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RESUMO 
 
 

A epidemia da AIDS é um problema de grande magnitude que progride em todas as 
regiões do planeta desde seu descobrimento. No Brasil, dados estatísticos revelam 
o aumento do número de pessoas infectadas pelo HIV, fazendo-se necessário um 
fortalecimento da rede de atenção à saúde para o enfrentamento dessa epidemia, 
destacando a atenção básica como locus privilegiado. Mediante a responsabilidade 
da atenção básica para o controle do HIV/AIDS e, reconhecendo a importância da 
atuação da equipe, percebeu-se a necessidade de investigar essa atuação. 
Contudo, após uma ampla busca nas bases de dados LILACS, SciELO, CAPES e 
BVS verificou-se a inexistência construídos e validados que se proponham a avaliar 
as ações de controle do HIV/AIDS desempenhadas pelos profissionais de saúde 
nesse nível de assistência. Dessa forma, objetivou-se validar um questionário para 
avaliação da atenção ofertada pelos profissionais de saúde para o controle do 
HIV/AIDS na atenção básica. Trata-se de um estudo metodológico com abordagem 
quantitativa, operacionalizada a partir da elaboração do questionário, validação de 
conteúdo e avaliação de suas propriedades psicométricas. O questionário foi 
elaborado a partir das experiências dos pesquisadores em consonância com 
publicações do Ministério da Saúde e produções científicas recentes.  Na validade 
de conteúdo, um comitê de especialistas avaliou os itens do questionário, as 
inferências foram processadas a partir do coeficiente Kappa e Porcentagem de 
Concordância e os comentários e sugestões confrontados com a literatura na área, 
revelaram que das 47 questões iniciais, 31 representavam o objeto de estudo. Após 
validade de conteúdo, o questionário foi aplicado a 397 profissionais da atenção 
básica dos municípios de Mossoró/Rio Grande do Norte e Limoeiro do Norte/Ceará 
para o desenvolvimento da validade de constructo e avaliação da fidedignidade. Os 
dados processados (SPSS versão 20.0) para o desenvolvimento de análise fatorial 
exploratória revelaram que o modelo teórico, contendo 31 questões, possuíam 
variáveis latentes com cargas fatoriais baixas. Após adequação, as 18 variáveis 
restantes, rotacionadas pelo método varimax, revelaram um modelo composto por 
seis fatores. A análise fatorial confirmatória (desenvolvida pelo software EQS versão 
6.1) confirmou os constructos revelados na exploratória. Por fim, o coeficiente Kappa 
das questões após o teste-reteste, apresentou valores substancial e excelente, 
revelando que o questionário apresenta reprodutibilidade; e o alfa de Cronbach de 
0,75 revelou boa consistência interna. Considera-se assim que o questionário 
apresenta-se validado, se propondo a mensurar com precisão e fidedignidade o 
controle do HIV/AIDS na atenção básica do Brasil. 
Palavras-chave: controle do HIV/AIDS; atenção básica; validação de instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The AIDS epidemic is a great problem that, since its discovery, is progressing in all 
regions over the world. In Brazil, statistical data has revealed an increase in the 
number of people infected with HIV, and how ecessary is to reinforce the entire 
health care network to confront this epidemic, emphasizing the primary care as a 
privileged locus of action. Because the responsibility of this assistance level in the 
control of HIV / AIDS, it is necessary a continuous assessment concerning the 
performance of its professional team. However, an extensive search in important 
databases (LILACS, SciELO, CAPES and VHL) revealed the absence of constructed 
and validated instruments able to assess the control measures of HIV / AIDS carried 
out by the health care workers from the primary care. Thus, this study aimed to 
develop validated questionnaire in order to assess the care offered by these 
professionals. A quantitative approach was followed, and it involved the preparation 
of questionnaire, content validation and evaluation of its psychometric properties. 
The questionnaire was developed from the experiences of researchers in agreement 
with publications made by the Brazilian Health Ministry and recent scientific 
productions. To the content validity, the questionnaire items were evaluated by an 
experts committee committee, as well the Kappa index and percentual concordance 
were used in the statistical analyses. The results pointed that 31 of the 47 initial 
questions represented the object of study. Then, the modified questionnaire was 
applied to 397 primary care professionals in the municipalities of Mossoró/Rio 
Grande do Norte and Limoeiro do Norte/Ceará, in order to construct validity and 
reliability assessment. After an exploratory factor analysis (SPSS version 20.0), the 
data revealed that the theoretical model with 31 question contained latent variables 
with low factor loadings. A subsequent adjustment was performed, and the remaining 
18 variables were rotated through the varimax method, showing a six factors model. 
The confirmatory factor analysis (EQS software version 6.1) confirmed the constructs 
displayed during the exploratory analysis. After a test-retest approach, the Kappa 
coefficient of the questions showed substantial and excellent values, indicating the 
reproducibility of the questionnaire; also the Cronbach's alpha of 0.75 showed a good 
internal consistency. Therefore, the questionnaire has been successfully validated, 
being proposed as an instrument to measure with precision and reliability the control 
of HIV / AIDS in primary care in Brazil. 
Keywords: control of HIV / AIDS; primary care; instrument validation. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

A epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS – sigla 

originada do inglês: Acquired Immune Deficiency Syndorme) é um problema de 

grande magnitude que progride em todas as regiões do planeta desde sua 

identificação no início da década de 80. Em princípio, estava relacionada aos grupos 

de riscos como, profissionais do sexo, homossexuais, usuários de drogas e 

penitenciários, mas, com a disseminação indiscriminada do vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV – sigla originária do inglês: Human 

Immunodeficiency vírus), ocorreu uma mudança nos grupos afetados, havendo uma 

heterossexualização, feminização, juvenilização, pauperização e interiorização 

(KUPER; OLIVEIRA, 2012). 

Dados apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU) revelam 

que, atualmente, existem cerca 34,2 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no 

mundo, destas, 30,7 milhões são adultos, sendo 6,7 milhões, mulheres, e 3,4 

milhões, menores de 15 anos e, somente no ano de 2011, ocorreram 2,5 milhões de 

novas infecções, sendo 2,2 milhões em adultos e 330 mil em menores de 15 anos 

(LABOISSIÈRE, 2012). 

No Brasil, a resposta ao controle da AIDS é coordenada pelo Departamento 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), AIDS e Hepatites Virais, ligado à 

Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (MS). O objetivo desse 

departamento tem sido trabalhar para reduzir a transmissão do HIV/AIDS e de 

outras DST’s e promover a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS 

(VILAR et al, 2011). 

Contudo, apesar das ações de enfrentamento à epidemia do HIV/AIDS ter 

apresentado grande impacto na redução do número de pessoas infectadas, dados 

estatísticos revelam a existência de um número considerável, pois cerca de 490 a 

530 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, dessas, 135 mil não sabem que possuem 

o vírus (LABOISSIÈRE, 2012). 

Compreende-se a necessidade de fortalecimento da rede de atenção à 

saúde, expressa nos seus níveis de atenção. Ela exerce papel importante para o 
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controle ao HIV/AIDS, contudo, tem-se a atenção básica como locus privilegiado 

para efetivá-las, pois, além de se conformar como uma das portas de entradas do 

sistema único de saúde (SUS), ela configura-se como ordenadora da rede de 

atenção à saúde (BRASIL, 2013). 

A assistência ofertada nesse nível de atenção, levando em consideração os 

princípios doutrinários e diretrizes organizativas do SUS (universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e a participação popular), 

deve incluir em suas atividades diárias uma atenção voltada para o controle do 

HIV/AIDS (BRASIL, 20012). 

A atuação para o controle do HIV/AIDS na atenção básica, responsabilidade 

de toda equipe de saúde, é intrínseca ao permear da assistência, e deve estar 

ancorada em uma atenção à saúde pautada pelos preceitos de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e tratamento/reabilitação de agravos de saúde (BRASIL, 

2006). 

Assim, mediante a responsabilidade da rede básica de saúde por meio da 

atenção ofertada pela equipe para o controle do HIV/AIDS, torna-se importante 

investigar como está sendo operacionalizada a atenção à saúde ao nível da rede 

básica para exercer o controle da epidemia do HIV/AIDS. Contudo, percebe-se que, 

a partir de uma revisão de literatura nacional e internacional em periódicos 

indexados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), portal de 

periódicos on line da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior 

(CAPES) e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) a inexistência de instrumentos que se 

proponham a avaliar as ações de controle do HIV/AIDS desempenhadas pelos 

profissionais de saúde ao nível da atenção básica. 

Desta feita, questiona-se: é possível desenvolver um instrumento valido e 

fidedigno voltado para avaliar de forma completa e prática o controle do HIV/AIDS na 

atenção básica do Brasil?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Validar um questionário para avaliação da atenção ofertada pelos profissionais 

de saúde para o controle do HIV/AIDS na atenção básica do Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar um questionário para avaliação da atenção ofertada pelos 

profissionais de saúde para controle do HIV/AIDS no Brasil; 

 Desenvolver uma validação de conteúdo do questionário junto a especialistas 

na área; 

 Realizar uma validação de constructo do questionário por meio de uma 

análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória; 

 Analisar a confiabilidade do questionário por meio do alfa de Cronbach; 

 Verificar a reprodutibilidade do questionário intra-obervadores.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Para a operacionalização de uma atenção à saúde ao nível da rede básica a 

fim de propulsionar o controle do HIV/AIDS faz-se necessária uma atuação efetiva 

da equipe de saúde na tríade: promoção, prevenção e tratamento/reabilitação.  

Contudo, a ausência de instrumentos para avaliar a atenção ofertada pelos 

profissionais de saúde nesta rede, dificulta a construção de um diagnóstico 

situacional completo e profundo acerca da assistência prestada, centrando-se, 

atualmente, como norte para desempenhar as ações ofertadas para o controle 

dessa epidemia, os indicadores de saúde que permitem a construção de um 

diagnóstico geral. 

De tal modo, a presente pesquisa é de suma relevância para o meio 

acadêmico e científico, bem como, para a gestão em saúde, para os profissionais da 

rede de atenção básica e para os usuários do SUS.  Ressalta-se que o questionário 
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se apresentará de forma prática e explicativa, podendo ser manipulado por outros 

pesquisadores e aplicado em qualquer unidade básica de saúde (UBS) do Brasil. 

Com a disposição de um questionário construído e validado voltado para 

avaliar a atenção ofertada pelos profissionais de saúde na atenção básica de saúde 

para efetivação do controle do HIV/AIDS será possível desenvolver um diagnóstico 

situacional mais fidedigno desta atenção e verificar em quais pontos da assistência à 

saúde existem lacunas, ações a serem desempenhadas, que precisam ser revistas. 

O diagnóstico situacional, resultado dos dados obtidos após a aplicação do 

questionário, ofertará respostas que propulsionará o (re)pensar da atenção que está 

sendo desenvolvida por parte dos profissionais e a atuação dos gestores para 

operacionalização das políticas de saúde, tomando como base a descentralização e 

a integralidade da atenção à saúde para  o controle dessa epidemia. Assim, 

subsidiará a (re)construção de novas práticas de saúde e de uma política que 

vislumbre as especificidades locais. 

Ao final de uma nova organização da atenção, os usuários do SUS serão 

beneficiados, pois se os resultados da aplicação do instrumento fomentar um 

(re)pensar nas práticas e uma (re)organização da assistência, pressupõe-se um 

controle da epidemia e uma maior resolutividades aos usuários que foram 

acometidos pelo HIV/AIDS. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AIDS: UM PANORAMA DA EPIDEMIA 

  

Atualmente, vem crescendo de forma significativa as doenças caracterizadas 

como crônico-degenerativas, especialmente as decorrentes do estilo de vida da 

sociedade moderna. Dentro desse contexto, de acumulação de doenças, faz-se 

necessário compreender a dinâmica dos diversos agravos de saúde, sobretudo, os 

agravos/doenças que permeiam a sociedade brasileira e que sofreram modificações 

epidemiológicas desde o seu descobrimento, com destaque para o HIV/AIDS. 

 A AIDS é um conjunto (síndrome) de sinais e sintomas ou doenças 

provocadas pelo vírus HIV, correspondendo ao estágio mais avançado dessa 

infecção. Outrossim,  salienta-se que o vírus HIV apresenta genoma constituído 

apenas por ácido ribonucleico (RNA – sigla em inglês de Ribonucleic Acid) e sua 

ação incide no receptor de membrana CD4 presente em muitos linfócitos, células 

essenciais do sistema imunológico do organismo humano, ocasionando uma 

deficiência drástica, deixando-os susceptíveis a diversos tipos de coinfecções 

(SOUZA et al., 2012; PEREIRA, 2010). 

 Souza et al. (2012) apresentam outros fatores importantes acerca desse 

vírus: o alto poder mutagênico e a ocorrência de recombinações. O vírus muda 

constantemente as proteínas que recobrem sua superfície para escapar da detecção 

do sistema imunológico do portador e possui a capacidade de recombinação 

genética entre dois ou mais genomas virais diferentes, presentes no indivíduo, 

tornando um desafio para o controle da doença e a constituição de vacina. 

Por volta de três décadas atrás, o HIV/AIDS era desconhecido pela clínica 

médica. Foi no início da década de 80 que identificaram os primeiros casos da 

doença, registrada pela primeira vez na Califórnia em 1981, quando inúmeras 

pessoas foram acometidas por um conjunto de patologias incomuns, mas que 

apresentaram uma notória deficiência no sistema imunológico. Essas patologias 

foram identificadas em grupos de indivíduos que possuíam em comum, serem 

homossexuais e/ou utilizarem drogas injetáveis. Contudo, o primeiro caso clínico 

registrado no Brasil ocorreu em São Paulo no ano de 1983 em um paciente portador 

de sarcoma de Kaposi (POLEJACK; SEIDL, 2012; SOUZA et al., 2012). 
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Posteriormente, houve o aumento da notificação da doença em pessoas 

hemofílicas, submetidas à transfusão sanguínea o que conduziu a descrição das 

possíveis vias de transmissão do vírus HIV, tais como foram descritas: relação 

sexual, transfusão sanguínea ou hemoderivados e via transplacentária (PEREIRA, 

2001).  

 Em princípio, a população mais afetada pela epidemia do HIV/AIDS era 

caracterizada pelos profissionais do sexo, homossexuais, usuários de drogas e 

penitenciários. Deste modo, a infecção pelo HIV/AIDS ficou atrelada a essa 

população, condicionando-as como grupos de riscos. Assim, por a infecção do 

HIV/AIDS estar ligada a esses grupos socialmente marginalizados, vítimas de 

preconceito e discriminação, a doença ganhou um forte cunho estigmatizante 

(CALAIS; JESUS, 2011). 

 Estatísticas ao longo dos anos que sucederam a descoberta do HIV 

conduziram a uma percepção de que a AIDS não acomete apenas indivíduos 

incluídos nos determinados grupos de risco tradicionais, mas que todas as pessoas 

que adotam comportamentos tais como, práticas sexuais sem uso de preservativo 

(condón), compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e/ou hemoderivados 

não analisados, etc., estão susceptíveis à infecção pelo vírus. Desta forma, a noção 

de grupos de risco entrou em desuso (SOUZA, MIRANDA, FRANCO, 2010). 

 Na última década, houve mudança no perfil epidemiológico das pessoas com 

HIV/AIDS, pois o número de mulheres e pessoas de baixa renda acometidas pelo 

HIV/AIDS cresceu, bem como a notificação de indivíduos com AIDS residentes em 

cidades localizadas no interior dos estados brasileiros (queda na taxa de incidência 

nas metrópoles e aumento nas cidades com população de menos de 50 mil 

habitantes) (SOUZA et al., 2012). 

O aumento considerável de casos de AIDS no sexo feminino, característica 

não apenas do Brasil, passou a ser conhecido como “feminização” da epidemia. 

Estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids) 

apontam que 50% das pessoas infectadas no mundo são mulheres. Nesse contexto, 

a América Latina concentra aproximadamente 550 mil mulheres vivendo com 

HIV/AIDS (KUPEK; OLIVEIRA, 2012; BRASIL, 2013). 

Percebem-se mudanças no perfil epidemiológico ao longo dos anos seguintes 

à descoberta da AIDS e, observando-se o seu panorama, a epidemia da AIDS se 
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inicia ocasionando grande impacto na saúde pública, levando em consideração a 

falta de preparo para lidar com a doença. Contudo, passados cerca de trinta anos de 

convivência, o HIV/AIDS ainda é considerado um problema de saúde pública, tendo 

em vista suas consequências sobre o processo de governabilidade e 

sustentabilidade das nações e sociedades (CALAIS; JESUS, 2011). 

 A prevalência da infecção pelo HIV e as taxas de incidência variam nas 

regiões do planeta, mas ressalta-se que os países em desenvolvimento são os que 

apresentam o maior número de casos. Tem-se na África Subsaariana o maior 

número de notificações do planeta (POLEJACK; SEIDL, 2010). 

 Estatísticas da Unaids (2012) revelam que existem cerca de 34,0 milhões 

(31.4 a 35.9 milhões) de pessoas vivendo com a AIDS no mundo, e que cerca de 

0,8% dos indivíduos incluídos na faixa etária entre 15 e 49 anos são acometidos 

pela doença. Registros mostram que na América Latina existem, aproximadamente, 

1,4 milhões de pessoas com AIDS. 

 No Brasil, a epidemia da AIDS pode ser considerada uma pandemia 

multifaceta, não possuindo um perfil epidemiológico único.  Atualmente, ela se 

mantém estabilizada e dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde revelam que 

nos últimos cinco anos foram identificados 157.815 casos de AIDS, mas que 

variações entre os anos foram mínimas.  Destaca-se o Nordeste como a terceira 

região do país com maior número de casos, apresentando 30.394 entre os anos de 

2009 e 2013 (BRASIL, 2014). 

Apesar do empenho das políticas de enfrentamento ao HIV/AIDS, ele 

continua sendo motivo de alerta para as diversas nações do planeta, pois o número 

de pessoas infectadas pelo HIV/AIDS no mundo continua crescendo e, acrescenta a 

ausência de formas terapêuticas voltadas para a cura, associado aos gastos 

onerosos com medicamentos para o tratamento antirretroviral (TARV) de pessoas 

infectadas pelo vírus (HIPPOLITO et al., 2013).  

Vislumbrando os avanços, mas centrando na ausência de cura e mudanças 

significativas no perfil epidemiológico, compreende-se que o enfrentamento do 

HIV/AIDS é um desafio tanto para as ciências da saúde como para as ciências do 

comportamento, pois se direciona para a visibilidade de questões relacionadas não 

apenas à epidemiologia, como também, à sexualidade humana (POLEJACK; SEIDL; 

2012; SOUTO; KÜCHEMANN, 2011). 
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 Assim, para proporcionar mudanças significativas no controle da epidemia no 

Brasil, faz-se necessário (re)discutir as políticas que tem sido erigidas e 

operacionalizadas na rede de atenção à saúde do SUS, principalmente, levando em 

consideração as mudanças do perfil da doença nos últimos anos. 

 

2.2 POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL E AIDS 

 

O Brasil apresenta uma das políticas de enfrentamento a AIDS mais 

modernas do mundo, com reconhecimento internacional. Contudo, as lutas que 

impulsionaram a construção dessa política, emergiram em um momento ímpar na 

construção histórica da sociedade brasileira, pois o país passava por um processo 

de redemocratização com a queda do Estado burocrático-autoritário imposto pela 

ditadura militar (SOUZA et al., 2012). 

Nesse âmbito, a sociedade civil se organizava na luta de direitos 

democráticos, uma dessas conquistas foi à edificação de uma nova política de 

construção à saúde, o SUS. Com a edificação desse novo sistema, estabeleceu-se 

um novo paradigma para saúde/doença, que se distanciava do caráter meramente 

assistencialista e previdenciário para ser assumida como direito de cidadania e 

dever do Estado em sua provisão. Proposta de uma assistência que versava não 

apenas pela cura e reabilitação, sobretudo, pela inclusão da promoção à saúde e 

prevenção dos agravos/doenças.  

Em meio a esse contexto favorável de mobilização da sociedade surge o 

movimento homossexual no Brasil. Esse movimento foi caracterizado como 

importante ator na luta contra AIDS, pois passou a exigir do governo, respostas 

voltadas para o enfrentamento dessa epidemia que acabava de adentrar no cenário 

brasileiro (PEREIRA; NICHIATA, 2011). 

No ano de 1983, grupos militantes na luta pelos direitos dos gays, na cidade 

de São Paulo, organizaram a primeira manifestação para epidemia. Contataram a 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, solicitando respostas para o 

enfrentamento desse agravo que vinha assolando a comunidade gay (MENDONÇA; 

ALVES; CAMPOS, 2010). 

