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RESUMO 

 

MEIRA, Lindiane Constâncio da Silva. Diagnósticos de enfermagem para idosos no 

contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. 2015. 95f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 

2015. 

 

Introdução: O comportamento sexual a partir dos sessenta anos de idade, no ser humano é 

marcado por muitos mitos e tabus, e o mesmo tem sofrido mudanças que tem alterado o perfil 

epidemiológico de doenças como a aids, tornando a população idosa mais vulnerável a 

contaminação pelo HIV. Acredita-se que a construção de enunciados diagnósticos de 

enfermagem instigue discussões acerca do planejamento de ações de saúde direcionado às 

necessidades da pessoa idosa, na prevenção, controle e cuidado a pessoa idosa no contexto da 

vulnerabilidade ao problema. Objetivo: Construir enunciados de diagnósticos de enfermagem 

para idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. Método: Trata-se de um estudo 

exploratório descritivo, realizado com 20 idosos numa Unidade de Saúde da Família no 

município de João Pessoa/Paraíba, no período de junho à julho de 2014. Para coleta de dados 

foi utilizada uma entrevista semiestruturada. As informações foram organizadas e analisadas 

pela técnica de análise de conteúdo temática categorial. Após a identificação de categorias e 

subcategorias temáticas, foi construído um banco de termos para mapeamento cruzado com 

termos da Classificação Internacional para a Prática de Enfermeiros (CIPE
® 

2013). Por fim, 

foram construídos enunciados diagnósticos de enfermagem com base no modelo de sete eixos 

da CIPE
® 

2013. Aprovado pelo comitê de ética, mediante o parecer nº 084/14. CAEE: 

27945014.0.0000.5188. Resultados: Dente a população estudada houve uma prevalência de 

mulheres idosas (55%), casadas (55%), de religião católica (70%), com renda familiar de um 

salário mínimo (80%), faixa etária entre 60-65 anos (45%) e com baixa escolaridade 

(40%).Foi construído dois bancos de termos, um com termos constantes na CIPE
® 

2013 e um 

com termos não constantes CIPE
® 

2013, que resultaram na construção de 24 enunciados 

diagnósticos de Enfermagem, por categorias temáticas:1) Condições sociais com 10 

enunciados - Conhecimento em saúde, adequado, Conhecimento da família sobre a doença, 

presente, Conhecimento em saúde, prejudicado, Tristeza, Medo da morte, Expectativa da 

morte, conflituosa, Angústia, Capacidade para falar sobre o processo morte/morrer, 

presente, serviço de comunicação, prejudicado e comportamento de busca em saúde, 

prejudicada; 2) Condições cognitivas com 07 enunciados - Conhecimento sobre medidas de 

prevenção, Risco de exposição à contaminação, Autoconhecimento sobre a doença, presente, 

Falta de conhecimento sobre a doença, Papel de prevenção, inadequado, Medo de exposição 

à contaminação e Falta de conhecimento sobre comportamento sexual; 3) Condições 

comportamentais que apresentou 07 enunciados - Relação sexual, presente, Relação sexual, 

ausente, Não à adesão a medida de prevenção (preservativo), Papel de gênero, prejudicado, 

Medo de contágio, Relação sexual de risco e Capacidade para proteger, prejudicado. 

Conclusão: Descrever concepções e comportamentos de idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids, observou-se de uma forma ampla que a aids está atrelada com 

distintos tipos de vulnerabilidades, e a construção de enunciados diagnósticos de enfermagem, 

detectou-se as necessidades de saúde, como reflexões acerca das necessidades de saúde da 

pessoa idosa no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids, que permitirão o planejamento da 

assistência de enfermagem sistematizada, beneficiando o enfermeiro em suas práticas, como 

também em ações de saúde. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde do idoso; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; 

Vulnerabilidade em saúde; Processos de enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

MEIRA, Lindiane Constâncio da Silva. Nursing diagnosis for theelderly in the context of 

vulnerabilities to the HIV/Aids. 2015. 95f. Master Thesis– Center of Health Sciences. 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa-PB. 2015. 

 

Introduction: The sexual behavior of the elderly over the sixties is marked by myths and 

taboos and has suffered several changes that altered the epidemiological profile of some 

diseases such as aids, making the elderly more vulnerable. It is well known that the 

construction of nursing diagnosis statements stimulate discussions about the planning of 

health initiatives directed to the needs of the elderly people and also the prevention, control 

and care of the elderly in a context of vulnerability. Objective: The present study aims to 

build nursing diagnosis statements for the elderly in the context of vulnerabilities to the 

HIV/Aids. Methodology: It is a descriptive explanatory study carried out with 20 elderly in a 

Family Health Unity in João Pessoa/Paraíba from June to July/2014. The data collection was 

made through semi-structured interview. All the information was organized and analyzed by 

the categorical theme technique of content analysis. After the identification of theme 

categories and subcategories, a term database was built in order to cross map the information 

with the terms of the International Classification for Nursing Practice (ICNP
® 

2013). Finally, 

the present study built nursing diagnosis statements based on the Seven Axes Model of 

ICNP
®
2013 and classified them according to the vulnerability conceptual framework. 

Approved by the ethics committee by the judgment nº 084/14. CAEE: 27945014.0.0000.5188. 

Results: Among the studied population there was a prevalence of elderly women (55%), 

married (55%), Catholic (70%), with a family income of one minimum wage (80%), age 

group from 60 to 65 years old (45%) and low education (40%). Two term database were built, 

one with terms present in the CIPE
® 

2013 and the other with non CIPE
® 

2013 terms; these 

two groups resulted in the construction of 24nursing diagnosis statements according to the 

following thematic categories:1) Social Conditions category, 10 nursing diagnosis statements 

were built, such as health knowledge, appropriate; family knowledge about the disease, 

present; health knowledge, damaged; sadness; fear of death; lifespan, conflictive; anguish; 

ability to talk about the death process, present; anxiety to death; communication service, 

damaged; health pursuit, damaged; 2) Cognitive Conditions, 7 nursing diagnosis statements 

were built: awareness of prevention measures; risk of exposure to contamination; self 

knowledge about the disease, present; lack of knowledge about the disease; prevention role, 

inadequate; fear of exposure to contamination and lack of knowledge about sexual behavior; 

3)Behavioral Conditions, 7 nursing diagnosis statements were built: sexual performance, 

present; sexual performance, absent; denial of adherence to safety measures (condoms); 

gender role, damaged; fear of contamination; risky sexual relation; ability to protect, 

damaged. Conclusion: By describing conceptions and behaviors in a context of vulnerability 

to the HIV/Aids it was clear, in a broad way, that aids is connected with different types of 

vulnerabilities. Constructing the nursing diagnosis statements brought to light the needs of the 

health care, such as reflexions about the elderly health needs in a context of vulnerabilities to 

the HIV/Aids that will allow the planning of a systematic nursing care, benefit the nurse in his 

practices and also help to improve health initiatives to this age group. 

 

KEY-WORDS: Nursing; Elderly health; Acquired Immune Deficiency Syndrome; 

Vulnerability in Health; Nursing Processes; Nursing Diagnosis. 

  



 

 

RESUMEN 

 

MEIRA, LCS. Diagnóstico de enfermería para ancianos en el contexto de 

vulnerabilidades del VIH/Sida. 2014. 97 p. Disertación (Maestría en Enfermería) – Centro 

de Ciencia de la Salud. Programa de Postgrado em Enfermería. Universidade Federal da 

Paraíba. João Pessoa-PB. 2014. 

 

Introducción: El comportamiento sexual a partir de los sesenta años de edad, en el ser 

humano es marcada por mitos y tabúes, y el mismo tiene sufrido cambios que influencian el 

perfil epidemiológico de enfermedades como la sida, haciendo la población anciana más 

vulnerable a la contaminación por VIH. Se cree que la construcción de enunciados 

diagnósticos de enfermería suscite discusiones acerca del planeamiento de acciones de salud 

direccionados a las necesidades del anciano en la prevención, control y cuidado a la persona 

mayor  en el contexto de vulnerabilidad del problema. Objetivo: Construir enunciados 

diagnósticos de enfermería para ancianos en el contexto de vulnerabilidades del VIH/Sida. 

Método: Se trata de un estudio exploratorio descriptivo realizado con 20 ancianos en una 

Unidad de Salud de la Familia en João Pessoa/Paraíba, en el periodo de junio a julio de 2014. 

Se utilizó de entrevista semiestructurada para colectar los datos. Las informaciones fueran 

ordenadas e analizadas por la técnica de análisis de contenido temático categorial. Después de 

la identificación de categorías y subcategorías temáticas, se construyo un banco de términos 

para mapeo cruzado con términos de la Clasificación Internacional para la Práctica de 

Enfermería (CIPE
® 

2013). Por fin, fueran construidos enunciados diagnósticos de enfermería 

con base en el modelo de siete ejes de la CIPE
®
2013. Aprobado por el comité de ética, 

mediante el díctame nº084/14. CAEE: 27945014.0.0000.5188. Resultados: En la población 

estudiada hubo una prevalencia de ancianas (55%), casadas (55%), religión católica (70%), 

renta familiar de un salario mínimo (80%), grupo de edad entre 60-65 años (45%) y baja 

escolaridad (40%). Se construyo dos bancos de términos, uno con términos constantes en la 

CIPE
® 

2013 y uno con términos no constantes CIPE
® 

2013, que resultaron en la construcción 

de 24 enunciados diagnósticos de enfermería, por categorías temáticas: 1) Condiciones 

sociales, con 10 enunciados - conocimiento en salud, adecuado, conocimiento de la familia 

sobre la enfermedad, presente, Conocimiento en salud, perjudicado, Tristeza, Miedo de la 

muerte, Expectativa de la muerta, conflictivo, Angustia, Capacidad para hablar sobre el 

proceso muerte/morir, presente, servicio de comunicación, perjudicado y comportamiento de 

busca en salud, perjudicado; 2) Condiciones cognitivas con 07 enunciados - Conocimiento 

sobre medidas de prevención, Riesgo de exposición a la contaminación, Autoconocimiento 

sobre la enfermedad, presente, Falta de conocimiento sobre la enfermedad, Rol de 

prevención, inadecuado, Miedo de exposición a la contaminación y Falta de conocimiento 

sobre comportamiento sexual; 3) Condiciones conductuales que presentó 07 enunciados - 

Relación sexual, presente, Relación sexual, ausente, Negación de la adhesión a las medidas 

de seguridad (condón), Rol de género, perjudicado, Miedo del contagio, Relación sexual de 

riesgo y Capacidad para protección, perjudicado. Conclusión: Describir los conceptos y 

comportamientos de las personas mayores en el contexto de la vulnerabilidad al VIH/SIDA, 

fue observado de una forma amplia que la sida está relacionada con variados tipos de 

vulnerabilidad, y la construcción de enunciados diagnósticos de enfermería, fue detectado las 

necesidades de salud, como reflexiones sobre las necesidades de salud de la persona mayor en 

el contexto de vulnerabilidad al VIH/Sida, que permitirán el planeamiento de la asistencia 

sistematizada, beneficiando el enfermero en sus platicas, como también en acciones de salud. 

 

DESCRIPTORES: Enfermería; Salud del anciano; Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida; Vulnerabilidad en salud; Procesos en Enfermería; Diagnósticos en Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sou enfermeira formada pela Faculdade Santa Emília de Rodat desde 2002. 

Especializei-me em Serviços de Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

em 2003. As áreas em que atuei como enfermeira foram: Estratégia Saúde da Família no 

município de Desterro-PB; coordenei a equipe de enfermagem do Hospital Maternidade 

Maria Júlia Maranhão; fui Enfermeira da Vigilância epidemiológica no município de 

Araruna-PB; facilitei o Curso de Formação de Auxiliar de Enfermagem, no Centro Formador 

de Recursos Humanos – CEFOR/ PB; atuei como Enfermeira assistencial do Centro Cirúrgico 

do Hospital Geral Santa Isabel; como Enfermeira assistencial do Hospital Santa Paula;e como 

Apoiadora técnica de USFs na Secretaria Municipal de João Pessoa-PB. 

Em todas as minhas atuações prestei assistência à pessoa idosa e desenvolvi ações 

voltadas a essa população, fato esse que possibilitou o meu ingresso ao Grupo Internacional 

de Envelhecimento e Representações Sociais da PPGENF-PB, desde 2011. Após as diversas 

reflexões dentro do grupo de pesquisa, fui motivada a estudar sobre envelhecimento e aids. As 

atividades que participei nesse período no grupo foram: a participação em umprojeto de 

Tecnologias Assistivas para Idosos atendidos nas Unidades de Saúde da Família financiado 

pelo FNS/Ministério da Saúde, e a produção de um artigo publicado pela Revista de Pesquisa: 

Cuidado é Fundamental Online, cujo tema foi: Atendimento para idosos na Atenção Básica 

de Saúde: Representações Sociais. Em seguida fui aprovada na seleção de mestrado no ano 

2013. 

Nas orientações individuais com a orientadora, nas disciplinas de Seminário de 

elaboração de Pesquisa, projeto de pesquisa e Seminário de elaboração dissertação I e II, 

percebi a necessidade de construir enunciados diagnósticos de enfermagem. Por essa razão 

matriculei-me na disciplina Processo de Cuidar para me apropriar da temática de “processo 

de enfermagem” e, assim, construir enunciados diagnósticos de enfermagem de forma 

consistente, com o objetivo de subsidiar um planejamento de ações de saúde e de cuidados de 

enfermagem à pessoa idosa no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

Após a inserção no mestrado, as produções desenvolvidas foram: dois artigos que 

estão em processo de avaliação, um na REBEn, intitulado: Envelhecimento e HIV/Aids: 

diagnósticos de enfermagem segundo concepções de idosos; e o outro na Revista: Cuidado 

é Fundamental Online, intitulado: Conhecimento de idosos sobre vulnerabilidades ao 

HIV/Aids: Uma revisão integrativa da literatura. Participei também do VI Fórum 
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Internacional de Saúde Envelhecimento Representações Sociais – FISERS (2013); Envio de 

anais no VII Fórum Internacional de Saúde Envelhecimento Representações Sociais – 

FISERS (2013) e I Fórum Internacional de Violência e Maus-Tratos - FIVMT (2014), 

intitulados respectivamente: Envelhecimento e aids: concepções de idosos sobre 

vulnerabilidades ao HIV/Aids e Diagnósticos de enfermagem para idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids: resultados preliminares. 

Apresento este trabalho discorrendo o tema de Diagnósticos de enfermagem para 

idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids na ordenação subsequente de cinco 

unidades, cuja apresentação segue abaixo. 

Na unidade um, relato uma breve introdução sobre os temas envelhecimento e 

HIV/Aids. Em seguida, na unidade dois a revisão de literatura, descrevendo o Processo de 

envelhecimento e vulnerabilidades ao HIV/Aids, os fatores de vulnerabilidades do idoso em 

relação ao HIV/Aids e, por último, o Processo de enfermagem como uma ferramenta para 

organizar o cuidado de enfermagem no seguinte contexto: idosos e HIV/Aids. 

Na unidade três, foi descrito o método da pesquisa, o tipo e o cenário do estudo, o 

instrumento de coleta de dados, a coleta de dados e, por fim, a análises dos dados, que foi 

desenvolvida em três etapas: (a) análise de conteúdo do Teste de Associação Livre de 

Palavras e entrevistas, (b) identificação dos termos para realização do mapeamento cruzado e 

construção do banco de termos e (c) construção dos enunciados de diagnóstico de 

enfermagem. 

Na unidade quatro, foram apresentados os resultados e a discussão: a caracterização 

dos participantes do estudo; o teste de associação livre de palavras; as concepções e 

comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids; o banco de termos 

construído com base nas concepções e comportamentos de idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids; e os enunciados diagnósticos de enfermagem construídos com 

base nas concepções e comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades ao 

HIV/Aids. Por último, são apresentados as Considerações Finais do estudo. 
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial analisado como um 

acontecimento natural e irreversível, sendo definido como a mudança na estrutura etária da 

população. As estimativas para os próximos dez anos são de um aumento em quase 200 

milhões no número de pessoas com mais de 60 anos no planeta. Em 2050, os idosos chegarão 

a dois bilhões de pessoas, ou seja, 20% da população mundial
(1)

. 

Considera-se uma pessoa idosa, em países desenvolvidos, os maiores de 65 anos e, em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, uma pessoa idosa é considerada idosa quando 

tiver idade igual ou superior a 60 anos 
(1)

. No Brasil, a taxa de envelhecimento populacional 

vem crescendo consideravelmente. Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) detectou que a população brasileira era de 190.755.799 habitantes, dos quais 

20.590.599 eram considerados idosos (pessoas com idade superior a 60 anos), 

correspondendo a 10,8% da população brasileira. 

Compreende-se que há uma brusca alteração na representatividade dos grupos etários. 

