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Há aqueles que lutam um dia; e por isso são bons; 

Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda;  

Porém há aqueles que lutam toda vida; esses são os imprescindíveis. 

 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 

 

Apesar de toda evolução nas infecções causadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

as pessoas que vivem com o diagnóstico precisam ter um tratamento contínuo para evitar a 

alterações no sistema imunológico que os exporia às doenças oportunistas e outros tipos de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O objetivo geral do presente trabalho é investigar a 

frequência do uso de substâncias psicoativas entre as pessoas vivendo com o vírus HIV que 

realizam o tratamento no Serviço de Assistência Especializada (SAE)/IST/Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) da região central do estado de Rondônia. Trata-se de um estudo 

transversal. Participaram da pesquisa 265 pessoas de ambos os sexos vivendo com HIV em 

tratamento em um centro de referência em IST/HIV/Síndrome da Imunodeficiência Humana 

(aids) da região central do estado de Rondônia. Para a realização da pesquisa foi aplicado um 

termo de consentimento livre e esclarecido, um questionário semiestruturado sociodemográfico, o 

instrumento Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Tabaco e outras Substâncias 

(ASSIST) e o Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-

VIH). Os dados foram registrados primeiramente em uma planilha do Excel for Windows 2010, 

logo após, exportados para uma planilha do Statistical Package for Social Science (SPSS versão 

20.0) e processados de acordo com os objetivos desse estudo, foram realizadas as frequências 

absolutas e relativas. Para análise qualitativa foram consideradas as principais variáveis do 

estudo, como sexo, idade, raça, religião, situação conjugal, renda, uso de substâncias e adesão ao 

tratamento e foram apresentadas as suas porcentagens simples. Como resultados encontrou-se 

uma população com idade média de 39 a 57 anos, predominantemente do sexo masculino, grau 

de escolaridade fundamental, solteiros, renda igual ou menor a dois salários mínimos, raça parda 

e religião evangélica. Os pacientes fazem uso de substâncias psicoativas, sendo as bebidas 

alcoólicas, o tabaco e os hipnóticos/sedativos os mais consumidos nos últimos três meses, com 

uso de alta frequência. Já o uso de substâncias psicoativas em algum momento da vida dos 

pacientes apresentaram-se como maiores consumos as bebidas alcoólicas, o tabaco, 

hipnóticos/sedativos, maconha e cocaína/crack. A maioria dos pacientes apresentou um grau de 

adesão ao tratamento boa/estrita e ao relacionar essa com o uso das substâncias psicoativas 

evidenciou-se que há adesão entre as pessoas que fazem uso dessas substâncias, entretanto, a 

aceitação diminui conforme aumenta a frequência do uso, exceto na classe de 

hipnóticos/sedativos. Conclui-se que as pessoas vivendo com o vírus HIV fazem uso de 

substâncias psicoativas e esse uso está relacionado à adesão ao tratamento. 

 

Palavras-Chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Transtornos Relacionados ao Uso de 

Substâncias. Adesão à Medicação. 
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the central region of the state of Rondônia. 74 fls. Dissertation (Master in Psychology) - 

Federal University of Rondônia Foundation. Advisor: prof. Dr. Paulo Renato Vitória Calheiros. 

Porto Velho, 2019. 

 

ABSTRACT 

Despite all the progress in Human Immunodeficiency Virus (HIV) infections, people living with 

the diagnosis need to be continually treated to prevent changes in their immune system that 

would expose them to opportunistic diseases and other types of sexually transmitted infections 

(STIs).The general objective of the present study is to investigate the frequency of psychoactive 

substance use among people living with HIV who undergo treatment Specialized Assistance 

Service (SAE) / STI / Testing and Counseling Center (CTA) in the central region of Rondônia 

state. It is a cross-sectional study. A total of 265 people of both sexes living with HIV who were 

undergoing treatment at a referral center for STI/HIV/aids in the central region of Rondônia 

participated in the research. A free and informed consent form, a semi-structured 

sociodemographic questionnaire, the Alcohol, Tobacco and Other Substance Engagement 

Screening Test (ASSIST) and the Antiretroviral Treatment Adherence Questionnaire (CEAT- 

HIV). Data were first recorded in an Excel for Windows spreadsheet, then exported to a 

Statistical Package for Social Science spreadsheet (SPSS version 20.0) and processed according 

to the objectives of this study, absolute and relative frequencies were performed. For the 

qualitative analysis, the main study variables were considered, such as gender, age, race, religion, 

marital status, income, substance use and treatment adherence, and their simple percentages were 

presented. As a result, we found a population with an average age of 39.57 years, predominantly 

male, elementary schooling, single, income equal to or less than two minimum wages, race and 

evangelical religion. Patients use psychoactive substances, with alcoholic beverages, tobacco and 

hypnotics/sedatives being the most consumed in the last three months, with a standard use of high 

frequency. On the other hand, the use of psychoactive substances at some point in the patients' 

life presented the highest consumption of alcohol, tobacco, hypnotics/sedatives, marijuana and 

cocaine/crack. Most patients had a good/strict degree of adherence to treatment, and relating this 

to the use of psychoactive substances showed that there is adherence among people who use these 

substances, however, adherence decreases as the frequency of use increases, except in the 

hypnotic/sedative class. It is concluded that people living with HIV make use of psychoactive 

substances and this use is related to treatment adherence. 

 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome. Substance-Related Disorders. Medication 

adherence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução no tratamento da patologia causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) preconiza que as pessoas que vivem com o diagnóstico precisam estar em 

acompanhamento contínuo para evitar a diminuição da resposta imunológica que os exporia as 

doenças oportunistas e outros tipos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)
1
. 

A adesão ao tratamento é marcado por características da realidade do país ou região de 

sua ocorrência, no Brasil a desigualdade social é um agravante. A forma como a epidemia é 

disseminada e o impacto causado na população é diferente, por isso, é importante levar em 

consideração e reconhecer a sua complexidade quando se pensa em contribuir para o 

planejamento e implementação de políticas públicas que direcionam o atendimento e prevenção 

dos indivíduos mais vulneráveis ao HIV/Síndrome da Imunodeficiência Humana (aids). 

(GARCIA; SOUZA, 2010).  

As crenças existentes e a falta de informação apropriada a respeito do diagnóstico 

contribuem para a estigmatização e a manutenção de crenças provenientes de uma época em que 

o diagnóstico não apresentava condições seguras para o bem-estar físico desses pacientes 

(CAMARGO; TORRES; BIASUS, 2009). Estas crenças estigmatizadoras podem aumentar 

quando o diagnóstico está associado à questão da dependência química, pois essa também se está 

associada a estereótipos e exclusão. Desta forma, os temas HIV, aids
2
 e dependência química 

precisam ser explorados, contribuindo assim, para a clareza das informações e possibilidades de 

tratamentos adequados, visando o restabelecimento da saúde física, mental e social destes 

indivíduos.  

Diante de tal contexto, observa-se a importância em conhecer melhor a realidade das 

pessoas que vivem com o vírus HIV e usam substâncias psicoativas, compreendendo as 

                                                           
1
 A OMS indica que o termo DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) seja substituído por IST. Este termo já 

vem sendo adaptado desde 1999, por abarcar melhor as infecções assintomáticas. O termo vem também sendo 

utilizado por uma vasta gama de sociedades e publicações científicas. 

 
2
 Optou-se por usar as letras minúsculas do termo aids devido a recomendação do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/aids e das Hepatites Virais (DIAHV). Há 

somente uma exceção no caso de nomes próprios de entidades e programas (que são grafados em letras maiúsculas e 

minúsculas). 
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alterações no bem-estar físico, mental e social destes indivíduos, para posteriormente aplicar as 

devidas intervenções, seja o aconselhamento preventivo, intervenção breve ou intensiva. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017) o uso do álcool apresenta um impacto 

negativo na eficácia do tratamento medicamentoso para controlar o vírus HIV, pois estes usuários 

tendem a não seguir horários, possuem um suporte social menor, não comparecem com 

regularidade aos exames e consultas, usando com maior frequência os prontos socorros dos 

hospitais, deixando-os mais expostos às comorbidades clínicas e psiquiátricas. 

O estudo realizado sobre as representações sociais do álcool e de outras drogas afirma que 

conhecer o significado das substâncias psicoativas poderá proporcionar melhores formas de se 

entender o papel que estas ocupam na vida do indivíduo, além de contribuir para um possível 

aprofundamento da relação existente entre o uso dessas substâncias e o sexo desprotegido 

(GIACOMOZZI, 2011).  

Percebe-se ainda o quão expostos estão os próprios pacientes e seus parceiros (as) ao 

terem relação sexual desprotegida, sejam eles casais sorodiscordantes ou soroconcordantes, pois 

além de poderem transmitir o vírus HIV, está predisposta à reinfecção de vírus já resistentes a 

medicação antirretroviral (ARV) e a adquirirem outras IST, como herpes, sífilis, condiloma, entre 

outras, além de aumentar a carga viral durante as relações sexuais desprotegidas (REIS; MELO; 

GIR, 2016). 

A intenção em pesquisar o presente tema deu-se a partir das vivências oriundas do 

trabalho como psicóloga da saúde exercido no Serviço de Assistência Especializada 

(SAE)/IST/Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), onde foi realizada a pesquisa. A 

atuação neste contexto possui como uma das atribuições, o acolhimento e a escuta, sendo assim 

foi possível conhecer a história de vida dos pacientes. Durante esta escuta, encontrou-se nesta 

instituição uma fala frequente entre os pacientes sobre o uso de alguma substância psicoativa. A 

relevância do estudo está diretamente relacionada à importância do SAE em IST/HIV/aids e do 

município que é o segundo maior do estado e está localizado no centro do estado atendendo toda 

a região, caracterizado ainda como um importante polo industrial do estado. 

A pesquisa possibilita verificar a frequência do uso de substâncias psicoativas entre os 

pacientes que vivem com o vírus HIV, e dessa forma abre a possibilidade de intervenção tanto 

para prevenção quanto a indicação de tratamento adequado para o padrão de consumo 

dependente. Além disso, podem-se promover comportamentos mais protetivos, pois se percebe 
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um aumento dos comportamentos de riscos e da transmissão do vírus HIV entre adultos jovens e 

de meia idade, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, quando estes indivíduos estão 

sob o efeito de substâncias psicoativas (álcool e/ou drogas ilícitas). Uma pesquisa com homens 

que fazem sexo com outros homens realizada por Kahler et al., (2015) apresentou que o uso 

elevado do álcool contribui para o risco de comportamentos sexuais desprotegidos, tendo um alto 

potencial para a transmissão do vírus HIV para outros homens. Reis, Melo e Gir (2016) Rizwan 

et al., (2014) Steward et al., (2018) também encontraram que o uso diário de álcool está 

associado com a falta de uso do preservativo. 

Desta forma, surge-se o problema da pesquisa, os pacientes vivendo com o vírus HIV do 

SAE da região central do estado de Rondônia usam substâncias psicoativas? Esse uso está 

relacionado com a adesão ao tratamento? Logo, o objetivo geral do presente trabalho é investigar 

a frequência do uso de substâncias psicoativas entre as pessoas vivendo com o vírus HIV que 

realizam o tratamento no SAE/IST/CTA da região central do estado de Rondônia. Os objetivos 

específicos são verificar os dados sociodemográficos da amostra estudada; identificar o uso na 

vida de substâncias psicoativas e verificar a relação entre o uso de substâncias psicoativas e a 

adesão ao tratamento. Parte-se do pressuposto que a frequência do uso elevado de substâncias 

psicoativas está relacionada a menor adesão ao tratamento antirretroviral (KADER et al., 2014). 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O diagnóstico HIV e a aids 

 

O conceito de HIV utilizado pelo Ministério da Saúde foi criado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) no ano de 1984, sendo uma sigla em inglês para vírus da 

imunodeficiência humana. Esse vírus é o que pode causar a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (aids), pois agride o sistema imunológico do indivíduo, que é responsável por defender 

o organismo de patologias, deixando-o fragilizado e vulnerável às doenças oportunistas 

(BRASIL, 2014). 

A transmissão do vírus HIV ocorre a partir da relação sexual, pelos fluídos vaginais e pelo 

sêmen. Além dessa via de transmissão, a aids pode ser contraída pelo sangue (por meio de 

seringas e agulhas contaminadas, transfusão) e transmissão vertical - da mãe para o bebê durante 

a gestação e o leite materno de mulheres vivendo com o  vírus HIV. (BRASIL, 2008). 