Ao longo dos anos 80 e 90 foram se inserindo novos atores nessa luta, com 

destaque para as organizações não governamentais (ONGs). Elas passaram a 
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assumir uma posição central nas ações coletivas na luta contra a AIDS, elaborando 

projetos, propostas de soluções, planos e estratégias, contando com o apoio 

financeiro do Estado de São Paulo para desenvolvê-las (PEREIRA; NICHIATA, 

2011). 

 Na medida em que a epidemia foi atingindo outros grupos sociais, novas 

estratégias foram sendo lançadas. Assim, em um momento que pouco se conhecia 

sobre a doença, o Estado de São Paulo foi pioneiro na construção de medidas para 

esse enfrentamento, criando o Programa Estadual de DST/AIDS de São Paulo, com 

foco na: vigilância epidemiológica; esclarecimento à população; garantia de 

atendimento aos casos verificados; orientação aos profissionais (SOUZA et al., 

2012). 

Impulsionado pelas lutas sociais, no Estado do Rio de Janeiro, ocorria outro 

tipo de mobilização. Profissionais da fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Escola 

Nacional de Saúde Pública e do Departamento de Medicina Social da Universidade 

do Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) tiveram uma visão mais ampla de saúde. Com 

políticas de alcance Nacional e, aliados a personalidades públicas, lutaram por uma 

política de enfrentamento a essa epidemia (MENDONÇA; ALVES; CAMPOS, 2010). 

A partir dessa nova perspectiva foram se edificando as políticas para o 

enfrentamento da AIDS em nível nacional. No ano de 1985 foi criado o Programa 

Nacional (PN) de DST-AIDS com centralização na esfera federal, ancorada em 

bases importantes como: a universalidade (com destaque para aceso a 

medicamentos e insumos de prevenção); a equidade (com ações focadas para 

grupos vulneráveis e estigmatizados) e integralidade (agregando prevenção, 

assistência e tratamento) (MENDONÇA; ALVES; CAMPOS, 2010).  

Destaca-se o estabelecimento de importantes leis federais tais como: a Lei 

7.649 de 1988, que obrigava o cadastramento dos doadores de sangue e a 

realização de exames laboratoriais, com a finalidade de diminuir a propagação de 

doença por meio de sangue e hemoderivados contaminados; a Lei 7.670 de 1988, 

que estende às pessoas que convivem com HIV, benefícios referentes à licença 

para tratamento de saúde e aposentadoria (PERUCCHI et al., 2011). 

Percebem-se os avanços nas lutas e conquistas para o enfrentamento da 

epidemia, em especial com a criação do PN. No ano de 1988, o Governo Federal 

anunciou a redução de 30% dos recursos destinados aos Programas de AIDS, 
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trazendo prejuízo para o desenvolvimento das ações de controle. Os recursos 

financeiros foram insuficientes para atender os gastos necessários com 

medicamentos e testagem do sangue (PEREIRA; NICHIATA, 2011). 

Assim, impulsionados por essa situação, a população se mobilizou, 

principalmente por meio das ONGs, contra a forma autoritária que algumas ações 

eram operacionalizadas, merecendo destaque o primeiro projeto importante da PN 

DST/AIDS, em 1989, o Projeto Previna. Esse projeto, destinado especialmente ao 

intitulado “grupos de risco”, foi desenvolvido instituindo atividades de caráter 

nacional, minimizando as especificidades culturais, sociais e até mesmo 

epidemiológicas de cada região (PEREIRA; NICHIATA, 2011). 

Destarte, em 1992, ocorreu a reorganização do PN de DST/AIDS do 

Ministério da Saúde. Nos anos que sucederam foram construídas novas estratégias: 

serviços de atendimento especializado (SAEs), com custos econômicos menores 

que os hospitais convencionais; a oferta gratuita TARV; disponibilização de medidas 

profiláticas para a prevenção da transmissão vertical, por meio da portaria n° 2104, 

de 2002, ampliando as ações para todas as gestantes; oferta gratuita de 

preservativos masculinos e, posteriormente, preservativos femininos, que passaram 

a ser ofertados pela rede SUS; suporte diagnóstico, como os Centros de Testagem e 

Aconselhamento (PERUCCHI et al., 2011). 

 Apesar da política de HIV/AIDS ter surgido enquanto uma subpolítica dentro 

do SUS, inicialmente em nível local, acabou transpondo as barreiras estaduais e se 

conformando em uma política nacional. A resposta nacional a essa epidemia, 

coordenada pelo Departamento de DST, Aids e hepatites virais, ligado à Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde tem por objetivo reduzir a 

transmissão do HIV/AIDS, bem como, as outras infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs)  e promover a qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS (MENDONÇA; ALVES; CAMPOS, 2010). 

 Embora, a resposta ao enfrentamento desse agravo tenha adquirido 

proporção nacional, as ações de controle necessitam ser operacionalizadas a nível 

local, ou seja, as estratégias lançadas pelo Departamento de DST, Aids e hepatites 

virais precisam ser avaliadas e analisadas pelos responsáveis nos níveis estadual e 

municipal. As estratégias necessitam ter caráter descentralizado para permitir a 

construção de ações específicas e resolutivas. A rede de atenção à saúde exerce 
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papel importante para o desempenho dessas ações de enfrentamento e controle ao 

HIV/AIDS, com destaque para a atenção básica. A assistência ofertada nos serviços 

de atenção básica deve incluir em suas atividades diárias, ações para o 

enfrentamento do HIV/AIDS (PERUCCI et al., 2011). 

 

2.3 CONTROLE DO HIV/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

A atenção básica orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social. Considerando o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção da saúde, a 

prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer a possibilidade dos indivíduos de viver de modo saudável 

(BRASIL, 2013). 

 A organização da atenção básica e, consequentemente, a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), possui características essenciais que permeiam o processo 

de trabalho das equipes que a compõem: a definição de um território sob a 

responsabilidade das equipes de saúde; programação e implantação de uma 

atenção pautada nas necessidades da população; desenvolvimento de ações que 

priorizem os grupos de risco e os riscos clínico-comportamentais na perspectiva da 

prevenção; realização de acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, 

avaliação das necessidades de saúde e análise de vulnerabilidades; dentre outras 

acepções importantes para a construção de uma assistência que preze pelos 

preceitos propostos pelo SUS (BRASIL, 2006). 

 Levando em consideração a organização do trabalho da equipe de saúde que 

compõe a atenção básica, com foco na prevenção/promoção/reabilitação de agravos 

de saúde, e o fato de se compor em um serviço de saúde que estar próximo a 

população, ela se configura como um espaço privilegiado para a operacionalização 

de uma atenção voltada para os diversos agravos de saúde, dentre eles, HIV/AIDS. 

 Os serviços de atenção básica devem estar estruturados para possibilitar o 

acolhimento, diagnóstico precoce, assistência e, quando necessário, o 

encaminhamento de pessoas portadoras de IST. Desta forma, são amplas as 
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oportunidades de ações referentes ao manejo/controle das IST, como: atividades 

educativas para a promoção à saúde e prevenção; aconselhamento para testes 

diagnósticos e adesão à terapia instituída; diagnóstico precoce de IST; tratamento 

adequado ou encaminhamento para outros níveis de atenção, quando não compete 

a esse nível, realizando um acompanhamento conjunto; prevenção da sífilis 

congênita e da prevenção da transmissão vertical do HIV; manejo adequado dos 

indivíduos em uso inadequado de drogas (BRASIL, 2006). 

 Ao que tange as ações de diagnóstico, nota-se o aumento da oferta para 

diagnóstico do HIV/AIDS na rede SUS, em especial, a partir da inserção dos testes 

rápidos, espera-se que a disposição do teste rápido nas redes básicas de saúde, 

aliado a disponibilidade dos testes sorológicos, contribua para o diagnóstico precoce 

do HIV/AIDS. Apesar do investimento do MS para a expansão do diagnóstico, o 

teste rápido para HIV/AIDS ainda não está disponível em todos os serviços de saúde 

do país (BRASIL, 2013). 

O teste diagnóstico para HIV/AIDS se configura como uma ação para 

prevenção, pois quanto antes se diagnostica uma pessoa mais cedo se inicia o 

tratamento e controle da infecção. Ademais, uma atenção pautada na prevenção 

também é operacionalizada por meio da oferta de preservativos nesses serviços de 

saúde, mas juntamente com a oferta deve vir à orientação para o uso (BRASIL, 

2006). 

 Vale salientar que, a oferta para testagem anti-HIV deve vir acompanhada de 

um aconselhamento por parte dos profissionais de saúde. O aconselhamento propõe 

uma prática que perpassa a atenção integral e a promoção da saúde, mediante 

intervenções pautadas na singularidade da visão de mundo dos sujeitos e nas 

experiências sociais compartilhadas (SOUZA; FREITAS, 2012). 

 Tem-se na atenção pré-natal uma oportunidade para o controle dessa 

epidemia, pois com a oferta dos testes para diagnóstico de HIV/AIDS no 1° e 3° 

trimestre de gestação das mulheres acompanhadas na atenção básica é possível 

realizar um diagnóstico precoce e desenvolver estratégias que diminuam o risco de 

transmissão vertical, bem como, o acesso dessas gestantes e seus parceiros às 

práticas assistências disponíveis (SOUZA; FREITAS, 2012). 

 A vigilância epidemiológica é importante para o enfrentamento, a partir das 

notificações desenvolvidas pelos profissionais de saúde, tem-se o controle dos 
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números de casos, bem como, do perfil da epidemia da AIDS. Atualmente, orienta-

se a notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), tanto 

dos casos de AIDS, como os casos confirmados de infecção por HIV (BRASIL, 

2013). 

 O MS aponta as seguintes atribuições comuns a todos os membros da equipe 

de saúde da atenção básica: contribuir para a superação do preconceito e 

discriminação que envolve questões relacionadas à sexualidade; promover a 

inserção social das pessoas que vivem com HIV/AIDS; aumentar a conscientização 

da população para a prevenção, promoção, diagnóstico e assistência as ISTs; 

garantir acesso aos grupos mais vulneráveis a ISTs; atuar integralmente junto aos 

profissionais de serviços especializados no tratamento de ISTs; identificar e 

desenvolver ações em parceria com os serviços existentes na comunidade. 

 Assim, a responsabilidade para o controle dessa epidemia ao nível da 

atenção básica é de toda equipe, e as atribuições apoiadas nas diretrizes 

anteriormente descritas são essências para esse controle. De tal modo, é relevante 

conhecer como se operacionaliza essa atenção, fazendo-se uso de instrumentos 

eficazes para desenvolver um diagnóstico fiel da atuação da equipe.  

 

2.4 CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO 

  

A cada ano é crescente o número de pesquisas desenvolvidas na área da 

saúde, mas, para que essas pesquisas apresentem resultados fiéis, é necessário 

que a metodologia utilizada para desenvolvê-las seja criteriosa. Os pesquisadores 

precisam, ao planejar o percurso metodológico, se valer de procedimentos que 

garantam indicadores precisos, fazendo uso de instrumentos confiáveis e que 

estejam em consonância com o desenho da pesquisa (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011). 

A falta de critérios e instrumentos adequados pode resultar em interpretações 

errôneas do objeto de estudo. Para minimizar erros, faz-se necessário uso de 

técnicas e, sobretudo, instrumentos adequados ao pesquisar. Contudo, 

determinados objetos que se desejam mensurar não possuem instrumentos 

propostos, exigindo do pesquisador sua construção para avaliar e verificar os 

fenômenos envolvidos (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 
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Gil (1999) aponta a existência de diversas técnicas de coleta de dados, 

fazendo uso de instrumentos adequados para cada técnica elencada, destaca-se: 

formulário, questionário, escala social e teste. Deter-se-á no delineamento 

necessário para a construção de questionário, visto ser o tipo de instrumento 

utilizado nessa pesquisa. 

Ao escolher um questionário como ferramenta de coleta de dados, é 

importante observar as vantagens e desvantagens que apresenta e analisar se as 

vantagens sobrepõem-se às desvantagens mediante ao objeto de pesquisa. Marconi 

e Lakartos (2003) apresentam como vantagens ao se utilizar um questionário: 

garantia do anonimato dos entrevistados, possibilitando uma maior liberdade e 

segurança nas respostas; obtenção de respostas mais rápidas e mais precisas; 

possibilidade de maior uniformidade na avaliação, em virtude da impessoalidade do 

instrumento; obtenção de respostas que poderiam ser inacessíveis com a utilização 

de outros tipos de instrumentos. As desvantagens são: dificuldade de compreensão 

podendo levar a uma uniformidade aparente; a influência de uma questão sobre as 

outras, no momento de responder; proporcionam resultados críticos com relação à 

objetividade, pois os itens que o compõem podem apresentar significado diferente 

para cada sujeito.  

O questionário é composto por um conjunto de questões construídas para 

fomentar dados necessários para se atingir os objetivos de um estudo, sendo muito 

importante na pesquisa científica. É fácil elaborar um questionário, difícil é 

desenvolver um bom questionário, por isso, construí-lo é uma tarefa árdua, que 

demanda tempo, esforço, ou seja, diligencia cuidados que, sem eles, os resultados 

provenientes da aplicação do questionário podem ser comprometidos (MARTINS, 

2006). 

A elaboração de um questionário é composta por diversas etapas, cuja ordem 

não é rígida, pois mediante a necessidade de ajustes, pode-se retornar a etapas 

prévias para desenvolvê-los, antes de dar prosseguimento ao processo. Essas 

etapas, de acordo com o especificado por Icaza (2007), são apresentadas no quadro 

a seguir. 
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Quadro 1: Descrição das etapas que compõem a construção de questionário 

ETAPAS OBJETIVO 
DEFINIÇÕES E AÇÕES A 

SEREM DEFINIDAS E 
OPERACIONALIZADAS 

Conceitualização 
 

Refletir, planificar e projetar o 
questionário 

- O que se quer medir: 
conteúdo; 
- Onde se quer medir: 
contexto 
- A quem pretende medir: 
população; 
- Como será medido: 
administração; 
- Que tipo de medição 
almeja: genérica ou 
específica; 
- Função: qual a capacidade 
de discriminar, descrever e 
predizer o objeto de estudo; 
- Como deve ser o 
instrumento: determinar que 
domínios, qual tamanho, 
qual comportamento 
psicométrico esperado. 

 
Elaboração 

Momento de criação dos itens 
por instrumento e por domínio 

- Definição de perguntas: 
pesquisa prévia sobre o 
assunto; elaboração das 
perguntas; 
- Validação de Conteúdo; 
- Formatação das perguntas: 
redação; sistema de 
respostas e codificação das 
mesmas; 
- Padronização das 
condições de aplicação ao 
público-alvo; 
- Caracterização dos 
domínios: qual a melhor 
ordem dos itens e dos 
domínios; testagem em 
grupo piloto pequeno e 
análise psicométrica; 
- Modelagem: ajustar número 
de itens conforme a 
consistência interna no grupo 
piloto inicial. 

Objetivação 

É o momento de testar o 
comportamento psicométrico 

numa amostra com 
representação estatística 

- Avaliação da validade e 
confiabilidade. 

Tipificação 
Dar significado às diferentes 

pontuações e, se o instrumento 
permitir, estabelecer valores de 

referência populacionais 

 

_______ 

 

Adaptação Cultural 
Adequar o instrumento à outra 

língua e cultura, considerando os 
elementos conceituais originais 

_______ 

FONTE: ICAZA, 2007. 
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Destaca-se, na etapa de elaboração dos itens, que critérios importantes não 

podem ser negligenciados, devendo ser observados a fim de minimizar os vieses 

(PASQUALI, 1999): 

 Critério comportamental: o item deve expressar um comportamento, 

não uma abstração; 

 Critério de simplicidade: o item deve expressar uma única ideia; 

 Critério de relevância: o item deve referir-se ao atributo que o define; 

 Critério de precisão: o item deve possuir uma posição definida no 

atributo a que pertence e ser distinto dos demais itens; 

 Critério de clareza: o item deve ser facilmente compreendido por todos 

os indivíduos da população-alvo, não havendo dualidade nas 

interpretações;  

 Critério de variedade: os mesmos termos em todos os itens devem ser 

evitados, pois provoca monotonia, cansaço e aborrecimento; 

 Critério de modalidade: formular frases que expressem situação 

circunstancial, condicional, não expressões extremadas; 

 Critério de tipicidade: o item deve ser construído mediante as 

expressões referentes ao atributo. 

A observação desses critérios facilitam a construção de questões mais 

compreensíveis e que não apresentem dualidade de interpretação, bem como, 

questões que mensurem acerca do objeto de estudo. Releva-se, também, que o 

conjunto dos itens deve possuir: 

 Amplitude: cobrir toda extensão de magnitude do contínuo desse 

atributo; 

 Equilíbrio: a maior parte dos itens que compõem o questionário deve 

ser de dificuldade mediana e fácil e, menor número de itens de questões 

com maior nível de dificuldade. 

O pesquisador, ao construir um questionário, deve ter ciência que os 

fenômenos ao qual está interessado em conhecer devem ser traduzidos em conceito 

a ser medido, observado e registrado de forma fidedigna, por essa razão, a 
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elaboração de questionários não se refere apenas à elaboração dos itens, mas a um 

processo de avaliação das propriedades psicométricas do instrumento. 

 

2.5  PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UM QUESTIONÁRIO 

 

Verificar as propriedades psicométricas de um instrumento compreende 

analisar duas características essenciais: validade e confiabilidade. Por esse motivo, 

a construção demanda do pesquisador, esforço, conhecimento, tempo e 

pensamento criativo (RAYMUNDO, 2009). 

Validar um instrumento refere-se a um procedimento metodológico, pelo qual 

é avaliada a qualidade de medir com precisão o que se pretende, obtendo uma 

amostra de itens relevantes capazes de mensurar o fenômeno estudado, 

configurando-se na característica mais importante que um instrumento deve possuir 

(ALMEIDA; SPÍNOLA; LANCAMAN, 2009). 

Existem diversos tipos de validação, as mais conhecidas são: a validade de 

conteúdo, validade de constructo, validade de critério e validade de estudo (LIMA; 

GALLANI; FREITAS, 2012). Como o objeto de estudo desta pesquisa relaciona-se 

às validades de conteúdo e constructo deter-nos-emos na fundamentação teórica 

desses dois tipos. 

A validação de conteúdo se refere a um domínio de um dado constructo ou 

universo que fornece estrutura e a base para formulação de questões que se 

apresentam adequadamente ao conteúdo, ou seja, na representatividade e 

dimensão de cada item sobre o determinado fenômeno (HINO et al., 2009).  

Conforma-se em um método coletivo de construção de um instrumento, 

desenvolvido em fases articuladas, ciclos ou rodadas, não havendo critérios para o 

número de rodadas que devem compor uma pesquisa, assim, para considerar por 

finalizados os ciclos junto ao público-alvo, adota-se um consenso pautado em 

critérios estabelecidos pelos pesquisadores (SILVA et al., 2013). 

 Esse tipo de validação possui como componentes básicos: a validação 

aparente e a validade amostral. Stein et al. (2005) apontam que a validação amostral 

refere-se à validação de conteúdo propriamente dita, relaciona-se a avaliar se os 

itens que compõem o instrumento são representativos do universo que ele pretende 

representar e se são indicadores da variável a ser medida. A validação aparente 
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trata-se de um julgamento subjetivo sobre se e o quanto uma medida faz sentido 

intuitivamente, se é razoável, se ela diz respeito à linguagem e a forma que o 

conteúdo está sendo apresentado (HULLEY et al., 2008). 

O desenvolvimento da validação de conteúdo pressupõe a construção do 

instrumento e a submissão para julgamento por parte de um grupo de especialistas 

(experts ou juízes) (RAYMUNDO, 2006). De acordo com Hinno et al. (2009), os 

especialistas são indivíduos considerados capacitados para analisar o conteúdo, a 

apresentação, a clareza, a pertinência e a compreensão do instrumento, conferindo 

validade. 

Não existe consenso para definição do número de sujeitos que devem 

participar dessa fase, a definição da amostra fica a critério e acessibilidade do 

pesquisador. Entretanto, quanto maior o número de especialistas, maior a 

discordância e, quanto menor o número (inferior a três) maior a chance de a 

concordância ser de 100% (MIRANDA; ARAÚJO; CASTRO, 2012).  