A expansão do topo da pirâmide etária pode ser observada pelo crescimento da participação 

relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 

2000 e chegando a 7,4% em 2010 (14.081.480 habitantes). Enquanto que, em 1991, o grupo 

de 0 a 15 anos representava 34,7% da população, em 2010 esse número caiu para 24,1%
(2)

. 

A diminuição expressiva na taxa de fecundidade associada à redução da taxa de 

mortalidade infantil e a ampliação da expectativa de vida são as causas da mudança 

demográfica no Brasil. O Brasil poderá ocupará o sexto lugar quanto à população de idosos 

do mundo, alcançando cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais; enquanto as 

crianças de 0 a 14 anos representarão 13,15%, a população idosa alcançará os 22,71% da 

população total, dados esses estimados para 2025. Essa mudança demográfica já vem 

trazendo mudanças no perfil epidemiológico brasileiro, trazendo grandes desafios, gerando 

demandas de saúde relacionadas, especialmente, às doenças crônicas na pessoa idosa
(3)

. 

Dentre as doenças crônicas e infecciosas que acometem o idoso, tem-se evidenciado 

um deslocamento no acometimento e um aumento na contaminação da aids em pessoas 

idosas. E essa repercussão envolverá reflexões nos padrões de sexualidade para essa faixa 

etária. 

Ao longo das décadas, o envelhecimento e a sexualidade foram marcados por mitos e 

repressões, produzindo tabus na sexualidade dos idosos, motivo pelo qual, muitos idosos se 

sentem pouco à vontade para expressar suas concepções sobre essa temática, desenvolvendo 

um desafio de viverem intensamente sua sexualidade. A vida sexual ativa do idoso sofre 

influência pelos avanços da indústria farmacêutica como o uso de medicamentos para 
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disfunção erétil, juntamente com a desmistificação do sexo, ocasionando, nessa faixa etária, 

mais vulnerabilidades às infecções sexualmente transmissíveis, como a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV)
(4).

 

O comportamento sexual, na terceira idade, passa por mudanças que exercem 

influência nas alterações do perfil epidemiológico da aids. As mudanças no curso da epidemia 

de aids têm demonstrado o aumento do número de casos entre idosos. Dados do Ministério da 

Saúde mostram que entre os anos de 1980 e 2000 o número de casos de aids notificados em 

pessoas com 60 anos ou mais era de 4.761, enquanto que entre 2001 e junho de 2011 esse 

número mais do que duplicou, chegando a 12.077 casos nessa população
(5)

.O número de 

idosos infectados pelo vírus do HIV vem crescendo no Brasil como em nenhuma outra faixa 

etária, mesmo não sendo a faixa etária mais acometida pela aids
(6)

. 

Diante deste contexto e o processo crescente da população idosa, o Estatuto do Idoso 

dispõe, na Lei 10.741/2003, sobre os direitos dos idosos e, especificamente, sobre a Saúde do 

Idoso que mantém também interface com a área de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/Aids do Ministério da Saúde. Desde o ano de 2008, tendo em vista o exercício 

pleno da sexualidade para as pessoas com idade igual ou maior a 60 anos, no contexto do 

processo de envelhecimento ativo e saudável, de acordo com a Constituição de 1988, foi 

divulgada a Política Nacional do Idoso, através da Lei 8.842/94, regulamentada em 1996, pelo 

Decreto 1.948/96, que assegurou direitos sociais à pessoa idosa, designando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando o direito 

à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
(1)

. 

Acredita-se na importância dos serviços e das equipes de saúde abordarem, no 

atendimento aos idosos, aspectos relacionados à sexualidade, comportamentos e seus 

conhecimentos sobre as DST e aids porque a falta de conhecimento pode gerar 

comportamentos vulneráveis à infecção pelo HIV. Em idosos, a vulnerabilidade à infecção 

decorre de tabus referentes à sexualidade, ao déficit de conhecimento sobre prevenção, 

transmissão do vírus e demais questões envolvendo a aids
(7, 8)

. O conhecimento sobre 

sexualidade e o HIV/Aids, em idosos, quanto ao conceito, à transmissão e às formas de 

prevenção são insuficientes para gerar mudanças no comportamento sexual em relação ao 

HIV/Aids, apontando necessidades de novas ações de prevenção. Considerando que a aids é 

uma doença da década de 1980 e que estudos apontaram a dificuldade no uso do preservativo 

pelos idosos, uma vez que essa prática não fazia parte da cultura dessa faixa etária, é de 

extrema importância que se amplie a orientação específica da população que envelhece
(9, 10)

. 

Compreender os aspectos individuais, sociais e programáticos da infecção pelo 
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HIV/Aids implica em reconhecer a determinação social da doença e a necessidade de 

renovação das práticas de cuidado, compreendidas como práticas de saúde sociais e 

históricas
(11, 12)

. 

Em relação às práticas de cuidado, é essencial que se reconheça que o ato de cuidar é 

expresso como atividade diária e permanente da vida, envolvendo diversas faixas etárias do 

ser humano. Representa o conjunto de atividades que asseguram a continuidade da vida, 

considerando o contexto do processo de vida e de morte a que o homem ou grupos estão 

inseridos a cada dia, ao longo da sua existência. Em relação ao cuidar de Enfermagem, este 

não se limita em tratar a doença, mas em cuidar a partir das situações vividas pelas pessoas 

que necessitam de cuidados, analisando a natureza dos cuidados de manutenção da vida e dos 

cuidados de reparação da saúde
(13)

. 

O cuidar na Enfermagem é organizado a partir do processo de enfermagem, que é 

caracterizado como um instrumento metodológico que possibilita identificar, abranger, 

delinear, esclarecer e/ou predizer como a clientela responde aos problemas de saúde ou aos 

processos vitais que resultam em intervenção do profissional de enfermagem
(14)

. Esse 

processo é um meio que conduz o trabalho lógico, sendo direcionado pelas teorias de 

enfermagem que alicerçam o processo de cuidar na Enfermagem
(15)

. 

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358/09, o Processo 

de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de 

enfermagem e a documentação da prática profissional. Esse Processo é composto por cinco 

fases: 1) Coleta de dados: obtenção de informações com interação entre os dois seres 

envolvida no processo; 2) Diagnóstico de enfermagem: uso do julgamento sobre os dados 

coletados; 3) Planejamento de enfermagem, que referenda as estratégias com finalidade de 

melhorar, prevenir ou corrigir as respostas não saudáveis ou reforçar as respostas saudáveis 

do cliente; 4) Implementação, que é a execução do plano de cuidado orientado pelo 

profissional concomitantemente com o cliente; 5) Avaliação de enfermagem, que busca a 

comparação do estado de saúde do cliente com as metas e os objetivos pré-estabelecidos
(16, 17)

. 

A definição do Diagnóstico de Enfermagem, segundo a resolução 358/09, o descreve 

como um processo de interpretação e aglomeração dos dados coletados, que culmina para 

decisões sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem com assertividade
(16)

. É um 

julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou comunidade aos problemas de 

saúde reais ou potenciais ou aos processos vitais, que auxilia no gerenciamento de risco, 

corroborando para unir a teoria, a educação e a prática da enfermagem
(18)

. Considerado o 

nome dado pelo enfermeiro a uma decisão acerca de um fenômeno que é o foco da 
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intervenção de enfermagem
(19)

 visando uma análise de dados para identificar claramente os 

problemas de saúde reais e potenciais
(17)

. 

Neste contexto, acredita-se na relevância de se conhecer fenômenos que envolvem 

grupos específicos para se realizar julgamentos de respostas humanas, caracterizados pelo 

diagnóstico de enfermagem, tendo em vista o planejamento de ações de saúde. Neste estudo, 

considera-se relevante garantir enunciados diagnósticos de enfermagem com base nas 

concepções e comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. Para 

tanto, considera a subjetividade frente aos diferentes problemas na área da sexualidade, sejam 

eles psicológicos, biológicos ou sociais, que dimensionam os seus comportamentos singulares 

para levantar informações sobre as necessidades de saúde do idoso frente ao HIV/Aids, com o 

objetivo de instigar reflexões acercada necessidade de planejamento de ações junto aos 

serviços de saúde.  

Mediante a compreensão da existência de novos atores sociais – os idosos – no 

contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids, acredita-se na necessidade de novas abordagens de 

cuidado nos serviços de saúde, visto que o panorama da infecção pelo HIV, em idosos, exige 

desses serviços investimentos no planejamento de ações preventivas dessa infecção, levando-

se em consideração o contexto da pessoa idosa
(20)

. Desse modo, percebe-se a necessidade de 

estudos que discorram sobre a importância de implementar ações de saúde que considerem os 

aspectos psicológicos, socioeconômicos e culturais que interferem na vulnerabilidade ao 

HIV/Aids em idosos para elucidar ou, até mesmo, colocar em discussão, na área da saúde, o 

avanço da aids neste grupo populacional
(21)

.  

Para se pensar em planejamento de ações de saúde, acredita-se que a construção de 

enunciados diagnósticos de enfermagem pode colaborar com a prestação dos cuidados de 

enfermagem qualificados e direcionados às necessidades da pessoa, família ou coletividade 

humana, em um determinado momento do processo saúde e doença e, assim, direcionar um 

planejamento de ações de saúde no contexto do envelhecimento e vulnerabilidades ao 

HIV/Aids. 

Diante do contexto da pessoa idosa e vulnerabilidades ao HIV/Aids, surge a questão 

que norteia este estudo: A identificação de termos a partir de concepções e 

comportamentos de idosos permite a construção de enunciados diagnósticos de 

enfermagem para idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids? 

Para responder a esse questionamento, o objetivo geral foi construir enunciados 

diagnósticos de enfermagem para idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids 

utilizando a CIPE® versão 2013. E, como objetivos específicos, procurou-se descrever 



21 

 

concepções e comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids e 

identificar termos, com base nas concepções e comportamentos de idosos, no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids para construção de enunciados diagnósticos de enfermagem. 
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2.1 Processo de envelhecimento e vulnerabilidades ao HIV/Aids 

 

O aumento rápido na população idosa brasileira tem influenciado na estruturação das 

redes de atenção à saúde e gerado intensas consequências nos modos de pensar e viver a 

velhice. Surge um desafio, por parte dos governos, em criar políticas que garantam a saúde do 

idoso deforma integral, tendo em vista que eles já vêm assumindo um papel ativo de 

autonomia e independência, tornando-se protagonistas sociais
(1, 3)

. 

O envelhecimento populacional é decorrente das conquistas tecnológicas de 

longevidade, como os avanços na área da saúde, fazendo com que as pessoas envelheçam de 

forma mais saudável e com melhor qualidade de vida, prolongando também sua atividade 

sexual
(21)

.  

Neste contexto, o acesso aos serviços de saúde, bem como aos bens sociais como 

educação e renda, tem transformado a imagem do abandono associado à velhice. O conjunto 

de políticas previdenciárias e de assistência social, juntamente com a expansão e qualificação 

da estratégia saúde da família, tem beneficiado positivamente a vida da população idosa 

brasileira com 60 anos ou mais
(1)

. 

A percepção social existente em relação à sexualidade no idoso é a de um ser 

assexuado, incapaz de viver ativamente sua sexualidade. Essa visão promove uma fragilidade 

no atendimento de saúde à pessoa idosa, pois poderá não direcionar condutas de profissionais 

de saúde em relação à possibilidade da infecção pelo HIV e, assim, negligenciar informações 

vitais sobre a transmissão e os meios de prevenção do HIV/Aids, ampliando a vulnerabilidade 

existente nesta população
(10)

. A vulnerabilidade potencializada no idoso em relação à aids é 

ocasionada pela subestimação do risco de contágio nessa faixa etária e pelos tabus associados 

ao preconceito, à baixa escolaridade e à debilidade na informação/discussão dos temas que 

englobam sexualidade e envelhecimento
(23)

. 

No início da década de 1990, a palavra “vulnerabilidade” teve ênfase entre os 

estudiosos da saúde com objetivo de gerar soluções para enfrentamento da aids. Esse termo 

abrange aspectos individuais e coletivos, envolvendo o grau e o modo de exposição a uma 

dada situação, de maior ou menor acesso a recursos adequados para se proteger das 

consequências indesejáveis daquela situação, permitindo a compreensão dos aspectos 

individuais e coletivos de exposição ao vírus do HIV e ao adoecimento da aids
(11)

. 

O termo vulnerabilidade supera o conceito de risco, utilizado na epidemiologia 

clássica de forma probabilística com o objetivo de gerar intervenções em saúde. O conceito de 

vulnerabilidade, que é um processo em construção, rompe com a visão individualizada e 
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probabilística de adoecimento, envolvendo aspectos coletivos, contextuais e as necessidades 

destinadas à proteção das pessoas, permitindo um avanço no planejamento de intervenções da 

Saúde Coletiva
(24)

. 

A análise de vulnerabilidade, em um contexto para compreensão de determinados 

fenômenos, envolve a avaliação articulada de três eixos interligados: componente individual 

(dispõe de informação de qualidade que o indivíduo absorve sobre um problema e, a partir 

dessa informação, elabora suas práticas protegidas e protetoras frente a determinado 

problema); componente social (a obtenção de informação e as mudanças nas práticas não só 

depende dos indivíduos, mas de outros fatores como o acesso à comunicação, à escolarização, 

à disponibilidade de recursos materiais, e o enfrentamento de barreiras culturais que devem 

ser incrementados na análise da vulnerabilidade); componente programático (os recursos 

sociais e individuais necessitam de esforços programáticos em torno da análise da 

vulnerabilidade ao HIV/Aids)
(11)

. A observância desses três componentes resume como o 

movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante 

de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos e contextuais, que 

resultam em maior ou menor suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo 

inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger 

de ambos. 

A ampliação do conceito de vulnerabilidade gera implementações práticas ao cuidado 

ao indivíduo, possibilitando maior apoio social quanto aos direitos universais de cada cidadão, 

posição essa que atualmente a saúde vem enfrentando um desafio a ser de fato concretizado 

em nosso país. A operacionalidade deste conceito poderá contribuir para uma qualificação nas 

práticas de saúde pública, onde a responsabilidade do cuidar engloba diferentes setores da 

sociedade e a multidisciplinaridade, ou seja, todos na construção de projetos “cuidando” da 

população
(24)

. 

Ao atender a população acima de 60 anos, é inerente ao profissional de saúde a 

necessidade de estar familiarizado com as transformações sucedidas no processo de 

envelhecimento e desenvolver um acolhimento adequado com o objetivo de preencher 

possíveis lacunas existentes a respeito de vulnerabilidades de idosos ao HIV/Aids, a fim de 

ajudá-los a desenvolver comportamentos sexuais saudáveis. É comum que idosos relacionem 

aids ao sexo, à promiscuidade, à doença de zona boêmia e de lugares sujos e ao 

homossexualismo 
(20)

. Com isso, a aids pode ser percebida como doença do “outro”, no qual o 

idoso, que se considera moralmente correto, não se reconhece como vulnerável ao HIV/Aids, 

resistindo então à adoção de medidas preventivas. Nesse âmbito, acredita-se na relevância do 
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acesso, pelos idosos, a conteúdos relativos às medidas de transmissão e prevenção do 

HIV/Aids
(25)

. 

 

 

2.2 Fatores de vulnerabilidades do idoso em relação ao HIV/Aids 

 

Surge, a partir da década de 1990, na tentativa de encontrar explicações diante dos 

novos eventos da epidemia da aids e como melhor enfrentá-la, o conceito de vulnerabilidade 

como o “movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a 

resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, 

contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e/ou ao adoecimento”
(11)

. O 

conceito surge também para coibir as ideias motivadoras de preconceitos e estigmatização 

formadas pelas antigas terminologias de grupos e comportamentos de risco, além de justificar 

o grande número de pessoas expostas ao contágio pelo HIV que não pertenciam a esses 

grupos. 

Considerando as mudanças no padrão da epidemia da aids em idosos, o conhecimento 

sobre o HIV/Aids, nessa faixa etária, é indispensável para o enfrentamento dessa 

problemática. Sendo assim, acredita-se na importância dos serviços e das equipes de saúde 

abordarem, no atendimento aos idosos, aspectos relacionados à sexualidade, comportamentos 

e seus conhecimentos sobre as DST e aids
(7)

. A compreensão dos aspectos psicológicos, 

socioeconômicos, culturais, crenças e fragilidade dos idosos frente ao HIV/Aids é 

fundamental no processo de desenvolvimento das políticas públicas voltadas para ações 

preventivas, a fim de disseminar informações e gerar reflexões e mudanças de comportamento 

nessa população, diante da vulnerabilidade ao HIV/Aids
(21)

. Os programas devem ser 

aperfeiçoados, objetivando a redução da incidência da aids na população idosa e a mudança 

no comportamento dos idosos quanto às formas de prevenção ao vírus
(10)

. 