Na tentativa de diagnosticar precocemente e proporcionar maior qualidade de vida aos 

pacientes, foi elaborada e está sendo aplicada na maioria dos países a chamada cascata de 

cuidado contínuo do HIV (BRASIL, 2017), que consiste em cinco passos do tratamento: 

1. Diagnóstico precoce; 

2. Vinculação deste indivíduo com o vírus HIV a um serviço de saúde; 

3. Trabalhar a permanência no serviço, orientando sobre a importância da 

periodicidade dos exames e consultas; 

4. Início da medicação antirretroviral e a boa adesão ao tratamento; 

5. Alcance da supressão da carga viral. 

A infecção pode apresentar uma série de sintomatologias desde a fase aguda até a fase 

avançada da doença. Em sujeitos que não realizam o tratamento, avalia-se que entre a infecção do 

vírus HIV e o surgimento da doença aids o período é em média de 10 anos (BRASIL, 2017). 

Silva, Nascimento Junior e Rodrigues (2014) afirmam que essa infecção pelo vírus HIV pode 

apresentar sintomatologias ou não e, à medida que são tardias contribuem para o adoecimento do 

organismo, de forma que o indivíduo fique exposto às doenças oportunistas, podendo então, 

evoluir para o óbito do paciente. Sendo assim, o tratamento antirretroviral é indispensável e 

possibilitará uma melhor resposta do sistema imunológico. 
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Além de o quadro clínico ficar comprometido, o diagnóstico pode causar nos pacientes 

um grande sofrimento psíquico, provocando um impacto negativo no momento da confirmação 

do diagnóstico, pois o preconceito e a vinculação à morte contribuem para que o HIV/aids seja 

uma situação estressora (SILVA; PASSOS; SOUZA, 2015). 

No Brasil e no mundo o preconceito contribuiu para que não houvesse uma articulação 

entre os direitos humanos e a aids, como se esses direitos estivessem presentes somente para 

combater a epidemia e não acolher os pacientes. Dessa forma, trabalhar contra essa doença 

significa combater formas de desigualdade, preconceito e discriminação. Dentro da saúde pública 

é preciso articular a noção de saúde com outras áreas da vida social (ATAIDE; JUNIOR, 2019). 

Hipólito et al., (2017) identificaram a importância do bem-estar físico, psíquico e social 

na qualidade de vida das pessoas vivendo com o vírus HIV, estes autores entendem que há uma 

diferença entre os indivíduos que possuem este apoio, como por exemplo, a associação entre a 

manutenção da saúde mental a uma rede de apoio social e espiritual, além do tratamento 

medicamentoso e o acompanhamento da equipe multiprofissional desde o início da descoberta do 

diagnóstico. 

O profissional de saúde que atua com as pessoas vivendo com o vírus HIV deve conhecer 

o impacto do diagnóstico na vida dos pacientes para que auxilie sua prática, independentemente 

da unidade que trabalhar, Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Testagem e CTA, SAE, 

clínica ambulatorial ou hospitais. Sendo assim, cada vez mais há a necessidade de profissionais 

nas áreas da psicologia, serviço social, enfermagem, medicina, entre outros, de tal forma que 

esses profissionais contribuam para informar aos pacientes sobre o HIV/aids e possibilitem 

orientações relacionadas as dificuldades programáticas, coletivas e assistência clínica 

(MOREIRA; BACHINNI; FRANCÊS; SILVA, 2014). 

O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do nível de 

atenção secundária em uma unidade conhecida como SAE. Segundo o Art. 2º da portaria 

conjunta nº 1, de 16 de janeiro de 2013, o SAE é a unidade ambulatorial responsável pelo 

atendimento integral às pessoas com IST/HIV/aids. Além desta unidade, existem outras, como o 

CTA que é responsável por realizar os testes rápidos (exame que identifica se uma pessoa possui 

o HIV em sua corrente sanguínea) e a prevenção das IST, aids e hepatites virais, com prioridade 

para o atendimento de pessoas consideradas com maior vulnerabilidade e para a sociedade em 

geral (BRASIL, 2013).  
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A UNAIDS (2017) afirma que entre os países em desenvolvimento, o Brasil é uma 

referência de qualidade em seu tratamento para pessoas vivendo com o vírus HIV usando recurso 

próprio, não tendo esperado, como outros países, o financiamento internacional. Já a nível 

mundial, a UNAIDS assegura ainda que 53% das pessoas que vivem com o vírus HIV já possuem 

o acesso ao tratamento. Ressalta que as mortes decorrentes da aids desde 2005 diminuíram 

praticamente pela metade. Estes resultados são provenientes das ações voltadas para a prevenção 

da progressão da doença, como por exemplo, implantar a medicação antirretroviral logo após o 

diagnóstico. 

A inserção da Terapia Antirretroviral (TARV) era somente a partir do momento que 

houvesse diminuição dos linfócitos TCD4+ para abaixo de 350 unidades em um miligrama de 

soro (ROSSI; PEREIRA, 2014). Após a nota técnica do Ministério da Saúde no ano de 2012, a 

medicação passou a ser prescrita independente do estado imunológico (contagem de LT-CD4+) 

do paciente, e possui como objetivo diminuir a transmissão do vírus HIV, evitando adoecimento 

e o aumento da multiplicação do vírus, ocasionando a aids. Esta estratégia foi lançada para 

diminuir um dos principais agravos de saúde pública (UNAIDS, 2017).  

A introdução do medicamento permitiu que as pessoas vivendo com o HIV/aids criassem 

novas expectativas, de forma que a doença teve seu curso modificado e trouxe uma melhora 

significativa na qualidade de vida dos pacientes, principalmente após a HAART (Highly Active 

Antiretroviral Therapy - Terapia Antirretroviral Altamente Eficaz), que significa a combinação 

de diversos antirretrovirais (PASCHOAL et al., 2014). 

Entretanto, segundo o Ministério da Saúde (2017) para que haja a inserção da medicação 

e ocorra a adesão ao tratamento, é preciso que o paciente esteja disposto e motivado, que conheça 

os benefícios e riscos do tratamento, pois é preciso respeitar a autonomia do indivíduo e de forma 

nenhuma se pode haver coerção para o início do tratamento medicamentoso. É preciso ainda 

enfatizar que após iniciada a medicação não se pode mais interrompê-la.   

Já no ano de 2014, foi apresentado o projeto intitulado 90-90-90 com o objetivo de até 

2020 diagnosticar 90% das pessoas que possuem o vírus HIV, que 90% desses indivíduos 

diagnosticados iniciem o tratamento antirretroviral e 90% desses sujeitos em tratamento tenham 

sua carga viral indetectável. (UNAIDS, 2017). 

Para que a carga viral fique indetectável/suprimida é preciso que o paciente administre de 

forma correta e contínua sua medicação antirretroviral. Ter a carga viral suprimida significa a 
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redução da quantidade do vírus no sangue para níveis indetectáveis por testes laboratoriais 

padrão. Dessa forma, estas pessoas podem melhorar sua qualidade de vida, retornando às suas 

atividades rotineiras (OMS, 2017).  

Fernandes (2013) afirma que entre os casais sorodiscordantes, o paciente que apresentava 

o diagnóstico aderia melhor ao tratamento antirretroviral, com a finalidade de que sua carga viral 

ficasse indetectável, diminuindo assim os riscos de infecção para o parceiro. Anglemyer et al., 

(2013) Cambiano et al., (2013) acrescentam afirmando que a probabilidade de não haver a 

transmissão sexual quando o paciente está com a carga viral indetectável chega a 96% de chance. 

Pesquisas recentes em países diferentes concluíram que não houve nenhum caso de transmissão 

do vírus HIV em casais sorodiscordantes que estavam com a carga viral suprimida. (GRULICH 

et al., 2015; RODGER et al., 2016). Assim, é possível afirmar que o tratamento possui uma alta 

eficácia na diminuição da transmissão do vírus. (UNAIDS, 2018). 

 

1.2 Substâncias Psicoativas 

  

A origem da palavra droga vem de droog (holandês antigo) que quer dizer folha seca, 

provavelmente porque na antiguidade a maioria das medicações era feita à base de vegetais. O 

CEBRID (2014, p.5) afirma ainda que na atualidade, a medicina define droga como “qualquer 

substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças 

fisiológicas ou de comportamento”. 

Silveira e Doering-Silveira (2017, p.4) compreendem as substâncias psicoativas como 

aquelas que provocam “alterações nas sensações, no grau de consciência ou no estado emocional, 

de forma intencional ou não”. Essas alterações irão depender do indivíduo que a utiliza, tipo de 

droga, quantidade, dos efeitos esperados e das situações em que se é utilizada. 

Existem muitas formas de classificação das drogas uma delas segue a legislação 

dividindo-as em dois grupos: as drogas lícitas e as ilícitas. As drogas lícitas são consideradas as 

legalizadas, podendo ser produzidas e comercializadas livremente, de acordo com os critérios 

estabelecidos em lei e através da aceitação da sociedade, sendo o álcool, tabaco, anorexígenos, 

moderadores de apetite, benzodiazepínicos e ansiolíticos. Já as drogas ilícitas são classificadas 

como aquelas em que a comercialização é proibida pela lei, como a maconha, cocaína, crack, 
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heroína, ecstasy e metanfetamina. Ainda é importante considerar que não são as drogas ilícitas 

mais ameaçadoras que as lícitas (LEHMKUHL, 2010). 

A classificação dessas substâncias depende do contexto que estão inseridas, podendo ser 

recreativa, caracterizada pelo uso em atividades sociais, relaxantes ou procura pelo prazer, como 

uma maneira por busca de alívio das tensões e pressões do trabalho, melhora no desempenho do 

trabalho e/ou estudos, e/ou religiosa, o uso com o intuito de alteração da consciência, 

estabelecendo uma relação entre o sobrenatural e a questão divina (BARROS; ORTEGA, 2011; 

BARBOSA; DALGALARRONDO, 2003; DUARTE; MORIHISA, 2011). No decorrer da 

história, o homem foi desenvolvendo diversos tipos de substâncias psicoativas com várias 

finalidades, por exemplo, com fins anestésicos, alucinatórios, potencialização da memória e 

atenção (VERSTER; VAN NIEKERK, 2013).  

Os efeitos causados pelas substâncias psicoativas apresentam diferenciação devido à 

classificação de cada droga, dessa forma as drogas chamadas como Depressoras da Atividade do 

Sistema Nervoso, causa na atividade do cérebro uma diminuição de seu funcionamento, o que 

significa dizer que o indivíduo que faz uso dessas substâncias ficará mais lento e pouco atento ao 

que acontece ao seu redor. Já as substâncias consideradas como Estimulantes da Atividade do 

Sistema Nervoso Central aceleram a atividade cerebral, fazendo com que o sujeito que use fique 

mais agitado e sem sono. E a última classificação corresponde aos Perturbadores da Atividade do 

Sistema Nervoso Central. Estas alteram qualitativamente a atividade do cérebro. Diferente das 

outras duas classificações, essas substâncias não aumentam e nem diminuem a atividade cerebral, 

mas alteram as percepções do indivíduo, ou seja, comumente estes indivíduos possuem 

alucinações (CEBRID, 2014). 

Entre as drogas depressoras estão o álcool, os soníferos ou hipnóticos, barbitúricos, alguns 

benzodiazepínicos (diazepam, lorazepam), ansiolíticos, opiáceos ou narcóticos (morfina, heroína, 

codeína, meperidina etc), inalantes ou solventes (colas, tintas, removedores etc) (CEBRID, 2014). 

As substâncias consideradas como estimulantes são os anorexígenos, tabaco, anfetaminas 

(dietilpropriona, fenproporex etc) e cocaína (CEBRID, 2014). Já as drogas consideradas como 

perturbadoras podem ser de origem vegetal, como as mescalina (do cacto mexicano), tetra-

hidrocarbinal (THC) da maconha; psilocibina (de certos cogumelos), lírio (trombeteira, zabumba 

ou saia-branca) e os de origem sintética, que são os dietilamida do ácido lisérgico (LSD-25), 

êxtase (sic) e anticolinérgicos (artane, bentyl) (CEBRID, 2014). 
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A relação entre o indivíduo e a substância psicoativa, pode ocasionar uma ampla gama de 

possibilidades que vão desde uma relação que não promove o aparecimento de problemas em um 

extremo e no outro a dependência. Entre esses extremos podem-se incluir prejuízos na vida social 

do indivíduo, problemas físicos, emocionais e psíquicos, tais como acidentes, violência 

interpessoal, distúrbios do sono e a dependência. Em virtude disso, as questões relacionadas aos 

problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas podem ser consideradas como um 

dos maiores problemas de saúde pública, que compromete a qualidade de vida do indivíduo. 

(DUARTE; MORIHISA, 2011; ANDRADE; DUARTE; OLIVEIRA, 2010). 