A seleção dos especialistas, tarefa árdua para os pesquisadores, deve ser 

desenvolvida com cuidado, pois, a definição de critérios inadequados pode interferir 

na fidedignidade dos achados. A ausência, em muitos estados do Brasil, de 

profissionais com titulação específica, experiência e capacitação suficiente para 

julgar o fenômeno de interesse é outra dificuldade, contudo, o uso de correio 

eletrônico como instrumento de comunicação e coleta de dados, amplia o horizonte 

de especialistas que podem participar do estudo (MELLO et al., 2011).  

 Esse tipo de validação não é determinado estatisticamente, não sendo 

expresso por um coeficiente de correlação, mas resulta em uma análise de 

diferentes especialistas que avaliam a representatividade dos itens em relação às 

áreas do conteúdo e a relevância do objeto ao medir (RAYMUNDO, 2006). 

 Os dados, advindos deste tipo de validação, podem ser avaliados 

qualitativamente e quantitativamente. Na análise qualitativa, avaliam-se todas as 

sugestões trazidas pelos respondentes, em um espaço destinado para comentários 

e sugestões. Já na análise quantitativa, os dados são quantificados de acordo com o 

grau de concordância. A literatura apresenta cinco possibilidades de análise de 

dados: índice de fidedignidade ou concordância interavaliadores; índice de validade 

de conteúdo; índice de validade fatorial; porcentagem de concordância; coeficiente 

Kappa (STEIN et al., 2005; RUBIO et al., 2003).  
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A validação de construto não se refere apenas a validar um teste, mas, validar 

a teoria que dá sustentação ao teste, utilizada em instrumentos, testes e/ou técnicas 

de aferição que mensura um atributo ou qualidade que não é operacionalmente 

definido. Desenvolve-se por meio de um constructo, ou construção, que é uma 

variável ou um conjunto de variáveis que buscam representar o verdadeiro 

significado teórico de um conceito (MARTINS, 2006).  

Nas pesquisas que abordam esse tipo de validação a análise fatorial é o 

procedimento mais utilizado para construir, revisar e avaliar instrumentos. Pasquali 

(2003) estabelece que, na análise fatorial, uma série de itens podem ser reduzidos a 

uma única dimensão ou variável com as quais todas as outras variáveis estão 

relacionadas, sendo esta a relação que o princípio da unidimensionalidade procura: 

se os itens que compõem um instrumento referem-se a um mesmo constructo. 

Outro ponto importante diz respeito ao princípio da parcimônia: um grande 

número de variáveis observáveis pode ser explicado por um número menor de 

variáveis hipotéticas não observáveis. Este princípio tem caracterizado a análise 

fatorial como um método poderoso para reduzir uma grande quantidade de variáveis 

a uma estrutura relativamente simples, compondo-se de um número menor de 

fatores (LAROS, 2005). 

Existem dois tipos principais de análise fatorial (AF): exploratória e a 

confirmatória, estes pressupõem dois métodos de análise de dados, 

respectivamente, procedimentos exploratórios e confirmatórios. Em observância à 

literatura, a maioria das pesquisas desenvolvidas, faz uso da análise fatorial 

exploratória.  Contudo, a análise confirmatória, precedida pela análise exploratória, é 

de extrema relevância, pois é utilizada para testar se a estrutura fatorial teórica se 

adequa aos dados observados em outros modelos teóricos ou de uma análise 

fatorial exploratória (LAROS, 2005).  

A AF deve ser desenvolvida junto à população na qual, em sua versão 

validada, o instrumento se propõe a ser aplicado. Considera-se que, quanto mais 

heterogênea for à população, mais altas serão as correlações encontradas entre as 

variáveis do teste, tornando a estrutura fatorial mais evidente (PASQUALI, 2007; 

LAROS, 2005).  

Na literatura, não existe um consenso para definição da amostra na validação 

de constructo. Autores como Pasquali (1999) e Crocker e Algina (1986) apontam um 
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mínimo de 100 sujeitos na amostra total. Já Gorsuch (1983) aponta a necessidade 

de, no mínimo, 200 sujeitos para desenvolver uma análise fatorial. 

Outra característica psicométrica importante que um instrumento deve 

apresentar é a confiabilidade, um pré-requisito básico para qualquer instrumento de 

pesquisa, pois indica até que ponto as diferenças nos escores dos itens são 

decorrentes de variações na característica examinada e não advindas de erros 

casuais (MOREIRA; ROSA, 2008; RAYMUNDO, 2009). 

Assim, um instrumento considerado confiável, apresenta duas características 

importantes: reprodutibilidade e a confiabilidade. Entende-se por reprodutibilidade o 

grau de estabilidade, ou seja, o grau pelo qual os resultados obtidos em mensuração 

podem ser reproduzíveis. Já a confiabilidade, característica fundamental, refere-se à 

consistência interna, que consiste em medir sem erros (RAYMUNDO, 2009; LAST, 

1988; SCOARIS; PEREIRA; FILHO, 2009). 

 A precisão de um instrumento pode ser medida pelo alfa de Cronbach que, de 

acordo com Pasquali (2003), verifica a consistência interna do teste, analisando a 

congruência que cada item do teste possui com o restante dos itens.  Contudo, para 

conferir reprodutibilidade, Martins (2006) aponta três técnicas usuais: 

 Técnica do Teste e Reteste: o instrumento é aplicado duas vezes para um 

mesmo grupo de pessoas, estabelecendo um intervalo entre a primeira e a 

segunda aplicação. Se a correlação entre os resultados é fortemente positiva 

o instrumento pode ser considerado confiável. 

 Técnicas de Formas Equivalentes: a aplicação ocorre apenas uma vez ao 

mesmo grupo de pessoas, mas são utilizadas versões equivalentes do 

instrumento de medida. Geralmente utilizam-se duas versões similares em 

conteúdo, instruções e demais características que são aplicadas em um 

mesmo momento. 

 Técnicas das Metades Partidas (Split-half): o conjunto de todas as questões 

contidas no instrumento é dividido em duas metades e a resposta de ambas, 

comparada por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Essa técnica é 

desenvolvida com uma única aplicação. 

Compreende-se que a validade e a confiabilidade são dois requisitos que 

nunca devem ser negligenciados no desenvolvimento de instrumentos, pois a 
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apropriação desses processos possibilita a construção de instrumentos confiáveis, 

precisos e apropriados a cada tipo de pesquisa (ALEXANDRE; COLLUCI, 2011). 
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III METODOLOGIA 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Estudo metodológico com abordagem quantitativa de tratamento e análise de 

dados. Compõe-se de um estudo do tipo metodológico por referir-se à elaboração de 

instrumentos de captação ou de manipulação da realidade fazendo uso de métodos 

para obtenção, organização e análise de dados visando à elaboração, validação e 

avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Nessa pesquisa foram utilizados os princípios da pesquisa metodológica por 

caminhos, formas, maneiras e procedimentos para alcançar o fomento de um 

questionário preciso, confiável e utilizável por outros pesquisadores (GIL, 1999).  

O escopo do estudo constituiu-se nas etapas de conceitualização, elaboração 

e objetivação da construção de um questionário para avaliação do controle do 

HIV/AIDS na atenção básica. A figura 1 dispõe o desenho adotado nessa pesquisa, 

apresentando os passos (caixas com linhas cheias) que foram executadas 

sequencialmente e resultaram no produto final (caixa com linhas tracejadas). 
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Figura 1: Fluxograma da construção do questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martins (2006).  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.2.1 População 

 

Para a validação de conteúdo a população foi composta por especialistas 

que, segundo Silva et al. (2013), são pessoas qualificadas para avaliar um 

instrumento e conferir-lhe validade, contudo, não existe um padrão para seleção de 

especialistas, sendo elencados de acordo com a especificidade da pesquisa. 

Desta feita, para fins deste estudo, foram elencados como especialistas: 

docentes de graduação com formação na área da saúde, com titulação mínima de 

mestrado na área da saúde e profissionais de saúde com, no mínimo, 

especialização na área da saúde. 

 Sabendo que a validação de constructo deve ser desenvolvida junto ao 

público-alvo do instrumento validado, a saber, profissionais de saúde da atenção 

básica, assim, a população para esse estudo foi composta por profissionais de 

saúde que atuam nas UBS da rede básica da zona urbana do município de Mossoró, 

Rio Grande do Norte, e UBS das zonas urbana e rural do município de Limoeiro do 

Norte, Ceará, correspondendo às seguintes categorias: agente comunitário de saúde 

(ACS), auxiliar de saúde bucal, cirurgião-dentista, enfermeiro, médico e técnico de 

enfermagem. 

 Optou-se por desenvolver a validação de constructo nesses municípios pela 

viabilidade e acessibilidade por parte dos pesquisadores ao campo de pesquisa, 

bem como, para ampliar o alcance do número de participantes, tendo em vista a 

perda de sujeitos no decorrer da pesquisa. 

 

3.2.2 Amostra 

 

Almeida, Spínola e Lancman (2009) apontam que o número de especialistas 

não é situado pela literatura, variando conforme o fenômeno em estudo e os critérios 

estabelecidos para seleção, de tal modo, a definição do número de participantes que 

compõem a amostra fica a critério dos pesquisadores.  

Estabeleceu-se uma amostragem inicial de 23 especialistas, tomando como 

norte o número que vem sendo utilizado em outras pesquisas para validação de 
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conteúdo e considerando à perda de especialistas ao longo das rodadas (MIRANDA; 

ARAÚJO; CASTRO, 2012; SILVA et al., 2013). 

Os 23 especialistas foram selecionados por intencionalidade de acordo com 

os seguintes critérios de inclusão baseados em pontuações (Quadros 2 e 3). Foram 

considerados especialistas, os docentes acadêmicos e profissionais de saúde que 

obtiveram pontuação variando entre no mínimo 5 e no máximo 14. Adotou-se como 

critério de exclusão, tanto para os profissionais de saúde da atenção básica, quanto 

para os docentes, o retorno do instrumento preenchido incompletamente.  

A busca pela população ocorreu na identificação de docentes que 

trabalhassem em pesquisa, ensino e/ou extensão com a temática de HIV/AIDS e de 

profissionais de saúde da atenção básica com pós-graduação na área de saúde 

pública e/ou saúde coletiva, com ênfase na assistência em HIV/AIDS, por meio da 

avaliação do currículo lattes. 

Por correio eletrônico, foi enviada uma carta-convite (APÊNDICE A) a 13 

docentes, destes, 12 responderam-na, confirmando a participação, contudo, após 

receberem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o instrumento, 

10 participantes retornaram-no devidamente respondido dentro do prazo 

estabelecido, sendo que um participante não retornou o instrumento e outro retornou 

o instrumento dentro do prazo estabelecido, mas, foi excluído por preenchimento 

incompleto. 

 

Quadro 2: Critérios de inclusão para profissionais atuantes na docência. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Mestrado  
Item obrigatório 
Sem pontuação 

Mestre com dissertação na área de HIV/AIDS 1 

Doutorado  1 

Doutorado com tese na área de HIV/AIDS 2 

Especialização em Saúde Pública, Saúde Coletiva e/ou Gestão em Saúde 1 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

ENSINO  

Graduação: ministra ou ministrou aula na disciplina de Saúde Coletiva e/ou 
áreas afins 

2 

Ministra ou ministrou aula em curso de Especialização em Saúde Pública, 
Saúde Coletiva e/ou Gestão em Saúde 

2 

PESQUISA  

Desenvolve pesquisa na área Saúde Coletiva, Saúde Pública e/ou Gestão 
em Saúde nos últimos 5 anos 

2 
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EXTENSÃO  

Desenvolve projeto de extensão nos últimos 5 anos 1 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde coletiva, 
saúde pública e /ou Gestão em Saúde em periódicos com Qualis ≥ B2 (nos 
últimos 5 anos) 

2 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 14 

Fonte: Adaptado de Bessa, 2012. 

 

 Foram selecionados 10 profissionais de saúde de nível superior atuantes na 

assistência à saúde nas UBS. Todos, após confirmarem a participação na pesquisa 

e receberam o TCLE e o questionário, retornaram-no devidamente respondido 

dentro do prazo estabelecido. 

  

Quadro 3: Critérios para inclusão para profissionais atuantes na rede básica de saúde. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Especialização na área da saúde 
Item obrigatório 
Sem pontuação 

Mestre com dissertação na área de HIV/AIDS 2 

Doutorado na área da saúde 1 

Doutorado com tese na área de HIV/AIDS 2 

Especialização em Saúde Pública e/ou saúde coletiva 1 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Experiência profissional com ênfase em HIV/AIDS (atividade grupal, 
campanhas educativas, educação em saúde nas escolas) 

2 

Ministra ou ministrou cursos com ênfase em HIV/AIDS 2 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO  

Participou de cursos de atualização na área de HIV/AIDS 2 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde coletiva 
e/ou saúde pública em periódicos com Qualis ≥ B3 (nos últimos 5 anos) 

2 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 14 

Fonte: Adaptado de Bessa, 2012. 

 

Por não haver consenso na literatura científica do número de participantes 

que devem compor as fases de validação de constructo e fidedignidade, optou-se 

por desenvolver o cálculo amostral para população finita, conforme define Mattar 

(2005): 

 

   n =          Z2 . p . q . N____  
        e2 . (N-1) + Z2 . p. q 
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Onde: 

n = Amostra dos profissionais de saúde da atenção básica 

N = Tamanho da população de profissionais de saúde da atenção básica 

Z = Nível de confiança escolhido 

p = Proporção com a qual o fenômeno se verifica. 

q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. 

e = Erro amostral expresso na unidade variável.  

 Assim, foi estabelecido, separadamente, o cálculo amostral para os 

profissionais de saúde da atenção básica dos municípios de Limoeiro do Norte e 

Mossoró, levando em consideração a população em estudo desses dois municípios, 

o nível de confiança escolhido a 95% (1,96), a proporção de 0,50, estabelecida para 

obter o maior tamanho de amostra possível, tendo em vista não haver estimativas 

prévias e um erro amostral de 0,05 (MATTAR, 2005).    

 Para a população de 167 profissionais de saúde atuantes na atenção básica 

do município de Limoeiro do Norte, dispostos em 15 UBS localizadas nas zonas 

urbana e rural, o cálculo amostral foi de 115. Já para a população de 552 

profissionais de saúde da zona urbana de Mossoró, dispostos em 32 UBS, sendo 29 

conformadas no modelo de ESF e 3 no modelo de Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), a amostra ficou definida em 227. Constituindo-se 

em uma amostra total de 342 profissionais de saúde, atuantes nas UBS. 

 Optou-se por desenvolver a pesquisa em todas as unidades básicas dos dois 

municípios, pois, compreende-se que, devido a amostra ser muito próxima da 

população total, a delimitação de algumas unidades básicas de saúde delimitaria o 

alcance do número de participantes, em especial, por considerar o número de 

sujeitos que se recusam a participar e a perda de participantes que se enquadram 

nos critérios de exclusão estabelecidos para esse público: profissionais de saúde 

com tempo de atuação inferior a seis meses na atenção básica, que estejam de 

férias e/ou licença no momento da coleta dos dados. Ademais, destaca-se que, 
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quanto mais profissionais de saúde de unidades diferentes participassem, maior a 

chance de heterogeneidade dos dados, um ponto extremamente positivo para o 

estudo conforme estabelece Borsa, Damásio e Bandeira (2012). 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

A pesquisa constituiu-se na elaboração e validação de questionário, assim, o 

instrumento de coleta de dados utilizado foi sofrendo mudanças ao longo do 

percurso, sendo essas, propulsionadas após as diversas fases de análise dos 

dados. Contudo, para edificação do questionário em sua versão inicial, alguns 

pontos foram considerados: revisão extensa de literatura; a experiência dos 

pesquisadores na área em estudo; o cuidado e o monitoramento de cada item para 

atender aos critérios estabelecidos na literatura científica para elaboração de 

questionário (LIMA; GALLANI; FREITAS, 2012). 

O questionário voltado para avaliar o controle do HIV/AIDS na atenção básica 

foi erigido com base em uma ampla revisão de literatura, em publicações dos últimos 

10 anos em periódicos indexados nas bases de dados LILACS, SciELO, CAPES e 

BVS, bem como, materiais disponibilizados pelo MS, apresentados por meio de 

cadernos e manuais, acerca da atuação dos profissionais de saúde voltada para o 

controle do HIV/AIDS e o papel da atenção básica para o enfrentamento dessa 

epidemia, associada à experiência dos pesquisadores com o tema. 

Assim, o questionário versão inicial (APÊNDICE B) compõe-se de duas 

sessões. A primeira secção, caracterização socioeconômica dos participantes, 

contendo itens referentes à: sexo, idade, renda familiar, religião, estado civil, 

profissão, tempo de atuação na rede básica de saúde. Optou-se por desenvolver um 

instrumento que apresente poucos itens relativos aos dados de identificação a fim de 

preservar ao máximo o anonimato dos respondentes (STEIN et al., 2005). 

A segunda secção, a parte específica, foi constituída de quarenta e sete 

questões relacionadas à avaliação do controle do HIV/AIDS pelos profissionais da 

atenção básica, ancoradas nos seguintes pilares: conhecimento dos profissionais 

acerca do controle da epidemia ao nível da atenção básica, educação em saúde, 
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diagnóstico, continuidade do cuidado, disponibilidade de recursos materiais e 

espaço físico na unidade de saúde, acessibilidade aos insumos e serviços de saúde. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

A pesquisa, formulada conforme os preceitos éticos estabelecidos pela 

resolução vigente 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), foi iniciada após 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) por meio do parecer n° 508.447 (ANEXO A). 

  No início da validação de conteúdo foi desenvolvida uma revisão por pares, 

junto a um comitê de especialistas, selecionados por conveniência, formado por três 

docentes acadêmicos com experiência em políticas públicas para enfrentamento do 

HIV/AIDS que realizaram uma avaliação sobre a equivalência conceitual e 

semântica do questionário. Em seguida, as questões sofreram ajustes linguísticos e 

semânticos e, conformaram o questionário versão inicial (SCARPARO et al., 2012). 

Com a disposição da versão inicial do questionário, deu-se início a etapa de 

coleta de dados. O contato com os participantes ocorreu por meio de correio 

eletrônico, com o envio de uma carta-convite, apresentando e explicitando a 

pesquisa, solicitando a participação e informando que, caso aceitassem participar, 

seriam submetidos à apreciação de um questionário voltado para a avaliação do 

controle do HIV/AIDS, em relação aos critérios: pertinência, clareza, objetividade, 

precisão, vocabulário e abrangência dos itens que o compõem.    

 Após confirmarem a participação, os especialistas receberam para 

apreciação o questionário versão inicial (APÊNDICE C) e o TCLE (APÊNDICE D) 

por e-mail. Os participantes da pesquisa foram esclarecidos acerca da necessidade 

de leitura e assinatura do TCLE, bem como, a apreciação do questionário: 

assinalando cada questão, no espaço correspondente, seguindo a orientação: se 

concordavam (C) ou discordavam (D), com a permanência do item no instrumento e, 

caso desejassem, relatassem sua apreciação sobre o item no espaço para 

sugestões e comentários. Explicitou-se, também, a necessidade de responderem o 

questionário na íntegra, retornando-o junto com o TCLE. 
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  Os dados obtidos nesse primeiro momento foram processados e analisados, 

subsidiando a (re)construção do questionário. Esse processo foi completado em um 

período decorrido de 15 dias. Em seguida, iniciou-se uma nova etapa de coleta de 

dados junto aos especialistas, pois, como define Scarparo (2012), para dar por 

encerrada uma pesquisa, é imprescindível que os pesquisadores estabeleçam um 

consenso, tendo em vista que, na primeira rodada, o consenso adotado nessa 

pesquisa, descrito na secção Análise Estatística, não foi atingido, prosseguindo-se 

com a coleta.  

  Na segunda rodada, os participantes foram submetidos à segunda versão do 

questionário, com os mesmos critérios estabelecidos na rodada anterior para 

apreciação das questões e prazo de devolução do questionário. Ressalva-se que, a 

amostra de especialistas na segunda rodada diferiu da primeira, pois, solicitou-se à 

apreciação, apenas de especialistas, dentre os participantes da primeira rodada, que 

apresentaram respostas com sugestões e comentários, ou seja, que contribuíram 

coletivamente para a construção do questionário (SCARPARO et al., 2012). 

O consenso estabelecido para finalizar a coleta junto aos especialistas foi 

atingido com o desenvolvimento de duas rodadas. O modelo explicativo a seguir, 

expressa a operacionalização da coleta de dados junto aos especialistas nas duas 

rodadas: 
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Figura 2: Fluxograma da validação de conteúdo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Após o questionário ser validado junto aos especialistas, foi desenvolvido um 

teste piloto com um total de 70 profissionais de saúde atuantes na atenção básica, 

correspondendo, aproximadamente, a um valor de 20% do número total de sujeitos 

da amostra, para verificar a compreensão semântica. Os sujeitos participantes deste 

teste não corresponderam aos mesmos da amostra. 