Numa revisão integrativa de literatura foram identificadas 5 categorias temáticas com 

relação ao conhecimento de idosos sobre vulnerabilidades ao HIV/Aids
(26)

; o Quadro1 

apresenta uma síntese dessas cinco categorias de conhecimento, levando em consideração os 

principais resultados dos artigos selecionados. 
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Quadro 1 – Quadro referente aos conhecimentos de idosos sobre vulnerabilidades ao 

HIV/Aids. João Pessoa, 2013. 

Conhecimento de 

idosos sobre 

vulnerabilidades ao 

HIV/Aids 

Principais resultados Autores 

Conhecimento com 

relação ao conceito de 

HIV/Aids 

Idosos conhecem uma ou mais DST e destacam a aids 

como a principal delas. 

OLIVI; SANTANA; 
MATHIAS (2008); 

ROCHA et al. (2011) 

A maioria dos idosos considera a aids uma doença 

incurável e a relaciona com câncer; doença perigosa 

que mata. 

MASCHIO et al. (2011); 

BRASILEIRO; FREITAS 

(2006)  

Idosos associam aids ao divino, sofrimento, 

progressividade, sexo, prazer, cronicidade, morte, 

promiscuidade, zona boêmia e lugares sujos e causam 

constrangimento. 

OLIVEIRA, et al. (2011); 

ARAÚJO; MOURA; 

CARDOSO (2009) 

Percebem a aids como doença do “outro”; distante da 

sua vida regrada e moralmente correta. 

RODRIGUES; PRAÇA 

(2010) 

Idosos associam o HIV/Aids a tristeza, dor, desespero, 

desprezo, perigo, solidão, fraqueza, magreza, hospital, 

morte e homossexualismo. 

TORRESet al. (2011) 

Conhecimento sobre o 

acesso a informações 

A televisão, o rádio, jornais, conversas com amigos e 

vizinhos, material impresso e adoecimento de familiar 

são referências de informações para idosos. A temática 

não é abordada em consultas com profissionais de 
saúde. 

LAROQUE et al. (2011); 

RODRIGUES; PRAÇA 

(2010) 

Idosos conhecem o Centro de Testagem e 

Aconselhamento por amigos/usuários ou pelo 

encaminhamento de outro serviço de saúde, havendo 

pouco conhecimento, por panfleto, televisão ou rádio. 

SOUZAet al. (2011) 

Idosos não têm acesso à informação por incipiência de 

campanhas educativas relacionadas ao tema e por 

preconceito da abordagem da sexualidade na velhice. 

ROCHA et al. (2011) 

Conhecimento com 
relação a medidas de 

prevenção ao HIV/Aids 

Acredita-se que o preservativo previne a infecção pelo 

HIV e outras DST, porém seu uso como método de 

prevenção é menos frequente do que como método de 

anticoncepção.  

OLIVI; SANTANA; 

MATHIAS (2008); 

MACHIO et al. (2011); 

OLIVEIRA et al. (2011); 

ROCHA et al. (2011); 

TORRES et al. (2011) 

Para os idosos, o relacionamento monogâmico e a 

impossibilidade de engravidar geram sentimento de 
segurança, dispensando o uso do preservativo. 

OLIVI; SANTANA; 

MATHIAS (2008); 

RODRIGUES; PRAÇA 
(2010); OLIVEIRA et al. 

(2011) 

Idosos apresentam resistência quanto ao uso do 

preservativo como método de prevenção ao HIV. 

LAROQUE, AFFELDT, 

CARDOSO, SOUZA, 

SANTANA, LANGE 

(2011) 

Idosos indicam o uso do preservativo em relações 

sexuais com parceiros desconhecidos ou em caso de 

desconfiança da fidelidade do parceiro. 

RODRIGUES; 

PRAÇA(2010) 

Idosos reconhecem a utilização da camisinha como 

forma de proteção mais indicada pelos idosos do sexo 

masculino. 

TORRES et al. (2011) 

Conhecimento com 

relação à transmissão 

do HIV 

A maioria dos idosos reconhece que qualquer pessoa 

pode pegar uma DST/Aids. 

OLIVI; SANTANA; 

MATHIAS (2008); 

MASCHIO et al. (2011) 

Idosos reconhecem a relevância da prevenção ao HIV 

evitando o contágio de outras pessoas. 
MASCHIO et al. (2011) 
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Os idosos têm conhecimento de que o HIV pode ser 

transmitido por via sexual ou sanguínea, mas não se 
percebem vulneráveis à infecção pelo HIV. 

OLIVEIRA et al. (2011) 

Idosos reconhecem que a transmissão do HIV se dá por 

via sexual, sanguínea, transmissão vertical e aplicação 

de piercing/tatuagem. A doença acomete homossexuais 

masculinos e pessoas que se relacionam com travestis. 

OLIVIERA et al. (2011); 

PEREIRA; BORGES 

(2010) 

Idosos acreditam na exposição ao HIV por 

compartilhamento de sabonetes, toalhas e assentos 

sanitários; picada de mosquito, contato com talheres, 

pratos, copos e comida contaminada. 

PEREIRA; BORGES 

(2010) 

Idosos associam o HIV/Aids a sangue, sexo e drogas, 

indicando formas de transmissão da doença. 
TORRES et al. (2011) 

Conhecimento com 

relação a 

comportamento de 

prevenção ao HIV/Aids 

A maioria dos idosos não utiliza o preservativo em suas 

relações sexuais. 

OLIVI; SANTANA; 

MATHIAS (2008); 

PEREIRA; BORGES 

(2010); OLIVEIRA et al. 

(2011); SOUZA et al. 

(2011) 

Apesar da soropositividade e da possibilidade de 
transmitir HIV, alguns idosos praticam sexo 

desprotegido. 

ARAÚJO; MOURA; 
CARDOSO (2009) 

Apesar de acreditarem na tendência masculina para a 

infidelidade e reconhecerem que isso potencializa o 

risco de infecção pelo HIV, as idosas nunca/raramente 

utilizam o preservativo e não demonstraram intenção 

de usá-lo.  

RODRIGUES; PRAÇA 

(2010) 

Muitos idosos não fazem uso do preservativo por medo 

do fracasso no desempenho sexual, pela confiança nos 

parceiros e pela educação sexual que não foi voltada ao 

conhecimento sobre DST. 

ROCHA et al. (2011) 

Os idosos do sexo masculino não se preocupam em 

praticar sexo seguro e nem são motivados a mudar 

comportamentos. 

TORRES et al. (2011) 

 

O conhecimento dos idosos sobre HIV/Aids ainda está alicerçado a sentimentos 

negativos como tristeza, dor, sofrimento, desespero, morte. Eles o relacionam ao sexo, à 

promiscuidade, à doença de zona boêmia e de lugares sujos e ao homossexualismo
(27,28, 21,25)

. 

Esses sentimentos e relações são compreendidos pela vivência dos idosos no início da 

epidemia da aids, período no qual a inexistência da terapia antirretroviral levava à rápida e 

intensa debilitação física. Nesse cenário, a morte era breve e praticamente inevitável, ainda 

que com os avanços tecnológicos em relação ao tratamento e monitoração do HIV tenham 

transformado a aids em uma doença crônica, passível de controle. Por esta razão os idosos não 

se consideram vulneráveis ao HIV/Aids
(25)

, sugerindo, dessa forma, a necessidade de investir 

em medidas de transmissão e prevenção do HIV/Aids na pessoa idosa. 

Na população idosa, o acesso à informação sobre HIV/Aids é concentrado nos meios 

de comunicação tradicionais como rádio, jornais, panfletos e, sobretudo, televisão
(8, 25)

, com 

ênfase ainda em outros grupos etários, comprovando a negação da sexualidade do idoso na 

sociedade e na percepção de profissionais de saúde.Com isso, questões importantes 
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relacionadas à atividade sexual, comportamentos e conhecimentos sobre o HIV/Aids deixam 

de ser averiguadas, ampliando a vulnerabilidade existente nesta população
(29)

. Por esta razão 

faz-se necessário que existam profissionais de saúde conscientes desta realidade e políticas 

públicas eficazes, que gerem intervenções e uma abordagem preventiva na vida sexual desse 

público, tendo como resultado mudanças do perfil epidemiológico da aids e no 

comportamento sexual dos idosos
(8, 30, 25, 31, 32, 7, 21)

. 

Os idosos têm o conhecimento que qualquer pessoa pode adquirir uma DST/Aids e 

que o uso da camisinha previne o HIV/Aids
(7)

. Contudo, os idosos acreditam que, por terem 

um relacionamento monogâmico e não apresentarem a possibilidade de gravidez, não é 

necessário o uso de preservativo, mesmo considerando-o como meio de prevenir o contágio 

ao HIV/Aids
(28)

. Além disso, o uso do preservativo como método preventivo, entre idosos, é 

menos habitual do que como método de anticoncepção, e a indicação do seu uso limita-se à 

atividade sexual com parceiros desconhecidos ou à presença de desconfiança da fidelidade do 

companheiro. Justifica-se a necessidade da criação de espaços pelas equipes de saúde, 

direcionados à orientação de idosos sobre medidas preventivas às DST/Aids partindo da 

premissa de que o idoso é um ser cuja atividade sexual permanece ativa
(8)

. 

O conhecimento com relação à forma de transmissão do HIV, em idosos, é 

insuficiente. Eles acreditam que podem contrair o vírus do HIV por compartilhamento de 

sabonete, toalhas, assentos sanitários, picadas do mosquito, contato com talheres, pratos, 

copos e comidas contaminadas
(32)

. Outros idosos declaram que a transmissão do HIV pode ser 

por via sexual ou sanguínea, que acomete homossexuais masculinos e associam o HIV/Aids a 

sangue, sexo e drogas
(20, 32).

 Percebe-se, por meio desses fatos, a necessidade de promoção de 

ações preventivas sobre as formas de contrair o vírus do HIV, considerando um contexto 

sociocultural distinto
(20)

. 

Quanto ao uso do preservativo, os idosos afirmam não utilizá-lo, por medo na falha no 

desempenho sexual, pela confiança nos parceiros ou mesmo pela falta de educação sexual 

voltada para o conhecimento de DST/Aids
(30)

. É fundamental construir recursos com que as 

pessoas com idade superior a 50 anos, incluindo esses indivíduos no processo de 

conhecimento e mudança de comportamentos sexuais
(32)

. Acredita-se na relevância do acesso, 

por pessoas idosas, a conteúdos sobre aids relativos às medidas de transmissão e prevenção da 

doença, com foco em mudança para comportamento preventivo, bem como sensibilização das 

equipes de saúde na compreensão do processo crescente da aids em idosos
(25)

. 
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2.3 Processo de enfermagem 

 

O cuidado de enfermagem está alicerçado em um conhecimento científico e na 

autonomia do profissional, com objetivo de orientar as ações ao indivíduo. Desde a década de 

1950, há uma tentativa de organizar o cuidado da Enfermagem; contudo, em 1955, com Lídia 

Hall, surge a expressão processo de enfermagem, que foi desenvolvida em quatro 

pressupostos: enfermagem ao paciente, para o paciente, pelo paciente e com o paciente. O 

termo processo de enfermagem originou-se, na literatura, em 1961, com a publicação de Ida 

Orlando
(33)

. 

No Brasil, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem sendo 

discutida desde a década de 1970, focando na eficácia da assistência e delimitando o papel da 

Enfermagem na equipe de saúde. Nesse mesmo período, Wanda de Aguiar Horta alicerçou o 

processo de enfermagem na Escola de Enfermagem Anna Nery, no Rio de Janeiro, 

apresentado sua tese “A observação sistematizada na identificação dos problemas de 

enfermagem nos seus aspectos físicos”
(34)

. A SAE é definida como uma metodologia 

cientifica que, ao longo do tempo, vem sendo utilizada na prática assistencial de enfermagem, 

conferindo maior segurança aos pacientes, assistência de qualidade e autonomia aos 

profissionais de enfermagem
(35)

. 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - 358/09 dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, que estabelece o trabalho profissional, em 

relação ao método, pessoal e instrumentos, possibilitando a funcionalidade do processo de 

enfermagem, compreendendo que ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de enfermagem e o registro da prática profissional. O processo de enfermagem e 

o registro da SAE contribuem na atenção à saúde da população, intensificando a visibilidade e 

o prestigio a profissão
(16)

.  

Assim, a importância do processo de enfermagem se mostra na indicação de um 

trabalho profissional específico. Pressupõe uma série de ações dinâmicas e inter-relacionadas 

para sua realização, ou seja, indica a adoção de um determinado método ou modo de fazer 

(Sistematização da Assistência de Enfermagem), fundamentado em um sistema de valores e 

crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área
(14)

. 

O processo de enfermagem é um instrumento de trabalho do enfermeiro para o 

planejamento dos cuidados de enfermagem, bem como para documentação da prática 

profissional. Esse processo tem como base a coleta de informações sobre a história da saúde e 

da doença, sobre sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo, tendo em vista o 
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levantamento de manifestações clínicas. O agrupamento de informações auxiliará o 

julgamento clínico do enfermeiro na identificação de hipóteses diagnósticas, culminando com 

a identificação de diagnósticos de enfermagem prioritários que nortearão o planejamento de 

intervenções de enfermagem para alcance de resultados eficazes. 

Esse processo é uma ferramenta pela qual o enfermeiro desenvolve o pensar, em 

primeiro lugar, a fim de oferecer uma forma organizada e sistemática de pensar sobre o 

cuidado de enfermagem, como também uma estrutura padronizada para uma comunicação 

entre os enfermeiros
(17)

. É definido como um instrumento tecnológico para favorecer o 

cuidado, para organizar as condições necessárias à realização do cuidado e para documentar a 

prática profissional. Entendido, também, como um modelo metodológico que possibilita 

identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer as necessidades humanas de 

indivíduos, famílias e coletividades em face de eventos do ciclo vital ou de problemas de 

saúde, reais ou potenciais, e determinar que aspectos dessas necessidades exigem uma 

intervenção de enfermagem
(14)

. 

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - 358/09, 

que institucionaliza e legaliza a utilização do processo de enfermagem no Brasil, o mesmo é 

composto por cinco fases inter-relacionadas: Coleta de dados de enfermagem (ou Histórico 

de enfermagem), que consiste em obter informações com interação entre seres envolvidos no 

processo; Diagnóstico de enfermagem, em que se faz o julgamento sobre os dados coletados 

na investigação; Planejamento de enfermagem, que consiste em identificar estratégias com 

finalidade de melhorar, prevenir ou corrigir as respostas não saudáveis ou reforçar as 

saudáveis do cliente; Implementação, onde ocorre a execução do plano de cuidado orientado 

pelo profissional concomitantemente com o cliente; Avaliação de enfermagem da assistência 

consistindo na comparação do estado de saúde do cliente com as metas e os objetivos pré-

estabelecidos
(16)

. O processo é aplicado de forma dinâmica e flexível e colabora com a 

organização e priorização do cuidado ao paciente, mantendo o foco no que é importante neste 

cuidado, com raciocínio crítico que ajuda a obter a confiança e as habilidades necessárias em 

situações clínicas
(17)

. 

O diagnóstico de enfermagem é um processo de explanação e agrupamento dos dados 

coletados na primeira etapa do processo de enfermagem. Essa interação direciona o 

enfermeiro a utilizar o pensamento crítico para chegar a interpretações das respostas humanas, 

ou seja, a um diagnóstico de enfermagem, de forma que o planejamento de enfermagem seja o 

mais apropriado e, por fim, que ele alcance os resultados esperados. Ou seja, é determinado, 

por meio do raciocínio diagnóstico, que é um processo de interpretação e ajuntamento dos 
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dados coletados; em seguida há a análise dos dados, que resulta na tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem, com mais precisão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade em um dado momento do processo saúde
(16)

. 

A norma ISO 18104:2003 regulamenta a estrutura do diagnóstico de enfermagem, que 

consiste como um julgamento de um eixo foco, ou como um julgamento em uma dimensão 

particular de um foco que os enfermeiros fazem sobre respostas de indivíduos, família e 

comunidades a condições e processos de vida. O diagnóstico de enfermagem tem fundamento 

no julgamento, tendo o enfermeiro como responsável para averiguar as respostas dos clientes, 

tomar uma decisão que resulte em um plano de cuidado e implementar intervenções, 

incluindo colaboração interdisciplinar e encaminhamento, caso necessite. O enfermeiro é total 

ou parcialmente responsável pelo alcance dos resultados desejados 
(36-38)

. 

Para registro desse processo existem diversos sistemas de classificação da prática de 

enfermagem e os mais utilizados e conhecidos são: a Taxomoniada NANDA Internacional, a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC) e a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
).  

