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Prefácio

Em 1980, a literatura médica recebeu vários relatos de casos de pes-
soas acometidas por uma estranha afecção que causava grande perda de 
imunidade. Tratava-se, em sua maioria, de homens jovens com histórico 
de relações sexuais com homens.  Eram acometidas por patógenos, como 
o Pneumocystis jirovecii (antigo Pneumocystis carinii), ou por cânceres raros 
como o sarcoma de Kaposi, anteriormente descrito apenas em pessoas 
idosas, da região do mediterrâneo.

A causa de tal doença só foi descoberta em 1983. A responsabilidade 
foi atribuída a um vírus da família dos retrovírus, posteriormente chama-
do pelos pesquisadores de vírus da imunodeficiência humana (HIV). A 
afecção recebeu, alguns anos depois, o nome de síndrome da imunode-
ficiência adquirida, do inglês acquired immunodeficiency syndrome (aids). 
De lá para cá, muito se tem pesquisado e escrito sobre essa doença.

No intuito de diminuir o sofrimento dos afetados, surgiram medicações 
potentes que aumentaram, sobremaneira, a sobrevida, mas no início com 
muitos efeitos colaterais, nem sempre contornáveis. Os que conseguiam boa 
resposta e seguiram as prescrições iniciais tiveram a chance de alcançar novas 
terapias, com posologia mais confortável e com menos efeitos colaterais.

O “preço” a ser pago para o controle da aids é alto , pois requer muita 
disciplina, motivação e força de vontade. Percebeu-se, logo no início, que 
a adesão ao tratamento é o esteio fundamental para o sucesso da terapia. 
A adesão não somente às medicações prescritas, mas também a um novo 
estilo de vida que requer mudanças, algumas vezes radicais, como a su-
pressão do tabagismo, de drogas lícitas e ilícitas. Recomenda-se, também, 
repouso, exercícios físicos regulares e uma dieta mais saudável. Sem falar 
nos retornos às consultas ao serviço de saúde.

Este livro traz a experiência de um grupo de profissionais que, desde 
o início, lutam para que seus clientes tenham qualidade de vida apesar 
de albergarem um vírus letal. São profissionais capacitados na teoria e na 
prática para o cuidado de pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA). Os 
relatos dos capítulos do livro compartilham conhecimento e experiências 
vivenciadas ao longo de algumas décadas. Esperamos que  este livro possa 
ser útil a todos os que estão envolvidos no cuidado de PVHA.

Desejamos a todos um boa leitura! 
Alcyone Artioli Machado e

Benedito Antonio Lopes da Fonseca
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Introdução

O desafio da adesão na perspectiva dos
diferentes saberes e profissões da saúde

A Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP) foi fundada em 1996 e aten-
de, atualmente, algo em torno de 2.177 pessoas vivendo com HIV/aids 
(PVHA). Ao longo das últimas décadas, este tem sido o serviço de refe-
rência terciária para pacientes de uma região com mais de 3,5 milhões de 
habitantes, no nordeste do estado de São Paulo. 

A UETDI oferece atendimento ambulatorial, hospital-dia e reali-
za cerca de 500 internações por mês em sua enfermaria especializada. A 
unidade conta com 18 leitos, dez salas de atendimento médico, seis para 
a equipe multiprofissional, e uma farmácia para dispensação de medica-
mentos aos pacientes. 

Pelo porte e por estar ligada a uma instituição de ensino, é campo de 
estágio para estudantes da graduação de todos os cursos da FMRP-USP e 
de outros cursos, residentes da área médica e de outras profissões da saúde, e 
pós-graduandos do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

A idéia de organizar este livro nasceu a partir de um projeto do mes-
trado profissional em Gestão das Organizações de Saúde da FMRP-USP 
e da FEARP-USP. O projeto tinha como foco a avaliação do impacto da 
incorporação de uma farmacêutica clínica na equipe multiprofissional da 
UETDI, sobre a adesão dos pacientes ao tratamento inferida através do 
número de retiradas de medicamentos na farmácia da Unidade e da re-
dução e controle da carga viral do HIV, antes e após a intervenção. Esta 
experiência está descrita no primeiro capítulo do livro e é seguida por 
relatos e experiências de diferentes profissionais da saúde e pesquisadores 
que atuam na UETDI, no Hospital das Clínicas da FMRP-USP, Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Secretaria 
Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, Programa de DST/aids e hepatites 
virais de Ribeirão Preto e de São Caetano do Sul, Grupo Com Vida do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de 
janeiro (UERJ), Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba e Hospi-
tal de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.





Farmácia clínica e a adesão
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Os medicamentos desempenham um importante papel na assistência à saú-
de, no entanto, a eficácia do tratamento depende da adesão do paciente ao 

regime prescrito. Adesão é definida pela Organização Mundial de Saúde como 
“o grau em que o comportamento de uma pessoa corresponde às recomendações acor-
dadas com o profissional de saúde”, como tomar o medicamento em quantidade 
e horário acordados. Por outro lado, além do uso correto do medicamento, a 
adesão pode ser compreendida de modo integral, incluindo as recomendações 
não medicamentosas, o comparecimento do paciente às consultas agendadas, à 
realização dos exames solicitados e as retiradas do medicamento na data prevista.

Nesta perspectiva, o farmacêutico tem um papel essencial no estímulo à 
adesão, pois se trata do profissional em contato direto com o paciente no mo-
mento da dispensação do medicamento. A dispensação é o ato de fornecer um 
ou mais medicamentos ao paciente, mediante a prescrição feita por profissional 
autorizado. Neste momento, o farmacêutico tem a oportunidade de interagir 
diretamente com o usuário e de identificar as dificuldades apresentadas por ele, 
tirar dúvidas, bem como prestar orientações específicas sobre a doença e que 
poderão contribuir para o sucesso do tratamento. A atuação do farmacêutico vol-
tada diretamente ao atendimento do paciente é definida como farmácia clínica.

A farmácia clínica é uma prática relativamente nova que, além de otimi-
zar a adesão ao tratamento, visa estabelecer uma relação de confiança, em que 
o farmacêutico deve acompanhar o paciente durante o uso do medicamento e 
responsabilizar-se pelos problemas a serem enfrentados. O farmacêutico coopera 
com o paciente e com outros profissionais de saúde, especialmente o médico, 
para o delineamento, execução e monitorização terapêutica, visando sempre a 
alcançar os resultados desejados.