Recebe e-mail e confirma a 

participação na pesquisa 

Prazo: 1 semana 

1ª Rodada: Envio do 

Questionário Versão Inicial 

para a apreciação e TCLE 

 

Avalia a Versão Inicial do 

Questionário e realiza a 

assinatura do TCLE 

Prazo: 4 semanas 

Análise de dados e 

(re)construção do 

questionário: Primeira 

Versão Grupal do 

questionário 

PESQUISADOR 

 
2ª Rodada: Envio da 
Primeira Versão do 

Questionário 

 
Avalia a Primeira Versão do 

Questionário 
 

Prazo: 4 semanas 

 
Análise de dados e (re) 

construção do questionário: 
Segunda Versão Grupal do 

Questionário 

PARTICIPANTE 

Seleção e contato com os 
especialistas. 

 
Envio Carta-convite 
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  Realizado o teste piloto, deu-se início à coleta de dados junto ao público-alvo, 

que foi desenvolvida pela pesquisadora Révia Ribeiro Castro, com a colaboração de 

quatro alunos de graduação do curso de enfermagem de Faculdades públicas e 

privadas, localizadas no município de Mossoró. Aos colaboradores-pesquisadores 

foi apresentado o projeto de pesquisa e desenvolvida uma calibração. 

   A pesquisa de campo operacionalizou-se no espaço físico das UBS, após a 

autorização das Secretarias de Saúde dos dois municípios, expressos por meio de 

Carta de Anuência (ANEXO B e ANEXO C), entretanto, anterior à abordagem aos 

profissionais de saúde, foram apresentados aos gerentes de saúde das UBS, os 

encaminhamentos emitidos que expressavam a permissão e permanência dos 

pesquisadores no espaço físico das unidades durante o período que se 

desenvolvesse a pesquisa. 

  Os dados, junto ao público-alvo, foram coletados por meio da aplicação 

individual do questionário e, no momento da coleta, foi apresentado o TCLE 

(APÊNDICE E) e solicitado aos participantes à assinatura deste em duas vias, das 

quais, uma ficou sob o domínio da pesquisadora e a outra, do participante. Também 

foi solicitado aos profissionais (dentre os estabelecidos na amostra) que se 

dispuseram a participar da pesquisa que, em outro momento, seriam submetidos a 

uma nova coleta de dados do questionário a fim de avaliar a reprodutibilidade do 

instrumento em questão. Assim, aos que se dispuseram, desenvolveram-se duas 

aplicações do mesmo questionário, observando um intervalo de tempo que variou de 

uma a duas semanas (FRANCA; COLARES, 2010).  

 

3.5 ANALISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados coletados foram inseridos em planilhas eletrônicas para 

procedimentos de análises descritivas e inferências, utilizando o programa Microsoft 

Office Excel 2010 e os softwares Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 20.0 e Structural Equation Modeling (EQS) versão 6.1. Os dados sobre a 

caracterização socioeconômica dos participantes da validação de conteúdo e 

constructo sofreram uma análise descritiva e foram expressos em média e desvio 

padrão, bem como valores mínimos, máximos, frequência simples e porcentagem. 
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Os dados qualitativos advindos da validação aparente referente às sugestões 

e comentários apresentados pelos especialistas foram analisados descritivamente 

em consonância ao que expõe a literatura na área. 

Na validação amostral, os dados quantitativos foram processados mediante a 

Porcentagem de Concordância, este, calcula a porcentagem de concordância dos 

especialistas a partir do número total de participantes que concordaram, pelo 

número total de respondentes, multiplicado por 100. Associou-se, para avaliar o grau 

de concordância dos juízes, o coeficiente kappa (K), que representa a proporção da 

razão de vezes que os juízes concordam (corrigido por concordância devido ao 

acaso), pela proporção máxima de vezes que os juízes deveriam concordar 

(corrigida por concordância devido ao acaso) (Rubio et al., 2003). 

O coeficiente kappa é aplicado em dados categóricos que se apresentem em 

escala nominal e varia de -1 a +1. Os valores possíveis assumidos por Kappa, 

conforme expõem Batalha e Mendes (2013), são apresentados no quadro a seguir: 

 
      Quadro 4: Distribuição do Coeficiente Kappa e respectivos níveis de 

interpretação. 

COEFICIENTE KAPPA NÍVEL DE CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,209 Fraco 

0,210 a 0,400 Sofrível 

0,410 a 0,609 Moderado 

0,610 a 0,809 Substancial 

0,810 a 1,00 Excelente 

Fonte: BATALHA; MENDES, 2013. 

 

Considerou-se como critério para permanência dos itens no questionário, 

valor do coeficiente Kappa variando entre moderado, substancial e excelente, 

associado a uma porcentagem de concordância ≥ 75,0%. Questões que 

apresentaram o coeficiente kappa e/ou porcentagem de concordâncias menores que 

os valores referidos, foram automaticamente excluídas do questionário, as demais 

questões foram refeitas, mediante as sugestões e comentários apresentadas na 

validação aparente e submetidas a uma reavaliação (DOMINGOS et al., 2011). 

Para a validação de constructo, os dados advindos da aplicação do 

questionário, foram processados por meio de uma análise fatorial exploratória (AFE) 
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e análise fatorial confirmatória (AFC). De início, utilizou-se a AFE foi utilizada para 

analisar os inter-relacionamentos lineares existentes dentro do conjunto de itens que 

compõ 

em o questionário, reduzir a dimensionalidade e conhecer os fatores que 

dimensionam o constructo. A seguir a AFC, caso particular dos modelos de equação 

estrutural, foi desenvolvida para corrigir as deficiências do modelo exploratório e 

conduzir a uma maior certeza da hipótese pós AFE (BEM et al., 2011). 

Contudo, para avaliar a adequabilidade dos dados e a possibilidade de 

desenvolver AFE, foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett para verificar a 

normalidade dos dados e o teste de Kaiser- Meyer- Olklin (KMO) para avaliar a 

correlações entre as variáveis (itens que compõem o questionário) do estudo (HAIR 

et al, 2009). 

A AFE desenvolvida por meio do programa SPSS foi descrita em duas 

etapas: a análise de componentes principais e a análise de pesos fatoriais.  O 

método de componentes principais para agregar itens em sub-escalas 

(fatores/domínios) foi feito para obter um número mínimo de fatores que expliquem 

ao máximo da variância do conjunto total de dados. Assim, para a extração de 

fatores foram selecionados componentes com valores de raiz latentes 

(“eigenvalues”) maiores que um. Após, procedeu-se à rotação do tipo Varimax para 

identificação dos pesos fatoriais, consequentemente a alocação das variáveis em 

fatores. Foram consideradas pertinentes as variáveis que apresentaram pesos 

fatoriais acima de 0,4 (HAIR et al., 2009; SOUZA et al., 2010). 

Analise Fatorial Confirmatória (AFC) foi operacionalizada com o software EQS 

que permitiu testar hipóteses específicas sobre a estrutura latente do modelo, 

apresentando como indicadores de qualidade de ajusto do modelo (GALVÃO, et al., 

2010, GONÇALVES et al., 2006;  HAIR et al., 2009; TABACHNICK; FIDELL, 2001; 

BYRNE, 1989): 

 Utilizou-se a Razão x2/gl (graus de liberdade) como uma bondade de ajuste 

do modelo (mesmo não existindo valor crítico exato para decidir sobre a adequação 

ou não do modelo), adotaram-se índices que fossem iguais ou inferiores a 5,00, 

considera-se que valores abaixo de 3.0 são considerados indicadores de bom 

ajustamento do modelo aos dados (GOUVEIA; SINGELIS; COELHO, 2002). 
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 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto 

é, valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o 

RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, ou menos. Na AFC adotou-se, também, 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) para avaliar o ajuste do modelo, 

este, deve assumir valores menores que 0,08. Segundo Cid (2010) e Kline (2005), 

valores ≤ 0.05 bom ajustamento; ≤ 0.08 ajustamento aceitável, ≤ 0.10 indicam um 

ajustamento medíocre e acima de 0.10 um ajustamento pobre e o intervalo de 

confiança 90%, para seu limite superior não deve ultrapassar 0,08. 

 O Comparative Fit Index (CFI) compara, de forma geral, o modelo estimado e 

o modelo nulo, considerando valores mais próximos de um como indicadores de 

ajustamento satisfatório. Non-Normed Fit Index (NNFI), com valores de corte maior 

que 0,95, são considerados indicativos de bom ajustamento. 

 Por último, foram verificados, também, o índice de Ajustamento Goodness-of-

Fit Index (GFI) e o Índice de Ajustamento Ajustado (Adjusted Goodness-of-Fit Index, 

AGFI), que são medidas de variabilidade explicadas pelo modelo, quando o mesmo 

se ajusta aos graus de liberdade, correspondendo ao número de variáveis 

consideradas. Assume-se que um AGFI de 0,80 ou maior, indica que o modelo se 

ajusta aos dados. 

 A fidedignidade do questionário foi verificada mediante a confiabilidade e 

reprodutibilidade. A confiabilidade foi verificada pelo alfa de Cronbach, que varia de 

0 a 1, verificado que, quanto mais próximo estiver de 1, maior a confiabilidade da 

variável que compõem o questionário. A reprodutibilidade foi verificada pelo Kappa 

ponderado, que assume valores variando de -1 a +1, classificados como descrito na 

secção de Análise Estatística Validação de Conteúdo (PASQUALI, 2003; BATALHA; 

MENDES, 2013). 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

4.1.1 Caracterização dos Especialistas 

 

Dos 23 juízes convidados a participar da primeira versão grupal do 

instrumento, 20 retornaram o questionário devidamente preenchido no período 

estabelecido. A perda do número de especialistas contatados foi 3 (13,05%), 

resultado previsível e aceitável, pois, como dispõem Scarparo et al. (2012), a 

abstenção dos especialistas na primeira rodada pode atingir um índice de 30 a 50%, 

sem invalidar a pesquisa, uma vez que o número de respondentes que participaram 

da primeira versão grupal é significativo para validação de conteúdo, visto que não 

há consenso do quantitativo de participantes e o sucesso da validação relaciona-se 

à qualificação do grupo de especialistas. 

Carvalho, Santos e Rego (2008) discutem que um dos grandes desafios é 

compor o painel de especialistas, especialmente, pela não familiaridade dos 

profissionais com a competência estabelecida pela pesquisa, por exemplo: não 

dominar o assunto, devolver o instrumento respondido incorretamente ou 

incompleto. Contudo, verificou-se que, da amostra pré-estabelecida, apenas 1 

especialista devolveu o instrumento respondido de forma incompleta. 

Outro desafio encontrado em pesquisas de validação de conteúdo é a adesão 

dos especialistas em participar da pesquisa. Evidenciou-se a negação de 2 

especialistas convidados, corroborando ao que vem sendo discutido na literatura 

científica (SILVA et al., 2013). 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos especialistas, os docentes 

acadêmicos na área de saúde e os profissionais de saúde atuantes na atenção 

básica, que compuseram a amostra inicial. 
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Tabela 1: Caracterização profissional e socioeconômica dos especialistas.  
Variáveis  N % 

Sexo   

Masculino 03 15 

Feminino 17 85 

Qualificação profissional   

Especialistas 10 50 

Mestres 06 30 

Doutores 04 
20 

 

Idade   

Média 34,66  

Desvio padrão 9,20  

Min- Max 
23,0-56,0 

 
 

Tempo de experiência 
profissional 

  

Média 6,37  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

4.1.2 Questionário para avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica 

 

4.1.2.1 Validação de Conteúdo: Primeira rodada 

 

Mediante a responsabilidade da rede básica, torna-se relevante investigar e 

levantar diagnósticos da atenção que vem sendo operacionalizada neste serviço. No 

entanto, na inobservância de instrumentos propostos para esse fim, acentua-se a 

importância do questionário proposto e a avaliação dos itens por meio de um comitê 

de especialistas, pois, o julgamento coletivo, quando organizado, é mais produtivo 

que o individual ou de grupos desprovidos de conhecimentos específicos (KLEIN et 

al., 2012; SCARPARO et al., 2012).   

Assim, o questionário foi avaliado por um grupo formado por especialistas. Na 

primeira rodada de validação de conteúdo, os especialistas concordaram 100% com 

os itens presentes na parte de caracterização socioeconômica. 

Na validação amostral da parte específica, observou-se que, das quarenta e 

sete questões que compuseram o questionário inicial, dezesseis foram eliminadas 

por não apresentarem o índice de concordância estabelecido na pesquisa: K ≥ 0,41 

e porcentagem de concordância ≥ 75 %. Das questões automaticamente eliminadas 

encontram-se as numeradas por: 2, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 35, 37 e 40. Isso se 
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deu por apresentarem valores K fracos e sofríveis, embora a porcentagem de 

concordância tenha sido maior que 75%; a questão 4 apresentou valor K moderado, 

mas uma concordância entre os especialistas de 65%; As numeradas como 11, 39 e 

43, apresentaram, simultaneamente, valores K fracos e sofríveis e porcentagem de 

concordância menor que 75%, sendo eliminadas do questionário. 

 
 
Tabela 2: Julgamento dos especialistas sobre o questionário versão inicial. 

1
 Valor kappa entre 

especialistas. 

 
Numeração e itens do questionário versão 

inicial 
 

 

Adequado 

Adequado 

com 

Alterações 

Inadequado 
 

Kappa
1
 

N (%) N (%) N (%)  

1 Possui acesso a manuais e cadernos do 
Ministério da Saúde referentes ao 
manejo de ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis)? 
 

19 95 - - 1 
 

5 0,459 

2 É realizada busca ativa para 
identificação de grupos mais vulneráveis 
a infecção por HIV/AIDS? 
 

17 85 - - 3 15 0,34 

3 Participou de treinamento/capacitação 
sobre temas relacionados ao controle 
do HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 
 

19 95 - - 1 5 0,943 

4 A disponibilidade de tempo por semana 
destinado ao exame Papanicolau é 
suficiente para atender a demanda? 
 

13 65 - - 7 35 0,501 

5 São realizadas, na área de abrangência 
da unidade de saúde, campanhas 
informativas e de sensibilização acerca 
dos comportamentos de risco para 
infecção por HIV? 
 

19 95 - - 1 5 0,459 

6 O teste rápido ou sorológico é ofertado 
a todas as pessoas com sintomas 
sugestivos de HIV/AIDS? 
 

16 80 - - 4 20 0,138 

7 
 

Após a confirmação de gravidez por 
mulheres que procuraram os serviços 
de saúde é realizada a consulta pré-
natal o mais rápido possível? 
 

16 80 1 5 3 15 0,852 

8 A unidade possui um espaço físico 
disponível para a realização de 
atividades educativas? 
 

15 75 2 
 

10 3 15 0,608 

9 O teste rápido é ofertado aos parceiros 
de pessoas diagnosticadas com 
HIV/AIDS? 

18 90 1 
 

5 1 5 0,459 
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10 Na unidade de saúde a camisinha de 
Vênus (condon) está disponível para a 
população? 
 

18 90,0 - - 2 10 0,318 

11 Usuários de drogas injetáveis têm 
acesso a seringas novas/estéreis 
ofertada pela unidade? 
 

14 70,0 - - 6 30 0,306 

12 A entrega da camisinha (condon) 
acontece fora do espaço físico da 
unidade de saúde? 
 

16 80,0 - - 4 
 

20 0,483 

13 As pessoas com diagnóstico positivo 
para HIV/AIDS são acompanhadas pela 
unidade? 
 

18 90 - - 2 
 

10 0,773 

14 A unidade referencia os pacientes com 
HIV/AIDS para receber medicamentos 
antirretrovirais? 
 

17 85 - - 3 15 0,216 

15 No presente ano, a unidade ficou algum 
tempo/mês sem camisinhas (condons)? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

16 Possui conhecimento do conteúdo dos 
manuais disponibilizados pelo Ministério 
da Saúde a respeito das medidas 
utilizadas no controle do HIV/AIDS na 
atenção básica? 
 

19 95 - 

 

- 1 5 0,459 

17 São realizadas campanhas informativas 
e de sensibilização para prevenção por 
HIV/AIDS nos equipamentos sociais sob 
a área de abrangência da unidade de 
saúde? 
 

18 90 1 5 1 5 1 

18 Quando o resultado do teste de 
gravidez é positivo são solicitados os 
exames recomendados pelo Ministério 
da Saúde na primeira consulta? 
 

20 100 - - - - 1 

19 A unidade disponibiliza de materiais 
didáticos para realização de ações 
educativas? 
 

19 95,0 - - 1 5 0,459 

20 É realizada busca ativa a mulheres com 
suspeita de gravidez? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

21 A unidade é abastecida com 
medicamentos para tratamento de IST 
(infecção sexualmente transmissível)? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

22 O teste sorológico de HIV é solicitado 
para todas as gestantes? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

23 Pessoas com diagnóstico positivo para 
HIV/AIDS são referenciadas pela 
unidade? 
 

20 100 - - - - 1 
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24 É realizada busca ativa aos parceiros 
(as) quando o diagnóstico do HIV/AIDS 
foi positivo? 
 

20 100 - - - 
 

- 
 

1 
 

25 As gestantes identificadas com 
HIV/AIDS que foram referenciadas a 
serviços de média e alta complexidade 
são acompanhadas pela unidade de 
saúde? 
 

19 95 - - 1 5 1 

26 A entrega da camisinha (condon) não é 
realizada apenas em um horário 
específico? 
 

18 90 - - 2 10 0,139 

27 O teste sorológico de HIV é solicitado a 
mulheres que apresentam queixas 
sugestivas de infecção ginecológica? 
 

19 95 1 5 1 5 1 

28 No primeiro contato com pessoas 
sugestivas de HIV/AIDS tem-se a 
oportunidade de diagnóstico? 
 

19 95 1 5 1 5 1 

29 A unidade de saúde disponibiliza de 
material para realização dos testes 
rápidos para HIV/AIDS? 
 

20 100 - 
 

- - - 1 

30 Recebe/recebeu capacitação para 
realizar os testes rápidos para 
HIV/AIDS? 
 

20 100 - - - - 1 

31 É realizada educação em saúde acerca 
de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de 
abrangência da unidade? 
 

19 95 - - 1 5 0,459 

32 Na entrega da camisinha (condon) é 
realizada orientação para seu uso? 
 

20 100  
- 

- - - 1 

33 O resultado da 1° e 2° sorologia para 
HIV, solicitado no pré-natal é entregue a 
gestante ainda durante a gravidez? 
 

17 85 - - 3 15 0,608 

34 São realizadas ações educativas 
coletivas voltadas para a população 
relacionada á prevenção das IST/AIDS? 
 

20 100 - - - - 1 

35 O teste rápido de HIV é ofertado a todos 
os usuários da unidade de saúde? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

36 São realizadas na unidade de saúde 
ações educativas para informação e 
prevenção das ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 
 

20 100 - - - - 1 

37 Os usuários da unidade de saúde são 
orientados para os hábitos sexuais 
saudáveis? 
 

18 90 - - 2 10 0,31 
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38 É realizada a notificação de IST 
(infecção sexualmente transmissível) e 
agravos no SINAM (sistema de 
informação de agravos de notificação)? 
 

19 95 - 

 

- 1 5 0,459 

39 É disponibilizado espaço físico 
adequado para o serviço de farmácia? 
 

14 70 - - 6 30 0,306 

40 É realizada busca ativa a gestantes que 
iniciaram o pré-natal, mas se tornaram 
faltosas? 
 

18 90 - - 2 10 0,318 

41 A quantidade de camisinha (condon) 
que a unidade recebe por mês é 
suficiente para atender a demanda? 
 

20 100 - - - - 1 

42 É realizada busca ativa as pessoas cujo 
diagnóstico do HIV foi positivo e não 
retornaram para receber o resultado? 
 

20 100 - - - - 1 

43 As profissionais do sexo, os 
homossexuais e os usuários de drogas 
são identificados como grupos 
vulneráveis à infecção por HIV/AIDS? 
 