Laranjeira (2010) descreve que o indivíduo desenvolve o transtorno chamado dependência 

quando o uso da substância psicoativa começa a ser compulsivo e destroem suas melhores 

qualidades, o que contribui para os conflitos nas relações familiares e com a sociedade. O humor, 

a memória, a percepção, os estados emocionais são alterados pela substância psicoativa, pois o 

uso regular dessas substâncias modifica a estrutura cerebral e pode ser que demore anos para que 

volte ao habitual. São essas modificações que fazem com que os circuitos cerebrais tenham 

distorções cognitivas e emocionais, pois essas são uma das características dos indivíduos 

dependentes.  

O prazer associado à droga possui uma grande intensidade e muitas vezes é imediato, o 

que contribui para a compulsão pelo uso e/ou abuso das drogas de forma que provoca no cérebro 

alterações fisiológicas, comportamentais e sociais. Dessa forma, a compreensão do uso abusivo 

das substâncias psicoativas apresenta uma grande complexidade e é considerado como uma 

doença crônica, assim é imprescindível que o tratamento seja realizado de maneira que contemple 

todas as áreas afetadas (BORDIN; GRANDI; FIGLIE; LARANJEIRAS, 2010; LARANJEIRAS, 

2012). 

De acordo com o DSM-5 (2014, p. 521) todas as drogas consumidas em excesso 

 

[...] têm em comum a ativação direta do sistema de recompensa do cérebro, o 

qual está envolvido no reforço de comportamentos e na produção de memórias. 

A ativação do sistema de recompensa é intensa a ponto de fazer atividades 

normais serem negligenciadas. Em vez de atingir a ativação do sistema de 

recompensa por meio de comportamentos adaptativos, as drogas de abuso 

ativam diretamente as vias de recompensa. Os mecanismos farmacológicos pelos 

quais cada classe de drogas produz recompensa são diferentes, mas elas 

geralmente ativam o sistema e produzem sensações de prazer, frequentemente 

denominadas de "barato" ou "viagem". Além disso, indivíduos com baixo nível 

de autocontrole, o que pode ser reflexo de deficiências nos mecanismos 
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cerebrais de inibição, podem ser particularmente predispostos a desenvolver 

transtornos por uso de substância, sugerindo que, no caso de determinadas 

pessoas, a origem dos transtornos por uso de substância pode ser observada em 

seus comportamentos muito antes do início do uso atual de substância 

propriamente dito. 

  

Para ilustrar a dimensão do problema em nosso país, relata-se os dados do último 

levantamento domiciliar no Brasil realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 

Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas (INPAD), publicado em 2014. O Levantamento 

Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) foi um estudo transversal que permitiu o entendimento 

das tendências do uso de álcool e tabaco nos anos de 2006 e 2012, e neste último ano identificou 

as prevalências de uso de substâncias psicoativas ilícitas em uma amostra representativa de toda a 

população brasileira.  

A amostra foi composta por 4607 indivíduos, com idade de 14 anos ou mais e foram 

entrevistados em suas residências entre os meses de novembro de 2011 e março de 2012. Entre os 

resultados estão que em 2006, 71% de quem consumia álcool declararam beber até 4 doses em 

uma situação regular de consumo de bebidas alcoólicas e 29% alegaram beber 5 doses ou mais. 

Já em 2012 houve um aumento para 39% de indivíduos que consomem 5 doses ou mais em 

situações habituais, o aumento foi tanto entre homens quanto em mulheres, o que se mostra 

preocupante, pois estas doses já são consideradas como beber em risco, o chamado beber em 

binge – 5 doses ou mais para homens e 4 doses ou mais para mulheres, em uma mesma situação 

dentro de um intervalo de até duas horas -. Em relação ao tabaco, em 2012 houve uma 

diminuição da prevalência de fumantes, sendo 21,4% entre os homens e 12,8% entre as mulheres. 

No ano de 2006 era 27,1% de homens fumantes e 15,1% de mulheres. Referente às substâncias 

ilícitas, a maconha é a que possui a maior prevalência de consumo no Brasil. Na população adulta 

5,8% dos brasileiros relataram já ter usado uma vez na vida. A cocaína entre os adultos 

apresentou uma prevalência de 1,7% no último ano da pesquisa e 3,8% alegaram já ter usado uma 

vez. Os tranquilizantes são utilizados por 9,6% da população adulta e foi considerado como mais 

consumido nos últimos 12 meses do estudo. Os estimulantes apareceram com uma prevalência de 

uso alguma vez na vida de 2,7% nos adultos entrevistados e 1,1% referente ao último ano da 

pesquisa. E por fim, o crack foi utilizado por 0,7% dos adultos nos últimos 12 meses do estudo 

(INPAD, 2014). 
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Hart (2014) afirma que 25% dos indivíduos que experimentam desde a maconha até o 

crack e heroína farão uso prejudicial. Teixeira, Engstrom, e Ribeiro (2017) complementam que a 

pesquisa do perfil brasileiro dos usuários de crack observou que a maioria dos usuários 

consumiam além do crack, álcool e tabaco, sendo assim denominados como poliusuários. 

O uso das drogas torna-se um agravante à medida que para ter acesso, alguns indivíduos 

se expõem a riscos. Para se conseguir o crack, por exemplo, muitas vezes o sexo é uma forma de 

pagamento. Outra situação é quando o indivíduo, em abstinência ou sob o uso do álcool, não se 

atenta à importância do sexo mais seguro, e acaba aceitando uma relação sexual desprotegida, 

podendo facilitar assim a transmissão de IST. (BRASIL, 2017; VIEIRA; DIEHL 2011; LUO et 

al., 2012; LI; LI; STANTON, 2010). 

 

1.3 HIV e Substâncias Psicoativas 

 

 As pessoas vivendo com o vírus HIV devem receber orientação sobre possíveis riscos de 

interações com as medicações antirretrovirais. Em virtude da alta prevalência de consumo de 

álcool, os usuários devem ser informados sobre os efeitos desse na adesão ao tratamento e de 

potencial hepatotoxicidade do seu uso concomitante aos ARV, particularmente se o paciente for 

coinfectado com a hepatite C (HCV) ou a hepatite B (HBV). (BRASIL, 2017). 

Apesar de haver um número menor de dependentes de drogas injetáveis, em vários países 

no ano de 2010 houve um aumento da prevalência do vírus HIV entre pessoas que usam outros 

tipos de drogas, estando relacionado ao modo de transmissão sexual (TI et al., 2011; CAMONI et 

al., 2010). Deve-se manter um olhar mais cuidadoso para as pessoas que usam drogas injetáveis, 

em virtude do compartilhamento de seringas e agulhas. Martins et al., (2016) identificaram nas 

pessoas que vivem com o vírus HIV e fazem uso de drogas injetáveis uma contagem menor de 

LT-CD4+ e a presença de infecções em seu quadro clínico, estes indivíduos possuem uma pior 

qualidade de vida comparada aos pacientes que não fazem uso dessas substâncias.  

É preciso considerar também os usuários de crack que utilizam latas, pois o alumínio 

superaquecido pode lesionar o tecido cutâneo provocando bolhas e feridas na boca e língua, o que 

pode aumentar a chance de transmissão de IST (JORGE et al., 2013).  

Segundo o Ministério da Saúde (2017), o tabagismo é a maior causa isolada evitável de 

adoecimento e mortes entre as pessoas que vivem com o vírus HIV, a sua prevalência nessa 
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população, é maior do que na população geral. Causa dependência física, psicológica e 

comportamental, assim como ocorre com o álcool, a cocaína e a heroína. A dependência ocorre 

devido à presença de nicotina nos produtos a base de tabaco. O tabagismo diminui ainda a 

produção da adiponectina, aumentando o risco de disfunção endotelial e de resistência à insulina. 

A interrupção do tabaco é uma das medidas fundamentais na prevenção primária e secundária da 

aterosclerose. Esta interrupção já contribui para reduzir o risco cardiovascular. 

 Silva, Nascimento Júnior e Rodrigues (2014) afirmam que devido ao estilo de vida dos 

usuários de drogas, esses manifestam uma maior dificuldade em buscar ou aceitar tratamento, o 

que muitas vezes aumenta a gravidade devido à progressão da doença.  

 

1.4 Relação entre o Uso de Substâncias Psicoativas e Adesão a Terapia Antirretroviral 

 

É importante considerar o significado de adesão para o paciente frente ao tratamento 

antirretroviral. Para Polejack e Seidl (2010) a adesão é um processo multifatorial e dinâmico, 

sendo a corresponsabilidade entre paciente e equipe de saúde. Camargo; Capitão; Filipe, (2014); 

Rossi; Pereira, (2014) corroboraram com suas pesquisas ao concluírem que uma série de fatores 

influencia de forma negativa na adesão ao tratamento, entre eles pode destacar-se: questão 

socioeconômica, o sexo, o nível de escolaridade, o uso de drogas, aceitação e o grau de 

conhecimento sobre o diagnóstico, sintomas emocionais e/ou transtornos psiquiátricos, além do 

suporte social, desta forma percebe-se que a adesão é muito além da reação medicamentosa. 

Sendo assim é possível identificar que existem vulnerabilidades individuais, sociais e 

institucionais ou programáticas. Neste sentido, o conceito de vulnerabilidade é compreendido 

como a probabilidade de exposição ao adoecimento, como consequência de uma série de fatores 

que ainda esteja associado ao enfrentamento individual e a sua relação com o coletivo (AYRES et 

al., 2003 apud SOUSA et al., 2013).  

A vulnerabilidade individual é entendida como comportamentos que contribuem para a 

transmissão e adoecimento do vírus HIV, podendo variar ao longo do tempo. São questões de 

ordem cognitiva, como por exemplo, informação, conscientização do diagnóstico e formas de 

enfrentamento, e ordem comportamental, que se caracteriza por responsabilização e busca pelo 

tratamento (AYRES et al., 2003 apud SOUSA et al., 2013). 
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Paschoal et al., (2014) afirmam ser complexo o processo da adesão a TARV, pois é 

necessário abranger os fatores subjetivos intrínsecos do paciente e sua rede social, possibilitando 

assim uma relação de confiança entre paciente e equipe de saúde. 

Deve-se compreender o que significa para o indivíduo conviver com o vírus HIV, pois 

enquanto para o médico, o foco deve ser a patologia e suas consequências, por outro lado, tem-se 

o paciente que além de ter que administrar o medicamento diariamente precisa lidar com seus 

medos e inseguranças, o que também contribui para a adesão (SOUZA JUNIOR et al., 2011). 

Já a vulnerabilidade social é compreendida por se caracterizar em ações que envolvem os 

aspectos sociopolíticos e culturais associados, sendo, por exemplo, o acesso às informações sobre 

o diagnóstico, a escolaridade e a disponibilidade do tratamento para a população (AYRES et al., 

2003 apud SOUSA et al., 2013).  

Desta forma, Silva et al., (2016b) afirmam que os pacientes precisam estar esclarecidos 

sobre o seu diagnóstico, para que assim, possam lidar e compreender melhor as mudanças 

necessárias em seu estilo de vida e a importância em se responsabilizar pelo tratamento 

adequado, melhorando assim sua qualidade de vida. Conhecer os prejuízos que o tratamento 

irregular pode causar, como por exemplo, as infecções oportunistas e as alterações no sistema 

imunológico. 

O apoio familiar também pode ser encarado como uma das vulnerabilidades sociais, pois 

se houver um maior acolhimento das famílias e dos amigos que convivem com o paciente, 

provavelmente a adesão ao tratamento antirretroviral será mais satisfatório (FELIX; CEOLIM, 

2012). 

Além dessas vulnerabilidades, têm-se a institucional ou programática que está relacionada 

à existência de políticas públicas e intervenções que contribuem para o enfrentamento da aids 

(AYRES et al., 2003 apud SOUSA et al., 2013). Polejack e Seidl (2010) acrescentam que a 

adesão deve ser monitorada como uma forma de apoio ao paciente, pois assim a equipe de saúde 

poderá acompanhar e identificar as dificuldades existentes, permitindo um olhar singular para 

cada indivíduo, pois ele precisa ser auxiliado e não culpado pela falta de adesão. 

Diante do diagnóstico, espera-se que o paciente possua uma boa adesão ao tratamento, 

entretanto, caso isso não ocorra o indivíduo pode vir a se tornar alvo de críticas e julgamentos 

tanto pela equipe de saúde, quanto pelos familiares e amigos. Desta forma, é importante saber 

manejar o paciente para que uma falha terapêutica não o afaste de vez do tratamento. É de 
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extrema importância que o paciente se sinta à vontade com a equipe de saúde para expor todas as 

suas questões e dificuldades, uma consulta em que o paciente seja ouvido e acolhido de forma 

que o foco não seja a falta de adesão e sim o indivíduo, desta forma os profissionais estabelecerão 

um vínculo terapêutico, construindo juntamente com os pacientes estratégias que diminuam as 

falhas no tratamento. (SOUSA, et al., 2013). 