O acompanhamento farmacêutico deve ocorrer, preferencialmente, com 
consultas individuais com cada paciente, e a relação terapêutica que se busca 
estabelecer deve ser pautada por um atendimento acolhedor, respeitoso e sem 
preconceitos, a fim de se estabelecer um bom vínculo.

A cada consulta, uma avaliação integral deve ser realizada buscando identi-
ficar o comportamento do paciente frente ao seu tratamento, seus sentimentos e 
conflitos psicológicos. Para esta avaliação é preciso adotar uma abordagem cen-
trada no paciente, não julgá-lo ou culpá-lo por, eventualmente, não tomar os 
medicamentos como foi prescrito. Este conjunto de informações recolhidas é de 
grande valor para conhecer melhor o paciente, suas dificuldades e as circunstân-
cias que o levaram a não adesão ao tratamento.

Questionamentos relativos à farmacoterapia e à percepção do paciente 
devem ser realizados para que ele compreenda como o medicamento funcio-
na no seu caso, e o profissional, identificar se há algum medicamento que o 
incomoda, entre outros. Após a avaliação, devem ser traçadas estratégias de 
estímulo à adesão, de acordo com a necessidade real apresentada por cada 
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paciente, procurando sanar dúvidas e adaptar o medicamento à rotina e estilo 
de vida de cada um.

Regime terapêutico:
dose, frequencia,

horários de tomada e
duração do tratamento

Nome do medicamento
indicação e propósito 

do tratamento

Como administrar
o medicamento
corretamente

Aconselhamento
em 6 pontos

O reforço do
aconselhamento em

mais consultas

A importância do
uso e de adesão
ao tratamento

As precauções de uso,
alimentos e bebidas
a evitar ou efeitos

colaterais mais comuns

Figura 1. Conteúdo do aconselhamento sobre medicamentos ao paciente em seis pontos.
Fonte: Ministério da Saúde, 2014.

Alguns dos momentos, durante a trajetória de uso da terapia antirretroviral 
(TARV), são considerados críticos e passíveis de intervenção pelo farmacêutico 
com intuito de evitar o abandono do tratamento e o desenvolvimento de resis-
tência terapêutica. Merecem destaque, o início da TARV e mudança de trata-
mento. Nestes dois momentos é fundamental que o farmacêutico fique atento, 
pois o paciente provavelmente vai precisar de sua ajuda.

O início da TARV é um período crítico, pois geralmente o diagnós-
tico da infecção pelo HIV é recente e ainda há apreensão quanto ao início 
do tratamento e reações adversas que podem surgir. O início do tratamento 
quando mal conduzido, pode gerar um reflexo negativo durante toda a 
trajetória de uso do medicamento. O farmacêutico deve ficar atento a este 
momento e esclarecer o paciente sobre o tratamento, determinar em con-
junto com ele o melhor horário de tomada dos medicamentos e adaptá-lo 
dentro de sua rotina e hábitos diários. Nesta fase, retornos frequentes com 
o farmacêutico podem ser propostos, pelo menos até que o paciente tenha 
se adaptado. Nos períodos subsequentes, o farmacêutico deve ficar dispo-
nível caso surjam novas dúvidas. Com relação à mudança do tratamento, 
o farmacêutico deve esclarecer ao paciente o significado desta alteração e 
desenvolver estratégias para a promoção da adesão.
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Estratégias para o acompanhamento farmacêutico e avaliação da adesão

O conhecimento do paciente em relação a sua doença e o tratamento 
necessário deve ser trabalhado em todas as etapas do acompanhamento, pois 
se acredita que o paciente que conhece o seu tratamento é mais aderente do 
que aquele que não reconhece as doses e a escala de tomada dos seus medica-
mentos. Para tanto o farmacêutico deverá trabalhar utilizando uma abordagem 
educativa em que fornecerá subsídios e deverá rever a capacidade dos pacientes 
para entender conceitos chaves relacionados ao HIV/aids. Deve também es-
clarecer sobre os mecanismos da doença, risco de abandono do tratamento e a 
importância da adesão, assim com alertar os pacientes, desde o início, sobre as 
principais reações adversas que podem ocorrer e o que fazer para manejá-las. 
O farmacêutico deve também promover uma boa relação do usuário com seu 
diagnóstico e tratamento, estando atento para a presença de outras comorbida-
des e até infecções oportunistas.

Para a avaliação do conhecimento do paciente em relação ao seu tratamen-
to, o farmacêutico pode utilizar algumas ferramentas para auxiliá-lo. Os testes 
“MedTake” e o “Morisk Green” são questionários já descritos e validados para 
a língua portuguesa, além de serem amplamente utilizados para avaliação do 
conhecimento e adesão, respectivamente, no tratamento de doenças crônicas.

O MedTake teste apresenta perguntas acerca do nome do medicamento, da 
dose, indicação, interação com alimentos e escala de tomada dos medicamentos, 
questionados após serem apresentada ao paciente a medicação de que faz uso. As 
informações são registradas e avaliadas por um escore de 0 a 100. Quanto maior 
o escore obtido, maior o conhecimento apresentado (Quadro 1).

Quadro 1. Medtake Teste utilizado para avaliar o conhecimento do paciente em 
relação ao seu tratamento.

Nome e 
descrição

de como o
paciente 
toma o

medicamento

Nome
(l=correto, 

0=incorreto)

Dose
(l=correto, 

0=incorreto)

Indicação
(l=correto, 

0=incorreto)

Ingestão/
Interação 

com
alimento

(l=correto,
0=incorreto)

Escalade 
tomada

(l=correto, 
0=incorreto)

Escore para
cada 

medicação

20% 20% 20% 20% 20% 0-100%

1

2

3

Escore da 
prescrição

— — — —
Calcular
mediada
coluna
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Entretanto, na avaliação do dia a dia, o fato de o paciente não saber relatar 
o nome do medicamento não significa necessariamente que ele não sabe como 
tomá-los. Os nomes dos medicamentos que compõem a TARV são de difícil 
pronúncia e muitos pacientes que usam regularmente o medicamento não sa-
bem como escrever ou dizer o nome dos mesmos. Para uma melhor avaliação do 
conhecimento em relação ao tratamento, o paciente deve relatar corretamente a 
dose e a frequência de uso ao ser apresentado o comprimido do medicamento 
que faz uso, independentemente de saber informar o nome do medicamento.