13 65 - - 7 35 0,136 

44 Na primeira consulta de pré-natal é 
solicitada a sorologia para HIV/AIDS? 
 

20 100 - - - - 1 

45 As ações educativas acerca do 
HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 
 

20 100 - - - - 1 

46 
O teste sorológico para HIV é ofertado 
aos usuários dessa unidade? 
 

19 90 1 5 - - 1 

47 Realiza aconselhamento pré-teste e 
pós-teste rápido para HIV/AIDS? 

20 100 - - - - 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 
 

Treze questões (18, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 36, 41, 42, 44, 45, 47) obtiveram 

nível de porcentagem de concordância 100%, valores Kappa 1 e não apresentaram 

nenhuma sugestão de modificação para atender aos critérios de pertinência, clareza, 

objetividade, precisão vocabulário e abrangência. 

Existiram sete questões (7, 8, 9, 17, 27, 28 e 46) que, embora apresentassem 

valores kappa variando entre substanciais, moderados e excelentes e, uma 

aprovação de 75% a 100% quanto à permanência no questionário, foram 

analisadas, na validação aparente, com necessidade de modificações. Das sete 

questões consideradas adequadas com necessidade de alterações, cinco foram 

modificadas, mediante sua relevância e correspondência com a literatura. 
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Tabela 3: Sugestões dos juízes acerca das questões consideradas adequadas com alterações.  

Questões 
Requisitos 
Avaliados 

Sugestões/ Comentários dos 
especialistas.  Número de 

especialistas que inferiram (n) 
Aceitação 

Questão 
reformulada 

7 Abrangência Enfocar não apenas a consulta 
pré-natal, mas sim exames 
direcionados para detecção de 
DST em gestantes, como (anti-
HIV, VDRL, Hepatite B e 
Hepatite C). (1) 
 

Não __ 

8 Vocabulário Substituir um espaço físico 
disponível por um espaço físico 
adequado. (2) 

Sim A unidade possui um 
espaço físico 
adequado para 
realização de 
atividades  
educativas? 
 

9 Abrangência Acrescer a pergunta: se o teste 
sorológico também é ofertado? 
(1) 

Sim O teste rápido ou 
sorológico é ofertado 
aos parceiros de 
pessoas 
diagnosticadas com  
HIV/AIDS? 
 

17 Vocabulário Alterar o termo equipamentos 
sociais por um que facilite a 
compreensão, por exemplo, 
espaços sociais. (1) 

Não ___ 

27 Abrangência 
ao tema 

Acrescer a pergunta: se o teste 
rápido de HIV também é 
solicitado a mulheres que 
apresentam queixas sugestivas 
de infecção ginecológica? (1) 

Sim O teste rápido ou 
sorológico de HIV é 
solicitado a mulheres 
que apresentam 
queixas sugestivas 
de infecção 
ginecológica? 
 

28 Clareza Reformular a pergunta de forma 
que facilite a compreensão da 
questão. (1) 

Sim Pessoas sugestivas 
de infecção por HIV 
que procuraram a 
unidade básica tem a 
oportunidade de 
realizar o teste 
diagnóstico na rede 
de saúde? 
 

46 Abrangência 
ao tema 

Acrescer a pergunta: se o teste 
rápido também é ofertado? (1) 

Sim O teste rápido ou 
sorológico de HIV é 
ofertado aos 
usuários desta 
unidade? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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As sugestões de incorporar a solicitação de ambos os testes, o rápido para 

HIV/AIDS e o sorológico para HIV/AIDS, nas seguintes questões: o teste rápido é 

ofertado aos parceiros de pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS? (questão 9); o 

teste sorológico de HIV é solicitado a mulheres que apresentam queixas sugestivas 

de infecção ginecológica? (questão 27); o teste sorológico para HIV é ofertado aos 

usuários dessa unidade? (questão 46); foram aceitas, pois possibilitará investigar, de 

forma ampla, como a equipe de saúde vem desenvolvendo suas ações para o 

diagnóstico precoce do HIV/AIDS. 

Ratificando a sugestão dos especialistas, a literatura discorre que uma das 

formas de operacionalizar a prevenção do HIV/AIDS no nível da atenção básica é a 

oferta de testagem voluntária, seja por meio dos testes rápidos ou sorológicos, com 

aconselhamento para a população geral e gestante, aproveitando as oportunidades 

para desempenhá-las (BRASIL, 2006).  

Soares e Brandão (2012) corroboram com a discussão, denotando que a 

ampliação dos centros de testagem de diagnóstico e a inserção dos testes rápidos 

na rede básica de saúde, além de possibilitarem um diagnóstico precoce, fornecem 

uma oportunidade de realizar intervenções individualizadas entre um grande número 

de pessoas e uma acessibilidade maior à população para a realização destes testes. 

 Nas questões: a unidade possui um espaço físico disponível para a realização 

de atividades educativas? (8); no primeiro contato com pessoas sugestivas de 

HIV/AIDS, tem-se a oportunidade de diagnóstico? (28); as sugestões foram 

atendidas por facilitarem a compreensão da pergunta. Hinno et al. (2009) afirmam 

ser importante a objetividade e clareza no conteúdo das questões que compõem um 

instrumento, pois a permanência de termos ou expressões de difícil compreensão 

pode dificultar o entendimento e, desta forma, suscitar respostas que não condizem 

com a realidade. 

 Na questão 17: São realizadas campanhas educativas acerca da prevenção 

por HIV/AIDS nos equipamentos sociais sob a área de abrangência da unidade de 

saúde? A sugestão de modificar o termo “equipamentos sociais” por outro de fácil 

compreensão, não foi aceita, pois os pesquisadores consideram que o público-alvo 

ao qual o questionário será aplicado, os profissionais de saúde que compõem a 

atenção básica (agente comunitários de saúde, técnicos de enfermagem/auxiliares 

de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, dentistas, enfermeiros e médicos) 
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possuem familiaridade com esse termo, pois os equipamentos sociais fazem parte 

da área de abrangência da unidade de saúde e compõem espaços de atuação do 

processo de trabalho dos profissionais da equipe (BRASIL, 2006). 

A outra sugestão apresentada foi na seguinte questão: Após o diagnóstico de 

gravidez por mulheres que procuraram os serviços de saúde com suspeita é 

realizada a consulta pré-natal o mais rápido possível? (7). Ela não foi considerada, 

embora, seja prioridade a detecção de ISTs em gestantes durante o pré-natal, pois 

já existe no questionário outra questão que engloba essa propositura, o item 22. 

Entende-se a preocupação dos especialistas para englobar a detecção de 

ISTs, já que a redução da transmissão vertical de ISTs, com destaque para o HIV, 

compõe um dos objetivos da Política Nacional de DST/AIDS, e pode ser alcançado, 

caso esse agravo seja prevenido e/ou diagnosticado durante o pré-natal, assim 

quanto antes for à adesão ao pré-natal de qualidade, mais efetiva pode ser a 

redução dessa transmissão (BRASIL, 2012). 

Contudo, como preconiza o MS: o pré-natal deve se iniciar no primeiro 

trimestre e imediatamente sejam solicitados os exames complementares, dentre 

eles, teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR, teste rápido diagnóstico 

anti-HIV; toxoplasmose IgM e IgG; sorologia para hepatite B (HbsAg). Assim, a 

sugestão de enfocar não apenas a consulta pré-natal na questão 7, também, não foi 

aceita, por entender que mediante ao cadastramento da gestante e início do pré-

natal no primeiro trimestre serão realizados os exames direcionados para detecção 

de ISTs em gestantes (BRASIL, 2013).  

 Após a reformulação das questões descritas, exclusão das questões com 

critério de permanência menor que o estabelecido e permanência das questões que 

não foram consideradas as sugestões, o questionário, denominado de primeira 

versão grupal (APÊNDICE F), contendo trinta e uma questões, foi submetido à outra 

análise junto aos especialistas. 

 

4.1.2.2 Validação de Conteúdo: Segunda Rodada 

 

Na segunda rodada, 10 especialistas foram convidados a participar, pois, 

embora não tenha sido pré-estabelecido esse quantitativo, vislumbrou-se dentre os 

especialistas da primeira rodada que, esses apresentaram mais 
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sugestões/comentários, contribuindo consideravelmente para a construção coletiva 

do questionário. Dentre os convidados para participar da segunda rodada, 2 não 

confirmaram, correspondendo a uma perda de 20%, contudo essa perda não foi 

desqualificou o processo, tendo em vista que, conforme expõem Silva et al. (2013), a 

abstenção de  20% dos especialistas é esperada na segunda rodada da validação 

de conteúdo.  

Na segunda rodada, a secção socioeconômica não foi submetida à reanálise, 

uma vez que, na primeira rodada, apresentou uma porcentagem de concordância 

perfeita. As inferências dos especialistas na parte específica confirmaram o nível de 

concordância perfeito (porcentagem de concordância 100% e Kappa 1) nas 

questões numeradas no questionário versão inicial por 17, 18, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 

36, 41, 42, 44, 45 e 47, apresentadas na primeira rodada. Acresceu-se a esse nível 

de concordância, a questão 25, que, ao longo do estudo, não sofreu modificação, e 

as questões 27, 28 e 46 que sofreram modificações conforme as sugestões 

estabelecidas pelos especialistas. Outras treze questões apresentaram valores 

Kappa variando entre moderados, substanciais e excelentes e nível de consenso de 

75% a 100%.  

 

Tabela 4: Julgamento dos especialistas sobre a primeira versão grupal do questionário. 

 

Itens  
Numeração no Questionário  
Na primeira versão grupal 

(numeração do questionário 
versão inicial) 

 

Julgamento   

Adequado          Inadequado Kappa 
1
 

N  (%) n (%)  

1 (1) Possui acesso a manuais e 
cadernos do Ministério da Saúde 
referentes ao manejo de 
infecções sexualmente 
transmissíveis? 
 

7 87,5 1 12,5 0,459 

2 (3) Participou de 
treinamento/capacitação sobre 
temas relacionados ao controle 
do HIV/AIDS nos últimos cinco 
anos? 
 

7 87,5 1 12,5 0,943 

3 (5) São realizadas, na área de 
abrangência da unidade de 
saúde, campanhas informativas e 
de sensibilização acerca dos 
comportamentos de risco para 
infecção do HIV/AIDS? 

7 87,5 1 12,5 0,459 
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4 (7) Após a confirmação de gravidez 
por mulheres que procuraram os 
serviços de saúde é realizada a 
consulta pré-natal o mais rápido 
possível? 
 

6 75,0 2 25,0 0,852 

5 (8) A unidade possui um espaço 
físico adequado para a realização 
de atividades educativas? 
 

6 75,0 2 25,0 0,608 

6 (9) O teste rápido ou sorológico é 
ofertado aos parceiros de 
pessoas diagnosticadas com 

7 87,5 1 12,5 0,459 

  HIV/AIDS? 
 

     

7 (12) A entrega da camisinha (condon) 
acontece fora do espaço físico da 
unidade de saúde? 
 

7 87,5 1 12,5 0,483 

8 (13) As pessoas com diagnóstico 
positivo para HIV/AIDS são 
acompanhadas pela unidade? 
 

6 75,0 2 25,0 0,773 

9 (16) Possui conhecimento do 
conteúdo dos manuais 
disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito das medidas 
utilizadas no controle do 
HIV/AIDS na atenção básica? 
 

7 85,0 1 12,5 0,459 

10 (17) São realizadas campanhas 
educativas acerca da prevenção 
do HIV/AIDS nos equipamentos 
sociais sob a área de 
abrangência da unidade de 
saúde? 
 

8 100,0 - - 1 

11 (18) Quando o resultado do teste de 
gravidez é positivo são solicitados 
os exames recomendados pelo 
Ministério da Saúde na primeira 
consulta? 
 

8 100,0 - - 1 

12 (19) A unidade disponibiliza de 
materiais didáticos para 
realização de ações educativas? 
 

7 85,0 1 12,5 0,459 

13 (23) As pessoas com diagnóstico 
positivo para HIV/AIDS são 
referenciadas pela unidade? 
 

8 100,0 - - 1 

14 (24) É realizada busca ativa aos 
parceiros (as) quando o 
diagnóstico do HIV/AIDS foi 
positivo? 

8 100,0 - - 1 
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15 (25) As gestantes identificadas com 
HIV/AIDS que foram 
referenciadas a serviços de 
média e alta complexidade são 
acompanhadas pela unidade de 
saúde? 
 

8 100,0 - - 1 

16 (27) O teste rápido ou sorológico de 
HIV é solicitado a mulheres que 
apresentam queixas sugestivas 
de infecção ginecológica? 
 

8 100,0 - 
 

- 1 

17 (28) Pessoas sugestivas de infecção 
por HIV que procuram a unidade 
básica tem a oportunidade de 
realizar o teste diagnóstico na 
rede de saúde? 
 

8 100,0 - - 1 

18 (29) A unidade de saúde disponibiliza 
de material para realização dos 
testes rápidos para HIV/AIDS? 
 

8 100,0 - - 1 

19 (30) Recebe/recebeu capacitação 
para realizar os testes rápidos 
para HIV/AIDS? 
 

8 100,0 - - 1 

20 (31) É realizada educação em saúde 
acerca de hábitos de vida 
saudáveis nos equipamentos 
sociais sob área de abrangência 
da unidade? 
 

7 85,0 1 12,5 0,459 

21 (32) Na entrega da camisinha 
(condon) é realizada orientação 
para seu uso? 
 

8 100,0 - - 1 

22 (33) O resultado da 1° e 2° sorologia 
para HIV, solicitado no pré-natal é 
entregue a gestante ainda 
durante a gravidez? 
 

7 85,0 1 
 

12,5 0,608 

23 (34) São realizadas ações educativas 
coletivas voltadas para a 
população relacionada à 
prevenção das ISTs/AIDS? 
 

8 100,0 - - 1 

24 (36) São realizadas ações educativas 
para informação e prevenção das 
ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis) no espaço físico 
da unidade de saúde? 
 

8 100,0 - - 1 

25 (38) É realizada a notificação de IST 
(infecção sexualmente 
transmissível) e agravos no 
SINAM (sistema de informação 
de agravos de notificação)? 

7 85,0 1 12,5 0,459 
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26 (41) A quantidade de camisinha 
(condon) que a unidade recebe 
por mês é suficiente para atender 
a demanda? 
 

8 100,0 - - 1 

27 (42) É realizada busca ativa as 
pessoas cujo diagnóstico do HIV 
foi positivo e não retornaram para 
receber o resultado? 
 

8 100,0 - - 1 

28 (44) Na primeira consulta de pré-natal 
é solicitada a sorologia para 
HIV/AIDS? 
 

8 100,0 - - 1 

29 (45) As ações educativas acerca do 
HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 
 

8 100,0 - - 1 

30 (46) O teste rápido ou sorológico de 
HIV é ofertado aos usuários desta 
unidade? 
 

8 100,0 - - 1 

31 (47) Realiza aconselhamento pré-teste 
e pós-teste rápido para 
HIV/AIDS? 

8 100,0 - - 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

A metodologia utilizada em rodadas permitiu uma construção coletiva do 

questionário, mediante a oportunidade dos especialistas contribuírem livremente 

com suas opiniões sobre o assunto em questão, possibilitando a edificação de 

questões com nível de concordância mais elevado (ALMEIDA; SPÍNOLA; 

LANCMAN, 2009; RAYMUNDO, 2009). 

As questões avaliadas na segunda rodada obtiveram o nível de consenso 

esperado, encerrando-se a fase de pesquisa junto aos especialistas. Assim, o 

questionário ficou composto de 31 questões voltadas a avaliar o controle do 

HIV/AIDS. 

O questionário pronto para ser aplicado junto aos profissionais de saúde 

(APÊNDICE G) ganhou escalas de respostas para buscar mensurar cada item de 

acordo com a realidade vivenciada. Optou-se por desenvolver uma escala likert com 

5 pontos, por ser mais fácil de elaboração e aplicação, objetiva, homogênea e 

amentar a probabilidade de mensuração de atitudes unitárias (SCOARIS; PEREIRA; 

FILHO, 2009).  

A escala apresentou as seguintes variações de respostas na maior parte dos 

itens: (0) não, (1) raramente, (2) às vezes, (3) frequentemente, (4) sempre; em 
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outros 2 itens, por a escala anterior não se adequar para obtenção da resposta, 

utilizou-se escala likert com variações: (0) não, (1) muito pouco, (2) mais ou menos, 

(3) bastante, (4) sempre. 

Conforme estabelece Icaza (2007), após a validação de conteúdo, inserido no 

processo de elaboração do questionário, os itens são caracterizados em domínios. 

Assim, conforme apresenta o Quadro 5, as 31 questões foram organizadas em 6 

domínios mediante ao conhecimento dos pesquisadores em consonância a literatura 

na área. 

 

Quadro 5: Domínios do questionário de avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica pós-
validação de conteúdo. 

     DOMÍNIOS 
1. EDUCAÇÃO EM SAÚDE  
- Questão 3: São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, campanhas 
informativas e de sensibilização acerca dos comportamentos de risco para infecção por 
HIV/AIDS?  
- Questão 10: São realizadas campanhas educativas acerca da prevenção por HIV/AIDS nos 
equipamentos sociais sob a área de abrangência da unidade de saúde?  
- Questão 20: É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de abrangência da unidade?  
- Questão 21: Na entrega da camisinha (condon) é realiza orientação para seu uso?  
- Questão 23: São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população 
relacionada a prevenção das ISTs/AIDS? 
- Questão 24: São realizadas ações educativas para informação e prevenção das IST’s 
(infecções sexualmente transmissíveis) no espaço físico da unidade de saúde?  
- Questão 29: As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 

2. DIAGNÓSTICO 
- Questão 6: O teste rápido ou sorológico é ofertado aos parceiros de pessoas diagnosticadas 
com HIV/AIDS?  
- Questão 11: Quando o resultado do teste de gravidez é positivo são solicitados os exames 
recomendados pelo Ministério da Saúde na primeira consulta?  
- Questão 14: É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do HIV/AIDS foi 
positivo?  
- Questão 16: O teste rápido ou sorológico de HIV é solicitado a mulheres que apresentam 
queixas sugestivas de infecção ginecológica?  
- Questão 17: Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuraram a unidade básica tem a 
oportunidade de realizar o teste diagnóstico na rede de saúde? 
- Questão 27: É realizada busca ativa as pessoas cujo diagnóstico do HIV foi positivo e não 
retornaram para receber o resultado?   

     - Questão 30: O teste rápido ou sorológico de HIV é ofertado nessa unidade?  
     - Questão 31: Realiza aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para HIV/AIDS?  

3. CONTINUIDADE DO CUIDADO 
- Questão 8: As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são acompanhadas pela 
unidade?  
- Questão 13: As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas pela 
unidade?   
- Questão 15: As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a serviços de 
média e alta complexidade são acompanhadas pela unidade de saúde?  
- Questão 25: É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e agravos 
no SINAM (sistema de informação de agravos de notificação)?  
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4. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MATERIAIS E ESPAÇO FÍSICO 
- Questão 5: A unidade possui um espaço físico adequado para a realização de atividades 
educativas?  
- Questão 12: A unidade disponibiliza de materiais didáticos para realização de ações 
educativas?  
- Questão 18: A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes rápidos 
para HIV/AIDS?  
- Questão 26: A quantidade de camisinha (condon) que a unidade recebe por mês é suficiente 
para atender a demanda? 

5. ACESSIBILIDADE 
- Questão 4: Após a confirmação de gravidez por mulheres que procuraram os serviços de 
saúde é realizada a consulta pré-natal o mais rápido possível?  
- Questão 7: A entrega da camisinha (condon) acontece fora do espaço físico da unidade de 
saúde?  
- Questão 22: O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitada no pré-natal, é entregue a 
gestante ainda durante a gravidez? 
- Questão 28: Na primeira consulta de pré-natal é solicitada a sorologia para HIV/AIDS? 

6. CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS 
- Questão 1: Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes ao manejo 
de infecções sexualmente transmissíveis?  
- Questão 2: Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao controle do 
HIV/AIDS nos últimos cinco anos?  
- Questão 9: Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito das medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na atenção básica?  
- Questão 19: Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para HIV/AIDS?  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 VALIDAÇÃO DE CONSTRUCTO E FIDEDIGNIDADE 

 

4.2.1 Caracterização dos participantes 

  

 Participaram do estudo 397 profissionais de saúde atuantes nas UBS, 

distribuídos nas seguintes profissões: 222 ACS (56,2%), 25 ASB (6,4%), 27 

dentistas (6,8%), 51 enfermeiros (12,9%), 24 médicos (6,1%) e 46 técnicos de 

enfermagem (11,6%). Dentre os participantes, 108 foram profissionais do município 

de Limoeiro do Norte/CE e 289 do município de Mossoró/RN.  

Destaca-se que, apesar das negações e do número de profissionais que se 

enquadraram nos critérios de exclusão definidos para esta pesquisa, o número de 

participantes ultrapassou o valor da amostra total, calculada em 342. 