Em Seul, Coréia, em 1989, no congresso Quadrienal, foi aprovada, pelo Conselho de 

Representantes Nacionais do CIE (Conselho Internacional de Enfermeiros), a Resolução que 

previa o desenvolvimento da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE
®
). Essa Classificação teria como objetivos o fornecimento de ferramentas para 

descrever e documentar as práticas de enfermagem, a tomada de decisão clínica, a provisão da 

profissão com um vocabulário e um sistema de classificação que possa ser usados para incluir 

dados de enfermagem nos sistemas de informação computadorizados. O seu desenvolvimento 

está sendo um marco unificador dos diversos sistemas de classificação em enfermagem, 

contribuindo com a configuração cruzada de termos de classificações já existentes e de outras 

que forem desenvolvidas
(39)

.  

O Conselho Internacional de Enfermeiros divulgou, em 1993, o documento Próximo 

Avanço da Enfermagem: uma Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, com 

termos que foram identificados na literatura e nas classificações existentes. Em 1996, 

publicou a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Alfa: um 

marco unificador, contendo a Classificação de Fenômenos de Enfermagem e a Classificação 

de Intervenções de Enfermagem. No progresso, foi divulgada a CIPE
®
 Versão Beta, em 1999, 

nas comemorações dos 100 anos do CIE; a CIPE
®

 Versão Beta 2, em 2001; a CIPE
® 

Versão 

1.0, em 2005; e a CIPE
® 

Versão 1.1, em 2008; em 2011, versão 2.0; e em 2013, versão 2013 

(40)
. 
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A CIPE® é um instrumento de informação para descrever e proporcionar dados à 

representação da prática de enfermagem nos Sistemas de Informação em Saúde. Solidifica-se, 

no âmbito mundial, como um sistema unificado da linguagem de enfermagem, capaz de 

comunicar e comparar dados entre diversos contextos, países e idiomas. Os componentes 

(diagnósticos de enfermagem, resultados e intervenções) da CIPE
®
 são os elementos da 

prática de enfermagem: o que os enfermeiros fazem com relação a certas necessidades 

humanas para produzir determinados resultados. Contém termos distribuídos em seus eixos 

para a composição de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem conforme a área 

de atuação do enfermeiro. A intenção do modelo de sete eixos é ser acessível ao usuário, aos 

conceitos e às definições da CIPE
®
, que serão usados pelos enfermeiros para criar declarações 

sobre diagnóstico de enfermagem, intervenções e resultados para uso na prática
(19,14)

. 

No modelo de sete eixos, esses eixos são definidos como: Foco: área de atenção que é 

relevante para a Enfermagem; Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada ao 

foco da prática de enfermagem; Meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma 

intervenção; Ação: um processo intencional aplicado a um cliente; Tempo: o momento, 

período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência; Localização: orientação anatômica 

e espacial de um diagnóstico ou intervenções; Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere 

e que é o receptor de uma intervenção
(19)

. 

Neste estudo, optou-se pela utilização da CIPE
®
 versão 2013 para construção de 

enunciados diagnósticos de enfermagem. De acordo com o CIE (Conselho Internacional de 

Enfermeiros), um enunciado diagnóstico é composto pelos termos foco e julgamento, 

podendo ser acrescidos termos dos demais eixos para detalhamento do diagnóstico de 

enfermagem
(41)

.  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODO 
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Figura 1 – Mapa conceitual do método utilizado.  
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3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, que vai além da observação e da 

descrição de um fenômeno (Figura 1). Há uma visão ampliada, que busca compreender a 

maneira como se manifesta e os fatores com que se relaciona o objeto de estudo. A 

abordagem escolhida foi qualitativa, que busca trabalhar com significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes
(42, 43)

. 

 

 

3.2 Cenário do Estudo 

 

O estudo foi realizado no município de João Pessoa/Paraíba/Brasil, tendo como campo 

de pesquisa a Unidade Integrada de Saúde da Família Alto do Céu, no Distrito Sanitário IV. 

Essa unidade é composta por quatro Equipes de Saúde da Família que prestam assistência ao 

bairro de Mandacaru. Atualmente, essa Unidade possui aproximadamente 492 idosos 

cadastrados, dos quais 140 são participantes de grupos de idosos. 

A escolha desse local para a realização da pesquisa se deu pela aproximação do 

pesquisador com os profissionais de saúde que atendem na unidade e com as pessoas idosas 

atendidas, por já ter conhecimento junto ao trabalho da equipe e a comunidade. 

 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

Participaram do estudo vinte idosos atendidos na Unidade Integrada de Saúde da 

Família Alto do Céu, de acordo com a demanda de idosos que comparecessem a unidade para 

atendimento de suas necessidades de saúde no decorrer da realização da pesquisa. 

Foi realizado um teste piloto com aplicação do instrumento de coleta de dados com 03 

idosos, que não foram incluídos neste estudo, com o objetivo de avaliar sua pertinência em 

função do atendimento aos objetivos propostos na pesquisa. Após a aplicação do instrumento, 

pensou-se em trabalhar com idosos participantes dos grupos de idoso, por ser conveniente, 

devido ao acesso a eles. 

Por ser uma pesquisa com seres humanos, que envolveria a discussão da sexualidade e 

da pessoa idosa, visando muitas vezes a abertura do idoso com questões que poderiam surgir, 

tais como dúvidas em relação ao sexo e à terceira idade, buscou-se coletar os dados em um 

espaço individual, local reservado, visando o diálogo da pesquisadora com o idoso. 
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Como a abordagem de análise dos dados deste estudo foi qualitativa, considerou-se 

que o número de sujeitos participantes do estudo fosse definido de acordo com a saturação de 

informações
(42)

, levando-se em consideração o atendimento dos objetivos propostos no 

estudo.  

Como critérios de inclusão elencaram-se os seguintes: idosos (60 anos ou mais) que 

apresentassem condições cognitivas para responder ao instrumento da pesquisa e que 

participassem do grupo de convivência de idosos da sua unidade cadastrada. Inicialmente, 

aplicou-se o Mini Mental Examination (Anexo A) como critério de inclusão dos participantes 

no estudo, o qual deveria apresentar escore que não indicasse comprometimento cognitivo, a 

saber: igual ou maior a 15 pontos para idosos analfabetos; igual ou maior a 22 pontos para 

idosos com 1 a 11 anos de escolaridade; e igual a 27 ou mais pontos para idosos com 

escolaridade superior a 11 anos de estudo. Neste estudo, foi considerado o escore igual ou 

maior que 20 pontos
(44)

. Os critérios de exclusão foram: idosos não participantes de grupo de 

convivência de sua unidade e escore insatisfatório no Mini Mental Examination, ou seja, 

inferior a 20 pontos. 

 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Utilizou-se para a coleta de dados uma entrevista com instrumento semiestruturado 

(Apêndice B), construída e aplicada pelo pesquisador. A estruturação do instrumento de 

coleta de dados aconteceu com base nos objetivos do estudo e no conceito de 

vulnerabilidade
(11)

, sendo estabelecidas as seguintes seções: Condições sociais: acesso a 

recursos e capacidade de adotar comportamentos de proteção ao HIV/Aids; Condições 

cognitivas: acesso a informação, reconhecimento da suscetibilidade e eficácia das formas de 

prevenção ao HIV/Aids; Condições comportamentais: desejo e capacidade de modificar 

comportamentos que definem a suscetibilidade ao HIV/Aids. 

Na primeira parte do roteiro de entrevista constaram questões sobre o status social do 

idoso; na segunda parte, utilizou-se a aplicação do Teste de Associação Livre de Palavras 

(TALP), com as palavras indutoras: HIV e aids; e, na terceira parte do roteiro de entrevista 

foram contempladas as questões de acesso à informação sobre HIV/Aids, conhecimentos e 

comportamentos sexuais adotados por idosos frente ao HIV/Aids (Apêndice B).  
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3.5 Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados foi realizada entre os meses de Junho e Julho de 2014 nos dias de 

terça e quinta-feira, tendo em vista que eram os dias do atendimento do programa Hiperdia e 

a concentração de idosos, nesses dias, era maior. A pesquisadora aproveitava a espera dos 

idosos pela consulta médica ou de enfermagem para coletar as informações. 

A estratégia para a coleta de dados incluiu a participação de uma funcionária (agente 

administrativa ou agente de saúde disponível) da Unidade Integrada. Ela apresentava o 

entrevistado à pesquisadora e a entrevista era realizada em uma sala com privacidade dentro 

da unidade, favorecendo a relação entre pesquisador e os idosos, por se tratar de um assunto 

permeado por tabus e preconceitos. 

O conteúdo do estudo era apresentado ao entrevistado através da leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e, após a aceitação voluntária, o idoso era indagado sobre 

sua participação em grupos de convivência de idosos na unidade; em seguida aplicava-se o 

Mini Mental Examination (MMEE). Caso o escore do MMES fosse satisfatório, ou seja, 

maior ou igual a 20 pontos, a pesquisa continuaria, sendo aplicado o roteiro de entrevista. 

Todos os idosos entrevistados alcançaram escore satisfatório. O tempo de duração de cada 

entrevista foi de 25 minutos, em média, para cada idoso.  

 

 

3.6 Análises dos Dados 

 

A análise dos dados aconteceu em três momentos distintos, conforme descrito a 

seguir: 

 

 

3.6.1 Primeiro momento da análise de dados: análise de conteúdo do TALP e entrevistas 

 

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo temática 

categorial
(45)

. Num primeiro momento, foram descritas as concepções e os comportamentos de 

idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids, considerando uma categorização 

temática pré-estabelecida com base no conceito de vulnerabilidade. Assim, elencaram-se as 

seguintes categorias temáticas:  

1. Condições sociais de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids; 
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2. Condições cognitivas de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids; 

3. Condições comportamentais de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

 

Para analisar os dados do estudo, as entrevistas foram transcritas, na íntegra, de forma 

literal. A transcrição do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e das entrevistas 

forneceram subsídios para compreensão das concepções e dos comportamentos dos idosos no 

contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. Neste momento, foram levadas em consideração 

as etapas da análise de conteúdo que foram constituição do corpus de análise; em seguida, 

foram selecionadas as unidades de contexto e de registro, sendo realizado um recorte, com o 

objetivo de realizar a codificação das unidades de registro que foram agrupadas por 

similaridade para identificação das subcategorias temáticas do estudo (APÊNDICE C). 

Após a identificação das subcategorias temáticas, realizou-se a decomposição dos 

dados empíricos em termos simples, como substantivos, verbos, advérbios e adjetivos, 

gerando uma lista de termos que, posteriormente, foi submetida a um processo de análise 

semântica com base na normalização e uniformização dos termos de acordo com a CIPE
® 

2013, sendo retiradas as repetições, realizada correção de grafia, análise de sinonímia e 

realização de adequações de gênero e número dos termos.  

 

 

3.6.2 Segundo momento da análise dos dados: identificação dos termos para realização 

do mapeamento cruzado e construção do banco de termos 

 

Após a normalização e uniformização dos termos de acordo com a CIPE
® 

2013, 

realizou-se um mapeamento cruzado, que tem como objetivo identificar dados de enfermagem 

para comparar, que aparentemente apresentam semelhança, com o fim de aproximar 

similaridade e validar esses dados
(46)

. 

 

A lista de termos foi submetida à técnica de mapeamento cruzado, de acordo com os 

seguintes passos: 

 

1. Realizou-se o processo de normalização dos termos oriundos do TALP e das 

entrevistas de acordo com a CIPE
® 

2013. Trata-se de uma análise semântica para 

retirada de repetições, análise de gênero e sinonímia; 
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2. Em seguida, procedeu-se a construção de um banco de dados no Word com termos 

oriundos do TALP e das entrevistas após sua normalização; 

3. Realizou-se a importação desse banco de dados para o Excel e, em seguida, para o 

Access, onde foi realizado o mapeamento cruzado de termos identificados no estudo e 

termos da CIPE
® 

2013; 

4. No Access, importou-se duas planilhas do Excel para a realização do cruzamento de 

termos: o banco de dados construído com dados do estudo e a CIPE
® 

2013. Realizou-

se um design de consulta, cruzando os termos do banco de dados e os termos da 

CIPE
®

 2013. Para se realizar essa consulta, configurou-se propriedades da junção, 

solicitando-se que todos os termos do banco de dados cruzassem com os termos 

constantes na CIPE
® 

2013; 

5. Como resultado desse cruzamento obteve-se termos constantes, distribuídos de acordo 

com o Modelo de Sete Eixos, e os não constantes na CIPE
®
 2013; 

6. Os termos identificados no estudo, constantes e não constantes da CIPE
®
2013, foram 

utilizados para construção de enunciados diagnósticos de enfermagem, considerando-

se as diretrizes do CIE e a norma ISO 18104 para construção de enunciados 

diagnósticos para idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

 

 

3.6.3 Terceiro momento: construção dos Enunciados diagnósticos de enfermagem 

 

Num terceiro momento da análise dos dados, buscou-se construir enunciados de 

diagnósticos de enfermagem com base nas concepções e comportamentos de idosos no 

contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids, a partir da elaboração de dois bancos de termos; 

um com termos constates e outro com termos não constantes na CIPE
® 

2013. 

Para a construção de enunciados diagnósticos de enfermagem, utilizou-se, neste 

estudo, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) versão 2013

(40)
. 

Os termos identificados no estudo, constantes e não constantes na CIPE
® 

2013, foram 

empregados para construção de enunciados diagnósticos de enfermagem, considerando a 

norma ISO 18104
(37) 

e as diretrizes do CIE que orientam a necessidade de, no mínimo, um 

termo do eixo foco e um termo do eixo julgamento para construção de um enunciado 

diagnóstico de enfermagem, podendo ser acrescidos termos dos demais eixos para 

detalhamento do enunciado diagnóstico. 

Os enunciados diagnósticos de enfermagem construídos neste estudo foram 
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organizados com base nas categorias e subcategorias temáticas: Condições sociais: conceito 

do HIV/Aids, doença infectocontagiosa que não tem cura e leva à morte e acesso a 

informação sobre o HIV/Aids, meios de comunicação, conversas com outras pessoas e serviço 

de saúde; Condições cognitivas: conhecimento sobre HIV/Aids, pessoas susceptíveis ao 

HIV/Aids e conhecimento sobre HIV/Aids, formas de transmissão e prevenção; Condições 

comportamentais: comportamentos sexuais adotados por idosos, manutenção da atividade 

sexual sem uso de preservativo e comportamentos sexuais adotados por idosos, frequência da 

utilização do preservativo nas relações sexuais. 

Para a discussão dos resultados deste estudo, levou-se em consideração a revisão de 

literatura pertinente à temática do estudo. 

 

 

3.7 Considerações Éticas 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa juntamente com a declaração de aprovação do projeto de pesquisa pelo 

PPGENF/UFPB e anuência da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento aos preceitos 

éticos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas que envolvem 

seres humanos
(47)

. 

Elaborou-se um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com 

informações sobre os objetivos da pesquisa (APÊNDICE A). O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, 

em Abril de 2014. Levou-se em consideração riscos e benefícios e a possibilidade de desistência 

na pesquisa em qualquer momento da entrevista. Mediante o parecer n° 084/14. CAEE: 

27945014.0.0000.5188 (ANEXO C). Após aprovação do projeto de pesquisa, deu-se início à 

pesquisa de campo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Caracterização dos Participantes do Estudo 

 

Participaram do estudo 20 idosos, sendo a faixa etária de maior incidência a de 60 a 65 

anos, 45% (9), com apenas um sujeito com idade entre 76 a 80 anos, e na faixa etária de 81 a 

85 anos, apenas 5% (1). Em relação ao gênero, 55% (11) foram do sexo feminino e em 

relação à situação conjugal, 55% (11) eram casados, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes do estudo segundo faixa etária, gênero e situação 

conjugal, João Pessoa, 2014. 

 

Faixa Etária Gênero Situação Conjugal 

60 - 65 anos 9 45% Feminino 11 55% Solteiro (a) 1 5% 

66 - 70 anos 6 30% Masculino 9 45% Casado (a) 11 55% 

71 - 75 anos 3 15%    Divorciado (a) 3 15% 

76 - 80 anos 1 5%    União Estável 1 5% 

81 - 85 anos 1 5%    Viúvo (a) 4 20% 

Total 20 100% Total 20 100% Total 20 100% 

 

Em relação à religião dos participantes, a maioria era formada por católicos, 70% (14), 

e em relação à profissão/ocupação, verificou-se que a maior parte dos idosos era de 

aposentados, equivalendo a 75% (15), conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos participantes do estudo segundo religião, profissão/ocupação, 

João Pessoa, 2014. 