O teste de Morisky Green tem como objetivo classificar o comportamento 
do paciente em relação ao uso habitual do medicamento, sendo classificado em 
alto ou baixo grau de adesão de acordo com a resposta obtida. O paciente é clas-
sificado no grupo de alto grau de adesão, quando as respostas a todas as pergun-
tas são negativas. Porém, quando pelo menos uma das respostas é afirmativa, o 
paciente é classificado no grupo de baixo grau de adesão. Esta avaliação permite, 
também, discriminar se o comportamento de baixo grau de adesão é do tipo 
intencional, não intencional ou ambos, conforme descrito no Quadro 2:

Quadro 2. Teste de Morisky Green para avaliar a adesão ao tratamento medica-
mentoso e o comportamento de adesão.
Morisk Green Test - Ficha para avaliação 
da adesão a terapia medicamentosa

Comportamento 
Não intencional

Comportamento 
Intencional

1.  Você,  alguma  vez,  se  esquece  de  
tomar  os  seus medicamentos?

X

2. Você, às vezes, é descuidado quanto ao 
horário de tomar os seus medicamentos?

X

3. Quando você se sente bem, alguma vez, 
você deixa de tomar os seus medicamentos?

X

4. Quando você se sente mal com os 
medicamentos, às vezes, deixa de tomá-lo?

X

A proposta deste teste é avaliar o grau de adesão ao tratamento, porém o 
resultado deve ser avaliado com cautela devido à rigidez dos critérios que são usa-
dos para caracterizar o paciente menos aderente, por exemplo, se ao menos uma 
das respostas do teste for afirmativa. Segundo dados da literatura, até mesmo as 
pessoas mais aderentes ao tratamento se esquecem de algumas doses e/ou são 
descuidadas com os horários de uso do medicamento.

O conhecimento em relação ao resultado de exame da contagem do linfócito 
TCD4+ (CD4) e da contagem da carga viral (CV) também deve ser trabalhado 
durante o acompanhamento farmacêutico. Embora os pacientes realizem estes exa-
mes periodicamente nos serviços de saúde, muitos deles não compreendem o sig-
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nificado dos resultados. Outros interpretam o resultado de carga viral indetectável 
como sinônimo de cura, o que pode resultar em abandono do tratamento por um 
período. Neste sentido, é necessário um amplo trabalho de esclarecimento para a 
compreensão da doença e da necessidade do tratamento e adesão ao mesmo.

Uma estratégia para se trabalhar esta questão é a elaboração de material 
educativo e ilustrativo, como o que pode ser visto na Figura 2, e que é utiliza-
do no ambulatório da Unidade Especial de Tratamento de Doenças infecciosas 
(UETDI) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).

PORTADOR DO HIV AIDS

Fases

CD4
(Defesa)

Carga viral
(HIV)

Assintomática ou sem sintomas

As células de defesa são
capazes de combater

outras infecções

Sintomática inicial

Os sintomas mais comuns são:
suores noturnos, diarréia,

febre e emagrecimento

Aparecimento de doenças oportunistas

Estágio mais avançado da doença. Quem
chega a esta fase pode sofrer de:

pneumocistose, tuberculose, criptococose,
toxoplasmose e alguns tipos de câncer

CD4 acima 350
unidades/mm3

de sangue

CD4 abaixo de
200 unidades/mm3

de sangue

CD4 entre 350 a
200 unidades/mm3

de sangue

HIV HIV
HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV
HIV

HIV

HIV

HIV
HIV

HIV
HIV

HIV

HIV

HIV
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Figura 2. Folder para orientação sobre a doença HIV/aids, linfócito TCD4+ e carga viral desenvol-
vido pela farmácia clínica do HCRP.

Este material, além de auxiliar na orientação da interpretação do exame de 
CD4 e da CV, possibilita diferenciar o conceito de portador do vírus da aids, 
assim como demonstrar ao paciente seu estado atual e estimulá-lo à adesão.

O emprego de material informativo/ilustrativo permite a difusão de co-
nhecimento e é uma poderosa estratégia de educação em saúde, facilitando a 
aquisição de conhecimento e tomada de consciência sobre as questões que nor-
teiam a doença e o tratamento. Além disto, este material pode ser produzido e 
amplamente distribuído a um baixo custo.

Após a aplicação inicial dos questionários, o farmacêutico deve avaliar a 
adesão regularmente durante o período em que o acompanhamento durar, pois 
é necessário conhecer sempre o estado “atual” de adesão de cada paciente e lançar 
mão de novas estratégias e identificar as ações necessárias para a adesão.

Atualmente, para avaliar a adesão ao tratamento do HIV/aids, a contagem 
de linfócitos CD4 e CV são excelentes indicadores do estado imunológico e da 
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replicação do vírus, pois eles respondem e se modificam na presença ou não do 
medicamento. Além destes, existem outras ferramentas que podem e devem ser 
utilizadas para tornar a avaliação da adesão o mais fidedigna possível.

A avaliação do histórico de retiradas dos medicamentos pelo paciente, via 
Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), é uma ferramenta de 
extrema importância para avaliação da adesão em tempo real. Entende-se que o in-
divíduo que retira suas medicações regularmente, dentro do período estimado para 
a duração do medicamento, é um paciente com grande potencial de estar usando 
diariamente o medicamento prescrito e por isso seria mais aderente do que os que 
não demonstram este comportamento. Esta ferramenta permite monitorar e ava-
liar as retiradas, possibilitando identificar os pacientes com retiradas irregulares ou 
em risco de abandono do tratamento. Além disso, em posse desta informação, é 
possível agendar uma nova data para retirada do medicamento. Esta estratégia pos-
sibilita que o paciente se organize para a próxima data em que deverá comparecer à 
farmácia, evitando-se janelas de ausência de uso do medicamento. Entretanto, este 
método possui viés de interpretação já que não prevê a interrupção do tratamento 
devido ao desabastecimento do medicamento.

Atendimento clínico pelo farmacêutico

Desde o ano de 2013, todos as PVHA acompanhadas no HC da FMRP-
-USP podem ser encaminhadas para uma nova modalidade de atendimento que 
foi denominada de “atendimento clínico pelo farmacêutico”, que passou a com-
por o conjunto de serviços oferecidos pela equipe multidisciplinar da UETDI.