Santos (2010) acrescenta que é importante perceber como o indivíduo convive com o 

tratamento diariamente, observando a dinâmica das tomadas de medicação e as questões 

subjetivas que envolvem, inclusive pensando nas interações que o meio social e o próprio serviço 

de saúde oferece. Não é somente saber se a medicação está sendo “tomada direitinho”, mas sim 

de que maneira está sendo tomada e quais os significados individuais que ela exerce em sua vida, 

a cada tomada. 

Outros fatores também influenciam na adesão, como a necessidade do uso contínuo, a 

complexidade, os tamanhos dos comprimidos e quantidades de medicações e comprimidos a 

serem ingeridos (ZUGE, 2013; ROSSI; PEREIRA, 2014), alterações na rotina, hábitos 

alimentares, horários a serem seguidos, efeitos colaterais das medicações (ROSSI; PEREIRA, 

2014) baixo nível educacional (SANTOS et al., 2016) e o álcool ou a percepção que os 

antirretrovirais não podem ser tomados próximo ao consumo de bebidas alcoólicas (BRASIL, 

2018b). Mesmo que a pessoa vivendo com o vírus HIV use alguma substância alcoólica, é 

recomendável não deixar de tomar o antirretroviral. 

O Ministério da Saúde (2018b) alerta ainda que os pacientes que menos aderem ao 

tratamento são as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Supõe-se que isso ocorra 

devido as alterações na consciência, levando estes indivíduos a modificarem suas atividades 

diárias, usando os medicamentos de forma irregular. 

As substâncias psicoativas acarretam efeitos diversos para o paciente que combina com os 

antirretrovirais. Malbergier e Cardoso (2009) afirmam que o uso combinado de álcool e do 

antirretroviral didanosina, por exemplo, “potencializa a toxicidade dessa substância” (p. 130), 

contribuindo para que este indivíduo possa desenvolver uma pancreatite. Além disso, alguns 

pacientes que vivem com o vírus HIV fazem uso de medicações variadas e o álcool associado a 

estes medicamentos pode causar inúmeros efeitos, como por exemplo, os ansiolíticos combinados 

com o álcool potencializa o sentimento de embriaguez e o metronidazol pode acarretar uma 

psicose tóxica aguda. 
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O medicamento antirretroviral ao não possuir a adesão correta pode desenvolver 

resistência (OMS, 2017), ou seja, a medicação não age de forma satisfatória, contribuindo para 

que a carga viral não diminua, inclusive podendo aumentar. À medida que o vírus cria resistência 

a alguma classe de medicamentos, é necessário que se realize um exame chamado genotipagem. 

Sousa, Miranda e Franco (2011) descrevem a genotipagem como um exame capaz de identificar 

quais fármacos o vírus HIV está resistente, o que permite ser elaborado um novo esquema de 

tratamento. Assim, é possível prescrever além do antirretroviral que o vírus não esteja resistente 

uma nova medicação conhecida como terapia de resgate que “é composta por um inibidor da 

enzima integrase, capaz de evitar que o vírus integre o seu DNA ao linfócito CD4+, ou por um 

inibidor de fusão, que impede o vírus de penetrar nos linfócitos, evitando, assim, a infecção” 

(SOUSA et al., 2013, p. 203). Ao prescrever uma nova TARV é possível que se aumente os 

comprimidos, o que muitas vezes não facilita na adesão. 

A má adesão dos pacientes contribui para que o sistema imunológico seja afetado, 

baixando os níveis de LT CD4+, o que implica em progressão para a aids e uma maior 

probabilidade de manifestação das infecções oportunistas (ROMEU et al., 2012; FELIX; 

CEOLIM, 2012).  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, para investigar a frequência do uso de substâncias 

psicoativas entre pessoas que vivem com o vírus HIV e a sua relação com a adesão ao tratamento 

desses pacientes, realizado no período de maio de 2018 a abril de 2019. 

 

2.1 Seleção da Amostra 

 

O SAE de Ji-Paraná possui registrados 994 prontuários de pacientes diagnosticados com o 

vírus HIV, entretanto entres estes se contabilizam 83 óbitos e 171 pacientes transferidos para 

outros locais de atendimento, de forma que temos entre perdas 253 prontuários, obtendo assim 

740 pacientes. Para realizar o cálculo da amostra foi utilizado o programa estatístico EPI INFO 

(2017). O cálculo do tamanho da amostra baseou-se em uma proporção de 50% de pessoas 

vivendo com o vírus HIV que usam algum tipo de substâncias psicoativas no período de 1992 a 
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2019 segundo Barbetta (2010), com erro amostral de cinco pontos percentuais e intervalo de 

confiança em 95% (IC95%), totalizando 265 prontuários.   

 

2.1.1 Participantes 

 

A amostra foi constituída por 265 pessoas de ambos os sexos, que vivem com o vírus 

HIV, maiores de 18 anos e realizam tratamento em um centro de referência em IST/HIV/aids na 

região central do estado de Rondônia. Os participantes foram selecionados aleatoriamente de 

forma sistemática. – A seleção ocorreu da seguinte forma: primeiramente foi realizada uma busca 

nos prontuários e elegido os pacientes que obtinham alfabetização necessária para leitura e 

compreensão dos questionários, considerando o ensino fundamental completo como suficiente 

para esta compreensão, após isso, entre estes indivíduos aptos, escolheram-se dois pacientes e 

excluía um, procedendo-se dessa forma até que se alcançassem o número total da amostra 

desejada. 

 

2.1.2 Critérios de Inclusão 

 

 Pessoas que vivem com o vírus HIV;  

 Pacientes que realizam o tratamento no centro de referência em IST/HIV/aids na 

região central do estado de Rondônia; 

 Pacientes com idade acima de 18 anos; 

 

 

2.1.3 Critérios de Exclusão 

 

 Indivíduos que não tenham alfabetização necessária para realização da leitura e 

compreensão dos questionários do estudo; 

 Pacientes que não fazem uso do medicamento antirretroviral; 

 Pacientes reclusos em penitenciárias; 

 Pacientes com deficiência auditiva, cognitiva, neurológica em função da doença. 
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2.2 Local da Pesquisa 

 

O referido Centro funciona como um CTA e SAE para as pessoas que vivem com 

IST/HIV/aids e hepatites virais e população em geral. Atende 18 municípios, sendo eles, Ji-

Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Nova Brasilândia, Costa Marques, 

São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Alvorada, Seringueiras, Presidente Médici, 

Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Urupá, Mirante da Serra, Governador Jorge Teixeira, 

Theobroma, Jaru e São Domingos. Além destes, o atendimento ocorre para pacientes das cidades 

de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal e Ariquemes, pois mesmo havendo SAE nesses 

locais, preferem realizar o tratamento em outro município.  

O SAE foi criado em 1993 como ambulatório, funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h00min às 13h00min horas. Este local atende pacientes por demanda espontânea ou 

encaminhada por UBS do município, outras localidades circunvizinhas e rede privada. Os 

serviços oferecidos consistem em atendimento médico, solicitação de exames diagnósticos de 

IST, atendimento de enfermagem, psicológico, controle e distribuição de antirretrovirais e 

realização de coleta para exames de monitoramento – carga viral, CD4 e CD8, distribuição 

gratuita de insumos de prevenção – preservativo e fórmula láctea para os filhos de mães vivendo 

com o vírus HIV. 

 

2.3 Instrumentos 

 

Para a realização da pesquisa foi aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido 

e após isso um questionário semiestruturado sociodemográfico, o qual investiga sexo, estado 

civil, escolaridade, renda mensal, raça e religião. Foi aplicado também o Questionário para 

Triagem do Uso de Álcool, Tabaco e outras Substâncias (ASSIST), sendo as respostas dadas em 

Escala Likert (nunca, 1 ou 2 vezes, mensalmente, semanalmente ou diariamente ou quase todos 

os dias), além dessas opções de respostas, as questões 6 e 7 tinham como possibilidades não, 

nunca, sim, nos últimos 3 meses e sim, mas não nos últimos 3 meses. O ASSIST foi 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), validado no Brasil (HENRIQUE et al., 

2004). Este questionário possibilita ao final da aplicação indicar se o paciente necessita de algum 

tipo de intervenção, seja breve ou tratamento mais intensivo. Além destes, também foi aplicado o 

Questionário para Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-VIH) 
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desenvolvido por Remor no ano de 2001 e adaptado para o Brasil (REMOR et al., 2007). É uma 

escala Likert com 20 questões que investiga a forma de uso da medicação e o grau de 

comprometimento do paciente com o tratamento. 

 

2.4 Procedimentos 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) sob o parecer de número 2.631.608 e CAAE 87355918.8.0000.5300. A sua 

realização foi aprovada também pela direção do SAE que assinou o termo de autorização. 

 Após identificar os participantes aptos, eles foram contatados por ligações telefônicas e 

também quando compareciam ao SAE por ocasião de exame de carga viral, consultas médicas, de 

enfermagem, psicológicas ou para retirada de medicação.  

Para a coleta de dados foi disponibilizada uma sala com as condições adequadas para 

realização da entrevista e preenchimento dos questionários. O paciente após ser informado sobre 

o estudo e autorizar a sua participação na pesquisa preencheu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em duas vias (apêndice 2), sendo uma via para o participante e outra para a 

pesquisadora. Logo após, foi aplicado um questionário sociodemográfico, o instrumento ASSIST 

e o questionário CEAT-VIH (anexos 4 e 5). Os instrumentos foram aplicados pela pesquisadora 

psicóloga previamente treinada. Os participantes preencheram as opções que melhor 

corresponderam as suas histórias relacionadas ao consumo de alguma substância psicoativa e 

sobre a adesão da medicação antirretroviral. 

  

2.5 Análise de dados  

 

 Os dados foram registrados primeiramente em uma planilha do Excel for Windows 2010 e 

logo após exportados para uma planilha do Statistical Package for Social Science (SPSS versão 

20.0) e processados de acordo com os objetivos desse estudo, foram realizadas as frequências 

absolutas e relativas. Para análise qualitativa foram consideradas as principais variáveis do 

estudo, como sexo, idade, raça, religião, situação conjugal, renda, uso de substâncias e adesão ao 

tratamento e foram apresentadas as suas porcentagens simples.  

Para a análise do questionário ASSIST utilizou-se como parâmetros escores menores que 

3 (ou 10, no caso do álcool) mostram que o indivíduo está sob baixo risco de apresentar 
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problemas relacionados ao uso de substâncias; escore médio entre 4 (ou 11 para álcool) e 26 são 

indicativos de uso nocivo ou problemático de substâncias; e escore acima de 27 para qualquer 

substância sugere que a pessoa está sob alto risco de dependência (SILVA, et al., 2016a). 

Para a análise do questionário CEAT-VIH utilizou-se a somatória dos pontos obtidos 

pelas respostas das 20 perguntas, sendo a pontuação mínima 17 e a máxima 89 pontos. Quanto 

maior a pontuação, maior a adesão. Os escores foram divididos em dois grupos classificados em 

adesão adequada ou boa/estrita (escore bruto ≥75) e inadequada ou baixa/insuficiente (escore 

bruto ≤74) (FORESTO et al., 2017). 

A consistência interna do CEAT-VIH foi avaliada por meio do coeficiente Alpha de 

Cronbach que segundo Pestana e Gageiro (2008) para a análise da consistência interna dos 

fatores é condição necessária que as variáveis estejam categorizadas da mesma forma, o que em 

alguns casos corresponderá à aplicação da mesma escala de Likert, por isso devem excluir-se as 

variáveis de justificação. O valor do alpha deve ser positivo, variando entre 0 e 1, tendo as 

seguintes leituras: 

 Superior a 0,9 – consistência muito boa 

 Entre 0,8 e 0,9 – boa 

 Entre 0,7 e 0,8 – razoável 

 Entre 0,6 e 0,7 – fraca 

 Inferior a 0,6 – inadmissível 

Para determinar com maior rigor quais as variáveis incluídas na análise da consistência 

interna foi importante atender ao instrumento de análise e a forma como as variáveis são 

analisadas. 

Para realizar a relação entre o uso de substâncias psicoativas e a adesão ao tratamento 

antirretroviral utilizou-se as variáveis do questionário ASSIST para fazer-se a divisão da 

frequência de uso, sendo considerada uma ou duas vezes e mensalmente como frequência leve ou 

moderada e semanalmente ou diariamente ou quase todos os dias como frequência alta de uso de 

substâncias psicoativas (Tabela 5). Logo após, realizou-se a análise bifatorial para avaliação de 

relação entre as variáveis o teste estatístico qui-quadrado com gl=1 e nível de significância de 

0,05. 
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3. RESULTADOS 

 

 Os resultados serão apresentados em tabelas e em seguida serão discutidos. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos dados sociodemográficos das pessoas vivendo com o vírus HIV da 

região central do estado de Rondônia. 2018 – 2019. 