 

Religião Profissão/ Ocupação 

Católico 14 70% Aposentado 15 75% 

Evangélico 6 30% Pensionista 1 5% 

   Bolsa Família 1 5% 

   Desenhista 1 5% 

   Doméstica 1 5% 

   Benefício Doença 1 5% 

Total 20 100% Total 20 100% 

 

Quanto à escolaridade, 40% (8) dos idosos estavam na categoria sem escolaridade e 

35% (7) estudou a primeira fase do ensino fundamental incompleto; apenas 5% (1) dos idosos 

cursou o ensino médio completo. No tocante à renda familiar, 80% (16) ganha um salário 

mínimo e 5% (1) recebe menos de um salário mínimo, conforme mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Caracterização dos participantes do estudo segundo escolaridade, renda familiar, 

João Pessoa, 2014. 

 

Escolaridade Renda Familiar 

Sem escolaridade 8 40% 
Menos de 1 salário mínimo 1 5% 

1ª fase do ensino fundamental (incompleto) 7 35% 

1ª fase do ensino fundamental (completo) 2 10% 
1 salário mínimo 16 80% 

2ª fase do ensino fundamental (incompleto) 2 10% 

Ensino Médio (completo) 1 5% Mais de 1 salário mínimo 3 15% 

Total 20 100% Total 20 100% 

 

 

4.2 Teste de Associação Livre de Palavras 

 

Os resultados apreendidos da análise de conteúdo do Teste de Associação Livre de 

Palavras (TALP) possibilitaram a identificação de 69 termos. Das 69 palavras, o termo 

doença apareceu 19 vezes, doente, 04 vezes, morte, 02, hospital, 03 vezes e cama 02 vezes. 

Os demais apenas foram citado uma única vez. Na Figura 2, visualizam-se as palavras 

evocadas pelos idosos quando pensam em HIV/Aids. 

Figura 2 – Palavras evocadas por idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids, 

João Pessoa, 2014. 

 

Quando os idosos pensam em HIV/Aids há uma associação com doença, doente, 

morte, hospital e cama, com maior frequência. Observa-se uma negatividade associada à 

doença já instalada e não há uma diferenciação entre ter aids ou ser portador do vírus HIV. 

Fato semelhante ocorre em outros estudos
(20, 10)

, em que idosos associam o HIV/Aids a 

tristeza, dor, desespero, desprezo, perigo, solidão, fraqueza, magreza, hospital, morte e 

homossexualismo; uma doença incurável e relacionada com câncer, doença perigosa que mata 
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foram termos encontrados neste estudo, porém com menor frequência, como perigosa, 

contagiosa, tristeza, desespero, magro. 

Neste estudo, não se observou termo que remetesse ao conceito da suscetibilidade à 

infecção pelo HIV entre os idosos. Apareceram termos como vírus, transmissível, terrível, 

posto, hospital e doença de jovens. Percebem-se aspectos negativos da doença decorrente de 

uma construção histórica, explicada pela experiência dos idosos no início da epidemia da aids, 

no qual a inexistência da terapia antirretroviral acarretava a rápida e intensa debilitação física. 

Nesse contexto, a morte era breve e praticamente inevitável
(28)

. 

 

 

4.3 Concepções e Comportamentos de Idosos no Contexto de Vulnerabilidades ao 

HIV/Aids 

 

A seguir, no Quadro 2, serão apresentadas as categorias e subcategorias temáticas 

oriundas da análise de conteúdo das entrevistas e do TALP. Elencaram-se três categorias 

temáticas pré-estabelecidas de acordo com o conceito de vulnerabilidade
(11)

. 

 

Quadro 2–Categorias e subcategorias temáticas do estudo, João Pessoa, 2014. 

 

Categorias temáticas Subcategorias temáticas 

Condições sociais 

Conceito do HIV/Aids: doença infectocontagiosa que não tem cura e leva à 

morte 

Acesso à informação sobre o HIV/Aids: meios de comunicação, conversas com 

outras pessoas e serviços de saúde 

Condições cognitivas 
Conhecimento sobre HIV/Aids: pessoas suscetíveis ao HIV/Aids 

Conhecimento sobre HIV/Aids: formas de transmissão e prevenção 

Condições 

comportamentais 

Comportamentos sexuais adotados por idosos: manutenção da atividade sexual 

sem uso de preservativo 

Comportamentos sexuais adotados por idosos: frequência da utilização do 

preservativo nas relações sexuais 

 

 

4.4 Banco de Termos Construído com Base nas Concepções e Comportamentos de 

Idosos no Contexto de Vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

 

Neste estudo foi construído um banco de termos a partir das concepções e 

comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. Constataram-se 951 

termos identificados, oriundos das entrevistas e do Teste de Associação Livre de Palavras. 
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Após a análise semântica dos termos, restaram 476. Em seguida, excluíram-se as repetições, 

restando 193 termos após o processo de normalização. Com este resultado foi realizado o 

outro processo de normalização, sendo retiradas 31 repetições, resultando em 162 termos 

identificados no estudo que foram mapeados com os termos da CIPE
®
 2013. Desses, sendo 

107 classificados como constantes na CIPE
®
 2013 e 55 como não constantes na CIPE

®
 2013, 

conforme representado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Termos identificados no estudo e distribuídos como constantes e não na CIPE® 

2013 a partir das concepções e comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades 

ao HIV/Aids. João Pessoa, 2014. 

 

 

Em seguida, os 107 termos identificados e distribuídos como constantes na CIPE
®
 

2013 foram distribuídos de acordo com o Modelo de Sete Eixos, conforme Figura 4 a seguir: 

 

 

Figura 4 –Distribuição dos termos, de acordo com o Modelo de Sete Eixos, identificados no 

estudo e constantes na CIPE
®
 2013. João Pessoa/PB- 2014. 
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Para construção de enunciados de diagnósticos de enfermagem foram utilizados os 

termos identificados no estudo, constantes e não constantes na CIPE® 2013, de acordo com o 

Modelo de Sete Eixos, segundo os quadros 3 e 4a seguir. 

 

Quadro 3–Termos identificados no estudo e constantes na CIPE® 2013 pelo Modelo de Sete 

Eixos da CIPE® 2013. 

Eixo Termos identificados no estudo e constantes na CIPE 2013 

Ação 

16 termos 

Empoderar; Evitar; Executar; Falar; Garantir; Informar; Interromper; 

Investigar; Medida de segurança; Observar; Obter; Orientar; Ouvir; 

Prevenção de contaminação; Prevenir; Trocar. 

Cliente 

1 termo 
Grupo. 

Foco 

59 termos 

Acesso a transporte; Adesão; Adesão ao teste diagnóstico (Teste rápido); 

Angústia; Ansiedade da separação; Audição; Autoconhecimento; 

Autocuidado; Capacidade para falar sobre o processo morte/morrer; 

Capacidade para ouvir; Capacidade para proteger; Caquexia; 

Comparecimento à escola; Conhecimento; Conhecimento da família sobre 

doença; Conhecimento em saúde; Cuidado (tomar cuidado); Cura; 

Deambulação; Desamparo; Desenvolvimento de adolescente; 

Desenvolvimento de adulto idoso; Diabetes; Dor; Expectativa de Vida; 

Exposição à contaminação; Família; Família nuclear; Força de vontade; 

Gravidez não desejada; Hipertensão; Homossexual (identidade de gênero); 

Luz solar; Medo; Memória; Morte; Negação; Orientação; Papel de gênero; 

Personalidade; Posses; Prazer; Processo social; Promiscuidade; Relação 

sexual; Relacionamento; Regime medicamentoso; Salivação; Sangue 

(Transfusão sanguínea); Serviço de comunicação; Serviço de comunicação 

(cartazes); Serviço de comunicação (Rádio); Serviço de comunicação 

(Reportagem); Sangue; Satisfação conjugal; Saúde; Taxa de literacia 

(capacidade de ler e escrever, alfabetização); Tristeza; Vontade de viver. 

Julgamento 

2 termos 
Gravidade; Adequado. 

Localização 
3 termos 

Escola; Face, Hospital. 

Meio 
13 termos 

Agulha; Cama; Cirurgia; Equipe interprofissional; Exame; Material; Médico; 

Meio; Serviço de saúde; Serviço de terapia ocupacional; Técnica de Injeção; 

Televisão; Terapia tradicional. 

Tempo 

13 termos 

Adolescência; Adulto; Ano; Antigamente (ponto no tempo ou intervalo no 

tempo); Fase adulta; Frequência; Futuro; Hoje; Mês; Nunca; Passado; 

Presente; Sempre. 
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Quadro 4 – Termos identificados no estudo e não constantes na CIPE® 2013 pelo Modelo de 

Sete Eixos da CIPE® 2013. 

Eixo Termos identificados no estudo e não constantes na CIPE 2013 

Ação 

21 termos 

Colocar; conseguir; Depender; Esfriar; Esperar; Existir; Ficar; Gostar; Ir; 

Lembrar; Usar; Ter; Livrar; Passar; Precisar; Querer; Receber; Respeitar; 

Reunir; Ser; Sair. 

Cliente 

03 termos 
Convidado; Parceiro; Manicure 

Foco 
16termos 

Dificuldade; Doença Sexualmente Transmissível; Livre; Aids; Assunto; 

Qualidade; Separação; Sexo oral; Tema; Único; Fidelidade; Formas; 

Honestidade; Amizade; Situação conjugal; Trabalho. 

Julgamento 

0termos 

 

Localização 
01 termos 

Mundo. 

Meio 
07termos 

Organização Não-Governamental; Assento de cadeiras; Beijo; Copo; 

Camisinha; Preservativo; Quentura de bancos; 

Tempo 
02 termos 

Época; Às vezes. 

 

 

4.5 Enunciados Diagnósticos de Enfermagem Construídos com Base nas Concepções e 

Comportamentos de Idosos no Contexto de Vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

 

 

Neste estudo, foram construídos 24 enunciados de diagnósticos de enfermagem. 

Desses, 10 foram classificados na categoria de condições sociais, 07 na categoria de 

condições cognitivas e 07 na de condições comportamentais, conforme apresentado no 

Quadro5. 

 

Categoria 1 - Condições sociais  

 

Com relação às condições sociais, os participantes deste estudo mostraram o conceito 

do HIV/Aids como doença infectocontagiosa que não tem cura e leva à morte, bem como o 

acesso a informação sobre o HIV/Aids. Com relação ao conceito sobre HIV/Aids os idosos 

apresentam as seguintes percepções: 

É uma doença que leva a morte. P11 

É uma doença infectocontagiosa. P11  
É uma doença altamente transmissível. P13 

 

Mesmo com o aumento dos recursos tecnológicos em relação ao tratamento e ao 

monitoração do HIV, bem como o planejamento de campanhas preventivas e disponibilidade 
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de testes rápidos, a aids ainda é vista como uma doença sem expectativa de vida. O 

conhecimento dos idosos sobre o que é a aids, ainda, está edificado a sentimentos negativos 

neste estudo, como morte, doença que não tem cura, altamente transmissível e 

infectocontagiosa. Num estudo, os idosos associam o HIV/Aids a sentimentos também 

negativos, como tristeza, dor, desespero, desprezo, perigo, solidão, além daqueles que 

envolvem aspectos biológicos como fraqueza e magreza, que resultam em hospital e morte
(20)

. 

 

Quadro 5 – Enunciados diagnósticos de enfermagem para idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids, João Pessoa, 2014. 

Categoria temática Enunciados diagnósticos de enfermagem 

Condições sociais 

1- Conhecimento em saúde, adequado 

2- Conhecimento da família sobre a doença, presente 

3- Conhecimento em saúde, prejudicado 

4- Tristeza 

5- Medo da morte 

6- Expectativa de vida, conflituosa 

7- Angústia 

8- Capacidade para falar sobre o processo morte/morrer, presente 

9- Serviço de comunicação, prejudicado 

10- Comportamento de busca em saúde, prejudicado 

Condições cognitivas 

1- Conhecimento sobre medidas de prevenção 

2- Risco de exposição à contaminação 

3- Autoconhecimento sobre a doença, presente 

4- Falta de conhecimento sobre a doença 

5- Papel de prevenção, inadequado 

6- Medo de exposição à contaminação 

7- Falta de conhecimento sobre comportamento sexual 

Condições 

comportamentais 

1- Relação sexual, presente 

2- Relação sexual, ausente 

3- Não à adesão a medidas de prevenção (preservativo) 

4- Papel de gênero, prejudicado 

5- Medo do contágio 

6- Relação sexual de risco 

7- Capacidade para proteger, prejudicada 

 

Há distinção entre “ouvir falar” e ter informações definidas sobre o HIV/Aids. O 

“ouvir falar” não garante que o idoso possua conhecimento/informação sobre a doença e 

assim perceba-se como um indivíduo vulnerável, ou seja, um sujeito que pode ser infectado 

com o vírus. A vulnerabilidade integra os aspectos individuais, sociais e programáticos, 

ultrapassando o conceito de risco. Assim, observa-se a determinação social da doença que 

exige a renovação das práticas de saúde, focando em análises e intervenções 

multidimensionais
(48, 12)

. 
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Acredita-se na importância dos serviços e das equipes de saúde abordarem, no 

atendimento aos idosos, aspectos relacionados à sexualidade, comportamentos e informações 

sobre as DST e Aids
(7)

. É indispensável, quando ao atender a população idosa, que o 

profissional de saúde esteja familiarizado com as mudanças sucedidas no processo de 

envelhecimento e apto a desenvolver estratégias adequadas a respeito do conhecimento sobre 

o HIV/Aids no tocante ao conceito, transmissão e vulnerabilidades ao vírus, com o intuito de 

ajudá-los a compreender o que é o HIV/Aids, afim de desenvolver comportamentos sexuais 

saudáveis. 

Neste estudo, os idosos mencionam que o acesso à informação sobre o HIV/Aids se 

deu por meios de comunicação, conversas com outras pessoas e serviços de saúde. As falas a 

seguir mostram as fontes de informação sobre o HIV/Aids: 

 

Adquiri informações pela televisão e pelas outras 

pessoas. P1 

Na televisão, jornais e rádio. P4 

As pessoas conversando; tem uma pessoa na rua que 

tem a doença. P8 

Uma pessoa da minha família morreu dessa doença. P9 
Nos postos de saúde, boletim, ônibus. P11 

No hospital falou sobre essas doenças feias. As pessoas 

falam também. No posto de saúde também. P16 

Neste estudo, as informações dos idosos acerca do HIV/Aids se deu pelos meios de 

comunicação (televisão, jornais, rádio, boletim), conversas com outras pessoas e 

famílias, e serviços de saúde. Observou-se, em alguns estudos, que o acesso à informação 

sobre o HIV/Aids concentra-se nos meios de comunicação tradicionais como rádio, jornais, 

panfletos e, sobretudo, televisão
(8, 25)

, sendo ainda considerado elementar devido à escassez de 

campanhas educativas voltadas para os idosos. Enfatiza-se o fato de que profissionais da 

saúde não costumam abordar os assuntos sobre sexualidade e HIV/Aids durante as consultas 

com os idosos
(30)

. Essa fragilidade é procedente da negação da sexualidade do idoso perante 

uma sociedade na qual a percepção de vulnerabilidade passa despercebida para este grupo e, 

portanto, questões importantes relacionadas à atividade sexual, comportamentos e 

conhecimentos sobre o HIV/Aids deixam de ser investigadas, ampliando a vulnerabilidade 

nessa população
(10)

. 

Considera-se fundamental a criação de recursos informativos sobre o HIV/Aids que 

contemplem a pessoa idosa ou superior a 50 anos, a fim de gerar conhecimento e mudanças de 

comportamento
(32)

. 

Nesta categoria, foram construídos 10 enunciados de diagnósticos de enfermagem, 

conforme apresentado no Quadro5. 
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Em O Conhecimento em saúde, adequado, o indivíduo é consciente dos problemas de 

saúde, reconhece sinais e sintomas de doenças e ainda produz informações com os outros, de 

forma significativa
(37)

,que alicerça o enunciado Conhecimento da família sobre a doença, 

presente. Neste estudo, os idosos definem o HIV/Aids como uma doença infectocontagiosa 

que não tem cura e leva à morte; mesmo os idosos expressando conhecimento em saúde 

adequado, contudo percebe-se um Conhecimento em saúde, prejudicado; os idosos 

associam o HIV/Aids à negatividade, doença que leva a morte, que envolve aspectos 

biológicos, como a caquexia, hospital e morte. Essa percepção negativa e sentimentos de 

pesar levaram ao enunciado diagnóstico de enfermagem Tristeza, que está vinculado à 

emoção negativa
(37)

 a respeito do conceito dos idosos sobre o HIV/Aids. 

O Medo da morte revela sentimentos de perigo ou angústia
(37) 

relacionados a causa 

conhecida ou desconhecida em relação ao conceito sobre o HIV/Aids, mesmo diante de tantos 

avanços ao tratamento da doença, possibilitando um prolongamento da vida apesar da doença, 

caracterizando o enunciado Expectativa de vida, conflituosa, que não consta na CIPE
®

 

2013. Existe uma associação ao sofrimento, à cronicidade e também à ideia de uma doença 

que leva a morte
(27)

, que relaciona ao enunciado diagnóstico de Angústia, que remete a uma 

emoção negativa, gerada pelas características de uma sociedade que considera que aids é uma 

doença que leva à morte
(10)

. 