É importante destacar que a atividade prevista para o farmacêutico clínico, 
nesta unidade, passou a ser complementar àquela realizada pela equipe de far-
macêuticos responsáveis pela farmácia da unidade, que habitualmente dispen-
sa a TARV. A incorporação do farmacêutico clínico na equipe multidisciplinar 
visava a criar condições para que o farmacêutico pudesse atender pacientes em 
uso de TARV em uma abordagem específica com entrevista e consulta clínica, 
ajudando-os na compressão de sua doença e tratamento, e em última instância 
auxiliá-los a atingir uma boa adesão e sucesso no tratamento.

O acompanhamento do farmacêutico clínico é realizado para os pacientes 
que estão iniciando a TARV e para aqueles que já estão em uso, mas que apre-
sentam dificuldades de adesão, identificadas pela equipe de saúde. Durante o 
acompanhamento, informações ajustadas à realidade sociocultural e educacional 
sobre o HIV e seu tratamento, bem como as informações sobre a importância da 
adesão nos resultados clínicos e na qualidade de vida são fornecidas aos pacientes. 
São distribuídos calendários e porta-comprimidos, assim como foram elaborados 
folhetos e material ilustrativo, com o objetivo de auxiliar na orientação. Como 
estratégia de estímulo à adesão, foi adotado também o envio de mensagens do 
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tipo torpedo-SMS, com o objetivo de divulgar informações e lembrar os pacien-
tes da data da consulta com o farmacêutico, assim como lembrá-los da data da 
próxima retirada de antirretrovirais.

Com o avanço e barateamento dos serviços de telefonia móvel, estas ferra-
mentas ficaram ao alcance de todos, permitindo utilizá-las para auxiliar os pa-
cientes em seu tratamento. O envio da mensagem acontece com uma semana de 
antecedência da data previamente agendada para a consulta e retirada da TARV. 
Esta ação permite que o paciente se organize para comparecer às consultas, em 
especial, os que residem em outros municípios e que necessitam agendar trans-
porte público. Além do uso desta tecnologia, um número de telefônico fixo foi 
disponibilizado para que o paciente possa entrar em contato com o serviço e tirar 
suas dúvidas, sem que haja necessidade de se locomover até a instituição.

Ao fim de cada consulta, são agendados retornos com a farmacêutica 
e de retirada de medicamentos, procurando coincidir estas datas com a da 
consulta médica. Para viabilizar esta ação, foi criada uma agenda exclusiva da 
farmácia e um cartão de anotações que foi entregue ao paciente para orien-
tação da data do retorno.

Para avaliação do impacto do acompanhamento farmacêutico na adesão ao 
tratamento antirretroviral, durante o ano de 2014 e início de 2015 realizamos 
um estudo no qual convidamos 120 pacientes para participar. Estes pacientes se-
riam acompanhados pelo farmacêutico clínico durante um período de 12 meses 
e como medida de evolução da adesão foram analisadas as retiradas da TARV via 
SICLOM, contagem de CD4 e a CV.

No momento, não existe um consenso sobre qual taxa de adesão seria aceitá-
vel para se obter a maior supressão viral possível. Publicações do Ministério da Saú-
de dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em adultos indicam que o paciente precisa tomar pelo menos 80% da dose 
para que tenha resposta terapêutica adequada. Neste contexto, para a avaliação da 
taxa de adesão, foram analisadas as retiradas de medicamentos de cada paciente, 
por meio do SICLOM, realizadas 12 meses antes e 12 meses após o acompanha-
mento farmacêutico, porém para o grupo que iniciou o tratamento, foram ana-
lisadas apenas as retiradas durante o período de acompanhamento farmacêutico.

O cálculo foi realizado a partir do número de retiradas da TARV dividido 
por 12, número de meses correspondente ao período de um ano. Classificamos 
ainda, a adesão em média e ruim, sendo classificada como adesão média quando 
o paciente fez de sete a nove retiradas em um ano e ruim quando fez menos de 
sete retiradas no mesmo período, conforme demonstrado na Tabela 1.

Em relação à contagem de CD4 e CV, os resultados dos exames foram regis-
trados no início e no final do acompanhamento farmacêutico. Esse registro permi-
tiu a comparação e inferência sobre o controle da doença e a adesão, pois ambos 
apresentam melhora significativa diante do uso regular dos medicamentos.
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Tabela 1. Critério para classificação do histórico de retiradas de medicamentos, 
conforme número de retiradas do paciente dividido pelo número de meses refe-
rente a um ano.

Número de retiradas em 12 meses e a porcentagem de adesão 
N % Classificação

10 a 12 83% a 100% Bom
7 a 9 58% a 75% Médio

Abaixo de 7 Abaixo de 50% Ruim

Dos 120 pacientes incluídos no estudo nove recusaram-se a participar apre-
sentando como justificativa a distância da moradia ao hospital, dificuldades de 
aceitar o tratamento e a falta de tempo. Dezesseis pacientes abandonaram o es-
tudo com a justificativa de falta de tempo ou não compareceram nas três últimas 
consultas médicas e farmacêuticas. Um total de 95 pacientes, sendo que destes 
63 estavam em uso prévio de TARV e com história de má adesão (Grupo 1) e 32 
pacientes estavam iniciando o tratamento no momento em que foram convida-
dos a participar (Grupo 2).

Grupo 1 - tratamento prévio com TARV

Dentre os 63 pacientes incluídos no grupo 1, 53 (84%) apresentavam uma 
adesão menor que 80%, quando foram avaliadas as retiradas da TARV nos 12 
meses anteriores ao início do acompanhamento farmacêutico. As justificativas 
mais prevalentes neste grupo de pacientes para a baixa adesão foram o abuso de 
álcool e drogas ilícitas, o fato de não aceitarem o diagnóstico da doença e a in-
satisfação por terem de usar medicamentos continuamente. Para estes pacientes, 
foi feita uma classificação de cada um deles em diferentes níveis de adesão antes e 
após a intervenção farmacêutica, conforme demonstrado no Gráfico 1.

