINHEIRO SUFICIENTE PARA SATISFAZER SUAS NECESSIDADES?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

17 - EM QUE MEDIDA VOCÊ SE SENTE ACEITO PELAS PESSOAS QUE VOCÊ CONHECE?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

18 - QUÃO DISPONÍVEL PARA VOCÊ ESTÃO AS INFORMAÇÕES QUE PRECISA NO SEU DIA-A-DIA?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

19 - EM QUE MEDIDA VOCÊ TEM OPORTUNIDADES DE ATIVIDADES DE LAZER?  

1 – Nada   2 – Muito Pouco   3 – Mais Ou Menos   4 – Bastante   5 – Extremamente 

 20 - QUÃO BEM VOCÊ É CAPAZ DE SE LOCOMOVER?  

1 - Muito ruim   2 – Ruim   3 - Nem ruim, nem boa   4 – Boa   5 - Muito boa 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 

aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.  

21 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM O SEU SONO?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

22 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM SUA CAPACIDADE DE DESEMPENHAR AS ATIVIDADES 

DO SEU DIA-A-DIA? 

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

23 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM A SUA CAPACIDADE PARA O TRABALHO?  
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1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

24 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ CONSIGO MESMO?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

25 - QUÃO SATISFEITO VOCÊ ESTÁ COM SUAS RELAÇÕES PESSOAIS (AMIGOS, PARENTES, 

CONHECIDOS, COLEGAS)?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

26 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM SUA VIDA SEXUAL?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

27 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM O APOIO QUE VOCÊ RECEBE DE SEUS AMIGOS?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

28 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL ONDE MORA? 

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

29 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM O SEU ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE? 

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

30 - QUÃO SATISFEITO(A) VOCÊ ESTÁ COM O SEU MEIO DE TRANSPORTE?  

1 - Muito Insatisfeito   2 – Insatisfeito   3 - Nem Satisfeito/Nem Insatisfeito   4 – Satisfeito   5 - Muito 

Satisfeito 

 As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas.  

31 - COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ TEM SENTIMENTOS NEGATIVOS (MAU HUMOR, DESESPERO, 

ANSIEDADE, DEPRESSÃO)? 1 – Nunca  2 – Algumas vezes 3 – Frequentemente 4 – Muito 

frequentemente 5 – Sempre 
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Anexo 2: Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo 3: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

Pesquisadores Responsáveis: Clovis Couto Pereira Júnior (Mestrando da PPGO-FOUFF/NF) e 

ProfªDrª Fabiana N. Germano (Orientadora, pesquisadora responsável) 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, ISNF/UFF 

Endereço da Instituição: Rua Dr. Sylvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 

28625-650. 

Telefones para contato com pesquisador responsável: (22) 99243 5335 

E-mail do pesquisador responsável: fngermano@gmail.com 

Endereço para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo: Rua Sylvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ.CEP: 28625-650. 

Telefone do CEP: (22) 2528-7168 

 

Nome do participante:____________________________________________________ 

Idade: ________________ anos   Telefone: ___________________  

e-mail: _______________________ Endereço: _________________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “QUALIDADE DE VIDA E 

SAÚDE ORAL EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E HEPATITE C CRÔNICA”, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Drª Fabiana Nunes Germano e do pesquisador Enf. Clovis Couto Pereira 

Júnior. 

Por favor, leia este termo cuidadosamente. Caso tenha qualquer dúvida sobre este estudo ou 

termo, você deverá esclarecê-la com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Se preferir, 

você poderá dar a sua resposta em outro dia, após consultar familiares ou pessoas de sua 

confiança antes de tomar a decisão de participar ou não desse estudo. Ao aceitar participar o 

sr.(a) receberá uma via desse termo, rubricada em todas as páginas. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE ORAL EM PESSOAS VIVENDO  

COM HIV E HEPATITE C CRÔNICA 

Versão 1.0/2017 

mailto:fngermano@gmail.com
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Objetivo  e justificativa: O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade de vida e a presença 

de sinais e sintomas na boca que possam prejudicar a qualidade de vida das pessoas que 

possuem HIV e/ou Hepatite C crônica. O conhecimento desses dados é importante, pois 

possibilitará diagnosticar problemas na saúde da sua boca que podem interferir na sua 

qualidade de vida e bem-estar. Se quaisquer problemas forem diagnosticados, você será 

direcionado para tratamento e será acompanhado pela equipe de pesquisa durante todo o 

processo. Além disso, os resultados da pesquisa, ao serem publicados no meio científico, 

podem contribuir para o melhor entendimento das características da infecção e seu impacto 

na saúde da boca e na qualidade de vida dos pacientes. 