Com relação ao enunciado diagnóstico de enfermagem Capacidade para falar sobre o 

processo morte/morrer, presente, o idoso compreende e verbaliza que a aids é uma doença 

que leva à morte. Contudo, o enunciado diagnóstico de enfermagem Serviço de 

comunicação, prejudicado, mostra que os serviços de comunicação aos quais os idosos deste 

estudo têm acesso são ineficazes, tendo em vista que os serviços de saúde não focam em 

instruir este público com informações sobre sexualidade e o HIV/Aids na pessoa idosa, que 

remete a impedimentos ou bloqueios para trocar pensamentos, mensagens ou informação
(37)

 

entre o profissional de saúde e o idoso frente à vulnerabilidade ao HIV/Aids, em consequência 

da não existência de espaços de discussão sobre sexualidade do idoso nos serviços de saúde. 

Em um estudo, há autores que ressaltam a importância de acrescentar informações 

fundamentais a respeito do HIV/Aids nessa população especifica
(9)

. 

As informações que os idosos têm a respeito do HIV/Aids se dão pelas conversas com 

outras pessoas e pelos meios de comunicação (cartaz, TV, rádio, reportagem e família). Esse 

fato é ratificado pelo enunciado diagnóstico de enfermagem Comportamento de busca em 

saúde, prejudicado. Esse prejuízo na busca de informações é influenciado também pelo nível 

de escolaridade baixo, uma vez que 40% dos idosos desta pesquisa estão na categoria sem 
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escolaridade e 35% estudou a primeira fase do ensino fundamental incompleto, como 

mostrado na Tabela 3.Em um estudo, foi citado que o baixo nível de conhecimento 

identificado pelos idosos sobre a infecção pelo HIV/Aids, em relação à forma de transmissão 

e outras questões que envolvem a aids, não ocorre de forma eficaz, sendo o analfabetismo 

uma das principais causas desta população ser mais vulnerável. Existe estreita correlação 

entre os indicadores socioeconômicos desfavoráveis e o aumento da incidência do 

HIV/Aids
(49, 9)

.
 

 

Categoria 2 - Condições cognitivas  

 

Com relação às condições cognitivas, os idosos mostram o conhecimento sobre 

HIV/Aids em que pessoas são susceptíveis ao HIV/Aids, bem como o conhecimento sobre 

formas de transmissão e prevenção ao HIV/Aids. Em relação às pessoas que são 

susceptíveis ao HIV/Aids, os idosos destacam que: 

 

Marido que pega (transa) com outras mulheres; 
mulheres que vivem transando com outros homens. P3 

Homens que pegam mulheres de rua. P4 

Homens que não usam camisinha e a mulher pode 

pegar se o homem não tiver protegido. P5 

Tanto a mulher como o homem. Mas os homens ficam 

mais expostos para transmitir e pegar a doença. P11 

Moças e rapazes, quem vai para essas baladas, quem 

não usa preservativo. P12 

Prostitutas, gays, são esses tipos de pessoas que estão 

com mais contato com pessoas, mas ninguém está livre 

dela. P13 

 

Os idosos mencionaram que as pessoas que são suscetíveis ao HIV/Aids são 

homossexuais, prostitutas, homens que não usam camisinha, gays, rapazes e moças que 

vivem nas baladas e quem não se previnem. Neste estudo, não foi citado pelos participantes 

um termo que remetesse ao reconhecimento da suscetibilidade à infecção pelo HIV entre os 

idosos. Percebe-se que o idoso não se vê como um indivíduo sujeito a se contaminar com o 

vírus, ou seja, vulnerável. Num estudo com idosos, observou-se que há relatos de que as 

pessoas suscetíveis são as homossexuais, pessoas que se relacionam com travestis, sendo, 

portanto, uma doença da promiscuidade, de zona boêmia, de lugares sujos associados ao sexo 

e ao prazer
(27)

.
 

O conceito de vulnerabilidade se refere à chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos que se referem imediatamente ao 
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indivíduo; contudo, as chances de adoecimento se referem, também, ao contexto social e 

político. A vulnerabilidade individual dispõe de informação de qualidade que o indivíduo 

absorve sobre um problema e, a partir dessa informação, elabora suas práticas protegidas e 

protetoras frente a determinado problema
(11)

. Nesse contexto, salienta-se a importância de 

investimentos das políticas públicas preventivas, tanto no âmbito individual como coletivo, 

incluindo a população acima de 50 anos
(29)

. 

Quando questionados sobre as formas de transmissão do vírus, os idosos mencionam 

as seguintes possibilidades: 

Relação sexual com a mulher, com outra mulher de 

fora. P1 

Marido que é fogoso que não se cuida; Sangue ou 

transando. P3 

Utilizando o copo de pessoas que tem aids. Não ter 

relação sexual com essas pessoas, mulheres de rua. P4 

Sangue, quentura de bancos quando usados por outras 

pessoas, saliva, por isso que não me aproximo de 

qualquer qualidade de mulher. P7 

Sangue, em hospitais quando não troca a agulha, 
homens que fazem sexo com mulheres de fora, assento 

das cadeiras quente. P9 

Ter contato com pessoas que tem a aids; sangue; beijar 

a pessoa que tem aids também transmite. P10 

Contato sexual sem a devida proteção. P11 

Saindo com a pessoa doente; sangue; alicates de 

manicure. P12 

Através de contato, saliva, transfusão de sangue, 

relação sexual. P13 

 

Observou-se, através desse estudo, que os idosos relataram que as formas de 

transmissão do HIV/Aids se dão pela relação sexual, homens que fazem sexo com 

mulheres de fora, assento das cadeiras quente, transfusão sanguínea, sangue, saliva do 

beijo, utilizando o copo de pessoas que tem aids, alicates de manicure. Com relação à 

“saliva do beijo”, “assento das cadeiras quente” e “copos de pessoas que tem aids”, observa-

se que há um conhecimento ainda escasso sobre a forma pela qual se adquire a aids. 

Em relação às formas de transmissão do HIV, os idosos precisam ter conhecimento 

quanto à forma de transmissão do vírus. Contudo, o estudo revelou que há necessidade de 

informação perante as formas de transmissão do HIV/Aids entre idosos, pois houve 

constatações de que eles citaram que as fontes de transmissão do vírus estavam relacionadas 

com compartilhamento de sabonete, toalhas, assentos sanitários, picada do mosquito, contato 

com talheres, pratos, copos e comidas contaminadas, constatando a falta de informação na 

população que envelhece, fomentando a necessidade de mais estudos que aprofundem o tema 

proposto
(32)

.
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É importante a realização de estudos com idosos em contexto sociocultural distinto, 

para promoção de ações preventivas sobre as formas de contrair o vírus do HIV
(20)

. Percebe-se 

que ainda há um conhecimento inadequado quanto à forma de transmissão do HIV pelos 

idosos. Salienta-se a necessidade de investimentos públicos na educação para a saúde do 

idoso, tendo em vista que esse segmento ainda não é priorizado pelas políticas públicas
(32)

. 

Os idosos citam como podem se prevenir contra a infecção. Assim, eles 

mencionaram: 

Ter cuidado com sangue; usar camisinha; não ter 

relações com gente de fora. P2 

É uma doença que não se pode proteger, porque nos 

assentos quente pode passar a doença e ninguém sabe 

quem se assenta nas cadeiras. P9 

Camisinha e outras formas também. P10 

Não usando material de outros, quem é jovem, usar 
camisinha. P12 

Parceiro certo. Na minha época só tinha gonorreia e 

não tinha aids, mas agora com a aids tem que ter 

parceiro certo. P14 

Se o marido for honesto com você. P15 

Ter cuidado com as pessoas. Ter conhecimento. P18 

Com preservativo e a mulher ser só do esposo. P17 
 

Os idosos referem como formas pelas quais podem se prevenir contra a infecção 

usando camisinha, não usando material de outros, quem é jovem, usar camisinha, 

parceiro certo, não sentar nos assentos quentes, a mulher deve ter relação só com o 

marido, não ter relações com gente de fora. Apesar do conhecimento demonstrado pelos 

participantes, ainda persistem as crenças quanto às formas de transmissão do HIV. 

Os participantes do estudo demonstram conhecimento acerca das formas de 

transmissão, porém, esse conhecimento é ainda menos científico, porque existe uma 

desinformação quanto às práticas sociais, a exemplo das respostas que incluem assentos 

quentes, a não utilização de material dos outros. O estudo aponta que idosos declaram que a 

confiança na fidelidade do companheiro é sua principal garantia de proteção contra a 

infecção
(25)

. 

Entende-se a necessidade de garantir espaços de discussão e programas que incluam a 

pessoa idosa, a fim de nortear medidas de prevenção contra a infecção do HIV/Aids
(8)

. 

Nesta categoria, foram construídos 07 enunciados de diagnósticos de enfermagem, 

conforme apresentado no Quadro5. 

O Conhecimento sobre medidas de prevenção, adequado, reflete que os idosos 

deste estudo apresentam conhecimento sobre medidas de prevenção ao HIV, como o uso de 

preservativo, mas não fazem uso dessa medida por não se perceberem vulneráveis ao 
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HIV/Aids, ou por terem um relacionamento conjugal estável, principalmente a mulher idosa. 

Em um estudo, os entrevistados consideram, ainda, que a relação monogâmica é uma forma 

de prevenção às DST e à aids
(8)

. Contudo, o conhecimento em si não desenvolve atitudes de 

prevenção, conforme revelado no enunciado Risco de exposição à contaminação, firmado no 

não uso do preservativo nas relações sexuais, fazendo com que esses idosos estejam 

vulneráveis à contaminação pelo vírus do HIV. Em um estudo, autores dizem que os idosos 

pesquisados reconhecem o preservativo como forma de prevenção, mesmo não utilizando-o 

frequentemente em suas práticas sexuais em relacionamentos estáveis
(28)

. 

O enunciado diagnóstico de enfermagem Autoconhecimento sobre a doença, 

presente, relaciona que os idosos deste estudo tem a concepção sobre o conceito e formas de 

transmissão sobre o HIV/Aids; contudo, existem dados equivocados quanto às formas de 

prevenção ao HIV/Aids, que resulta no enunciado diagnóstico de enfermagem Falta de 

conhecimento sobre a doença, o não conhecimento
(37)

 , firmado por alguns termos não 

constantes na CIPE
® 

2013, como quentura de bancos, assento de cadeiras, copo e beijo, que, 

por sua vez, alicerça o enunciado Papel de prevenção, inadequado, justificado quando o 

idoso não se percebe vulnerável ao HIV/Aids e, assim, não se previne. A não percepção da 

sexualidade do idoso na sociedade reflete negativamente no direcionamento de campanhas 

preventivas para esse grupo especifico, contribuindo para a vulnerabilidade ao HIV/Aids, 

percebida pelo aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo vírus nessa faixa 

etária, comprovando que a informação oferecida sobre transmissão e prevenção da doença a 

essa população é, ainda, ineficaz
(50)

. Em consequência disso, surge o enunciado Medo de 

exposição à doença. 

Nessa mesma categoria, outro enunciado diagnóstico de enfermagem foi encontrado 

por Falta de conhecimento sobre comportamento sexual, referenciado pela não utilização 

do uso do preservativo pelos idosos. Em um estudo, os idosos não se preocupam em praticar 

sexo seguro
(20)

.O conhecimento dos idosos sobre pessoas susceptíveis ao HIV/Aids são 

identificados nos homossexuais, prostitutas, homens que não usam camisinha e pessoas 

jovens. A aids ainda está vinculada com o homossexualismo e a promiscuidade. Os idosos 

não se veem vulneráveis ao vírus. Uma possível explicação, talvez, seja o fato de perceberem 

a aids como a doença do “outro”, ou seja, distante da sua vida regrada e moralmente 

correta
(25)

. 

 

Categoria 3 - Condições comportamentais 
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Com relação às condições comportamentais, os idosos deste estudo relataram a 

manutenção da atividade sexual sem uso de preservativo e a frequência da utilização do 

preservativo nas relações sexuais. Em relação à manutenção da atividade sexual sem uso de 

preservativo, elencaram-se as seguintes falas: 

 

Não. Porque não preciso, só se fosse ter relação fora. 

P1 
Sim. Só com a minha esposa. P1 

Sim. Só com meu marido. P2  

Não, porque não gosto e avisa ao marido para ter 

cuidado para não sair por ai. P2 

Nunca utilizo. P3 

Já utilizei, mas as vezes não uso. P7 

Não, faz mais de 30 anos que não tenho relação. Só 

com meu marido. P8 

Não, não gosto daquilo. P9 

Não, Deus me livre. P8 

Sim. Apenas um parceiro. P10 
Agora não, pois estou noivo e esperando o casamento. 

Uma só, a esposa quando estava viva. P11 

Não, porque eu e a minha esposa éramos evangélicos. 

P11 

Não. Não preciso porque é só com meu marido. P12 

Não, mas mês passado sim (o marido tem 103 anos). Só 

com o marido. P15 

Nunca usei, fazia no seco. P14 

 

Os idosos relatam que, em relação à manutenção da atividade sexual, sem uso de 

preservativo, são ativos sexualmente em sua maioria, e quanto ao uso do preservativo 

nas relações sexuais, também em sua maioria não utilizam, por questões religiosas, 

fidelidade ao parceiro, revelando um comportamento vulnerável.  

Percebe-se que a fidelidade da mulher ao companheiro é sua principal garantia de 

proteção contra a infecção pelo HIV. Em contrapartida, há uma forte relação de gênero no 

contexto da sexualidade do idoso. Num estudo, as mulheres não demonstram preocupação em 

modificar seu comportamento em relação à prevenção da transmissão do HIV quando o 

enfoque é o relacionamento sexual. Revela que há uma determinação do gênero masculino 

quanto à prevenção ao vírus, tendo em vista que os homens são mais propensos a se 

envolverem em relacionamentos extraconjugais. As intervenções para a prevenção da 

transmissão do HIV devem ser culturalmente embasadas nas crenças, nas informações e nas 

necessidades do grupo-alvo
(25)

. 

A abordagem da sexualidade na terceira idade se constitui um universo complexo e de 

ampla magnitude para profissionais da saúde. Os tabus e os preconceitos com relação à 
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sexualidade de idosos geram dificuldades para falar e compreender as necessidades de saúde, 

nesse contexto, pelos próprios idosos e profissionais. 

Os idosos acreditam que, por terem um relacionamento monogâmico e não 

apresentarem a possibilidade de engravidar, não seja necessário o uso de preservativo, mesmo 

considerando-o como meio de prevenir o contágio ao HIV/Aids
(28)

. A vulnerabilidade social 

revela que o indivíduo só não gera proteção, prevenção, mas que é necessário outros fatores 

relacionados, como os aspectos sociais, políticos e culturais articulados entre si. Nesse 

contexto, podem estar inseridas outras questões, como o acesso à informação, grau de 

escolaridade e impedimentos culturais
(11)

. 

É necessário que seja destacada a importância da conscientização da equipe de saúde 

em ressaltar a vida sexual do idoso como realidade, bem como orientar sobre medidas 

preventivas às DST/Aids, por meios de espaços de discussão e programas voltados para os 

idosos, porque a falta de conhecimento do idoso pode gerar comportamentos vulneráveis à 

infecção pelo HIV
(8)

. 

Os serviços e a equipe devem abordar, no atendimento, os aspectos relacionados à 

sexualidade, comportamentos e conhecimentos das pessoas idosas sobre as DST/Aids
(7)

. 

Neste estudo, os idosos mencionam a frequência da utilização do preservativo nas 

relações sexuais. As falas a seguir demonstram essa percepção: 

 

Nunca usei esse negócio. P1 

Não utilizo, não gosto de usar. P2 

Nunca usei. Não existia na minha época. P5 

Não, porque conhecia a criatura. P7 

Quando era mais nova usava, agora não uso mais. 

Usava para prevenir filho e não sabia por onde o 
marido andava. P10 

Só quando não queria pegar barriga há mais ou menos 

30 anos atrás. P12 

Quando era nova, porque tinha medo, pois o marido 

era muito namorador. P19 

 

Os idosos citam que não utilizam o preservativo por não gostar de usar, usava 

quando era novo, para não engravidar, utilizava quando o marido era namorador, não 

existia na minha época, conhecia a criatura, mostrando que eles não se consideram 

suscetíveis para adquirir DST/Aids, inferindo-se assim, que não há, entre idosos, uma 

preocupação com anticoncepção e, possivelmente, que há uma crença equivocada quanto à 

não necessidade do uso do preservativo nas relações sexuais.  