Analisando o comportamento da CV de cada paciente, foi possível verificar 
que 54% (34) dos pacientes obtiveram a queda de um ou mais logarítmo (Log) 
na carga viral, após os 12 meses de acompanhamento farmacêutico. O mesmo 
número de pacientes 34 (54%) obtiveram um aumento na contagem de CD4 
de 100 ou mais células e 24 (38%) mantiveram a contagem estável (sem queda).

A mediana da carga viral dos 63 pacientes antes da intervenção era de 
15.012 cópias/mL (Log de 4,2) enquanto que a mediana após a intervenção foi 
de 50 cópias/mL (Log 1,7), ou indetectável. A diferença entre os Log de CV pré 
e pós-intervenção foram estatisticamente significativas (P<0,001). A mediana da 
contagem de CD4+ dos pacientes pré-intervenção foi de 199 células/mm3, en-
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quanto a mediana após foi de 301 células/mm3, com diferença estatisticamente 
significativa (P<0,0001) Tabela 2. A melhora destes parâmetros clínicos está di-
retamente associada à melhora da adesão à TARV, que possibilitou a supressão 
da CV até níveis indetectáveis em mais da metade dos pacientes após a interven-
ção, como demonstrado no Gráfico 2 e na Tabela2.

Gráfico 1. Classificação da adesão em boa, média e ruim dos pacientes incluídos no 
Grupo 1, segundo análise do histórico de retiradas 12 meses pré e pós-intervenção.

70

60

50

40

30

20

10

0
Pré intervenção (n=63) Pós intervenção (n=63)

10 (16%)

36
(57%)

15
(24%)

18
(29%)

38
(60%)

9
(14%)

Boa adesão

Adesão regular

Adesão ruim

Gráfico 2. Proporção de pacientes com a CV indetectável (< 50 cópias/ml) antes 
e após a intervenção (acompanhamento pelo farmacêutico clínico).
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Tabela 2. Análise dos marcadores de adesão, virológicos (carga viral) e imunoló-
gicos (CD4+) pré e pós-intervenção farmacêutica no Grupo 1 de 63 pacientes.

GRUPO 1: 63 pacientes pré e pós intervenção
(acompanhamento farmacêutico)

Pré-intervenção Pós-intervenção p valor

Boa adesão 10 pacientes 36 pacientes
<0,0001#

> 80% de retiradas em 12 m 16% 57%
Carga viral indetectável 13 33

<0,0001#

21% 52%
mediana do CD4+ 199 301 <0,0001*

Média do Log carga viral 4,20 1,70
<0,0001*

  15.000 cópias/mL 50 cópias/mL

Grupo 2 - sem tratamento prévio com TARV

Para o grupo 2, que iniciou a TARV com o acompanhamento farmacêuti-
co, não foi possível fazer a análise pré-intervenção, mas foi possível acompanhar 
um grupo de pessoas com diagnóstico do HIV/aids recente e que costuma en-
frentar dificuldades para aceitação da doença e receios em relação ao tratamento.

Dos 32 pacientes acompanhados no grupo 2 e que estavam iniciando a TARV, 
foi possível observar uma certa apreensão com o início do tratamento, e relatos de 
pacientes com medo em relação às possíveis reações adversas aos medicamentos 
(RAM) que poderiam vir a sofrer. Estes pacientes foram orientados pelo farma-
cêutico sobre as principais RAM associadas à TARV, os mecanismos da doença e a 
importância da adesão para sucesso do tratamento. Os medicamentos foram entre-
gues e os pacientes receberam orientação em relação à posologia e frequência de uso. 
Os horários para tomada do medicamento foram determinados pelo paciente em 
conjunto com o farmacêutico, buscando adaptá-los dentro de seus hábitos diários.

Após 12 meses de acompanhamento, a proporção de pacientes do grupo 2 com 
adesão maior que 80% foi de 69% e apenas duas pessoas (6%) com adesão ruim. No 
grupo de boa adesão foi possível observar uma queda de um Log ou mais da carga 
viral em 91% (29) dos pacientes, ao término dos 12 meses de acompanhamento.

Este resultado mostra que pacientes que estão iniciando o tratamento ARV 
com apoio de uma equipe que conta com o farmacêutico clínico, tem ótimas 
chances de conseguir alcançar a meta de carga viral indectectável, após 12 meses. 
Este resultado pode ser devido aos esclarecimentos prestados ao paciente pelo 
farmacêutico sobre a doença, os riscos de abandono do tratamento e a importân-
cia da adesão desde o início da terapia.
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Após a disponibilização da terapia antirretroviral (TARV) de alta potência, 
em 1996, a síndrome de imunodeficiência adquirida (aids), causada pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), tornou-se uma doença crônica e con-
trolável, quando adequadamente tratada. O período pós TARV de alta potência 
determinou um indiscutível avanço no tratamento das PVHA, o que tem resul-
tado em inequívoca melhora na qualidade de vida, associado à maior sobrevida 
deste grupo populacional. Entretanto, para se obter o benefício integral do trata-
mento, é imprescindível que a TARV e todas as outras medicações e orientações 
de saúde sejam seguidas de maneira correta e regular.

Este é um grande desafio, tanto na dimensão individual quanto na co-
letiva, em nível de saúde publica, já que o uso irregular da TARV não resulta 
apenas na progressão da doença, ele também favorece a transmissão do HIV. 
Isto sem mencionar a possibilidade de desenvolvimento da resistência do HIV 
aos antirretrovirais.

Existem diversos conceitos de adesão, que poderia ser definida como “o 
comportamento de uma pessoa - tomar remédio, seguir uma dieta ou fazer mudanças 
no estilo de vida - que corresponde às recomendações da equipe de saúde”. Essa defi-
nição, entretanto, parte de uma compreensão limitada, pois equivale à noção de 
obediência e ao ato de conformar-se ou acatar. Sugere que o esquema terapêutico 
prescrito não é fruto de uma decisão compartilhada entre a pessoa e o profissio-
nal de saúde. Uma definição mais ampla e abrangente assinala que adesão “é 
um processo dinâmico e multifatorial que inclui aspectos físicos, psicológicos, sociais, 
culturais e comportamentais, que requer decisões compartilhadas e corresponsabili-
zadas entre a pessoa que vive com HIV, a equipe e a rede social. Deve ser entendida 
como um processo de negociação entre o usuário e os profissionais de saúde, no qual 
são reconhecidas as responsabilidades específicas de cada um, que visa a fortalecer a 
autonomia para o autocuidado. Transcende à simples ingestão de medicamentos, 
incluindo o fortalecimento da PVHA, o estabelecimento de vínculo com a equipe de 
saúde, o acesso à informação, o acompanhamento clínico-laboratorial, a adequação 
aos hábitos/necessidades individuais e o compartilhamento das decisões relacionadas 
à própria saúde, inclusive para pessoas que não fazem uso de TARV”.