Variáveis  nº % 

Sexo    

Masculino 161 60,8 

Feminino  104 39,2 

Escolaridade   

Fundamental  137 51,7 

Médio  92 34,7 

Superior  36 13,6 

Estado civil    

Possui acompanhante 122 46,0 

Mora sozinho 143 54,0 

Renda mensal
3
    

≤2 SM 216 81,5 

3 a 5 SM 36 13,6  

≥6 SM 13 4,9  

Raça    

Branca  70 26,4 

Negra  22 8,3  

Parda  170 64,2 

Outros  3 1,1  

                                                           
3
 Salário mínimo de 2018 – R$954,00 e 2019 – R$ 998,00. 
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(Conclusão) 

Religião    

Evangélica  81 30,6 

Católica  73 27,5 

Cristão
4
  30 11,3 

Espírita  7 2,6 

Nenhuma religião  74 27,9 

Idade    

18-28  52 19,62 

29-39 96 36,23                  

40-50 

51-61 

74 

32 

27,92 

12,08 

62-72 11 4,15 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Os participantes possuem entre 18 e 72 anos de idade, com média de 39,57 ± 11,59 anos, o 

sexo masculino 38,20 ± 11,69 (60,8%), feminino 41,68 ± 11,14 anos (39,2%). Foram 

predominantemente do sexo masculino (60,8%), grau de escolaridade ensino fundamental 

(51,7%), estado civil morar sozinho (solteiro) (54,0%), renda igual ou menor a dois salários 

mínimos (81,5%), raça parda (64,2%) e religião evangélica (30,6%). 

 

Tabela 2 – Frequência (%) do uso de substâncias psicoativas entre as pessoas vivendo com o 

vírus HIV da região central do estado de Rondônia. 2018 – 2019. 

Variáveis Categorias      

 Nunca  1 ou 2 vezes Mensalmente  Semanalmente  Diariamente  

Tabaco  119 8 (3,1%) 6 (2,4%) 5 (2,0%) 36 (14,2%) 

                                                           
4
 O termo cristão foi utilizado para descrever aqueles indivíduos que possuem fé em Deus, entretanto, não 

frequentam nenhuma religião específica, inclusive podendo visitar mais de uma igreja. 
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(78,3%) (Conclusão) 

Bebidas 

alcoólicas  

107 

(42,1%) 

61 (24,0%) 41 (16,1%) 41 (16,1%) 4 (1,6%) 

Maconha  239 

(90,2%) 

1 (0,4%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 10 (3,9%) 

Cocaína / Crack 242 

(95,3%) 

7 (2,8%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 1 (0,4%) 

Anfetaminas ou 

êxtase 

254 

(100,0%) 

0 0 0 0 

Inalantes  252 

(99,2%) 

1 (0,4%) 0 1 (0,4%) 0 

Hipnóticos / 

Sedativos 

203 

(79,9%) 

6 (2,4%) 7 (2,8%) 2 (0,8%) 36 (14,2%) 

Alucinógenos 251 

(98,8%) 

3 (1,2%) 0 0 0 

Opioides 254 (100%) 0 0 0 0 

Outros 254 (100%) 0 0 0 0 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Os dados apresentados referem-se aos últimos três meses anteriores ao dia da aplicação da 

entrevista, a frequência do uso entre os pacientes vivendo com o vírus HIV é expressa em 

porcentagens de exposição de uso das substâncias psicoativas, estratificada como mensalmente, 

semanalmente e diariamente. Somente 11 (4,2%) dos entrevistados nunca fizeram uso de nenhum 

tipo de substâncias psicoativas. Os maiores índices encontrados foram para o tabaco (2,4%, 

2,0%% e 14,2%), bebida alcoólica (16,1%, 0,8% e 14,2%), e hipnóticos/sedativos (2,8%, 0,8% e 

14,2%) respectivamente, e ainda em virtude das características da amostra estudada é importante 
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ressaltar a frequência de uso da maconha, cocaína/crack e inalantes, sendo para a maconha 

(0,8%, 0,8% e 3,9%), cocaína/crack (0,8%, 0,8% e 0,4), inalantes (0%, 0,4%) e 0%) (Tabela 2).  

 

Gráfico 1 – Uso na vida de Substâncias Psicoativas entre as pessoas vivendo com o vírus HIV da 

região central do estado de Rondônia. 2018 – 2019. 
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Fonte: Autora, 2019. 

 

 O uso na vida de substâncias psicoativas pelos pacientes estudados foram o álcool 

(50,8%) seguidos do tabaco (19,0%) e hipnótico/sedativos (19,0%) respectivamente, maconha 

(5,2%) e a cocaína/crack (4,1%) (Gráfico 1).  

 

Tabela 3 - Escores médios do CEAT-VIH (M) e desvio padrão (DP) para itens individuais, 

correlação item-total corrigida e consistência interna (alfa de Cronbach) se o item for excluído. 

Item M DP Squared 

multiple 

correlation 

Cronbach‟s 

alpha if item is 

delected 

1. Deixou de tomar sua medicação 

alguma vez? 

4,47 1,01 0,40 0,68  

 

2. Se alguma vez sentiu se melhor, 

deixou de tomar sua medicação? 

4,94 0,39 0,51 0,69 

3. Se alguma vez depois de tomar sua 

medicação sentiu se pior, deixou de 

tomá-la? 

4,92 0,48 0,55 0,68  
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(Continua) 

4. Se alguma vez se sentiu triste ou  

deprimido, deixou de tomar sua  

medicação? 

4,95 0,38 0,32 0,70 

6. Como é a relação que mantém com 

o seu médico? 

4,80 0,59 0,27 0,69 

7. Quanto você se esforça para seguir 

com o tratamento? 

4,63 0,77 0,32 0,69 

8. Quanta informação você tem sobre 

os medicamentos que toma para o 

HIV? 

3,55 1,28 0,13 0,72 

9. Quanto benefício pode lhe trazer o 

uso destes medicamentos? 

4,78 0,60 0,39 0,68 

10. Considera que sua saúde melhorou 

desde que começou a tomar os 

medicamentos para o HIV? 

4,58 0,77 0,39 0,67 

11. Até que ponto sente se capaz de 

seguir com o tratamento? 

4,88 0,47 0,32 0,68 

12. Normalmente está acostumado a 

tomar a medicação na hora certa? 

4,35 0,83 0,34 0,68 

13. Quando os resultados dos exames 

são bons, seu médico costuma utilizá-

los para lhe dar ânimo e motivação 

para seguir com o tratamento?  

4,63 0,89 0,27 0,69 

 

 

14. Como sente se em geral com o 

tratamento desde que começou a tomar 

seus remédios? 

4,56 0,61 0,41 0,67 

 

15. Como avalia a intensidade dos 

efeitos colaterais relacionados com o 

uso dos medicamentos para o HIV? 

2,96 1,52 0,10 0,72  

 

 

 

16. Quanto tempo acredita que perde 

ocupando se em tomar seus remédios? 

4,92 0,30 0,08 0,70 

17. Que avaliação tem de si mesmo 

com relação a tomada dos remédios 

para o HIV? 

4,45 0,83 0,49 0,66  

 

18. Quanta dificuldade tem para 

tomar a medicação? 

4,79 0,67 0,32 0,67 

19. Desde que está em tratamento 

alguma vez deixou de tomar sua 

1,22 0,67 0,10 0,70  
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medicação um dia completo, ou mais 

de um? 

(Conclusão) 

20. Utiliza alguma estratégia para 

lembrar se de tomar a medicação?  

1,74 0,44 0,06 0,71 

Valor do teste Alpha Cronbach’s 0,70, Squared multiple correlation (Correlação R-quadrado) 

Fonte: Autora, 2019. 

 

A consistência interna obtida com o cálculo do Alfa de Cronbach indicou valores de 0,70 

para a amostra completa, classificada como razoável. A média do total dos itens individuais foi 

de 80,17 ± 5,81 e variância s
2
=33,72. Os coeficientes de correlação apropriados encontraram-se 

próximos do valor de 0,55, as questões 2 e 3 foram consideradas correlações moderadas 

positivas, as demais questões do questionário foram consideradas correlações fracas positivas (r= 

0,10 a 0,49). 

 A maioria dos itens cumpriu os critérios de qualidade esperados e não houve valores 

perdidos, o que indica que todas as perguntas puderam ser respondidas. Todos os itens 

cumpriram os critérios de qualidade esperados das questões 01 a 20 com valor do teste de 

confiabilidade superior a 0,60 considerada uma consistência interna boa (Tabela 3). O indicador 

de confiabilidade (alfa de Cronbach) foi de 0,70 considerada consistência interna razoável e a 

estrutura do questionário cumpriu as recomendações de qualidade.  

 

Tabela 4 – Frequências e média, desvio padrão e variações de adesão ao tratamento de pessoas 

vivendo com o vírus HIV da região central do estado de Rondônia. 2018 – 2019. 

Tratamento  n (%) M (DV) Variação  

Geral  - 80,10 ± 5,79 (43,0 – 89,0) 

Não Adesão ao 

tratamento 

29 (10,9) 68,17 ±  6,66 (43,0 – 74,0) 

Adesão ao tratamento 236 (89,1) 81,56 ± 3,57 (73,0 – 89,0) 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 Na avaliação da adesão utilizando o CEAT-VIH, identificou-se que 236 (89,1%) dos 

pacientes apresentaram um grau de adesão ao tratamento boa/estrita. O escore mínimo obtido foi 

de 43 e o máximo de 89, com o valor médio total de 80,10. 
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Tabela 5 – Relação entre o consumo de substância psicoativa e a adesão ao tratamento (AT) entre 

pessoas vivendo com o vírus HIV da região central do estado de Rondônia. 2018 – 2019. 

 

Substâncias  

 Adesão ao tratamento (AT)  

 Sim AT Não AT P 

 n (%) n (%) n (%)   

Tabaco     0,141 

Frequência leve ou moderada  213 (83,9) 192 (90,1) 21 (9,9)  

Frequência alta  41 (16,1) 34 (82,9) 7 (17,1)  

Bebidas alcoólicas     0,012 

Frequência leve ou moderada  209 (82,2) 191 (91,4) 18 (8,6)  

Frequência alta  45 (17,1) 35 (77,8) 10 (22,2)  

Maconha    0,032 

Frequência leve ou moderada  242 (95,3) 218 (90,1) 24 (9,9)  

Frequência alta  12 (4,7) 8 (66,7) 4 (33,3)  

Cocaína / Crack    0,500 

Frequência leve ou moderada  9 (75,0) 5 (55,6) 4 (44,4)  

Frequência alta  3 (25,0) 1 (33,3) 2 (66,7)  

Hipnóticos / Sedativos    0,216 

Frequência leve ou moderada  13 (25,5) 9 (69,2) 4 (30,8)  

Frequência alta  38 (74,5) 32 (84,2) 6 (15,8)  

Prevalências (%) Qui-quadrado 

Fonte: Autora, 2019.  

 

A busca da correlação entre o uso de substâncias psicoativas e a adesão ao tratamento 

antirretroviral evidenciou que há adesão entre as pessoas que usam essas substâncias psicoativas, 

entretanto, essa adesão diminui conforme a frequência do uso de substâncias aumenta, como se 

pode perceber em quase todas as substâncias, a única exceção foi a classe de hipnóticos/sedativos, 

(Ver tabela 5). Foram encontrados níveis de significância estatística para frequência de consumo 

de bebidas alcoólicas (p= 0,012) e para frequência de consumo de maconha (p= 0,032). As 

substâncias anfetaminas, inalantes, alucinógenos, opioides e outros não houve relação 

significativa. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Na presente pesquisa a caracterização sociodemográfica dos indivíduos concorda com 

outros estudos em que o perfil da epidemia do HIV/aids no Brasil seja de uma população 

predominantemente do sexo masculino, como citado no estudo de Romeu et al., (2012) e de baixa 

renda. Galvão et al., (2015) encontraram entre seus pacientes 66,6% do sexo masculino e a 

maioria recebiam até dois salários mínimos, Foresto et al., (2017) também encontraram uma 

população maior entre os homens, sendo 60,0% dos participantes do sexo masculino e em relação 

a renda mensal, verificou-se que 83,8% recebiam até três salários mínimos. 

Em relação à população masculina ser a maioria, o Boletim Epidemiológico da Secretaria 

de Vigilância em Saúde, de 2007 a 2017 constatou que cerca de 70,6% dos óbitos ocorreram em 

homens, sendo que a razão de sexos, observada em 2017 foi de 20 óbitos entre os homens para 

cada 10 mulheres. Em todas as faixas etárias, o coeficiente de mortalidade foi maior entre os 

homens (BRASIL, 2018a). O estudo de Santos (2015) também encontrou uma maior prevalência 

de óbitos entre o sexo masculino. Além da predominância de casos em homens, é preciso 

considerar que o modelo hegemônico de masculinidade construído pela sociedade é um fator 

contribuinte para a vulnerabilidade masculina a infecção do HIV/aids, visto que influencia para 

que os homens não se atentem a importância da prevenção do vírus (MARQUES JUNIOR; 

GOMES; NASCIMENTO, 2012). 