Além disso, percebe-se que a aids, por ser uma doença da década de 80, não fez parte 

da trajetória de vivência sexual desses idosos, sendo compreensível a resistência quanto ao 
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uso do preservativo pelos mais velhos, por não acreditarem na sua necessidade para uma 

prática sexual protegida. Fato semelhante é observado em um estudo em que os idosos 

relatam não fazer uso do preservativo por vários motivos, dentre os quais se destacaram o 

medo do fracasso no desempenho sexual, a confiança nos parceiros e a educação sexual que 

não foi construída à sombra das DST, portanto não se instituiu o hábito do uso do 

preservativo em suas relações
(30)

. 

Idosos têm conhecimento sobre formas de prevenção, a exemplo do uso do 

preservativo. Porém, há uma resistência em utilizá-lo. Um estudo revela que a maior parte dos 

idosos reconhece o preservativo como forma de prevenção, apesar de afirmarem que o uso 

não deve ser frequente quando se trata de práticas sexuais numa relação estável. Apesar dos 

sujeitos da pesquisa ter conhecimento de que o HIV pode ser transmitido por via sexual ou 

sanguínea e desenvolverem práticas sexuais desprotegidas, eles não se percebem vulneráveis 

à infecção pelo HIV
(28)

. Assim, entende-se que os recursos sociais e individuais necessitam de 

esforços programáticos em torno da análise da vulnerabilidade ao HIV/Aids, a fim de gerar 

ações preventivas especificas para este grupo etário. 

Percebe-se, portanto, a necessidade da criação de espaços de discussão, pelas equipes 

de saúde, direcionados à orientação de idosos sobre medidas preventivas às DST/Aids, 

partindo-se da premissa de que o idoso é um ser cuja atividade sexual permanece ativa
(8)

. 

Urge a necessidade de interação dos profissionais de saúde na compreensão do processo de 

expansão da aids nessa faixa etária, compreendendo o idoso como ser sexualmente ativo, 

exposto a riscos, a fim de executar ações para o desenvolvendo de condutas preventivas
(32)

. 

Assim, entende-se que é importante desenvolver um acolhimento adequado nos 

serviços de saúde com o objetivo de preencher possíveis lacunas existentes a respeito de 

vulnerabilidades de idosos ao HIV/Aids, com o intuito de ajudá-los a promover 

comportamentos sexuais saudáveis. Nessa categoria, foram construídos 07 enunciados de 

diagnósticos de enfermagem, conforme apresentado no Quadro5. 

Há uma percepção de que o idoso é um ser assexuado
(49)

. Contudo, o enunciado 

diagnóstico de enfermagem Relação sexual, presente, afirma que os idosos são ativos 

sexualmente. A maioria dos idosos em um estudo relatou ter vida sexual ativa, mas sem fazer 

uso do preservativo
(32)

. Contudo, no presente estudo alguns idosos negam ter atividade sexual, 

levando ao enunciado diagnóstico de enfermagem Relação sexual, ausente. 

Nesse contexto dos idosos sexualmente ativos e que não utilizam preservativos nas 

relações sexuais, foi elencado o enunciado de diagnóstico de enfermagem Negação à adesão 

a medidas de prevenção (preservativo),ou seja, os idosos não têm frequência no uso do 
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preservativo em suas relações sexuais. A não utilização do preservativo em idosos se alicerça 

na não existência do preservativo em sua época, ou crenças de que a fidelidade conjugal já é 

uma proteção contra o vírus do HIV. Contudo, no passado, usavam o preservativo para evitar 

gravidez e hoje não veem necessidade do uso do preservativo, pois o controle de natalidade 

não é mais uma preocupação de pessoas idosas. Alguns autores dizem que as práticas sexuais 

dos idosos mais freqüentes são desprotegidas, ou seja, sem a utilização do preservativo
(31,28)

. 

O enunciado diagnóstico de enfermagem Papel de gênero, prejudicado, retrata que o 

sexo masculino se impõe ao feminino, considerando as relações de gênero uma questão social, 

qualificado dentro da vulnerabilidade social
(11)

. Mulheres não modificam e nem expressam 

preocupação nos seus comportamentos sexuais em relação da transmissão do vírus do HIV, 

mesmo compreendendo que os homens são mais propensos a relacionamentos 

extraconjugais
(25)

, fato este que torna a mulher mais vulnerável ao HIV. 

Em um estudo, idosos associam o preservativo a sexo protegido, ou seja, o uso da 

camisinha como forma de proteção contra o HIV
(20)

. Os idosos conhecem as medidas de 

proteção ao HIV/Aids e acreditam que é uma doença que qualquer pessoa pode pegar, 

conforme previsto no enunciado diagnóstico de enfermagem Medo de contágio. Porém, 

devido às crenças equivocadas sobre a doença, não acreditam na necessidade do uso do 

preservativo em relações conjugais estáveis, levando a uma Relação sexual de risco, 

decorrente da negação à adesão a medidas de prevenção (preservativo). Os idosos não se 

veem vulneráveis ao HIV; acreditam que essa infecção acomete homossexuais, prostitutas e 

jovens, revelando outro enunciado diagnóstico de enfermagem Capacidade para proteger, 

prejudicada. Esse fato demonstra que a vulnerabilidade ao HIV/Aids não pode ser vista 

apenas para o individual, de modo que sempre que a vulnerabilidade individual é identificada, 

associa-se também a vulnerabilidade social, compreendendo que atores da sociedade 

interferem diretamente sobre os comportamentos do indivíduo e sobre seus métodos 

preventivos. 

Ao descrever concepções e comportamentos de idosos no contexto de vulnerabilidades 

ao HIV/Aids, observou-se, de uma forma ampla, que a aids está atrelada com distintos tipos 

de vulnerabilidade individual, social e programática, e a construção de enunciados 

diagnósticos de enfermagem detectou as necessidades de saúde da pessoa idosa no contexto 

de vulnerabilidades ao HIV/Aids.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo atendeu os objetivos de descrever concepções e comportamentos de 

idosos no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids e construir enunciados de diagnósticos 

de enfermagem com base nas concepções e comportamentos de idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

O estudo revelou as concepções que os idosos tem em relação ao HIV/Aids e ficou 

evidente que a compreensão deles sobre a aids é: uma doença infectocontagiosa que não tem 

cura e leva à morte. Verificou-se que a informação que os idosos têm sobre HIV/Aids é 

oferecida pelos meios de comunicação, por conversas com outras pessoas e pelos serviços de 

saúde. Destacou-se,pela fala dos participantes, que as pessoas mais vulneráveis ao HIV/Aids 

são os homossexuais, as prostitutas e os jovens, e que as formas de transmissão se dão pela 

relação sexual, pelo assento de cadeiras quente, pelo sangue, pela utilização de alicates de 

manicure e pela saliva. Em relação aos métodos de prevenção, os idosos elencaram o uso do 

preservativo, parceiro certo e não sentar em assentos quentes e não ter relações com gente de 

fora, demonstrando de que há necessidade de se programar práticas de educação e saúde à 

pessoa idosa com relação à aids, assim como contextualizar a sexualidade e o processo de 

envelhecimento humano. 

É averiguado, nos idosos, um comportamento vulnerável frente ao HIV/Aids, pela 

ausência do uso de preservativo em suas relações sexuais e pelo fato de não se verem 

suscetíveis a adquirir o vírus. Observou-se, neste estudo, que o processo de envelhecimento e 

do HIV/Aids como fatos cada vez mais incluídos na sociedade, apontando um baixo nível de 

conhecimento dos idosos acerca da doença, não suficiente para gerar comportamentos de 

proteção contra o HIV/Aids nessa faixa etária. Além disso, a infecção pelo vírus do HIV está 

relacionada com os diferentes tipos de vulnerabilidades. 

Ao considerar o aumento da epidemia da aids na população idosa, urge-se a 

necessidade de se avaliar as concepções de idosos com relação ao o que é o HIV e às formas 

de transmissão e prevenção ao vírus, com objetivo de planejar ações de educação em saúde e 

ações preventivas específicas para idosos, bem como adesão de comportamentos de proteção 

eficazes frente ao HIV/Aids. 

Por meio dessas concepções e comportamentos de idosos no contexto de 

vulnerabilidades ao HIV/Aids, foi possível construir 24 enunciados diagnósticos de 

enfermagem. Dentro da categoria condições sociais, foram construídos 10 enunciados 

diagnósticos de enfermagem, tais como Conhecimento em saúde, adequado, Conhecimento 

da família sobre a doença, presente, Conhecimento em saúde, prejudicado, Tristeza, Medo da 

morte, Expectativa da morte, conflituosa, Angústia, Capacidade para falar sobre o processo 
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morte/morrer, presente, serviço de comunicação, prejudicado e comportamento de busca em 

saúde, prejudicado. Dentro da categoria condições cognitivas, encontrou-se 07 enunciados 

de diagnósticos de enfermagem, representados por Conhecimento sobre medidas de 

prevenção, Risco de exposição à contaminação, Autoconhecimento sobre a doença, presente, 

Falta de conhecimento sobre a doença, Papel de prevenção, inadequado, Medo de exposição 

à contaminação e Falta de conhecimento sobre comportamento sexual. Na categoria de 

condições comportamentais, apresentou-se 07 enunciados diagnósticos de enfermagem, tais 

como Relação sexual, presente, Relação sexual, ausente, Não à adesão a medida de 

prevenção (preservativo), Papel de gênero, prejudicado, Medo de contágio, Relação sexual 

de risco e Capacidade para proteger, prejudicado. A compreensão dessas concepções trouxe 

reflexões acerca do conhecimento das necessidades de saúde do idoso no contexto do 

HIV/Aids visando buscar evidências sobre fatores de vulnerabilidades ao HIV nesse público 

alvo. 

Houve limitação, neste estudo, decorrente da população analisada. Porém ela foi 

suficiente para afirmar que os idosos em relação ao HIV/Aids nos aspectos relacionados à 

sexualidade, conhecimento e comportamento têm sido insuficientemente abordados pelas 

políticas públicas de saúde e pelos profissionais da saúde. Possivelmente por tais assuntos 

serem considerados tabus na perspectiva do idoso, necessitando de ações especificas para essa 

faixa etária, a fim de gerar intervenções em sua vulnerabilidade ao HIV/Aids. 

Sugere-se, então, a implementação de ações de saúde voltadas à pessoa idosa, com 

campanhas educativas sobre o HIV/Aids, ponderando elementos culturais, sociais e 

psicológicos da pessoa idosa, bem como atenção na sexualidade ativa no processo de 

envelhecimento e a realização de capacitações dos profissionais para uma prática de atenção à 

saúde. Percebe-se a necessidade de novas pesquisas envolvendo a problemática analisada, 

compreendendo a relevância do fenômeno da vulnerabilidade ao HIV/Aids em idosos. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possibilitem fornecer subsídios para 

implementação de ações de saúde na prestação dos cuidados de enfermagem qualificados e 

direcionados às necessidades da pessoa idosa no contexto de vulnerabilidades ao HIV/Aids. 

A construção desses enunciados diagnósticos de enfermagem, trouxe reflexões acerca 

das necessidades da saúde do idoso no contexto de envelhecimento e vulnerabilidades ao 

HIV/Aids, que permitirão um planejamento de assistência de enfermagem sistematizada à 

população idosa, no favorecimento e beneficiamento da prática do enfermeiro, como também 

em ações de saúde a essa faixa etária. 
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APENDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

A pesquisa intitulada Envelhecimento e HIV/Aids:Diagnóstico de Enfermagem segundo 

concepções de idosos sobre vulnerabilidade à infecção que será desenvolvida pela 

mestranda Lindiane Constâncio da Silva, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da ProfªDrªGreicy Kelly 

Gouveia Dias Bittencourt, tem como objetivo geral construir diagnósticos de enfermagem 

com base com base nas concepções de idosos sobre vulnerabilidades ao HIV/Aids.  

A fim de alcançar o objetivo proposto, será utilizada a aplicação de uma entrevista 

para a coleta de informações que será gravada com equipamento adequado conforme sua 

aceitação; após a gravação o material será armazenado em local seguro, por um período de 5 

(cinco) anos e, depois, será deletado. Este documento será assinado em duas vias, ficando 

uma cópia com o pesquisador, e a outra, com o participante. As informações coletadas serão 

organizadas, interpretadas, discutidas e divulgadas pelo pesquisador garantindo a anonimato 

dos participantes da pesquisa. 

Sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, não é obrigado a fornecer as 

informações requeridas; se decidir não participar da pesquisa, ou se resolver, posteriormente, 

desistir da participação não sofrerá nenhum dano ou prejuízo de seu atendimento junto à 

Unidade de Saúde. Não haverá riscos previsíveis no presente estudo.  

Este documento, assinado por você, será guardado pela pesquisadora e, em nenhuma 

circunstância, ele será dado a conhecer a outra (s) pessoa (s). A pesquisadora estará à sua 

disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. 

Diante do exposto, dou o meu consentimento para participar da pesquisa. 

 

João Pessoa, ______ de ___________________de 2014. 

 

 

____________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

______________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 
Pesquisadora: Lindiane Constâncio da Silva 

E-mail: lindacomunhao@hotmail.com; Endereço: Br. 230, Km 10,5, Intermares, Cabedelo – PBCEP. 58310-000 

Comitê de Ética – Centro de Ciências da Saúde - 10 andar/ Campus I/ CidadeUniversitária/ CEP. 58051-900 
Orientadora: Profª. DrªGreicy Kelly Gouveia Dias Bittencourt – Endereço: Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde/UFPB – CEP 58059-900. João Pessoa - PB. 
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APÊNDICE B 

 

Instrumento de coleta de dados 

Entrevista n°:______     Data:____/____/2014                                     Horário Inicial:____h____min 

Final:____h____min 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I –Status Social 

1. Iniciais ______________________________________ - 

2. Sexo Feminino (F)/ Masculino (M)  

3. Idade _______ anos - 

4. Situação conjugal (1) Solteiro (a) 

(2) Casado (a) 

(3) Divorciado (a) 

(4) União Estável 

(5) Viúvo (a) 

(6) Outro. Qual? ______________________ 

 

5. Religião (1) Nenhuma 

(2) Católica 

(3) Evangélica 

(4) Outra. Qual?______________________ 

 

6. Escolaridade (1) Sem escolaridade 

(2) 1° fase do ensino fundamental (incompleto) 

(3) 1° fase do ensino fundamental (completo) 

(4) 2° fase do ensino fundamental (incompleto) 

(5) 2° fase do ensino fundamental (completo) 

(6) Ensino Médio (incompleto) 

(7) Ensino Médio (completo) 

(8) Ensino Superior (incompleto) 

(9) Ensino Superior (completo) 

 

7. Profissão/ocupação ________________________________________ - 

8. Renda familiar mensal (1) Menos de 1 salário mínimo 

(2) 1 salário mínimo 

(3) Mais de 1 salário mínimo: Quanto?______ 

 

Teste de associação livre de palavras 

1 – Quando penso em «HIV/Aids», lembro-me de: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Assinale com um X a palavra que considera mais importante 
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II - Acesso à informação sobre HIV/Aids 

1. O que o senhor (a) sabe sobre HIV e aids? 

2. Como o senhor (a) adquire ou adquiriu essas informações? 

III - Conhecimento sobre HIV/Aids 

1. Que pessoas o senhor (a) considera que pode adquirir o HIV? 

2. Como o senhor (a) acredita que se adquirir aids? 

3. Como o senhor (a) acha que pode se proteger contra a aids? 

4. Qual a melhor forma se proteger contra a aids? 

IV – Comportamentos sexuais adotados 

1. 

O senhor (a) mantém atividade sexual? 

Se sim, tem um ou mais parceiros sexuais? 

Se não, tinha um ou mais parceiros? 

2. Teve relação sexual nos últimos 6 meses? 

3. 
O senhor (a) utiliza o preservativo em suas relações sexuais? Em caso negativo porque não 

utiliza? 