O objetivo deste capítulo é apresentar a experiência da equipe de enfer-
magem da Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) 
do Hospital da s Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP), que é um serviço de assistência espe-
cializada (SAE) para PVHA na região nordeste do estado de São Paulo.

Breve histórico e dados do serviço

A UETDI do HC da FMRP-USP foi inaugurada em 1996, com o objetivo 
de absorver a demanda de pacientes diagnosticados com HIV/aids no Município 
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de Ribeirão Preto e na região nordeste do estado de São Paulo, que conta com 
uma população de 3,5 milhões de habitantes. É uma unidade composta por en-
fermaria, ambulatório e hospital dia (HD) para pacientes que requerem cuidados 
de média e alta complexidade. A enfermaria tem capacidade de 28 leitos adultos, 
e o ambulatório é composto por dez consultórios médicos, um odontológico, 
um de psicologia, um do serviço social e uma sala de prévia e pós- consulta de 
enfermagem. O atendimento ambulatorial ocorre de segunda a sexta-feira das 
07 às 18h. O HD é composto por seis quartos (duas poltronas cada) que funcio-
nam em esquema de semi-internação, com a permanência do paciente que pode 
variar de uma a dez horas por dia, dependendo da terapia medicamentosa que 
irá receber.

A equipe multidisciplinar da UETDI é constituída por enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, psicólogo e médicos infectologistas.

Na enfermaria da UETDI internam-se pacientes de diferentes faixas etá-
rias, conforme pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1. Média do percentual de internações na enfermaria da UETDI por faixa etária, de 2006 a 2015.
Fonte: Assessoria técnica do HC FMRP-USP, 2016

Os dados coletados nos últimos dez anos indicam um predomínio de 
pessoas do sexo masculino, variando de 55% a 70%, conforme demonstrado 
na Figura 2.

Os profissionais de enfermagem atuam com base no conhecimento das 
dificuldades que interferem ativamente na má adesão do paciente, prestando 
assistência de forma contínua, buscando fazer com que o paciente se sinta seguro 
e envolvido nesse processo. A assistência oferecida no serviço envolve a presença 
constante do enfermeiro, que atua diretamente na supervisão dos cuidados dis-
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pensados pelos auxiliares e técnicos de enfermagem aos pacientes. Em muitas 
ocasiões, o enfermeiro lança mão de ferramentas que o auxiliam na gestão do 
cuidado, tais como os indicadores de qualidade e da sistematização da assistência 
de enfermagem, cartazes explicativos sobre a infecção e multiplicação do HIV, 
além de esclarecimentos sobre o mecanismo de ação da TARV, entre outros.
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Figura 2. Percentual de internações na enfermaria da UETDI segundo o sexo - 2006 a 2015.
Fonte: Assessoria técnica do HC FMRP-USP, 2016

Neste contexto, a consulta de enfermagem, que foi regulamentada pela Lei 
nº 7.498/86, Art. 11, tem sido de extrema importância e reforça o papel do 
enfermeiro na produção de uma assistência qualificada que visa a oferecer inte-
gralidade no cuidado em saúde. Dentre as etapas do processo de enfermagem, a 
consulta de enfermagem é essencial, pois possibilita oferecer suporte ao paciente 
frente ao seu diagnóstico, a fim de promover o esclarecimento de dúvidas e fa-
cilitar o processo terapêutico. Através dela é possível promover o apoio, acolhi-
mento, interação, escuta e o diálogo com o paciente, configurando-se em um 
momento educativo oportuno para troca de saberes e estreitamento de laços.

O acesso dos pacientes à UETDI, na maioria das vezes se dá através do 
ambulatório, onde são realizados os casos novos médicos e de enfermagem. Na 
consulta de enfermagem são abordadas questões relativas à doença, forma de 
transmissão, contatos sexuais, vida social, além de se apresentar a equipe de saú-
de, rotinas da unidade e destacar-se a importância da adesão ao tratamento e ao 
serviço. Vale ressaltar que recebemos pacientes encaminhados de outros serviços, 
com diagnósticos tardios, já em uso de TARV, e também pacientes com diagnós-
ticos recentes e que não iniciaram o tratamento.
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Segundo a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, o diagnóstico re-
cente caracteriza-se quando o tempo de diagnóstico não ultrapassa 12 meses, 
enquanto que diagnóstico tardio seria aquele que é conhecido pelo paciente há 
mais de um ano. Seguindo esta definição, nos últimos seis anos (2010-2016) A 
UETDI realizou 911 atendimentos de primeira vez, e destes 52% (478) eram 
recentes e 48% (433) eram tardios, conforme demonstrado na Figura 3.

433
48%

478
52%

Diagnóstico recente

Diagnóstico tardio

Figura 3. Momento do diagnóstico de 911 pessoas atendidas na UETDI entre 2010 e 2015
Fonte: Assessoria técnica do HC FMRP-USP, 2016

Dentre os casos que já iniciaram TARV, existem alguns pacientes com sus-
peita de falha terapêutica a múltiplos antirretrovirais, o que é confirmado ou 
descartado através de exame de carga viral do HIV e genotipagem, para posterior 
acompanhamento no serviço.

O perfil do paciente com má adesão, atendido na UETDI, tem algumas 
características que são comuns às PVHA, que têm problemas para usar regular-
mente a TARV. Geralmente são usuário de drogas lícitas e/ou ilícitas, podem ter 
déficit cognitivo, são moradores de rua e às vezes têm transtornos psiquiátricos 
que, agregados à doença, constituem enorme barreira para um tratamento efeti-
vo e com bons resultados.