 Com o objetivo de traçar o perfil dos participantes, na tabela 5 foram 

sistematizados o sexo, idade, renda, religião, estado civil e tempo de atuação na 

área dos profissionais de saúde. 
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Tabela 5: Caracterização profissional e socioeconômica distribuídos em valores de frequência dos 
profissionais de saúde da atenção básica dos municípios de Mossoró/RN e Limoeiro do Norte/CE.  

 

Variáveis Frequência % 

Sexo    
     Masculino 51 12,9 
     Feminino 344 87,1 
Idade   
     20 a 30 60 15,7 
     31 a 41 172 45,1 
     42 a 52 110 28,9 
     > 52 anos 39 10,2 
     Média ± desvio padrão 40,10 ± 9,15  
Renda   
     Um salário 93 24,2 
     Dois salários 120 31,3 
     Três ou mais salários  171 44,5 
Religião   
     Adventista 01 0,3 
     Católico 261 73,7 
     Espírita 11 3,1 
     Evangélico 74 20,9 
     Testemunha de Jeová 07 2,0 
Estado civil   
     Solteiro 113 29,0 
     Casado 228 58,6 
     Outros 48 12,3 
Tempo de atuação   
     Menos de 1 ano 37 9,5 
     1  a 5 anos 88 22,6 
     Acima de 5 anos 264 67,9 
     Média ± desvio padrão 10,51 ± 7,88  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

4.2.2 Validação de Constructo do Questionário  

 

 A validação de constructo foi desenvolvida por meio da AF, que consiste em 

uma técnica estatística multivariada que estuda as correlações existentes entre as 

variáveis, relevante nesse estudo por definir as correlações existentes entre as 

variáveis (itens/questões) que compuseram o questionário e reduzir a grande 

quantidade de variáveis observadas em um menor número de fatores (domínios), ou 

seja, permitindo que o questionário mensure o controle do HIV/AIDS na atenção 

básica por um menor número de questões possíveis, fato que se refere ao princípio 

da parcimônia (FILHO; JÚNIOR, 2010). 

Inicialmente, desenvolveu-se uma AFE com 227 profissionais da saúde que 

atuam na atenção básica, tendo em vista que esse tipo de análise é utilizado 

quando, em princípio, não possui um modelo explicativo, mas se deseja construir um 
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modelo explicativo a partir do modelo teórico inicial estabelecido pelos 

pesquisadores, nesse caso, do modelo teórico elaborado (questionário) e validado 

junto aos especialistas (HOSS; CATEN, 2010). 

Para realizar a AFE deve-se assegurar que a matriz de dados possui 

correlações suficientes, corroborando com a utilização da AF, pois a falta de 

normalidade, homocedacidade ou linearidade diminui as correlações observadas 

(HOSS; CATEN, 2010).  

O teste de esfericidade de Bartlett, que deve ser estatisticamente significante 

(P<0,05) e o KMO, que mede a adequação da amostra, apresentando-se, como 

sugere Pallant (2007) > 0,6, considerado o limite razoável, foi desenvolvido com as 

31 variáveis e mostrou que a AFE para a dimensão do questionário era apropriada. 

 

Tabela 6: Valores de KMO e Bartlett para as 31 variáveis do questionário. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0,719 

Bartlett´s Test of Sphericity Approx. Chi-square 1453,81 

 Df 465 

 Sig. 0,000 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A extração de fatores foi desenvolvida pela análise de componentes principais 

(ACP), utilizada por ser o método mais comum e por possibilitar a captura do 

máximo possível de variáveis de toda a variância observável (PALLANT, 2007). 

  As análises fatoriais exploratórias com os 31 itens do questionário pós- 

extração ACP, apresentou variáveis com cargas fatoriais e comunalidades baixas 

(<0,40), sendo a comunalidade uma medida importante, pois representa a porção de 

variância para cada variável incluída na análise que é explicada pelos componentes 

extraídos, ou seja, expressa o quanto a questão contribui para explicar cada fator 

Assim, 13 questões foram excluídas por apresentarem cargas fatoriais e 

comunalidade abaixo de <0,40, considerado como ponte de corte neste estudo. 

(SOUZA et al., 2010; FILHO; JÚNIOR, 2010). 

Após a adequação do questionário, retirada das questões com comunalidades 

baixas, 18 itens permaneceram para solução fatorial. O gráfico 1 apresenta a 

dispersão dos componentes e explicita os seis fatores com valores próprios 

(Eigenvalue) superiores a 1 (Critério de Kaiser) capazes de explicar conjuntamente 
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61,44 % da  variância total (Figura 1), que apresentou-se acima de 60%, tal como 

que propõem Hair et al. (2009). 

 

            Gráfico 1: Autovalores encontrados após extração dos componentes principais.  

 
             Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Os 18 itens remanescentes apresentaram KMO acima de 0,7 e alta 

significância do teste de Bartlett (p<0,001) indicando que a AF, pós-exclusão de 

itens, permaneceu pertinente (Tabela 7).  
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Tabela 7: Valores de KMO e Bartlett para as 18 variáveis do questionário. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0,710 

Bartlett´s Test of Sphericity Approx. Chi-

square 

757,06 

 Df 153 

 Sig. 0,000 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A extração dos fatores pelo critério Kaiser (eigenvalue>1) não forneceu um 

padrão entendível de alocação de itens aos fatores, ou seja, não permitiu visualizar 

quantos e quais itens dimensionam cada fator. Desta forma, foi necessária a rotação 

da matriz componente pelo método Varimax. Conhecido a alocação dos itens nos 

fatores, foi possível checar as comunalidades (HAIR et al., 2009). 

 
Tabela 8: Solução fatorial com as cargas fatoriais, comunalidades e percentual de variância do 
questionário. 
Método de extração: Análise de Componentes Principais; Método de Rotação: Varimax com 
normalização de Kaiser; h

2 
– Comunalidade; 

Variáveis 

Fatores h2 

I II III IV V VI  

São realizadas ações educativas 
coletivas voltadas para a população 
relacionada à prevenção das ISTs 
(infecções sexualmente transmissíveis)? 
 

0,83 0,13 0,28 0,00 0,02 0,08 0,81 

São realizadas ações educativas para 
informação e prevenção das IST 
(infecções sexualmente transmissíveis) 
no espaço físico da unidade básica de 
saúde? 
  

0,83 0,20 0,12 0,02 -0,08 0,05 0,77 

É realizada educação em saúde acerca 
de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob a área de 
abrangência da unidade de saúde? 
 

0,57 0,01 0,10 0,05 0,38 0,01 0,51 

As ações educativas acerca do HIV/AIDS 
são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 
 

0,53 0,11 -0,11 0,25 0,27 0,12 0,46 

As pessoas com diagnóstico positivo para 
HIV/AIDS são referenciadas pela unidade 
de saúde? 
 

-0,03 0,70 -0,10 0,16 0,23 0,14 0,57 

É realizada busca ativa aos parceiros (as) 
quando o diagnóstico do HIV foi positivo? 
 

0,32 0,66 0,00 -0,02 -0,12 0,12 0,60 
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É realizada a notificação de IST (infecção 
sexualmente transmissível) e agravos no 
SINAM (sistema de informação de 
agravos de notificação)? 
 

0,09 0,61 0,39 -0,11 0,13 -0,19 0,61 

Pessoas sugestivas de infecção por HIV 
que procuraram a unidade básica tem a 
oportunidade de realizar o teste 
diagnóstico na rede de saúde? 

0,14 0,59 -0,15 0,07 0,10 -0,12 0,43 

Na entrega da camisinha é realizada 
orientação para seu uso? 
 

0,07 0,00 0,77 0,07 -0,09 0,07 0,63 

São realizadas, na área da abrangência 
da unidade de saúde, campanhas 
informativas e de sensibilização acerca 
dos comportamentos de risco para 
infecção por HIV/AIDS? 
 

0,26 -0,13 0,71 0,03 0,16 0,04 0,64 

A unidade disponibiliza de materiais 
didáticos para a realização de ações 
educativas? 
 

0,00 -0,01 0,42 0,14 0,38 0,34 0,50 

Possui acesso a manuais e cadernos do 
Ministério da Saúde referentes ao manejo 
de IST (infecções sexualmente 
transmissíveis)? 
 

-0,04 0,03 0,03 0,80 -0,05 0,05 0,66 

Possui conhecimento do conteúdo dos 
manuais disponibilizados pelo Ministério 
da Saúde a respeito das medidas 
utilizadas no controle do HIV/AIDS na 
atenção básica? 
 

0,35 0,10 -0,01 0,74 -0,03 -0,04 0,70 

Participou de treinamento/capacitação 
sobre temas relacionados ao controle do 
HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 
 

-0,01 -0,06 0,39 0,58 0,34 0,02 0,63 

O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, 
solicitada no pré-natal, é entregue a 
gestante ainda durante a gravidez? 
 

0,13 0,08 0,16 0,05 0,69 -0,06 0,54 

As gestantes identificadas com HIV/AIDS 
que foram referenciadas a serviços de 
média e alta complexidade são 
acompanhadas pela unidade de saúde? 
 

0,04 0,38 -0,16 -0,12 0,58 -0,01 0,53 

A unidade básica de saúde disponibiliza 
de material para a realização dos testes 
rápidos para HIV/AIDS? 
 

0,20 -0,15 -0,07 -0,11 0,09 0,81 0,76 

Recebe/recebeu capacitação para 
realizar os testes rápidos para HIV? 

0,07 0,16 0,22 0,15 -0,20 0,74 0,70 

Valor Próprio (Eigenvalue) 3,64 2,10 1,53 1,42 1,25 1,09  

% Variância Total Explicada 20,26 11,66 8,50 7,92 6,99 6,10  

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 
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 A carga fatorial dos itens indica o grau de correspondência entre o item e o 

fator, quanto maior seu módulo (número), maior é a representatividade do item no 

fator. Valores de carregamento menor que 0,4 não são apropriados, pois indicaria 

que a solução não extraiu a variância do item suficiente para alocá-lo em um fator 

corretamente. Nota-se que das 18 varáveis alocadas nos seis fatores, todas 

apresentaras valor acima de 0,4, indicando que o item foi extraído com a variância 

correta e, nenhuma das questões apresentou valores acima de 0,4 em mais um 

item, expressando que nenhum item se comportou como fator de confusão (SOUZA 

et al., 2010).  

 A rotação varimax permitiu conhecer os fatores e perceber que, apesar de se 

manter o mesmo número de fatores iniciais, seis, esses passaram a constar com 

outros tipos de variáveis (questões) e foram renomeados como: Educação em 

Saúde (Fator I); Diagnóstico Precoce e Continuidade da Atenção (Fator II); 

Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (Fator III); Educação 

Permanente em Saúde (Fator IV); Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (Fator 

V); Testagem para HIV/AIDS (Fator VI). 

 O quadro a seguir apresenta as variáveis (questões) alocadas em seus 

respectivos fatores (domínios):  

 

Quadro 6: Domínios do questionário de avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica pós 
análise fatorial exploratória.  

     DOMÍNIOS 

1. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
- Item 15: São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população relacionada à 
prevenção das IST’s (infecções sexualmente transmissíveis)? 
- Item 16: São realizadas ações educativas para informação e prevenção das IST’s (infecções 
sexualmente transmissíveis) no espaço físico da unidade de saúde? 
- Item 12: É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de abrangência da unidade? 
- Item 18: As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 

2. DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTINUIDADE DA ATENÇÃO 
- Item 6: As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas pela unidade?  
- Item 7: É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do HIV/AIDS foi 
positivo?  
- Item 17: É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e agravos no 
SINAM (sistema de informação de agravos de notificação)? 
- Item 9: Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuram a unidade básica tem a 
oportunidade de realizar o teste diagnóstico na rede de saúde? 
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3. PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
- Item 13: Na entrega da camisinha (condon) é realiza orientação para seu uso? 
- Item 3: São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, campanhas informativas 
e de sensibilização acerca dos comportamentos de risco para infecção por HIV/AIDS? 
- Item 5: A unidade básica de saúde disponibiliza de materiais didáticos para realização de 
ações educativas?  

4. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
- Item 1: Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes ao manejo de 
infecções sexualmente transmissíveis?  
- Item 4: Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito das medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na atenção básica?  
- Item 2: Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao controle do 
HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 

5. PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV 
- Item 14: O resultado da 1ª e 2ª sorologia para HIV, solicitada no pré-natal, é entregue a 
gestante ainda durante a gravidez? 
- Item 8: As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a serviços de média 
e alta complexidade são acompanhadas pela unidade de saúde?  

6. TESTAGEM PARA HIV 
- Item 10: A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes rápidos para 
HIV/AIDS?  
- Item 11: Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para HIV/AIDS?  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

  A solução fatorial encontrada conseguiu explicar o modelo teórico, pois 

possui itens que se correlacionam entre si, se apresenta parcimoniosamente, ou 

seja, avalia o controle do HIV/AIDS na atenção básica com menor número de 

variáveis possíveis e carregam uma quantidade de variância acumulada em 61,44%, 

acima do valor estabelecido de 60,00%. 

 Assim, conhecido os fatores, a próxima etapa da validação de constructo foi o 

desenvolvimento da AFC, que foi realizado com o restante da população, 170 

profissionais de saúde da atenção básica. O desenvolvimento dessa análise é útil 

para validação individual dos constructos, sendo que os relacionamentos entre as 

variáveis observadas e os seus constructos (fatores/domínios) foram estimados 

utilizando o método da máxima verossimilhança robusta (ML - Maximum likelihood). 

Assim, a AFC procurou analisar e confirmar a estrutura anteriormente obtida pela 

análise fatorial exploratória (Tabela 8). 

 O diagrama de caminhos (figura 04) demostra grau de ajustamento global do 

modelo um ratio de x2/gl de 1,94. Gouveia et al. (2002) afirmam que valores abaixo 

de 3 indicam um bom ajuste do modelo, assim o modelo desta pesquisa, se 

apresentou com bom ajuste, expressando que o modelo de medida construído 
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(obtido pela AFE) é capaz de predizer com menor erro possível o modelo sugerido 

pela AFC, ou seja, a distância entre eles é mínima. 

 Os demais resultados de ajustamento global do modelo foram: GFI = 0,946 

AGFI= 0,924, CFI=0,994, NFI= 0,874, NNFI= 0,992. Eles se apresentam entre os 

valores estabelecidos pela literatura, variando entre 0 e 1, como indicando bom 

ajuste do modelo. RMSE representa a diferença entre as matrizes de covariância da 

amostra estudada e as populações, seus valores variam entre 0 (nenhuma 

diferença) e 1 (diferença máxima), o questionário apresentou um valor de 0,064 (CI 

90% = 0,050 – 0,078) indicando que ele é significativo para contribuir com a 

ratificação de um ajuste aceitável do modelo (ANTUNES; FONTAINE, 2005). 
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Figura 3: Diagrama da Análise Fatorial Confirmatória. 

 

 

Chi Sq. = 233.60, p-value = 0,00, RMSEA = 0,06 
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 O modelo advindo da AFE, apresentado no diagrama constituiu a primeira 

hipótese a ser testada e sustenta a afirmação de que o questionário para a avaliação 

do controle do HIV/AIDS na atenção básica é composto por seis fatores (domínios) 

latentes, confiáveis e correlacionados. 

   

4.3 Fidedignidade 

 

É comum, em pesquisas de validação, apresentar a validade como requisito 

básico que um questionário deve possuir, mas, para uma medida ser válida, deve 

ser também, fidedigna, contudo, a recíproca não é verdadeira, ou seja, o 

questionário pode apresentar fidedignidade e não ser válido, mas todo questionário 

que apresenta validade deve ser fidedigno, ratificando a necessidade de verificar 

essas dois requisitos: validade e fidedignidade (MARTINS, 2006). 

Considerando que a fidedignidade é uma característica psicométrica 

importante a ser verificada em instrumentos que se propõem a coletar dados sobre 

determinada realidade/cenário/dimensão, ela foi avaliada mediante a verificação da 

confiabilidade e da reprodutibilidade.  

A confiabilidade, medida pelo alfa de Cronbach, verifica a consistência interna 

do questionário por meio de uma análise da consistência interna das variáveis 

(itens/questões), ou seja, verifica a equivalência de um item com os demais que 

compõem o conjunto do questionário. É considerado o método mais comum para 

análise da confiabilidade dos dados, cuja ideia principal é que os indicadores 

individuais devam medir o mesmo constructo e serem inter-correlacionados 

(SCOARIS et al., 2009).  

Pasquali (2003) dispõe que o Alfa de Cronbach, geralmente, varia de 0 a 1 

assim, quanto mais próximo de 1 estiver seu valor, maior a  fidedignidade das 

dimensões do constructo, podendo assumir valores negativos (ausência total de 

confiabilidade). Autores como Carvalho, Santos e Rêgo (2010) afirmam que valor 

Alfa 0,7 é considerado o mínimo ideal, já Hair et al. (2009) dizem que em pesquisas 

exploratórios o Alfa pode assumir valor mínimo de 0,6 e ser considerado adequado.  

Inicialmente, as 31 variáveis assumiram um valor Alfa de 0,8, após a exclusão 

de alguns itens mediante a AF, o valor de Cronbach da versão final do questionário 
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voltado para a avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica, contendo 18 

variáveis, foi 0,75. 

Hora, Monteiro e Arica (2010) afirmam que quanto mais próximo o valor Alfa 

for do ideal (1) mais preciso é um instrumento de medição, significando que a 

variância associada aos erros aleatórios diminuiu. Em observância a essa 

explanação poder-se-ia inferir como negativo a diminuição do Alfa no questionário, 

mas, como expressam esses mesmos autores a confiabilidade deve ser verificada 

no questionário já validado. Como não basta ser confiável, o questionário precisa ser 

válido, assim, leva-se em consideração o Alfa de Cronbach após a validação de 

constructo, que mesmo tendo se apresentado um pouco menor do que o anterior 

possui um valor acima do mínimo ideal (≥0,6). 

 

Tabela 9: Valores de alfa de Cronbach para cada fator isolado. 

Fatores Alfa de Cronbach 

Educação em Saúde 0,7 

Prevenção 0,6 

Diagnóstico Precoce e Continuidade da Atenção 0,6 

Conhecimento dos Profissionais de Saúde para o Controle do HIV/AIDS 0,6 

Prevenção da Transmissão Vertical do HIV/AIDS 0,4 

Testagem para HIV/AIDS 0,6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Levando em consideração ao que expõem Hair et al (2009), cinco fatores 

apresentaram um bom nível de confiabilidade (≥0,6). Apenas o fator Prevenção da 

Transmissão Vertical do HIV/AIDS resultou um coeficiente abaixo do que é 

considerado mínimo ideal (<0,6), chamando atenção para os aspectos que podem 

ter levado a uma baixa consistência interna. 

 O fator (domínio) Prevenção da Transmissão Vertical do HIV/AIDS 

apresentou duas variáveis: O resultado da 1ª e 2ª sorologia para HIV solicitado no 

pré-natal é entregue a gestante ainda durante a gravidez? As gestantes identificadas 

com HIV/AIDS que foram referenciadas a serviços de média e alta complexidade 

são acompanhadas pela unidade de saúde? Que, mediante ao confronto com a 

literatura, são expressivas para avaliar como se desempenha a prevenção do 

controle do HIV/AIDS ao nível da atenção básica, considerando, principalmente, ser 
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a atenção pré-natal e a prevenção transmissão vertical de ISTs, especialmente o 

HIV, um dos focos da assistência em saúde na rede básica. Esse fato pode ser 

vislumbrando pela orientação à solicitação no primeiro e terceiro trimestre de 

gravidez da sorologia para HIV e a orientação de referenciar mulheres que foram 

diagnosticadas com HIV para a atenção especializa, sem, contudo, deixar de 

acompanhá-las (BRASIL, 2006). 

  Ademais, além de se configurar como questões que se referem diretamente 

ao controle do HIV ao nível da atenção básica, respeitam-se a uma mesma 

dimensão: atuação da equipe de saúde para a prevenção do controle do HIV/AIDS. 

Assim, mesmo que a confiabilidade deste fator não tenha sido a esperada, sustenta-

se como dimensão componente do questionário em sua versão final, pois, além da 

importância dessas variáveis, como já destacado, a AF exploratória e confirmatória 

revelou esse fator como (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

 Os resultados desta investigação indicam que, embora a consistência interna 

do fator Prevenção da Transmissão Vertical do HIV/AIDS tenha sido baixa, os outros 

fatores apresentaram valores acima do ideal mínimo e, o Alfa de Cronbach geral da 

versão final do questionário foi considerado bom, conferindo-o confiabilidade. 