É preciso considerar que existem vários fatores que contribuem para o maior adoecimento 

e mortalidade entre homens, pois é necessário levar em consideração que existe uma pré-

concepção da sociedade que os cuidados médicos são maiores entre as mulheres do que entre os 

homens e, sendo assim, os homens procuram menos o tratamento do HIV/aids, recorrendo 

somente para práticas curativas, ao invés de preventivas. Entretanto, atribuir essa como a única 

causa é contribuir para a manutenção do estereótipo e prejudicar a adesão ao tratamento. 

(MACHIN et al., 2011; MORAES; OLIVEIRA; COSTA, 2014). Outro estudo realizado com 

pacientes vivendo com o vírus HIV em Minas Gerais revelou que as internações hospitalares 

ocorriam com maior prevalência na população masculina devido o abuso de drogas (NUNES et 

al., 2010). 

Já Tietzmann et al., (2013) e Reis, Melo e Gir (2016) concluíram que os homens aderiam 

mais ao tratamento antirretroviral do que as mulheres. Neste sentido, Vilela e Monteiro (2015) 

afirmam que a estigmatização que envolve as mulheres vivendo com o vírus HIV contribuem 
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para uma má adesão, pois o medo do estigma após a revelação do diagnóstico colabora para que a 

mulher retarde a procura pelo diagnóstico e tenha consequências negativas devido ser 

diagnosticada tardiamente, o que também interfere na elaboração do diagnóstico, sendo que não 

compartilha sua sorologia, se isolando e restringindo qualquer tipo de rede social de apoio. 

Ceccon e Meneghel (2017) concordam e acrescentam que as mulheres de seus estudos tiveram 

suas vidas marcadas pela desigualdade de gênero, vulnerabilidades (em todas as dimensões – 

individuais, sociais e programáticas) e ainda cuidaram de seus cônjuges adoecidos pela aids, 

mesmo tendo sido transmitido por eles. Romeu et al., (2012) sugerem que essa adesão menor 

entre as mulheres também podem ocorrer por se dedicarem aos trabalhos que envolvem a família 

e esquecem de si. 

Bertoni et al., (2010) encontraram em seu estudo que entre os anos de 2001 a 2010 houve 

um aumento no número de diagnósticos entre as mulheres, podendo considerar que as campanhas 

de divulgação, o acesso mais fácil aos testes sorológicos e o início da aplicação dos testes 

rápidos, além dos exames terem sido acrescentados na rotina de pré-natal contribuíram para 

melhorar a qualidade de vida feminina.  

Já em relação ao preservativo Silva et al., (2015) concluíram que apesar da emancipação 

profissional e a maioria das mulheres serem casadas há uma dificuldade de negociarem o uso do 

preservativo. O que para Bilac (2014) mostram que as mulheres ainda são submissas ao sexo 

masculino. Pinheiro e Couto (2013) acrescentam que não há uma abordagem integral dos 

serviços de saúde, sendo priorizados o pré-natal e grupos de planejamento familiar para o cuidado 

com a saúde das mulheres, com a intenção de abordar sobre a saúde reprodutiva e acontecem 

praticamente sem a presença dos homens. 

A média da idade encontrada no presente estudo foi de 39,57 anos e segundo Santos Neto 

et al., (2012) há uma predominância nesta faixa etária por se caracterizar uma fase em que esses 

considerados como adultos jovens se comportam de forma vulnerável, não utilizando o 

preservativo e não consideram a possibilidade de infecções, o que facilita uma maior exposição. 

Em relação a escolaridade a maioria dos pacientes possuem o ensino fundamental que 

segundo Zuge et al., (2017) é um dos fatores que influencia na adesão. De acordo com Blatt et al., 

(2009) a tomada das doses pode ficar irregular ou até mesmo equivocada em pacientes que 

apresentam uma baixa escolaridade, contribuindo para um tratamento sem sucesso. Já Galvão et 

al., (2015) encontraram que a maioria dos participantes de seu estudo já haviam concluído o 
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ensino médio e o grau de adesão foi considerado inadequado, o que nos mostra que não 

necessariamente a falta de escolarização é um fator contribuinte para a adesão, sendo necessário 

avaliar outros fatores. 

 A maioria das pessoas vivendo com o vírus HIV, dessa amostra, relatou ser evangélicas. 

Já a pesquisa de Da Silva et al., (2016) a religião que predominava era a católica. Mas 

independentemente da religião Borba (2017) compreende a espiritualidade como uma forma de 

enfrentamento nos momentos mais difíceis e colabora para o indivíduo se organizar e dar sentido 

a vida. 

Quanto a raça, o estudo converge com outras pesquisas, em diferentes estados brasileiros 

como na Bahia (PEREIRA et al., 2014), em Minas Gerais  (RODRIGUES NETO et al., 2010), no 

Rio Grande do Norte (DA SILVA et al., 2016), no Maranhão (GALVÃO; COSTA; GALVÃO, 

2017) sendo a cor da pele parda considerada como a maioria. Segundo uma pesquisa do IBGE no 

ano de 2014 76,3% da população do norte do país se autodeclarou como pardo. Isso se deve 

provavelmente a grande quantidade de miscigenação de raças no norte, particularmente em 

Rondônia. 

Em relação à maioria das pessoas da amostra serem solteiros, uma pesquisa de Silva et al., 

(2015) com pessoas vivendo com o vírus HIV revelam que são este público que menos usam o 

preservativo. E se considerarmos que estes indivíduos possuem mais parceiros (as) sexuais, esses 

dados são um agravante, pois se aumenta a probabilidade de transmissão do vírus. 

Na amostra estudada foi possível constatar que os pacientes vivendo com o vírus HIV 

fazem uso de substâncias psicoativas. As maiores prevalências encontradas foram o álcool, 

seguidos do tabaco e hipnótico/sedativos, sendo que esses dois últimos tiveram a mesma 

proporção, após essas a maconha e por último a cocaína/crack. Esses dados demonstram uma 

prevalência maior de consumo do álcool (50,8%), hipnóticos/sedativos (19,0%) e cocaína/crack 

(4,1%) comparado à população geral que apresenta para o álcool uma porcentagem de 39,0%, 

tranquilizantes 9,6% e cocaína/crack 2,4%. 

Considerando-se a frequência de uso semanal/diário, foram encontradas altas taxas para 

bebidas alcoólicas (17,7%) hipnóticos/sedativos (15%), tabaco (14,2%), maconha (4,7%) e 

cocaína/crack (1,2%). Esses achados sinalizam para um padrão de consumo provavelmente 

relacionado ao transtorno por uso de substâncias, ou seja, comportamento dependente. 
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Em relação ao uso de substâncias psicoativas, encontrou-se na literatura utilizando-se o 

mesmo instrumento (ASSIST) dados semelhantes ao presente estudo, com a diferença que a 

dependência do tabaco foi maior comparado ao uso de bebidas alcoólicas, sendo 45,7% para o 

primeiro e 32%, respectivamente. (SILVA; PASSOS; SOUZA, 2015). Percebe-se que há uma 

naturalização do uso de álcool e tabaco, por serem consideradas como substâncias psicoativas 

lícitas e é necessário observar que em uma análise global das doenças, a maioria dos problemas 

estão ligados ao uso dessas substâncias e não das substâncias ilícitas (FERNANDES et al., 2017; 

CRUZ; FELICISSIMO, 2014).  

Ao relacionar o uso de substâncias psicoativas com a adesão ao tratamento antirretroviral 

foi possível perceber que há adesão entre as pessoas que usam essas substâncias, entretanto, a 

adesão diminui conforme a frequência do uso aumenta, como se pode perceber nas substâncias 

como o tabaco, as bebidas alcoólicas, a maconha e a cocaína/crack apresentadas na tabela 5, o 

que confirma a hipótese inicial deste estudo, pois a adesão fica prejudicada com níveis elevados 

de uso de substâncias psicoativas. 

Segundo o Ministério da Saúde (2017) o tabaco contribui para o aumento do risco de 

acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM), principalmente em 

pessoas que apresentam fatores de risco para doença cardiovascular (DCV). Além disso, o fumo 

também contribui para desencadear a pneumonia e 90% do câncer de pulmão possui relação com 

o fumo. 

Uma pesquisa realizada encontrou relação significativa entre a carga viral detectável e o 

uso do tabaco e de outras drogas. Constatou ainda que essas substâncias interferiram de forma 

negativa na eficácia da medicação (ARALIS et al., 2018; SILVA; PASSOS; SOUZA, 2015). 

Ao ter a imunidade diminuída, o paciente possui uma maior probabilidade de 

adoecimento. Faria (2016) mostrou que entre os pacientes internados com aids, 63,1% 

apresentaram histórico de tabagismo, 49,2% possuíam histórico de álcool e 43,3% tinham algum 

histórico de uso de drogas ilícitas. 

Já em relação ao álcool, pesquisas em diferentes realidades mostraram que o uso interfere 

na adesão ao tratamento, como por exemplo, nos estudos de Costa et al., (2018) na América 

Latina e no Caribe e Kim et al., (2017) e Dewing et al., (2015) que pesquisaram na África com 

públicos diferentes. No Brasil o estudo de Freitas et al., (2018) identificou que os pacientes 

deixavam de tomar a medicação antirretroviral para consumir o álcool. Já no estudo de 
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Tietzmann et al., (2013) não encontraram diferença na adesão de pessoas que possuía problemas 

com o álcool. 

Rego e Rego (2010) concluíram em sua pesquisa que não é somente o uso abusivo que 

possui relação com a falha ao HAART, mas também, o uso recreacional contribui para a carga 

viral não ficar indetectável e uma piora no quadro clínico desses pacientes. Romeu et al., (2012) 

também identificaram que devido o uso recreacional do álcool aos fins de semana 6,7% dos 

pacientes não usam o antirretroviral. Esse fato ocorre, pois segundo os pacientes não querem 

misturar a medicação com o álcool, de acordo com o banco de dados eletrônico do Micromedex 

(2018) não há interações entre os antirretrovirais e o álcool. 

Em uma pesquisa mais recente Santos et al., (2017), identificaram que não foi o uso 

recreacional que interferiu na qualidade de vida, mas sim o uso elevado do álcool e compreende-

se que a qualidade de vida é primordial na continuidade do tratamento das pessoas que vivem 

com o vírus HIV. A pesquisa enfatiza ainda a relevância do apoio social para estes indivíduos que 

abusam dessa substância. 

Já a cocaína/crack, segundo o Ministério da Saúde (2017) o uso da cocaína contribui para 

a menor adesão ao tratamento e degradação da imunidade do paciente, há indícios, ainda da 

potencialização da neurotoxicidade do vírus HIV. Um dos efeitos causados por algumas 

substâncias como a cocaína consumidas com a medicação antirretroviral é uma evolução mais 

rápida do diagnóstico HIV para a aids. Em outro estudo Rosen et al., (2013) encontrou que a 

adesão era menor entre os pacientes que usavam cocaína, outros estimulantes ou heroína e 

diferente do presente estudo a adesão a medicação antirretroviral não sofreu influência das 

pessoas que consumiam álcool e maconha. Entretanto, nas análises multivariadas, controlando os 

dados sociodemográficos, a quantidade de álcool e o uso recente, esta se mostrou uma substância 

que interferiu negativamente na adesão. 

Considera-se relevante a partir deste estudo compreender que os pacientes que estão 

usando essas substâncias psicoativas em uma frequência leve ou moderada deveriam receber 

intervenção breve que segundo Silva et al., (2016a) consiste em aconselhamentos e orientações 

sobre o uso e aqueles que consomem em uma maior quantidade já haveria a necessidade de um 

tratamento intensivo composto por um acompanhamento multidisciplinar. Além disso, é de suma 

importância abordar sobre a influência que as substâncias psicoativas exercem ao longo do 

tratamento pela equipe de saúde. 
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 Já quando se fala dos hipnóticos/sedativos ocorre o contrário, conforme o uso aumenta a 

adesão também aumenta, Boery et al., (2015) encontraram resultados semelhantes em relação ao 

uso de medicações psiquiátricas, pois em seu estudo concluíram que estas substâncias 

contribuíram significativamente para a adesão ao tratamento antirretroviral, pois descobriram 

ainda que a depressão e a ansiedade eram fatores que atrapalhavam a adesão, logo espera-se que a 

medida que o paciente tome estas medicações e estabilize o seu quadro depressivo e ansiogênico, 

sinta-se mais motivado a tomar o antirretroviral. Outra situação a ser considerada é que uma 

maior adesão entre os pacientes que consomem hipnóticos/sedativos pode estar acontecendo 

devido necessitarem das receitas de medicações psiquiátricas retiradas neste serviço, pois a 

Secretaria de Saúde do município onde a pesquisa foi aplicada fez um acordo para diminuir a 

demanda do Centro de Apoio Psicossocial (Caps), em que essas receitas não fossem retiradas 

neste serviço e sim nas UBS ou outros locais de atendimento. 