Ao estabelecermos um laço de confiança entre paciente e profissional, con-
seguimos quebrar a barreira do preconceito, e os pacientes costumam se sentir 
mais confortáveis para expressarem suas dificuldades de adaptação ao tratamen-
to. PVHA costumam ter muitos conflitos internos, e no que tange à equipe 
de enfermagem, procuramos, na medida do possível, resgatar a saúde mental e 
clínica dos pacientes.
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É notório que o acompanhamento e a supervisão sobre a adesão ao trata-
mento devem ocorrer de maneira continuada, pois mesmo sendo orientado por 
diferentes profissionais, é possível que o paciente abandone o tratamento à me-
dida que enfrenta as dificuldades do cotidiano, tais como: efeitos colaterais, falta 
de apoio social e/ou familiar, fatores socioeconômicos, dificuldades em manter 
sigilo do diagnóstico (que podem criar barreiras para a utilização dos medica-
mentos em sua residência), além de estigmas, crença religiosa, medo da morte e 
até mesmo momentos de desequilíbrio emocional nos quais o paciente verbaliza 
estar cansado de se cuidar e que deseja morrer.

Existem diversos fatores que influenciam diretamente na adesão ao tratamen-
to, e a baixa adesão é uma das ocorrências mais frequentes entre pacientes que 
internam por conta de doenças oportunistas relacionadas ao HIV/aids. De 2013 a 
2015, foi feita uma análise entre pacientes internados e que referiam baixa adesão; 
observou-se que até 67% dos casos eram do sexo masculino. Geralmente são inter-
nações longas e não raramente seguidas de sequelas, que poderiam ter sido evitadas 
se o paciente tivesse conseguido seguir as orientações dadas pela equipe de saúde.

Em muitas ocasiões o diagnóstico da infecção pelo HIV não é revelado para 
a família do paciente. Muitos fazem questão de não revelar com receio da falta de 
apoio, por vergonha e medo de que isto possa prejudicá-los. Um paciente, que 
mora em outra cidade e que ficou internado na UETDI por dois meses para in-
vestigar doenças oportunistas, não recebeu visita de qualquer amigo ou familiar 
neste período. Ele relatou que tinha um vínculo bem distante com sua mãe e, 
na alta hospitalar, ao receber a orientação sobre uso da TARV, disse que “preciso 
esconder a receita da minha mãe..., eles não sabem o que tenho”, em seguida deu um 
sorriso sem graça. Esta é uma situação relativamente frequente e carrega consigo 
um enorme desafio para a adesão, se comparada a de outro paciente que conta 
com a família e ou amigos para compartilhar sobre a sua doença e tratamento.

Entendemos que a necessidade de apoio, estrutura e compreensão por parte 
dos amigos e familiares é imprescindível para uma boa adesão ao tratamento, 
no entanto, esta é uma decisão do paciente. Às vezes a equipe de saúde pode 
conversar com ele e auxiliá-lo a encontrar alguém com quem possa contar. Isto 
certamente fará muita diferença.

Segundo Sousa et al (2004), a família é: “... fonte de ajuda para o indiví-
duo com aids, contribuindo para o equilíbrio físico e mental do mesmo. Entretanto, 
os significados que a cultura atribui à doença podem afetar os comportamentos da 
família, com relação ao indivíduo com aids, passando a discriminá-lo e a excluí-lo 
do grupo familiar.” Talvez devido à cultura negativa sobre a doença, alguns pa-
cientes relatam não querer falar sobre seu diagnóstico para seus familiares, porém 
percebemos que o paciente que tem uma estrutura familiar e apoio dos mesmos 
tem melhor adesão, já que a família costuma auxiliar muito na organização do 
tratamento, tornando-se um facilitador.
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Outra questão preocupante com a qual nos deparamos são aqueles pacien-
tes em situações de vivência de rua, principalmente por não conseguirem e nem 
terem condições minimamente adequadas para realizar o seu autocuidado quan-
to à higiene, alimentação, sono e repouso. Ainda assim, observamos que o trata-
mento pode trazer benefícios, mesmo que as condições não sejam favoráveis para 
a complexidade da doença. Ante essas condições, as reinternações são frequentes 
e a piora clínica a cada internação é evidente. Em alguns casos, quando conse-
guimos localizar a família durante a internação, somos questionados se valeria 
mesmo a pena dispensar os antirretovirais para o paciente na alta hospitalar, 
porque eles acreditam que seria um desperdício ou, mais popularmente falando, 
jogar dinheiro fora, já que o paciente não usaria o medicamento. Nesses casos, 
percebemos que a família tem dificuldade para apoiar e, ao contrário do espe-
rado, é até bastante crítica. Pacientes com esse perfil não conseguem aderir ao 
tratamento, o que torna o trabalho da equipe de saúde muito mais árduo, pois 
dificilmente o que é proposto será possível de se realizar, se não se mudarem 
radicalmente as condições de vida do paciente.

Trabalhando a adesão na UETDI

No retornos ambulatoriais, a equipe de enfermagem geralmente inicia seu 
trabalho acolhendo o paciente/família, logo que chegam à unidade. É o mo-
mento em que se estabelecem e se reforçam os vínculos; quando o enfermeiro se 
aproxima com o objetivo de conhecer um pouco da história de vida do paciente e 
para saber o que ele entende sobre a doença e qual o grau de compreensão da sua 
situação atual. Normalmente identificam-se necessidades e cada uma é abordada 
individualmente além de se oferecer, sempre, orientações referentes à sua adesão 
ao tratamento. Vale ressaltar que não é produtivo esgotar todas as orientações em 
uma única consulta. Como o paciente retornará a unidade várias vezes, é interes-
sante aproveitar esses vários momentos para abordar as diferentes necessidades, 
de maneira lenta e continuadamente, tentando estabelecer prioridades de acordo 
com a percepção do paciente e do profissional de enfermagem.

Durante algum tempo, o enfermeiro esclarece dúvidas em relação ao pro-
cesso saúde- doença através de cartazes e folhetos explicativos e dando suporte 
emocional, já que cada um reage de uma forma em relação à aceitação do diag-
nóstico, apoio familiar, interação com a equipe e estabelecimento de confiança. 
Diante destas questões, a adesão é sempre um dos focos principais que deve ser 
retomado e discutido.

Imediatamente após a prescrição médica da TARV, o enfermeiro realiza 
orientações sobre a importância do uso regular e correto da medicação, obe-
decendo a horários que foram negociados para garantir que os mesmos sejam 
ingeridos adequadamente, destacando possíveis efeitos colaterais, interação me-
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dicamentosa, conservação adequada dos medicamentos, pois são questões que 
implicam o sucesso terapêutico ou a resistência viral.