4. Com que frequência utiliza o preservativo em suas relações sexuais? 

5. Na ultima relação sexual, utilizou o preservativo?Em caso negativo porque não utiliza? 
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ANEXOA 

 

-------------------Mini-mental1-------------------- 
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

 

ORIENTAÇÃO 

* Qual é o (ano) (estação) (dia/semana) (dia/mês) e (mês).   (    )  (5) 
* Onde estamos (país) (estado) (cidade) (rua ou local) (andar).   (    )  (5) 

 

REGISTRO 

* Dizer três palavras: PENTE RUA AZUL. Pedir para 
prestar atenção pois terá que repetir mais tarde. Pergunte 

pelas três palavras após tê-las nomeado. Repetir até que 
evoque corretamente e anotar número de vezes: ____    (    )  (3) 

 

ATENÇÃO E CÁLCULO 

* Subtrair: 100-7 (5 tentativas: 93 – 86 – 79 – 72 – 65)    (    )  (5) 
Alternativo1: série de 7 dígitos (5 8 2 6 9 4 1) 

 

EVOCAÇÃO 

* Perguntar pelas 3 palavras anteriores (pente-rua-azul)    (    )  (3) 

 

LINGUAGEM 
*Identificar lápis e relógio de pulso      (    )  (2) 

* Repetir: “Nem aqui, nem ali, nem lá”.     (    )  (1) 
* Seguir o comando de três estágios: “Pegue o papel com a 

mão direita, dobre ao meio e ponha no chão”.     (    )  (3) 
* Ler „em voz baixa‟ e executar: FECHE OS OLHOS    (    )  (1) 

* Escrever uma frase (um pensamento, ideia completa)    (    )  (1) 
* Copiar o desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TOTAL: 

 

  

                                                
1
INTERPRETAÇÃO DO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MMSE) 

Pontuação    Escolaridade    Diagnóstico 

< 24     Altamente escolarizado   Possível demência 

< 18     Ginásio     Possível demência 

< 14     Analfabeto    Possível demência 
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ANEXO B 

 

 

 

  



75 

 

ANEXO C 
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APÊNDICE C 

 

 

ENTREVISTA Nº 1 – C.R.S. 

 

 

 Teste de Associação de palavras: 

Doença* 

Quero me Livrar  

Difícil 

 

 Parte II 

1. É uma doença que pega pela mulher do outro. 

2. Adquiri informações pela televisão e pelas outras pessoas. 

3. Sim, recebi informações na unidade de saúde, a médica e nas reuniões são dadas as 

informações. 

 

 Parte III 

1. Pessoas mais novas; quem procura sexo fora é arriscado. 

2. Relação sexual com a mulher, com outra mulher de fora. 

3. Usar camisinha, só por ela. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Só com a minha esposa. 

2. Sim. 

3. Não. Porque não preciso, só se fosse ter relação fora. 

4. Nunca usei esse negócio. 

5. Não. Eu pegava na unidade de saúde e depois jogava fora. 
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ENTREVISTA Nº 2 – L.C.S. 

 

 

 Teste de associação de palavras: 

Doença 

Emagrece* 

Feia 

 

 Parte II 

1. É uma doença, vírus que mata, acaba as pessoas. 

2. Adquiri informações na televisão, amigas. 

3. Na unidade não posso ter informações porque trabalho todos os dias durante o dia. 

 

 Parte III 

1. Qualquer pessoa que sai por ai. 

2. Por meio de sangue e relação sexual. 

3. Ter cuidado com sangue; usar camisinha; não ter relações com gente de fora. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Só com meu marido. 

2. Não, porque eu tive uma coceira. 

3. Não, porque não gosto e avisa ao marido para ter cuidado para não sair por ai. 

4. Não utilizo, não gosto de usar. 

5. Não, nunca gostei. 
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ENTREVISTA Nº 3 – M.J.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença * 

Pode cair  

Cama 

Hospital 

Dor 

Injeção 

 

 Parte II 

1. É uma doença que morre e não tem cura. 

2. Na televisão é o local onde ouvimos falar muito e por outras pessoas. 

3. Nunca tive informações no posto, não lembro desse tema ser falado nas reuniões de 

grupo. 

 Parte III 

1. Marido que pega (transa) outras mulheres; mulheres que vivem transando com outros 

homens. 

2. Marido que é fogoso que não se cuida; Sangue ou transando. 

3. Usando camisinha homem e mulher 

 

 Parte IV 

1. Não. Só com meu marido. 

2. Não. 

3. Nunca utilizo. 

4. Nunca utilizei. 

5. Nunca utilizei. 
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ENTREVISTA Nº4 – A.L.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doente 

De pessoas 

Doença* 

 

 Parte II 

1. É uma doença perigosa que não tem cura. 

2. Na televisão, jornais e rádio. 

3. Não, que lembro. 

 

 Parte III 

1. Homens que pegam mulheres de rua. 

2. Utilizando o copo de pessoas que tem aids. Não ter relação sexual com essas pessoas, 

mulheres de rua. 

3. Ter relação sexual com o parceiro usando a camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Sim.Só com a minhaesposa. 

2. Sim. 

3. Não, porque só faço em casa. Quando era novo usei quando fazia fora de casa. 

4. Não uso mais. 

5. Não, porque só faço com a minha esposa agora. 
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ENTREVISTA Nº5 – J.A.N. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença* 

Nada 

Rapaz 

Magro 

 

 Parte II 

1. É uma doença que mata, e que as pessoas ficam magras. 

2. Um amigo falou que tinha 5 pessoas que pegaram a aids, e na televisão vejo as vezes. 

3. Que eu lembro não. 

 

 Parte III 

1. Homens que não usam camisinha e a mulher pode pegar se o homem não tiver protegido. 

2. Pela relação sexual. 

3. Usando a camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Sim.Uma, a minha esposa. Mas quando novo era muito medonho. 

2. Sim. 

3. Não, porque no meu tempo não tinha essa doença. 

4. Não utilizo, hoje só faço com minha esposa. 

5. Nunca usei. Não existia na minha época. 
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ENTREVISTA Nº6 – H.G.N. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Homem* 

Pegar 

Doente 

Filhos 

Vírus 

 

 Parte II 

1. É um vírus muito forte, que faz a pessoa ficar doente. 

2. Pelo povo, televisão e as pessoas às vezes conversam sobre isso. 

3. Aqui no posto de saúde nunca ouvi falar. 

 

 Parte III 

1. Qualquer pessoa que não se previne. 

2. Por meio do sexo. 

3. Usar camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Tenho mais de uma parceira sexual. Não tenho mais com minha esposa, não falo 

mais com ela, moramos apenas juntos. 

2. Sim 

3. Sim 

4. Todas as vezes que tenho relação sexual. 

5. Não porque me descuidei. 
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ENTREVISTA Nº7 – E.B.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença 

Grave* 

Mulher 

Exame 

Hospital 

 

 Parte II 

1. É uma doença grave, destrói a pessoa e pode matar. Não tem saúde nunca mais. 

2. Por meio dos programas de televisão, rádios. 

3. Nunca falaram sobre o assunto. 

 

 Parte III 

1. Quem não é cuidadoso, quem não se previne. 

2. Sangue, quentura de bancos quando usados por outras pessoas, saliva, por isso que não 

me aproximo de qualquer qualidade de mulher. 

3. Usando camisinha é o único método que podemos proteger, e também tem um remédio 

que protege. 

 

 Parte IV 

1. Não, faz um ano por causa da minha saúde. Tive mais de uma parceira, com mulheres 

que conhecia. 

2. Não. 

3. Já utilizei, mas as vezes não uso. 

4. Depende da mulher que tinha relação. 

5. Não, porque conhecia a criatura. 
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ENTREVISTA Nº8 – I.T.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença  

Triste* 

Crônica 

Misericórdia 

 

 Parte II 

1. É um problema sério e quando cai nesse buraco não tem cura. 

2. As pessoas conversando; tem uma pessoa na rua que tem a doença. 

3. Não, nunca falou sobre esses assuntos. Só palestra sobre diabetes, hipertensão e 

colesterol. 

 

 Parte III 

1. Mulheres que vive com um e com outro. 

2. Sangue e quando faz sexo. 

3. Com camisinha diz o povo. 

 

 Parte IV 

1. Não, faz mais de 30 anos que não tenho relação. 

       Só com meu marido. 

2. Não. 

3. Não, Deus me livre. 

4. Nunca utilizei. 

5. Não usei. 
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ENTREVISTA Nº 9 – M.N.S.G. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença* 

Tia  

Morte 

 

 Parte II 

1. É uma doença que nunca tem cura. 

2. Uma pessoa da minha família morreu dessa doença. 

3. Aqui nunca tive palestras sobre esse assunto. 

 

 Parte III 

1. Qualquer pessoa pode pegar,homens que fazem sexo com mulheres de fora e eles 

também podem passar para as mulheres. 

2. Sangue, em hospitais quando não troca a agulha, homens que fazem sexo com mulheres 

de fora, assento das cadeiras quente. 

3. É uma doença que não se pode proteger, porque nos assentos quente pode passar a 

doença e ninguém sabe quem se assenta nas cadeiras. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Só com um, meu marido. 

2. Sim 

3. Não, não gosto daquilo. 

4. Nunca usei aquilo. 

5. Não, nunca utilizei. 
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ENTREVISTA Nº 10 – M.S.S.M. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

 Morte* 

 Ruim 

 Doente 

 Cama 

 

 Parte II 

1. É uma doença transmitida por homem e mulher. 

2. Na escola que estudei e agora na ONG para alfabetização. 

3. Sim, quando vem umas pessoas de fora. 

 

 Parte III 

1. Pessoas que não se previne. 

2. Ter contato com pessoas que tem a aids; sangue; beijar a pessoa que tem aids também 

transmite. 

3. Camisinha e outras formas também. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Apenas um parceiro. 

2. Sim 

3. Sim 

4. Quando era mais nova usava, agora não uso mais. Usava para prevenir filho e não sabia 

por onde o marido andava. 

5. Não. Eu e meu marido somos fiéis um ao outro. 
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ENTREVISTA Nº 11 – H.F.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Sem saúde  

Terrível* 

Doença 

 

 Parte II 

1. É uma doença infectocontagiosa e leva a morte. 

2. Nos postos de saúde, boletim, ônibus. 

3. Sempre recebo com as estagiárias. 

 

 Parte III 

1. Tanto a mulher como o homem. Mas os homens ficam mais expostos para transmitir e 

pegar a doença. 

2. Contato sexual sem a devida proteção. 

3. Usando de forma adequada a camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Agora não, pois estou noivo e esperando o casamento. Uma só, a esposa quando estava 

viva. 

2. Não 

3. Não, porque eu e a minha esposa éramos evangélicos. 

4. Nunca usei. 

5. Não, nunca utilizei. 
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ENTREVISTA Nº 12 – M.D.M. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença 

Transmissível 

Contagiosa* 

 

 Parte II 

1. É uma doença que transmite de um para o outro. 

2. Quando fiz cirurgia do coração; na televisão; as pessoas conversando. 

3. Aqui no posto o povo não conversa sobre isso. 

 

 Parte III 

1. Moças e rapazes, quem vai para essas baladas, quem não usa preservativo. 

2. Saindo com a pessoa doente; sangue; alicates de manicure. 

3. Não usando material de outros, quem é jovem, usar camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Um só, com o meu marido. 

2. Sim. 

3. Não. Não preciso porque é só com meu marido. 

4. Só quando não queria pegar barriga há mais ou menos 30 anos atrás. 

5. Não. Não preciso. 
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ENTREVISTA Nº 13 – N.A.F. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença 

Desespero* 

Família 

 

 Parte II 

1. É uma doença altamente transmissível, pouco eu sei sobre ela. 

2. Através de reportagem, caso na família, boca a boca. 

3. Não, mas os cartazes eu vejo no posto. 

 

 Parte III 

1. Prostitutas, gays, são esses tipos de pessoas que estão com mais contato com pessoas, 

mas ninguém está livre dela. 

2. Através de contato, saliva, transfusão de sangue, relação sexual. 

3. Usando preservativo, é a mais batida e comum. 

 

 Parte IV 

1. Não. Com minha esposa quando casado, após separar usava preservativo e tinha outras 

parceiras. 

2. Não 

3. Sim 

4. Em todas as relações após a separação com a minha mulher. 

5. Utilizei preservativo. 
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ENTREVISTA Nº 14 – J.P.N. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença 

Aidético* 

Posto 

 

 Parte II 

1. É uma morte esperada, hoje já tem cura, mas antigamente não. Tive um amigo que teve. 

2. Na televisão, no centro médico. 

3. Não. Nunca fui convidado para palestras sobre esse assunto, mas já fiz o teste rápido para 

HIV. 

 

 Parte III 

1. A aids não tem cara. Pessoas com mais de 40 anos não consegue mais vestir o 

preservativo e tem que ter uma parceira certa. 

2. De várias maneiras, manicure, sangue, sexo oral, relação sexual. 

3. Parceiro certo. Na minha época só tinha gonorreia e não tinha aids, mas agora com a aids 

tem que ter parceiro certo. 

 

 Parte IV 

1. Não. Mais de uma parceira. 

2. Não. 

3. Nunca usei, fazia no seco. 

4. Não uso. 

5. Nunca utilizei. 
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ENTREVISTA Nº 15 – M.C.B. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Dá no povo 

Morrer 

Mata* 

 

 Parte II 

1. Prejudica muito, tem que cuidar-se logo se não cuidar não tem mais jeito. 

2. Vejo sempre na televisão. 

3. Também fala muito no posto de saúde sobre sexo e exames para fazer. 

 

 Parte III 

1. Ninguém sabe como é que pega né? 

2. Pelo sangue da pessoa, quando o homem vai pra fora e passa para a pessoa em casa. 

3. Se o marido for honesto com você. 

 

 Parte IV 

1. Não, mas mês passado sim (o marido tem 103 anos). Só com o marido. 

2. Sim.  

3. Nunca usei isso não, porque eu sabia que ele não tinha ninguém mesmo. 

4. Nunca utilizei. 

5. Não. Nunca utilizei. 
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ENTREVISTA Nº 16 – M.N.L. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença* 

Sem saúde 

 

 Parte II 

1. É uma doença grave, perigosa. 

2. No hospital falou sobre essas doenças feias. As pessoas falam também. No posto de 

saúde também. 

3. Sim. 

 

 Parte III 

1. Através do sexo com outras pessoas. 

2. Através do sexo com outras pessoas, pela injeção que coloca na outra pessoa. 

3. Com camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Só com o meu esposo. 

2. Sim. 

3. Não uso, porque é só o meu marido e eu. 

4. Nunca usei. 

5. Nunca usei. 
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ENTREVISTA Nº 17 – A.G.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Sem saúde * 

Cirurgia 

Hospital 

 

 Parte II 

1. Para não ter tem que se prevenir. É uma doença que pode matar e é contagiosa. 

2. Eu ouço pela televisão. O médico também fala nas reuniões do posto. 

3. Sim. 

 

 Parte III 

1. Essas pessoas que tem a vida mundana. Se for casado e não respeitar a esposa pode pegar 

e transmitir. Pessoas fáceis. 

2. Através do sangue, sexo e saliva. 

3. Com preservativo e a mulher ser só do esposo. 

 

 Parte IV 

1. Sim. Só com a minha esposa, mas antes de casar tinha outras. 

2. Sim. 

3. Não, não foi preciso. 

4. Nunca usei. 

5. Nunca usei. 
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ENTREVISTA Nº 18 – F.M.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença* 

Perigosa 

 

 Parte II 

1. É uma doença perigosa que Deus pode curar. 

2. Ouviu falar pelo povo do mundo. 

3. Sim. 

 

 Parte III 

1. As pessoas que vivem pegando um aqui outro lá. 

2. Pelo sexo. 

3. Ter cuidado com as pessoas. Ter conhecimento. 

 

 Parte IV 

1. Não. Só com o meu marido. 

2. Não 

3. Sim, porque tinha medo de engravidar. 

4. Quando era mais jovem. 

5. Não. 
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ENTREVISTA Nº 19 – G.M.O. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Doença* 

Tristeza 

Preocupação 

 

 Parte II 

1. A pessoa que esta assim é muito triste, desenganada, é uma doença. 

2. Televisão somente. 

3. Ainda não. 

 

 Parte III 

1. Os homossexuais são mais fáceis. 

2. Pelo sangue, sexo, já ouvi falar. 

3. Não receber sangue de pessoas que tem aids, prevenindo, usando camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Tenho mais não, só lembrança. Não, sei lá, não penso nisso e não tenho vontade, esfriou 

todo mundo (casal). 

2. Sim. 

3. Sim, quando era muito nova. 

4. Quando era nova, porque tinha medo, pois o marido era muito namorador. 

5. Não, porque acho que o marido esfriou e não tem nada fora. 
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ENTREVISTA Nº 20 – F.M.S. 

 

 

 Teste de associação livre de palavras 

Camisinha* 

Errado 

Penso no meu neto 

Escola 

 

 Parte II 

1. É uma doença grave, que não tem remédio. 

2. Sempre vejo na televisão. 

3. Não vi falar sobre isso lá. 

 

 Parte III 

1. Esse povo que transa com um e com outro, sem saber quem são as pessoas. 

2. Fazendo sexo. 

3. Usando camisinha. 

 

 Parte IV 

1. Não, graças a Deus.Só um parceiro, meu marido. 

2. Não. 

3. Não tenho mais relação. 

4. Nunca usei. 

5. Nunca usei. Nunca tinha visto uma camisinha, só agora com 84 anos conheci o que era 

uma camisinha. 

 