Destarte, acredita-se que os resultados que serão encontrados com a aplicação da 

versão final do questionário condir-se-ão em medições precisas, confiáveis e 

relacionadas à realidade, distantes de medições relacionadas a erros aleatórios. 

 Outra medida importante que expressou à fidedignidade do questionário, 

reprodutibilidade, foi verificada por meio da técnica do teste-reteste. Nessa fase, os 

profissionais de saúde da atenção básica que compuseram a amostra foram 

convidados a responder o mesmo questionário duas vezes, entre um intervalo de 

tempo que variou de uma semana a duas semanas da primeira para a segunda 

aplicação. 

Participaram dessa etapa 179 profissionais de saúde da atenção básica, 

representando 45% da amostra total. Levando em consideração o que expressa 

Aguiar, Fonseca e Valente (2010), o número de participantes foi expressivo para 

conferir a estabilidade do questionário, pois 30% da amostra inicial é suficiente para 

avaliação da estabilidade temporal.   

Os resultados estatísticos (tabela 10) mostraram que as seis variáveis 

apresentaram elevada reprodutibilidade, pois o Kappa ponderado dos 18 itens variou 
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de 0,703 a 0,947, configurando-se entre “substancial” e “excelente”, acima do limite 

mínimo do Kappa para ser considerado estável (≥0,41) (BATALHA; MENDES, 2013). 

Destaca-se que o fator Educação Permanente apresentou todos os itens com 

valores Kappa classificados em “excelente”, provavelmente ocorreu devido a se 

constituir em um fator aborda questões relacionadas diretamente à compreensão 

(grau de conhecimento) do profissional de saúde sobre o tema e sua participação 

para uma educação em saúde continuada, ou seja, refere-se a aspectos 

particulares, facilmente percebidos pelo participante. Em contrapartida, o fator 

Educação em Saúde apresentou apenas itens classificados como “substancial”, 

podendo-se inferir que a estabilidade, mesmo considerada adequada, apresentou 

uma maior discordância entre o teste-reteste, se comparado ao fator anteriormente 

descrito. Contudo, conjectura-se que esse episódio foi evidenciado por se tratar de 

uma dimensão que aborda aspectos que se referem a uma atuação coletiva da 

equipe de saúde, o que pode não ser da compreensão de todos os respondentes.   

 

Tabela 10: Estatísticas Kappa e Classificação dos itens que compõem a versão final do questionário.   

Fatores 
Variáveis/Questões/Itens  

(número da questão) 
Kappa  Classificação 

Educação em 
Saúde 

 

São realizadas ações educativas coletivas 
voltadas para a população relacionada à 
prevenção das ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis)? (15) 
 

0,779 Substancial 

São realizadas ações educativas para 
informação e prevenção das ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis) no espaço físico 
da unidade de saúde? (16) 
 

0,780 Substancial 

É realizada educação em saúde acerca de 
hábitos de vida saudáveis nos equipamentos 
sociais sob área de abrangência da unidade 
de saúde? (12) 
 

0,764 Substancial 

As ações educativas acerca do HIV/AIDS 
são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? (18) 
 

0,727 Substancial 

Diagnóstico 
Precoce e 

Continuidade da 
Atenção 

 
 
 
 
 

As pessoas com diagnóstico positivo para 
HIV/AIDS são referenciadas pela unidade de 
saúde? (6) 
 

0,703 Substancial 

É realizada busca ativa aos parceiros (as) 
quando o diagnóstico do HIV/AIDS foi 
positivo? (7) 
 
 

0,811 Excelente 
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 É realizada a notificação de IST (infecção 
sexualmente transmissível) e agravos no 
SINAM (sistema de informação de agravos 
de notificação)? (17) 
 

0,757 Substancial 

Pessoas sugestivas de infecção por HIV que 
procuram a unidade básica tem a 
oportunidade de realizar o teste diagnóstico 
na rede de saúde? (9) 
 

0,776 Substancial 

Prevenção de 
Infecções 

Sexualmente 
transmissíveis 

 

Na entrega da camisinha (condon) é 
realizada orientação para seu uso? (13) 
 

0,755 Substancial 

São realizadas, na área da abrangência da 
unidade de saúde, campanhas informativas e 
de sensibilização acerca dos 
comportamentos de risco para infecção por 
HIV/AIDS? (3) 
 

0,874 Excelente 

A unidade básica de saúde disponibiliza de 
materiais didáticos para a realização de 
ações educativas? (5) 
 

0,716 Substancial 

Educação 
Permanente em 

Saúde 

Possui acesso a manuais e cadernos do 
Ministério da Saúde referentes ao manejo de 
infecções sexualmente transmissíveis? (1) 
 

0,947 Excelente 

Possui conhecimento do conteúdo dos 
manuais disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito das medidas utilizadas 
para o controle do HIV/AIDS na atenção 
básica? (4) 
 

0,879 Excelente 

Participou de treinamento/capacitação sobre 
temas relacionados ao controle do HIV/AIDS 
nos últimos cinco anos? (2) 
 

0,824 Excelente 

Prevenção da 
Transmissão 

Vertical do HIV 

O resultado da 1ª e 2ª sorologia para HIV, 
solicitada no pré-natal, é entrega a gestante 
ainda durante a gravidez? (14) 
 

0,803 Substancial 

As gestantes identificadas com HIV/AIDS 
que foram referenciadas a serviços de média 
e alta complexidade são acompanhadas pela 
unidade de saúde? (8) 
 

0,839 Excelente 

Testagem para 
HIV/AIDS 

A unidade de saúde disponibiliza de material 
para realização dos testes rápidos para 
HIV/AIDS? (10) 
 

0,727 Substancial 

Recebe/recebeu capacitação para realizar os 
testes rápidos para HIV/AIDS? (11) 

0,875 Excelente 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

O questionário, reconstruído no permear da validação de conteúdo e, aplicado 

à população descrita anteriormente, apresentou adequada confiabilidade e 
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estabilidade temporal, confirmando que ele propõe medir sem erros e é reproduzível 

ao longo do tempo (SCOARIS, 2009). Assim, o questionário versão final (APÊNDICE 

H) compôs-se de 18 questões para avaliar o controle do HIV/AIDS na atenção 

básica. 
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 O estudo desenvolvido por meio de diversas etapas permitiu a elaboração de 

um questionário e a avaliação de suas propriedades psicométricas. O questionário 

encontra-se validado em relação ao seu conteúdo e constructo e se apresenta 

fidedigno, ou seja, é reproduzível e confiável. 

 O desenvolvimento deste estudo reafirma a importância da operacionalização 

de técnicas metodológicas rigorosas para o desenvolvimento de questionários 

validados, sem negligenciar as etapas desse processo. 

Os resultados encontrados relevam a importância do estudo, pois 

questionários validos e fidedignos podem conduzir a uma construção de 

diagnósticos situacionais mais precisos, ancorando a tomada de decisões na medida 

em que permitem, de maneira sistemática, coletar dados que são traduzidos em 

informações pertinentes sobre determinada realidade, buscando identificar as 

necessidades de cada contexto. Desta forma, o questionário validado poderá 

mensurar fielmente o controle do HIV/AIDS na atenção básica desempenhado pelos 

profissionais de saúde. 

 A validação de conteúdo por meio de apreciação de um comitê de 

especialistas desenvolvido em rodadas foi útil para a construção coletiva do 

questionário, pois os participantes puderam contribuir livremente acerca das 

questões e contribuir para a conformação de um questionário que busque mensurar 

a realidade de maneira completa, clara, precisa e apresentando uma melhor 

compreensão semântica.  

A análise fatorial exploratória revelou as variáveis que se correlacionam ao 

estudo, identificando os fatores, bem como, os itens que os compõem, 

possibilitando, assim, que o questionário avalie o controle do HIV/AIDS com o menor 

número de variáveis, sem, contudo, deixar de mensurá-la de forma ampla e precisa. 

Em síntese, a análise detalhada do modelo pela análise fatorial confirmatória 

confirmou os seis constructos do modelo explicativo da análise exploratória. 

Contudo, embora o modelo tenha sido confirmado, a pesquisa não teve a pretensão 

de esgotar as possibilidades, apenas apresentou o primeiro modelo explicativo que 

avalia a dimensão em estudo. 



81 
 
 
 
 

 
 

Considera-se que os objetivos propostos nesse estudo foram alcançados: a 

elaboração de um questionário para avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção; 

a validação de conteúdo e a avaliação das propriedades psicométricas. Contudo, as 

fases de tipificação e adaptação cultural que compõem a construção de um 

questionário não foram propostas deste estudo, deixando-se como sugestão o 

desenvolvimento de outros estudos para a realização dessas fases, bem como, a 

validação de estudo e validação de critério que não se conformaram como objetivos 

desta pesquisa. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE 
 
 
 

CARTA – CONVITE 
 
 

Mossoró, _______ de fevereiro de 2014. 
 

 Prezado (a) _________________________, me chamo Révia Ribeiro Castro 

sou aluna no mestrado acadêmico Saúde e Sociedade da Universidade do Estado  

do Rio Grande do Norte. Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado 

“Validação de Instrumento para Avaliação do Controle do HIV/AIDS na Atenção 

Básica”, sob a orientação do Prof. Drº Richardson Augusto Rosendo da Silva.  

 Solicito, por meio desta, a sua colaboração como especialista no 

desenvolvimento desta pesquisa. Sua colaboração envolverá a apreciação e o 

julgamento do conteúdo do questionário, desenvolvido pelos pesquisadores, para 

avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica. O Sr. (a) julgará cada item do 

questionário  por meio de escala de dois pontos, inferindo com relação a 

concordância ou discordância do item quanto aos critérios de pertinência, clareza, 

objetividade, precisão, vocabulário e abrangência com relação ao tema, e 

desenvolvendo comentários e sugestões, contribuindo a (re)construção do mesmo. 

Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail em um prazo de 

uma semana. Informo, desde já, que o veículo de comunicação para a realização 

desse estudo será via correio eletrônico. Caso manifeste a sua concordância, 

enviaremos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o questionário e as 

instruções para o seu preenchimento. 

 Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, 

oportunidade em que me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO VERSÃO INICIAL 
 
 

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 
 
 
 

 

Este questionário tem como objetivo avaliar o controle do HIV/AIDS na atenção básica sob o ponto de 
vista do profissional de saúde  

SOCIOECONÔMICO:  

 

Sexo: (       ) Masculino (      ) Feminino   

Idade: _________  

Renda Familiar: (     ) Um salário mínimo  (    ) Dois salários mínimos    (     )  Três ou mais  

Religião : _________________  ; 

 Estado Civil : (     ) Solteiro  (    ) Casado   (   ) Outros 

Profissão:____________________________________________________; 

Tempo de atuação na rede básica de saúde : ______________________; 
 

ESPECÍFICO 

1 Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes ao manejo de ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 

 
2 

É realizada busca ativa para identificação de grupos mais vulneráveis a infecção por HIV/AIDS? 

3 Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao controle do HIV/AIDS nos últimos cinco 
anos? 

4 A disponibilidade de tempo por semana destinado ao exame Papanicolau é suficiente para atender a 
demanda? 

5 São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, campanhas informativas e de sensibilização 
acerca dos comportamentos de risco para infecção por HIV? 

6 O teste rápido ou sorológico é ofertado a todas as pessoas com sintomas sugestivos de HIV/AIDS? 

7 Após a confirmação de gravidez por mulheres que procuraram os serviços de saúde é realizada a consulta 
pré-natal o mais rápido possível? 

8 A unidade possui um espaço físico disponível para a realização de atividades educativas? 

9 O teste rápido é ofertado aos parceiros de pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS? 

10 Na unidade de saúde a camisinha de Vênus (condon) está disponível para a população? 

11 Usuários de drogas injetáveis têm acesso a seringas novas/estéreis ofertada pela unidade? 

12 A entrega da camisinha (condon) acontece fora do espaço físico da unidade de saúde? 

13 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são acompanhadas pela unidade? 

14 A unidade referencia os pacientes com HIV/AIDS para receber medicamentos antirretrovirais? 

15 No presente ano, a unidade ficou algum tempo/mês sem camisinhas (condons)? 

16 Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde a respeito das 

QUESTIONÁRIO Nº __________ 
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medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na atenção básica? 

17 São realizadas campanhas informativas e de sensibilização para prevenção por HIV/AIDS nos equipamentos 
sociais sob a área de abrangência da unidade de saúde? 

18 Quando o resultado do teste de gravidez é positivo são solicitados os exames recomendados pelo Ministério 
da Saúde na primeira consulta? 

19 A unidade disponibiliza de materiais didáticos para realização de ações educativas? 

20 É realizada busca ativa a mulheres com suspeita de gravidez? 

21 A unidade é abastecida com medicamentos para tratamento de IST (infecção sexualmente transmissível)? 

22 O teste sorológico de HIV é solicitado para todas as gestantes? 

23 Pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas pela unidade? 

24 É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do HIV/AIDS foi positivo? 

25 As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a serviços de média e alta complexidade 
são acompanhadas pela unidade de saúde? 

26 A entrega da camisinha (condon) não é realizada apenas em um horário específico? 

27 O teste sorológico de HIV é solicitado a mulheres que apresentam queixas sugestivas de infecção 
ginecológica? 

28 No primeiro contato com pessoas sugestivas de HIV/AIDS tem-se a oportunidade de diagnóstico? 

29 A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes rápidos para HIV/AIDS? 

30 Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para HIV/AIDS? 

31 É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos equipamentos sociais sob área de 
abrangência da unidade? 

32 Na entrega da camisinha (condon) é realizada orientação para seu uso? 

33 O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitado no pré-natal é entregue a gestante ainda durante a 
gravidez? 

34 São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população relacionada á prevenção das IST/AIDS? 

35 O teste rápido de HIV é ofertado a todos os usuários da unidade de saúde? 

36 São realizadas na unidade de saúde ações educativas para informação e prevenção das ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 

37 Os usuários da unidade de saúde são orientados para os hábitos sexuais saudáveis? 

38 É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e agravos no SINAM (sistema de 
informação de agravos de notificação)? 

39 É disponibilizado espaço físico adequado para o serviço de farmácia? 

40 É realizada busca ativa a gestantes que iniciaram o pré-natal, mas se tornaram faltosas? 

41 A quantidade de camisinha (condon) que a unidade recebe por mês é suficiente para atender a demanda? 

42 É realizada busca ativa as pessoas cujo diagnóstico do HIV foi positivo e não retornaram para receber o 
resultado? 

43 As profissionais do sexo, os homossexuais e os usuários de drogas são identificados como grupos vulneráveis 
à infecção por HIV/AIDS? 

44 Na primeira consulta de pré-natal é solicitada a sorologia para HIV/AIDS? 

45 As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem dificuldades/entraves? 

46 O teste sorológico para HIV é ofertado aos usuários dessa unidade? 

47 Realiza aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para HIV/AIDS? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA APRECIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 
 
 

 

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

 
 

 

 

Caracterização dos participantes: 

1. Idade............... 
2 Sexo: Mas (   ) Fem (   ) 
3 Qualificação profissional:  
4 Tempo de experiência na atuação profissional: 
 

Abaixo são apresentadas duas secções propostas para compor o questionário de 

avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica: a caracterização 

socioeconômica e parte específica. Leia atentamente e infira sobre essas secções 

marque com um “X” na coluna “C”, relacionado a concordo ou marque com um “X” 

na coluna “D”, discordo, quanto aos critérios de pertinência, clareza, objetividade, 

precisão, vocabulário e abrangência dos itens que devem compor um questionário a 

ser desenvolvido com os profissionais de saúde da atenção básica a fim de avaliar o 

controle do HIV/AIDS nesse nível de atenção. Solicito a sua apreciação, também, na 

caracterização socioeconômica, assinalando com um “X” em “C”, concorda ou, “X” 

em “D” discorda com a permanência do item.  

 

A) CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA  

ITENS C D 

Sexo: (       ) Masculino (      ) Feminino     

Idade________   

Renda Familiar: (     ) Um salário mínimo  (    ) Dois salários mínimos    (     )  Três ou 
mais  

  

Religião : _________________   

Estado Civil: (     ) Solteiro  (    ) Casado   (   ) Outros   

Profissão:____________________________________________________;   

QUESTIONÁRIO Nº __________ 
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Tempo de atuação na rede básica de saúde : ______________________;    

B) ESPECÍFICO 

 
Itens 

 
C 

 
D 

 
Sugestões e 
Comentários 

1 Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes 
ao manejo de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis)? 

   

2 É realizada busca ativa para identificação de grupos mais vulneráveis a 
infecção por HIV/AIDS? 

   
 

3 Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao 
controle do HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 

   

4 A disponibilidade de tempo por semana destinado ao exame Papanicolau 
é suficiente para atender a demanda? 

   

5 São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, 
campanhas informativas e de sensibilização acerca dos comportamentos 
de risco para infecção por HIV? 

   

6 O teste rápido ou sorológico é ofertado a todas as pessoas com sintomas 
sugestivos de HIV/AIDS? 

   

7 Após a confirmação de gravidez por mulheres que procuraram os 
serviços de saúde é realizada a consulta pré-natal o mais rápido 
possível? 

   

8 A unidade possui um espaço físico disponível para a realização de 
atividades educativas? 

   

9 O teste rápido é ofertado aos parceiros de pessoas diagnosticadas com 
HIV/AIDS? 

   

10 Na unidade de saúde a camisinha de Vênus (condon) está disponível 
para a população? 

   

11 Usuários de drogas injetáveis têm acesso a seringas novas/estéreis 
ofertada pela unidade? 

   

12 A entrega da camisinha (condon) acontece fora do espaço físico da 
unidade de saúde? 

   

13 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são acompanhadas 
pela unidade? 

   

14 A unidade referencia os pacientes com HIV/AIDS para receber 
medicamentos antirretrovirais? 

   

15 No presente ano, a unidade ficou algum tempo/mês sem camisinhas 
(condons)? 

   

16 Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde a respeito das medidas utilizadas no controle do 
HIV/AIDS na atenção básica? 

   

17 São realizadas campanhas informativas e de sensibilização para 
prevenção por HIV/AIDS nos equipamentos sociais sob a área de 
abrangência da unidade de saúde? 

   

18 Quando o resultado do teste de gravidez é positivo são solicitados os 
exames recomendados pelo Ministério da Saúde na primeira consulta? 

   

19 A unidade disponibiliza de materiais didáticos para realização de ações 
educativas? 

   

20 É realizada busca ativa a mulheres com suspeita de gravidez?    

21 A unidade é abastecida com medicamentos para tratamento de IST 
(infecção sexualmente transmissível)? 

   

22 O teste sorológico de HIV é solicitado para todas as gestantes?    

23 Pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas pela 
unidade? 
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24 É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do 
HIV/AIDS foi positivo? 

   

25 As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a 
serviços de média e alta complexidade são acompanhadas pela unidade 
de saúde? 

   

26 A entrega da camisinha (condon) não é realizada apenas em um horário 
específico? 

   

27 O teste sorológico de HIV é solicitado a mulheres que apresentam 
queixas sugestivas de infecção ginecológica? 

   

28 No primeiro contato com pessoas sugestivas de HIV/AIDS tem-se a 
oportunidade de diagnóstico? 

   

29 A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes 
rápidos para HIV/AIDS? 

   

30 Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para 
HIV/AIDS? 

   

31 É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de abrangência da unidade? 

   

32 Na entrega da camisinha (condon) é realizada orientação para seu uso?    

33 O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitado no pré-natal é 
entregue a gestante ainda durante a gravidez? 

   

34 São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população 
relacionada á prevenção das IST/AIDS? 

   

35 O teste rápido de HIV é ofertado a todos os usuários da unidade de 
saúde? 

   

36 São realizadas na unidade de saúde ações educativas para informação e 
prevenção das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis)? 

   

37 Os usuários da unidade de saúde são orientados para os hábitos sexuais 
saudáveis? 

   

38 É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e 
agravos no SINAM (sistema de informação de agravos de notificação)? 

   

39 É disponibilizado espaço físico adequado para o serviço de farmácia?    

40 É realizada busca ativa a gestantes que iniciaram o pré-natal, mas se 
tornaram faltosas? 

   

41 A quantidade de camisinha (condon) que a unidade recebe por mês é 
suficiente para atender a demanda? 

   

42 É realizada busca ativa as pessoas cujo diagnóstico do HIV foi positivo e 
não retornaram para receber o resultado? 

   

43 As profissionais do sexo, os homossexuais e os usuários de drogas são 
identificados como grupos vulneráveis à infecção por HIV/AIDS? 