Entretanto, é preciso considerar a relação das substâncias psicoativas em cada medicação 

e quais são as substâncias que interferem na eficácia, prejudicando o indivíduo. Por exemplo, os 

sedativos e os antidepressivos tricíclicos causam efeitos adversos nos pacientes que consomem o 

antirretroviral atazanavir. Os pacientes que usam o efavirenz terão consequências ao associá-lo 

com o álcool, sedativos e barbitúricos. A medicação lopinavir possui interferência caso o paciente 

use ecstasy, midazolam e triazolam e anfetaminas. O clonazepam interferirá na medicação 

nevirapina e, por fim, o ritonavir associado ao ecstasy (inclusive, podendo levar o paciente a 

óbito), quetaminas, barbitúricos, sedativos, antidepressivos e anfetaminas podem causar fortes 

efeitos colaterais (BRASIL, 2017), o que torna essencial o trabalho em equipe multidisciplinar e 

em rede entre os SAE e Caps, de forma que haja comunicação entre os médicos responsáveis por 

cada atendimento para que prescrevam medicamentos antirretrovirais que não interfiram nos 

medicamentos psiquiátricos e vice-versa. Gaither et al., (2014) em um estudo realizado nos EUA 

identificaram que as pessoas vivendo com o vírus HIV recebiam mais prescrições de sedativos 

comparado a população que não possui o diagnóstico e diferente do presente estudo eram 

dependentes de narcóticos, sem especificação de tratamento. 

Desta forma, a presente pesquisa contribui na tentativa de preencher uma lacuna sobre os 

estudos realizados no Norte do Brasil, pois não há estudos que abordem o uso de substâncias 

psicoativas e sua relação com a adesão nesta população. Garbin, Gatto e Garbin (2017) afirmam 

em sua revisão da literatura que não houve pesquisas sobre a adesão ao tratamento antirretroviral 
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nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. Não ter conhecimento sobre a adesão dos pacientes 

dificulta o trabalho da equipe de saúde, que não terá condições de compreender quais são os 

fatores que auxiliam ou dificultam na adesão dessa população específica.  

Entretanto, para Galvão et al., (2015) independentemente de qual região do Brasil, as 

repercussões na qualidade de vida do paciente vivendo com o vírus HIV estão relacionadas às 

questões financeiras, ao sigilo do seu diagnóstico, as dificuldades do dia-a-dia perante o medo de 

adoecer e a adaptação ao tratamento. 

A pesquisa permite compreender a importância de políticas públicas que visem o 

aprimoramento do tratamento nessa população, pois o SAE não possui capacitação, nem estrutura 

e nem autonomia para tratar a dependência química, o que também é uma contribuição do 

presente estudo por mostrar a importância da capacitação dessa equipe, de forma que as consultas 

também abordem o uso das substâncias psicoativas e suas possíveis consequências na adesão ao 

tratamento antirretroviral, entendendo a adesão como multifatorial. Este município não possui um 

Caps AD - segundo a portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 o município que apresentar 

mais de 70 mil habitantes poderia instalar este centro (BRASIL, 2011) - o que dificulta ainda 

mais um tratamento especializado, os pacientes com algum transtorno relacionado às substâncias 

são encaminhados para o Caps que apresenta uma grande demanda, atendendo todo tipo de 

público, o que interfere na eficácia do tratamento. Outra sugestão ainda seria os consultórios de 

ruas que contribuiria para que os moradores de rua tivessem acesso as consultas médicas, testes 

rápidos e informações sobre a importância da prevenção de IST e caso descobrissem o HIV/aids 

que iniciassem o mais rápido possível o tratamento. 

É um desafio para a equipe desenvolver estratégias sensíveis às subjetividades desses 

pacientes e que provoquem resultados positivos na adesão ao tratamento (FREITAS et al., 2018). 

Desta forma, o profissional de Psicologia pode contribuir no tratamento desses pacientes, 

auxiliando de maneira que o indivíduo seja visto em sua integralidade – as manifestações da 

doença não são as principais causas do sofrimento, estes são provocados por muitos outros 

aspectos. A Psicologia colaborou para que houvesse uma cisão na visão parcial do processo 

saúde-doença, em que somente as condições físicas da patologia eram valorizadas, a 

responsabilização pelo contágio do vírus era apenas do indivíduo (PERUCCHI et al., 2011), ou 

seja, devem ser apoiados e não culpados (BELLENZANI; NEMES, 2013). 
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 O objetivo da interação com o paciente é de considerá-lo como uma pessoa inserida 

socialmente em determinados contextos, assim como é constituído enquanto sujeito através 

dessas inserções. Dessa forma, todos os profissionais envolvidos no tratamento devem valorizar a 

subjetividade do indivíduo (inclusive, o adoecimento e a busca pela saúde). O ponto principal do 

diálogo deve ser a vida cotidiana do paciente, incluindo a relação entre ela e os profissionais e a 

maneira de tomar a medicação, mas não pode se restringir somente a isso. Não se deve focar a 

atenção para o corpo, o indivíduo está imerso em uma cultura e faz parte de alguns grupos de 

referência, o motivo pelo qual é reconhecido como um ser psicossocial, sendo impossível não 

levar esse aspecto em consideração quando se fala em cuidado (BELLENZANI; NEMES, 2013).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo permitiu conhecer o perfil de pessoas vivendo com o vírus HIV da 

região central do estado de Rondônia. Conclui-se a partir do objetivo geral que essas pessoas 

fazem uso considerado alto de substâncias psicoativas e as mais utilizadas entre elas são o álcool, 

tabaco, hipnóticos/sedativos, maconha e cocaína/crack. Na relação entre o uso dessas substâncias 

com a adesão foi possível perceber que há adesão nesta população, entretanto, a mesma diminui 

conforme o uso aumenta, exceto, na classe de hipnóticos/sedativos que acontece o contrário, 

quanto maior a frequência maior a adesão. Novas pesquisas podem contribuir no sentido de 

verificar se a necessidade por hipnóticos/sedativos se dão por conta do diagnóstico ou devido a 

outras condições comorbidas. 

O fato dos pacientes fazerem uso de substâncias psicoativas por si só pode-se considerar 

como um problema. No entanto, o que esse estudo traz de maior contribuição é que a frequência 

de consumo de substâncias foi considerada alto, e ainda para algumas substâncias como álcool, 

tabaco e maconha pode-se pensar em padrão típico de dependência. De acordo com as instruções 

do ASSIST, esses pacientes deveriam receber tratamento para dependência. E a indicação de 

aconselhamento para alteração do hábito de consumo para 83,9% dos pacientes que consomem 

tabaco, 82,2% para aqueles que consomem bebidas alcoólicas, para 95,3% para aqueles que 

consomem maconha e 75,0 para aqueles que consomem crack. 
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Além disso, o consumo e frequência elevado de substâncias está associado a adesão ao 

tratamento, dessa forma, a intervenção ao problema do uso de substância entra aqui mais um forte 

motivo para preocupação. Um tratamento eficaz depende de uma forte adesão ao tratamento. 

A pesquisa por se caracterizar como um estudo transversal apresentou limitações 

referentes ao acompanhamento desses pacientes, sendo assim sugere-se um estudo longitudinal.  

Enfim, conhecer os fatores que interferem na adesão contribuirá para o planejamento da 

assistência e promoção da educação em saúde para o autocuidado, de forma que o profissional da 

área de saúde, o qual tem importância no acolhimento e aconselhamento das pessoas vivendo 

com o vírus HIV, possa refletir acerca do impacto do HIV/aids na vida do indivíduo, não apenas 

no sentido biológico e patológico, mas também no contexto social. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

À Direção do Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Município de Ji-Paraná – RO 

 

 Dirijo-me a Vossa Senhoria, Poliana Borchardt no intuito de solicitar autorização para a 

realização de uma pesquisa junto aos pacientes que realizam o tratamento nesta instituição. A 

pesquisa intitulada “O Uso de Substâncias Psicoativas entre Pessoas Vivendo com o Vírus HIV 

na região central do estado de Rondônia”, sob a orientação do Dr. Paulo Renato Vitória 

Calheiros, docente do MAPSI/UNIR, tem como objetivo: investigar o uso de substâncias 

psicoativas entre as pessoas vivendo com o vírus HIV que realizam o tratamento no 

SAE/IST/CTA da região central de Rondônia. A metodologia utilizada será a aplicação 

individual em 265 pacientes de um questionário sociodemográfico, um instrumento que avalia o 

contato do sujeito com o álcool, tabaco e outras substâncias e um questionário sobre a adesão aos 

medicamentos antirretrovirais.  

Proponho que os contatos com os pacientes durante a pesquisa sejam realizados durante 

os meses de maio de 2018 a abril de 2019, no próprio SAE, no consultório da psicóloga, sendo 

que só serão efetuadas as aplicações dos questionários com aqueles que aceitarem participar da 

pesquisa, de maneira que assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

ressaltando-se que serão mantidas em sigilo as possíveis informações que revelem suas 

identidades, sendo publicados somente os dados que não os expõem.  

Informo, ainda que a pesquisa respeitará os preceitos éticos da ciência e em conformidade 

com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo seu início somente após a 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia.  

Se estiver de acordo com a proposta, solicito que assine a autorização abaixo. 

Atenciosamente, 

Fernanda Miranda Cavalcante
5
 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a mestranda Fernanda Miranda Cavalcante a realizar a pesquisa nesta instituição, 

conforme os termos mencionados acima.  

Ji - Paraná, ____/________/2018 

 

Poliana Borchardt 

Divisão de Serviço de Atenção Especializada em IST/HIV/aids 

Matrícula nº 1931/201 

 

                                                           
5
 Psicóloga. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E-

mail: fmirandacavalcante@gmail.com 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

TITULO DA PESQUISA: O Uso de Substâncias Psicoativas entre Pessoas Vivendo com o 

Vírus HIV na região central do Estado de Rondônia. 

 

Eu,_____________________________________________________________, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto de pesquisa 

supracitado, sob a responsabilidade da pesquisadora, Fernanda Miranda Cavalcante, mestranda 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e 

orientada pelo Dr. Paulo Renato Vitória Calheiros. 

 Assinando este termo de Consentimento, estou ciente de que: 

 O objetivo do estudo é coletar dados do pesquisado a respeito da frequência do consumo de 

substâncias psicoativas e sobre a adesão aos medicamentos antirretrovirais; 

 Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha 

participação na referida pesquisa; 

 Estou livre para interromper, a qualquer momento, minha participação na pesquisa sem sofrer 

qualquer forma de retaliação; 

 Não haverá qualquer tipo de gasto financeiro e não receberei nenhuma forma de pagamento 

para participar da pesquisa; 

 Meus dados pessoais e outras informações que possam me identificar serão mantidos em 

sigilo; 

 Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde; 

 A pesquisa apresenta riscos mínimos, entretanto pode ser que haja desconforto em responder 

alguma pergunta ou ao ser remetido a alguma lembrança correspondente ao uso de substâncias 

psicoativas ou sobre o tratamento, sendo assim, terá a assistência e se necessário o 

acompanhamento psicológico da pesquisadora. 

 Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos 

propostos, incluída sua publicação em congresso ou em revista científica especializada; 

 Declaro que recebi uma cópia deste termo de consentimento; 



 

66 

 

 Poderei contatar a pesquisadora responsável pela pesquisa através do telefone (69) 

992133583, podendo ligar a cobrar, caso necessite, ou pelo e-mail: 

fmirandacavalcante@gmail.com ou ainda através do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR pelo 

telefone (69) 1182-2111, e-mail: cepunir@yahoo.com.br. 