Onde e como será realizado o estudo: Ao aceitar participar dessa pesquisa e assinar o termo 

de consentimento livre e esclarecido, você irá responder um questionário com perguntas 

relacionadas à sua qualidade de vida e a seguir, será conduzido até o consultório de 

odontologia do centro no qual está sendo atendido para uma avaliação sobre sua saúde 

bucal, realizada por um profissional qualificado. Os pesquisadores também precisarão 

acessar os dados do seu prontuário, que são aquelas informações que seu médico registra a 

cada consulta, como por exemplo quais medicamentos você está usando e quais os 

resultados dos seus exames de acompanhamento. Assim, pedimos seu consentimento para 

acessar esses dados, garantindo todo sigilo e confidencialidade. Todas as informações 

(prontuários, respostas do questionário e avaliação oral) serão mantidas em absoluto sigilo e 

seu nome não aparecerá em nenhum momento. Caso você decida, a qualquer momento, 

não participar mais da pesquisa, nós iremos descartar o questionário e você não sofrerá 

nenhum dano.  

 

Riscos: Os riscos de participação nessa pesquisa são mínimos. Esses riscos estão 

relacionados ao cansaço que poderá sentir ao responder as perguntas, e caso isso ocorra, 

você poderá descansar até o momento em que se sentir em condições de prosseguir. Ainda, 

você poderá sentir também algum desconforto durante a avaliação clínica da sua boca. O 

procedimento não é doloroso e será feito por um profissional qualificado que fará a 

avaliação da sua boca com muita calma e tranquilidade. Além disso, você pode sentir-se 

constrangido com algumas perguntas que lhe serão apresentadas no questionário, no 

entanto, é importante ressaltar que será garantido o sigilo das suas respostas e da sua 

identificação em todas as etapas do estudo.  

 

Benefícios Esperados: Os benefícios diretos por participar desse estudo estão relacionados ao 

diagnóstico de cáries ou outras alterações bucais e o seu encaminhamento para o tratamento. 

É também importante ressaltar os benefícios indiretos da nossa pesquisa, relacionados à 

publicação dos dados analisados, que podem contribuir para o conhecimento sobre a saúde 
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bucal, qualidade de vida, epidemiologia e características da parcela da população infectada a 

região estudada. 

 

 

Forma de acompanhamento e assistência: Você tem garantia de que receberá respostas a 

qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os procedimentos a serem realizados, e aspectos 

pertinentes à pesquisa em qualquer momento. Você receberá todas as informações sobre a 

pesquisa, a qualquer momento que julgar necessário. Caso algum problema seja encontrado 

na sua boca, você será acompanhado até o setor de odontologia do centro em que está sendo 

atendido ou à Clínica de Odontologia do ISNF da UFF para receber tratamento apropriado. 

Sendo assim, os pesquisadores se responsabilizam pelo acompanhamento do seu tratamento, 

bem como se disponibilizam a orientá-lo e auxiliá-lo durante a busca pelo tratamento mais 

adequado e o melhor local de realização do mesmo. 

Forma de esclarecimento: Você tem garantia de que receberá informações, antes e 

durante a pesquisa, sobre a metodologia de estudo. E, se for de seu interesse, receberá 

informações sobre os resultados finais obtidos com a pesquisa. 

Retirada do consentimento:  você tem liberdade de retirar o consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo. Não haverá nenhuma penalização caso 

você queira retirar-se do estudo e garantimos que você continuará recebendo o melhor 

tratamento disponível nessa instituição. 

Garantia de sigilo: Os dados obtidos na pesquisa têm finalidade exclusivamente 

científica, sendo assegurada a privacidade do participante. Os resultados desse projeto de 

pesquisa serão apresentados em congressos e publicados em revistas científicas, porém a 

identidade do participante não será divulgada em nenhum momento. 

Ressarcimento de despesas e indenização: Você não terá qualquer tipo de despesa 

para participar da pesquisa e não receberá remuneração por sua participação. No entanto, os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

têm direito à indenização, por parte do pesquisador e da instituição. Você será ressarcido por 

qualquer eventual despesa decorrente da sua participação no presente projeto de pesquisa. 

  

Este termo de consentimento livre e esclarecido é composto por duas vias. Todos os 

participantes receberão uma via assinada do mesmo, com todas as páginas rubricadas. 

Declaramos que esse projeto está de acordo com as exigências contidas no item IV.3 

da resolução 466/12 Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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Eu, _______________________________________________________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Assinatura:____________________________________________________________  

 

Data:______________________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável:  

Drª Fabiana Nunes Germano  
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