   

44 Na primeira consulta de pré-natal é solicitada a sorologia para HIV/AIDS?    

45 As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 

   

46 O teste sorológico para HIV é ofertado aos usuários dessa unidade?    

47 Realiza aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para HIV/AIDS?    
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
PARA OS ESPECIALISTAS 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação de 

Instrumento para avaliação do controle do HIV/AIDS na Atenção Básica”, realizado 

pelos pesquisadores: Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva (pesquisador 

responsável) e Révia Ribeiro Castro. 

Esta pesquisa pretende Desenvolver e validar um instrumento de avaliação 

da atenção ofertada pelos profissionais de saúde para o do controle do HIV/AIDS na 

atenção básica. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo refere-se ao fato de que a 

epidemia do HIV/AIDS, ainda continua sendo um problema de saúde pública. 

Mediante a magnitude do problema do HIV/AIDS sabe-se que a rede de atenção à 

saúde, expressa nos seus níveis de atenção, exerce papel importante para o 

desempenho dessas ações de enfrentamento e controle ao HIV/AIDS, contudo, tem-

se a atenção básica como espaço privilegiado para efetivá-las. Desta forma, é de 

suma importância avaliar como a atenção básica vem desenvolvendo suas ações 

para o controle do HIV/AIDS, contudo, verificou-se na literatura a ausência de um 

instrumento para avaliar essas ações, assim, a presente pesquisa pretende 

desenvolver um instrumento para avaliar a atenção ofertada para o controle do 

HIV/AIDS na atenção básica. 

Caso você decida participar, você deverá inferir acerca dos itens presentes 

em um questionário de coletas de dados para avaliação das ações desempenhadas 
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pelos profissionais de saúde para o controle do HIV/AIDS na atenção básica. Você 

inferirá acerca de cada item, expressando seu julgamento com a letra D se 

discordarem do item e com a letra C se concordarem com o item. Desta feita, você 

será submetido a inferir acerca de um instrumento de coleta de dados, inserindo a 

sua percepção de concordância ou discordância de caneta ao lado de cada item. O 

tempo médio para inferirem acerca do instrumento corresponde a um total de vinte 

minutos. Durante a realização você será submetido a inferir acerca do instrumento 

que será efetivado em um único momento. 

Os riscos envolvidos com a sua participação seriam a exposição de suas 

identidades, que serão minimizados através da seguinte providência: uso de 

pseudônimo (nome fictício) no momento das entrevistas, assegurando o sigilo, como 

também será assegurando a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

O estudo apresentará o seguinte benefício, a disposição de um instrumento 

validado para uso em pesquisas posteriores que buscam realizar essa avaliação. 

Assim, almeja-se que o instrumento se apresente para o meio acadêmico, para os 

profissionais de saúde e os gestores, como de grande relevância para avaliação do 

controle dessa epidemia no nível de atenção básica, com a finalidade de levantar 

diagnósticos situacionais da atenção ofertada para o enfrentamento ao HIV/AIDS. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelos pesquisadores desse estudo e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Você ficará com uma cópia deste documento e a outra com o pesquisador 

responsável.  Toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para a Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva no 
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endereço Campus Central, S/N – Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – 

Natal 59078-970, RN - Brasil ou pelo telefone (084) 32153615.  

Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 

1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, Email: cepufrn@reitoria.ufrn.br ; fone: (084) 

3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Validação de Instrumento para avaliação do 

controle do HIV/AIDS na Atenção Básica” e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____________________. 

 

 

 

Participante da pesquisa: 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação de Instrumento para 

avaliação do controle do HIV/AIDS na Atenção Básica” declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Mossoró, ______________________. 

Pesquisador responsável: 

Nome:  Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação de 

Instrumento para avaliação do controle do HIV/AIDS na Atenção Básica”, realizado 

pelos pesquisadores: Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva (pesquisador 

responsável) e Enf. Esp. Révia Ribeiro Castro. 

Esta pesquisa pretende desenvolver e validar um instrumento de avaliação do 

controle do HIV/AIDS na atenção básica por meio da assistência desenvolvida pelos 

profissionais de saúde.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo refere-se ao fato de que a 

epidemia do HIV/AIDS, ainda continua sendo um problema de saúde pública. Desta 

forma, mediante a magnitude do problema do HIV/AIDS, sabe-se que a rede de 

atenção à saúde, expressa nos seus níveis de atenção, exerce papel importante 

para o desempenho dessas ações de enfrentamento e controle ao HIV/AIDS, 

contudo, tem-se a atenção básica como espaço privilegiado para efetivá-las. Assim, 

é de suma importância avaliar como a atenção básica vem desenvolvendo suas 

ações para o controle do HIV/AIDS, contudo, verificou-se, na literatura, a ausência 

de um instrumento para avaliar essas ações. 

Caso decida participar, você deverá responder a um formulário para avaliação 

do controle do HIV/AIDS na atenção básica, respondendo cada item conforme a 

realidade da sua atenção básica e da sua participação para o controle do HIV/AIDS.  
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A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante 

àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina compreendem apenas 

riscos emocionais do tipo constrangimentos, desconfortos, que serão contornados 

através de uma abordagem interpessoal e objetiva, que não irá afetar sua 

integridade física e moral. Porém, se qualquer situação fornecer algum dano moral 

e/ou ao seu trabalho, assim como fatos relevantes que alterem o curso normal da 

pesquisa, será avaliado pelos investigadores participantes do projeto e informado ao 

CEP para avaliação da interrupção ou suspensão. 

O estudo apresentará o seguinte benefício, a disposição de um instrumento 

validado para uso em pesquisas posteriores que buscam realizar essa avaliação. 

Assim, almeja-se que o instrumento se apresente para o meio acadêmico, para os 

profissionais de saúde e os gestores, como de grande relevância para avaliação do 

controle dessa epidemia no nível de atenção básica, com a finalidade de levantar 

diagnósticos situacionais da atenção ofertada para o enfrentamento ao HIV/AIDS. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Richardson Augusto Rosendo da Silva através do telefone (84) 88251956 e 

Révia Ribeiro Castro pelo através do telefone (84) 87424850. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora Révia Ribeiro Castro. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Validação de Instrumento para avaliação do 

controle do HIV/AIDS na Atenção Básica” e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

Mossoró, __________________________________________________ 

Participante: _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador  

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação de Instrumento para 

avaliação do controle do HIV/AIDS na Atenção Básica” declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Mossoró, ______________________________________________  

 

Pesquisador: Révia Ribeiro Castro 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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______________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE F – PRIMEIRA VERSÃO GRUPAL DO QUESTIONÁRIO 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

 
                    
 

 

Caracterização dos participantes: 

1. Idade............... 
2 Sexo: Mas (   ) Fem (   ) 
3 Qualificação profissional:  
4 Tempo de experiência na atuação profissional: 
 

Abaixo são apresentadas duas secções propostas para compor o questionário de 

avaliação do controle do HIV/AIDS na atenção básica. Leia atentamente e infira 

sobre essas secções marque com um “X” na coluna “C”, relacionado a concordo ou 

marque com um “X” na coluna “D”, discordo, quanto aos critérios de pertinência, 

clareza, objetividade, precisão, vocabulário e abrangência dos itens que devem 

compor um questionário a ser desenvolvido com os profissionais de saúde da 

atenção básica a fim de avaliar o controle do HIV/AIDS nesse nível de atenção.  

 
ESPECÍFICO 

 
Itens 

 
C 

 
D 

 
Sugestões e 
Comentários 

1 Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes 
ao manejo de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis)? 

   

2 Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao 
controle do HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 

   

3 São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, 
campanhas informativas e de sensibilização acerca dos comportamentos 
de risco para infecção por HIV? 

   

4 Após a confirmação de gravidez por mulheres que procuraram os 
serviços de saúde é realizada a consulta pré-natal o mais rápido 
possível? 

   

5 A unidade possui um espaço físico disponível para a realização de 
atividades educativas? 

   

6 O teste rápido é ofertado aos parceiros de pessoas diagnosticadas com 
HIV/AIDS? 

   

7 A entrega da camisinha (condon) acontece fora do espaço físico da 
unidade de saúde? 

   

8 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são acompanhadas    

QUESTIONÁRIO Nº __________ 
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pela unidade? 

9 Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde a respeito das medidas utilizadas no controle do 
HIV/AIDS na atenção básica? 

   

10 São realizadas campanhas informativas e de sensibilização para 
prevenção por HIV/AIDS nos equipamentos sociais sob a área de 
abrangência da unidade de saúde? 

   

11 Quando o resultado do teste de gravidez é positivo são solicitados os 
exames recomendados pelo Ministério da Saúde na primeira consulta? 

   

12 A unidade disponibiliza de materiais didáticos para realização de ações 
educativas? 

   

13 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas 
pela unidade? 

   

14 É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do 
HIV/AIDS foi positivo? 

   

15 As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a 
serviços de média e alta complexidade são acompanhadas pela unidade 
de saúde? 

   

16 O teste rápido sorológico de HIV é solicitado a mulheres que apresentam 
queixas sugestivas de infecção ginecológica? 

   

17 Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuram a unidade básica 
saúde tem a oportunidade de realizar o teste diagnóstico na rede? 

   

18 A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes 
rápidos para HIV/AIDS? 

   

19 Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para 
HIV/AIDS? 

   

20 É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de abrangência da unidade? 

   

21 Na entrega da camisinha (condon) é realizada orientação para seu uso?    

22 O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitado no pré-natal é 
entregue a gestante ainda durante a gravidez? 

   

23 São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população 
relacionada à prevenção das ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis)? 

   

24 São realizadas ações educativas para informação e prevenção das ISTs 
(infecções sexualmente transmissíveis) no espaço físico da unidade de 
saúde? 

   

25 É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e 
agravos no SINAM (sistema de informação de agravos de notificação)? 

   

26 A quantidade de camisinha (condon) que a unidade recebe por mês é 
suficiente para atender a demanda? 

   

27 É realizada busca ativa às pessoas cujo diagnóstico do HIV foi positivo e 
não retornaram para receber o resultado? 

   

28 Na primeira consulta de pré-natal é solicitada a sorologia para HIV/AIDS?    

29 As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 

   

30 O teste rápido ou sorológico para HIV é ofertado aos usuários dessa 
unidade? 

   

31 Realiza aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para HIV/AIDS?    
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 

Este questionário tem como objetivo avaliar o controle do HIV/AIDS pela atenção básica sob o ponto de vista do 
profissional de saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Itens 
Respostas 

0 1 2 3 4 

1 Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da 
Saúde referentes ao manejo de ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

2 Participou de treinamento/capacitação sobre temas 
relacionados ao controle do HIV/AIDS nos últimos 
cinco anos? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

3 São realizadas, na área de abrangência da unidade de 
saúde, campanhas informativas e de sensibilização 
acerca dos comportamentos de risco para infecção por 
HIV? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

4 Após a confirmação de gravidez por mulheres que 
procuraram os serviços de saúde é realizada a 
consulta pré-natal o mais rápido possível? 

Não Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

QUESTIONÁRIO Nº __________ 

SOCIOECONÔMICO:  

 

Sexo: (       ) Masculino (      ) Feminino   

Idade: _________  

Renda Familiar: (     ) Um salário mínimo  (    ) Dois salários mínimos    (     )  Três ou mais  

Religião : _________________  ; 

 Estado Civil : (     ) Solteiro  (    ) Casado   (   ) Outros 

Profissão:____________________________________________________; 

Tempo de atuação na rede básica de saúde : ______________________;  
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5 A unidade possui um espaço físico disponível para a 
realização de atividades educativas? 

Não 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Sim 

6 O teste rápido é ofertado aos parceiros de pessoas 
diagnosticadas com HIV/AIDS? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

7 A entrega da camisinha (condon) acontece fora do 
espaço físico da unidade de saúde? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

8 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS 
são acompanhadas pela unidade? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

9 Possui conhecimento do conteúdo dos manuais 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde a respeito 
das medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na 
atenção básica? 

Não 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Sim 

10 São realizadas campanhas informativas e de 
sensibilização para prevenção por HIV/AIDS nos 
equipamentos sociais sob a área de abrangência da 
unidade de saúde? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

11 Quando o resultado do teste de gravidez é positivo 
são solicitados os exames recomendados pelo 
Ministério da Saúde na primeira consulta? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

12 A unidade disponibiliza de materiais didáticos para 
realização de ações educativas? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

13 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS 
são referenciadas pela unidade? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

14 É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o 
diagnóstico do HIV/AIDS foi positivo? 

Não  Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

15 As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram 
referenciadas a serviços de média e alta complexidade 
são acompanhadas pela unidade de saúde? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

16 O teste rápido sorológico de HIV é solicitado a 
mulheres que apresentam queixas sugestivas de 
infecção ginecológica? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

17 Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuram 
a unidade básica saúde tem a oportunidade de realizar 
o teste diagnóstico na rede? 

Não Raramente Não sei Frequentemente Sempre 

18 A unidade de saúde disponibiliza de material para 
realização dos testes rápidos para HIV/AIDS? 

Não 
Raramente 

 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

19 Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes 
rápidos para HIV/AIDS? 

Não 
Raramente 

 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

20 É realizada educação em saúde acerca de hábitos de 
vida saudáveis nos equipamentos sociais sob área de 
abrangência da unidade? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

21 Na entrega da camisinha (condon) é realizada 
orientação para seu uso? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

22 O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitado 
no pré-natal é entregue a gestante ainda durante a 
gravidez? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

23 São realizadas ações educativas coletivas voltadas 
para a população relacionada à prevenção das ISTs 
(infecções sexualmente transmissíveis)? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

24 São realizadas ações educativas para informação e 
prevenção das ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis) no espaço físico da unidade de saúde? 

Não 
Raramente 

 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

25 É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente 
transmissível) e agravos no SINAM (sistema de 
informação de agravos de notificação)? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

26 A quantidade de camisinha (condon) que a unidade 
recebe por mês é suficiente para atender a demanda? 

Não 
Raramente 

 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 
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27 É realizada busca ativa às pessoas cujo diagnóstico 
do HIV foi positivo e não retornaram para receber o 
resultado? 

Não Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

28 Na primeira consulta de pré-natal é solicitada a 
sorologia para HIV/AIDS? 

Não  Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

29 As ações educativas acerca do HIV/AIDS são 
desenvolvidas sem dificuldades/entraves? 

Não  Raramente 
Ás 

vezes 
Frequentemente Sempre 

30 O teste rápido ou sorológico para HIV é ofertado aos 
usuários dessa unidade? 

Não  Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

31 Realiza aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido 
para HIV/AIDS? 

Não  Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO VERSÃO FINAL 
 
 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO CONTROLE DO HIV/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA 
 
 
 
 

Este questionário tem como objetivo de avaliar o controle do HIV/AIDS pela atenção básica sob o ponto de vista do 
profissional de saúde. A parte específica se apresenta em escala likert, assinale-a com um X na opção corresponde a sua 
realidade. Observação: em cada item só deve ser assinalado uma resposta. Favor, evite deixar respostas sem assinalar. 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Itens 
Respostas 

0 1 2 3 4 

1 Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da 
Saúde referentes ao manejo de ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

2 Participou de treinamento/capacitação sobre temas 
relacionados ao controle do HIV/AIDS nos últimos cinco 
anos? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

3 São realizadas, na área de abrangência da unidade de 
saúde, campanhas informativas e de sensibilização acerca 
dos comportamentos de risco para infecção por HIV? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

4 Possui conhecimento do conteúdo dos manuais 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde a respeito das 
medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na atenção 
básica? 

Não  Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

5 A unidade disponibiliza de materiais didáticos para 
realização de ações educativas? 

Não Raramente Não sei Frequentemente Sempre 

6 As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são 
referenciadas pela unidade? 

Não 
Raramente 

 
Ás vezes Frequentemente Sempre 

7 É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o 
diagnóstico do HIV/AIDS foi positivo? 

Não 
Raramente 

 
Ás vezes Frequentemente Sempre 

8 As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram 
referenciadas a serviços de média e alta complexidade são 
acompanhadas pela unidade de saúde? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

9 Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuram a 
unidade básica saúde tem a oportunidade de realizar o teste 
diagnóstico na rede? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

10 A unidade de saúde disponibiliza de material para 
realização dos testes rápidos para HIV/AIDS? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

11 Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos 
para HIV/AIDS? 

Não 
Raramente 

 
Ás vezes Frequentemente Sempre 

12 É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida 
saudáveis nos equipamentos sociais sob área de 
abrangência da unidade? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

13 Na entrega da camisinha (condon) é realizada orientação 
para seu uso? 

Não 
Raramente 

 
Ás vezes Frequentemente Sempre 

14 O resultado da 1° e 2° sorologia para HIV, solicitado no pré-
natal é entregue a gestante ainda durante a gravidez? 

Não Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

QUESTIONÁRIO Nº __________ 

SOCIOECONÔMICO:  

Sexo: (       ) Masculino (      ) Feminino; Idade:________  Religião:___________  

Renda Familiar: (     ) Um salário mínimo  (    ) Dois salários mínimos    (     )  Três ou mais  

Estado Civil : (     ) Solteiro  (    ) Casado   (   ) Outros 

Profissão:___________________________; Tempo de atuação na atenção básica: _____________________ 
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15 São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a 
população relacionada à prevenção das ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis)? 

Não  Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

16 São realizadas ações educativas para informação e 
prevenção das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) 
no espaço físico da unidade de saúde? 

Não  Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

17 É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente 
transmissível) e agravos no SINAM (sistema de informação 
de agravos de notificação)? 

Não  Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

18 As ações educativas acerca do HIV/AIDS são 
desenvolvidas sem dificuldades/entraves? 

Não Raramente 
Às 

Vezes 
Frequentemente Sempre 

 
 
GUIA PARA PESQUISADORES: 
 
O quadro a seguir apresenta as questões alocadas em domínios. Observação: esse conhecimento é 

de domínio do pesquisador, não devendo ser apresentado aos participantes da pesquisa. 

     DOMÍNIOS 

1. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
- Item 15: São realizadas ações educativas coletivas voltadas para a população relacionada à 
prevenção das IST’s (infecções sexualmente transmissíveis)? 
- Item 16: São realizadas ações educativas para informação e prevenção das IST’s (infecções 
sexualmente transmissíveis) no espaço físico da unidade de saúde? 
- Item 12: É realizada educação em saúde acerca de hábitos de vida saudáveis nos 
equipamentos sociais sob área de abrangência da unidade? 
- Item 18: As ações educativas acerca do HIV/AIDS são desenvolvidas sem 
dificuldades/entraves? 

2. DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTINUIDADE DA ATENÇÃO 
- Item 6: As pessoas com diagnóstico positivo para HIV/AIDS são referenciadas pela unidade?  
- Item 7: É realizada busca ativa aos parceiros (as) quando o diagnóstico do HIV/AIDS foi 
positivo?  
- Item 17: É realizada a notificação de IST (infecção sexualmente transmissível) e agravos no 
SINAM (sistema de informação de agravos de notificação)? 
- Item 9: Pessoas sugestivas de infecção por HIV que procuram a unidade básica tem a 
oportunidade de realizar o teste diagnóstico na rede de saúde? 

3. PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
- Item 13: Na entrega da camisinha (condon) é realiza orientação para seu uso? 
- Item 3: São realizadas, na área de abrangência da unidade de saúde, campanhas informativas 
e de sensibilização acerca dos comportamentos de risco para infecção por HIV/AIDS? 
- Item 5: A unidade básica de saúde disponibiliza de materiais didáticos para realização de 
ações educativas?  

4. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
- Item 1: Possui acesso a manuais e cadernos do Ministério da Saúde referentes ao manejo de 
infecções sexualmente transmissíveis?  
- Item 4: Possui conhecimento do conteúdo dos manuais disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito das medidas utilizadas no controle do HIV/AIDS na atenção básica?  
- Item 2: Participou de treinamento/capacitação sobre temas relacionados ao controle do 
HIV/AIDS nos últimos cinco anos? 

5. PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV 
- Item 14: O resultado da 1ª e 2ª sorologia para HIV, solicitada no pré-natal, é entregue a 
gestante ainda durante a gravidez? 
- Item 8: As gestantes identificadas com HIV/AIDS que foram referenciadas a serviços de média 
e alta complexidade são acompanhadas pela unidade de saúde?  

6. TESTAGEM PARA HIV 
- Item 10: A unidade de saúde disponibiliza de material para realização dos testes rápidos para 
HIV/AIDS?  
- Item 11: Recebe/recebeu capacitação para realizar os testes rápidos para HIV/AIDS?  
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE MOSSORÓ/RN 