 

Ji - Paraná, _______ de ___________________ de 201_. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data: ___/___/____ Cidade: ________________ Idade: _________________ 

 

Sexo: 1. (   ) Feminino 2. (   ) Masculino 

 

Nível de Escolaridade: 1. (  ) Ensino Fundamental 

  2. (  ) Ensino Médio 

  3. (  ) Ensino Superior 

 

Estado Civil:   1. (   ) Mora sozinho 

   2. (  ) Possui acompanhante  

 

Renda mensal: 1. (   ) Até 2 salários mínimos 

 2. (   ) De 3 a 5 salários mínimos 

 3. (   ) 6 salários mínimos ou mais 

 

Raça: 1. (  ) Branco 

          2. (  ) Negro 

          3. (   ) Pardo 

          4. (   ) Indígena 

          5. (   ) Amarelo 

 

Religião: 1. (  ) Evangélica 
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     2. (  ) Católica 

                3. (  ) Cristão 

                4. (  ) Espírita 

     5. (  ) Nenhuma Religião 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO PARA TRIAGEM DO USO DE ÁLCOOL, TABACO E 

OUTRAS SUBSTÂNCIAS (ASSIST – OMS) 

Nome:     Registro    Entrevistador: DATA:  /  /  

 
 

1. Na sua vida qual(is) 

dessa(s) substâncias você 

já usou? 
(somente uso não 

prescrito pelo médico) 

 

NÃO 

 

SIM 

a. derivados do Tabaco 0 3 

b. bebidas alcoólicas 0 3 

c. maconha 0 3 

d. cocaína, crack 0 3 

e. anfetaminas ou êxtase 0 3 

f. inalantes 0 3 

g.hipnóticos/sedativos 0 3 

h. alucinógenos 0 3 

i. opióides 0 3 

j. outras, especificar 0 3 

 SE "NÃO" em todos os itens investigue: 

Nem mesmo quando estava na escola? 

 Se "NÃO" em todos os itens, pare a 

entrevista 

 

 Se "SIM" para alguma droga, continue com as 

demais questões 

 
 

2. Durante os três últimos 

meses, com que frequência 

você utilizou essa(s) 

substância(s) que 

mencionou? 

(primeira droga, depois a 

segunda droga, etc) N
U

N
C

A
 

1
 O

U
 2

 V
E

Z
E

S
 

M
E

N
S

A
L

M
E

N
T

E
 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 O

U
 

Q
U

A
S

E
 T

O
D

O
S

 O
S

 

D
IA

S
 

a. derivados do tabaco 0 2 3 4 6 

b. bebidas alcoólicas 0 2 3 4 6 

c. maconha 0 2 3 4 6 

d. cocaína, crack 0 2 3 4 6 

e. anfetaminas ou êxtase 0 2 3 4 6 

f. inalantes 0 2 3 4 6 

g.hipnóticos/sedativos 0 2 3 4 6 

h. alucinógenos 0 2 3 4 6 

i. opióides 0 2 3 4 6 

j. outras, especificar 0 2 3 4 6 

 

 Se "NUNCA" em todos os itens da 

questão 2 pule para a questão 6, com 

outras respostas continue com as demais 

questões 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

4. Durante os três últimos meses, com que 

frequência o seu consumo de 
(primeira droga, depois a segunda 
droga, etc) resultou em problema de 

saúde, social, legal ou financeiro? 

N
U

N
C

A
 

1
 O

U
 2

 V
E

Z
E

S
 

M
E

N
S

A
L

M
E

N
T

E
 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

O
U

 Q
U

A
S

E
 

T
O

D
O

S
 O

S
 D

IA
S

 

a. derivados do tabaco 0 4 5 6 7 

b. bebidas alcoólicas 0 4 5 6 7 

c. maconha 0 4 5 6 7 

d. cocaína, crack 0 4 5 6 7 

e. anfetaminas ou êxtase 0 4 5 6 7 

f. inalantes 0 4 5 6 7 

g.hipnóticos/sedativos 0 4 5 6 7 

h. alucinógenos 0 4 5 6 7 

i. opioides 0 4 5 6 7 

j. outras, especificar 0 4 5 6 7 

 

3. Durante os três últimos 

meses, com que frequência 

você teve um forte desejo 

ou urgência em consumir? 

(primeira droga, segunda droga, 

etc)) 

N
U

N
C

A
 

1
 O

U
 2

 V
E

Z
E

S
 

M
E

N
S

A
L

M
E

N
T

E
 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

O
U

 Q
U

A
S

E
 

T
O

D
O

S
 O

S
 D

IA
S

 

a. derivados do tabaco 0 3 4 5 6 

b. bebidas alcoólicas 0 3 4 5 6 

c. maconha 0 3 4 5 6 

d. cocaína, crack 0 3 4 5 6 

e. anfetaminas ou êxtase 0 3 4 5 6 

f. inalantes 0 3 4 5 6 

g.hipnóticos/sedativos 0 3 4 5 6 

h. alucinógenos 0 3 4 5 6 

i. opioides 0 3 4 5 6 

j. outras, especificar 0 3 4 5 6 
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NOMES POPULARES OU COMERCIAIS DAS DROGAS 

 

a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 

  b. bebidas alcóolicas ( cerveja, vinho, champagne, licor, pinga uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin)  

 

 

c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, 

skank, etc) 

d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, pedra, caximbo, brilho) 

e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, bifetamina, moderine, MDMA) 

f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 

perfume, cheirinho da loló) 

g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 

h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, peiote, cacto) 

i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 

j. outras – especificar: 
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Mais do que uma vez por semana 

 

5. Durante os três últimos meses, 

com que frequência, por causa 
do seu uso de (primeira droga, 

depois a segunda droga, etc), 
você deixou de fazer coisas que 
eram normalmente esperadas de 
você? 

N
U

N
C

A
 

 

1
 O

U
 2

 V
E

Z
E

S
 

M
E

N
S

A
L

M
E

N
T

E
 

 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 O

U
 

Q
U

A
S

E
 T

O
D

O
S

 O
S

 D
IA

S
 

 FAÇA as questões 6 e 7 para todas as 

substâncias mencionadas na 

questão 1 

6. Há amigos, parentes  ou  outra    

pessoa    que   tenha 
demonstrado preocupação com 
seu uso de (primeira droga, 

depois a segunda droga, etc...) 
? 

N
Ã

O
, 

N
u
n

ca
 

S
IM

, 
n

o
s 

ú
lt

im
o

s 

3
 m

es
es

 

S
IM

, 
m

as
 n

ão
 n

o
s 

ú
lt

im
o

s 
3
 m

es
es

 

a. derivados do tabaco 0 5 6 7 8 

b. bebidas alcoólicas 0 5 6 7 8 

c. maconha 0 5 6 7 8 a. derivados do tabaco 0 6 3 

d. cocaína, crack 0 5 6 7 8 b. bebidas alcoólicas 0 6 3 

e. anfetaminas ou êxtase 0 5 6 7 8 c. maconha 0 6 3 

f. inalantes 0 5 6 7 8 d. cocaína, crack 0 6 3 

g.hipnóticos/sedativos 0 5 6 7 8 e. anfetaminas ou êxtase 0 6 3 

h. alucinógenos 0 5 6 7 8 f. inalantes 0 6 3 

i. opioides 0 5 6 7 8 g.hipnóticos/sedativos 0 6 3 

j. outras, especificar 0 5 6 7 8 h. alucinógenos 0 6 3 

 i. opioides 0 6 3 

j. outras, especificar 0 6 3 
 

  

 
8- Alguma vez você já usou drogas por injeção? 

(Apenas uso não médico) 

NÃO, 

nunca 

SIM, nos 

últimos 3 meses 

SIM, mas não nos 

últimos 3 meses 

 
Guia de Intervenção para Padrão de uso injetável 

 

Uma vez por semana ou menos Ou 

menos de três dias seguidos 
Intervenção Breve incluindo cartão de 

“riscos associados com o uso injetável” 

 

 

Ou mais do que três dias seguidos 

PONTUAÇÃO PARA CADA DROGA 

Intervenção mais aprofundada e 

tratamento intensivo* 

 Anote a pontuação para cada droga. SOME 

SOMENTE das Questões 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Nenhuma 

intervenção 

Receber 

Intervenção Breve 

Encaminhar para tratamento 

mais intensivo 
 

Tabaco  0-3 4-26 27 ou mais 

Álcool  0-10 11-26 27 ou mais 

Maconha  0-3 4-26 27 ou mais 

Cocaína  0-3 4-26 27 ou mais 

Anfetaminas  0-3 4-26 27 ou mais 

Inalantes  0-3 4-26 27 ou mais 

Hipnóticos/sedativos  0-3 4-26 27 ou mais 

Alucinógenos  0-3 4-26 27 ou mais 

Opióides  0-3 4-26 27 ou mais 
 

Nota Importante: Pacientes que tenham usado 

drogas injetáveis nos últimos 3 meses devem ser 

perguntados sobre seu padrão de uso injetável 

durante este período, para determinar seus níveis de 

risco e a melhor forma de intervenção. 

Cálculo do escore de envolvimento com uma substância específica. 

Para cada substância (de „a‟ a „j‟) some os escores obtidos nas questões 2 a 

7 (inclusive). Não inclua os resultados das questões 1 e 8 aqui. 

Por exemplo, um escore para maconha deverá ser calculado do seguinte modo: Q2c + Q3c + Q4c 

7.   Alguma vez você já tentou 
controlar, diminuir ou parar 

o uso de (primeira droga, 

depois a segunda droga, 
etc...) e não conseguiu? N

Ã
O

, 
N

u
n

ca
 

S
IM

, 
n

o
s 

ú
lt

im
o

s 

3
 m

es
es

 

S
IM

, 
m

as
 n

ão
 

n
o

s 
ú
lt

im
o

s 
3
 

m
es

es
 

a. derivados do tabaco 0 6 3 

b. bebidas alcoólicas 0 6 3 

c. maconha 0 6 3 

d. cocaína, crack 0 6 3 

e. anfetaminas ou êxtase 0 6 3 

f. inalantes 0 6 3 

g.hipnóticos/sedativos 0 6 3 

h. alucinógenos 0 6 3 

i. opioides 0 6 3 

j. outras, especificar 0 6 3 
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ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO 

ANTIRRETROVIRAL (CEAT-VIH, VERSÃO EM PORTUGUÊS [BRASIL]) 

 Nome: ________________________________________ 

Durante a última semana 

 

1. Deixou de tomar sua medicação alguma vez? 

2. Se alguma vez sentiu se melhor, deixou de tomar sua 

medicação? 

3. Se alguma vez depois de tomar sua medicação sentiu se 

pior, deixou de tomá-la? 

4. Se alguma vez se sentiu triste ou deprimido, deixou de 

tomar sua medicação? 

 

5. Lembra se que remédios está tomando nesse momento? ________________(escrever os nomes) 

 

6. Como é a relação que mantém com o seu médico? 

Ruim Um pouco 
ruim 

Regul
ar 

Pode 
melhorar 

Boa 

 

 

7. Quanto você se esforça para seguir com o tratamento? 

8. Quanta informação você tem sobre os medicamentos que toma para o 

HIV? 

9. Quanto benefício pode lhe trazer o uso destes medicamentos? 

10. Considera que sua saúde melhorou desde que começou a tomar os 

medicamentos para o HIV? 

11. Até que ponto sente se capaz de seguir com o tratamento? 

 

 

12. Normalmente está acostumado a tomar a medicação na hora certa? 

13. Quando os resultados dos exames são bons, seu médico costuma 

utilizá-los para lhe dar ânimo e motivação para seguir com o 

tratamento? 

 

14. Como sente se em geral com o tratamento desde que começou a tomar seus remédios? 

Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito 
satisfeito 

 

Sempre 
Mais da 

metade das 

vezes 

Aproximadamente a 

metade das vezes 

Alguma 

vez 

Nenhuma 

vez 

     

     

     

     

 

Nada Pouco Regular Bastante Muito 

     

     

     

     

     

 

Não, 

nunca 

Sim, 

algu

ma 

vez 

Sim, 

aproximada- 

mente a metade 

das vezes 

Sim, 

muitas 

vezes 

Sim, 

sempre 
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15. Como avalia a intensidade dos efeitos colaterais relacionados com o uso dos medicamentos para o HIV? 

Muito 
intensos 

Inten
sos 

Medianamente 
intensos 

Pouco 
intensos 

Nada 
intensos 

16. Quanto tempo acredita que perde ocupando se em tomar seus remédios? 

Muito 
tempo 

Bastante 
tempo 

Regu
lar 

Pouco 
tempo 

Nada de 
tempo 

17. Que avaliação tem de si mesmo com relação a tomada dos remédios para o HIV? 

Nada 
cumpridor 

Pouco 
cumpridor 

Regu
lar 

Bastante Muito 
cumpridor 

18. Quanta dificuldade tem para tomar a medicação? 

Muita 
dificuldade 

Bastante 
dificuldade 

Regu
lar 

Pouca 
dificuldade 

Nenhuma 
dificuldade 

 

19. Desde que está em tratamento alguma vez deixou de tomar sua medicação um dia completo, ou 

mais de um? [Se responder afirmativamente, quantos dias aproximadamente?]    

20. Utiliza alguma estratégia para lembrar se de tomar a medicação? 

Qual?     

 

 

 

 

 

 

 

SIM NÃO 

  

  

 