Quando a equipe percebe algumas dificuldade para o uso correto dos medi-
camentos é possível fazer algumas adequações, tais como: utilizar porta-medica-
mentos onde as drogas são identificados com etiquetas autoadesivas com símbo-
los de sol (manhã), prato de refeição (almoço), xícara de chá (tarde) e lua (noite); 
separar as doses diárias em saquinhos com as identificações, e nesta situação, são 
envolvidos familiares/cuidadores para ajudá-lo, no domicílio.

Diante dessa complexidade, são envolvidos médicos, farmacêuticos, nu-
tricionista e assistente social. Quando detectada a má adesão, agenda-se uma 
consulta de enfermagem com o objetivo de detectar quais as dificuldades daquele 
caso, com retornos curtos com o enfermeiro a fim de acompanhar, auxiliar e 
supervisionar sua evolução.

Quando estes pacientes internam na enfermaria da UETDI, a admissão 
é realizada pelo enfermeiro, momento em que realiza a coleta de dados, faz o 
exame físico e a sistematização da assistência de enfermagem, bem como, orien-
tações quanto às rotinas da enfermaria. Neste momento, tenta se esclarecer qual 
foi o motivo da internação, buscando identificar se a mesma estaria relacionada 
com a má adesão, ou não. Solicita-se ao paciente que os medicamentos sejam 
entregues para o enfermeiro, quando é realizada a conferência e identificação 
dos frascos com nome do paciente, quarto e leito. Os mesmos são guardados no 
posto de enfermagem e a partir daí, diante da prescrição médica, são adequados 
os horários de administração pela enfermagem, enquanto o paciente permanecer 
internado. Durante o período de internação é observada a presença de efeitos 
colaterais ou farmacológicos. Se presentes, realiza-se discussão com a equipe mé-
dica para readequação do tratamento, se for o caso.

Na enfermaria a assistência de enfermagem é prestada 24 horas por dia, 
voltada a todas as necessidades do paciente. Através da escuta qualificada na 
admissão, na visita e durante o exame físico diário para a sistematização da 
assistência de enfermagem, criamos vínculos com os mesmos, que se sentem 
confiantes para relatar suas dificuldades em aceitar o diagnóstico HIV/aids, 
a exclusão e o preconceito que vivenciam, e a não aderência ao tratamento 
proposto e suas consequências.

Quando se percebem as fragilidades e limitações por parte dos pacien-
tes, a enfermagem, em parceria com o paciente, traça um plano de cuidados 
para aqueles não aderentes ou que desenvolveram resistência aos antirretorvi-
rais e que estão iniciando novos esquemas de resgate. Durante a internação, 
muitas vezes é necessário acionar familiares/cuidadores, visando a esclarecer 
as dúvidas juntamente com a equipe multiprofissional, desmistificando-se 
os conceitos errôneos e reforçando-se a importância e os benefícios do uso 
correto das medicações.
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A alta hospitalar é de responsabilidade do enfermeiro, o qual orienta de 
forma simples e clara o paciente, e, quando possível, juntamente com familiares/
cuidadores. Nesse momento há a entrega do cartão de consulta com os retornos 
agendados, medicamentos, receitas com a posologia e horários que os mesmos 
devem ser tomados. Vale ressaltar que na grande maioria das altas, os pacientes 
não saem usando somente o tratamento para o HIV, mas também com uma 
quantidade grande de outros fármacos para tratamento de doenças oportunistas 
e não relacionadas à aids. Dessa forma, são orientados sobre a importância de 
prosseguir com o tratamento prescrito e o acompanhamento adequado e regular.

Ao longo dos vinte anos de atividades da UETDI, podemos afirmar que o 
sucesso do trabalho desenvolvido para se alcançar os objetivos propostos de uma 
boa adesão não seria possível sem a união, respeito mútuo e a integração entre a 
equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e toda equipe multi-
profissional do serviço.

Nós, da enfermagem, conhecemos cada um dos pacientes pelo nome, sua 
história de vida, suas dificuldades, seus medos, seus anseios. Vibramos quando 
recebem alta hospitalar com um sorriso no rosto e nos compadecemos com o 
sofrimento de cada paciente. Este trabalho requer muita dedicação e persistência, 
pois encontramos grandes dificuldades intrínsecas e extrínsecas. Devemos estar 
cientes de que para mudar uma atitude é necessário ter conhecimento, empatia 
e sensibilidade em transmitir ao paciente a mensagem que a adesão é o principal 
fator associado ao controle da doença e uma melhor qualidade de vida.
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Nos últimos anos assistimos ao rápido desenvolvimento de drogas que conse-
guem barrar a multiplicação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

que é o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids). O controle 
da doença é possível com o tratamento, o que faz da aids uma doença crônica e 
manejável. Neste cenário, a adesão à terapia antirretroviral (TARV) constitui-se 
um dos principais, senão o mais importante, desafio vivenciado por profissionais 
de saúde que acompanham e cuidam desta população.

No Brasil todos os portadores do HIV têm acesso gratuito ao tratamento 
com antirretrovirais, e o uso correto destas medicações é apontado como de-
terminante para o sucesso terapêutico. A taxa de adesão à TARV ideal, para o 
efetivo controle da infecção, seria de 100%, ou seja, o uso em completa con-
formidade com as prescrições médicas, o que requer que, antes de mais nada, o 
paciente compreenda e concorde com as orientações dadas.

No entanto, tratamentos longos e por vezes complexos, como os recomenda-
dos para pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), representam um desafio também 
para o paciente seguir o que lhe foi orientado, o que pode acarretar falhas no trata-
mento e um número maior de complicações e hospitalizações ao longo dos anos.

Além disso, a não adesão pode ocasionar graves complicações psicossociais 
aos pacientes, como longos períodos de afastamento do trabalho e perda de con-
dições econômicas e sociais, além de gerar custos elevados ao sistema de saúde 
e à previdência social. Por outro lado, quando o paciente soropositivo consegue 
realizar corretamente seu tratamento, a multiplicação do HIV é controlada, pos-
sibilitando, na maioria das vezes, a manutenção de uma vida normal e ativa, com 
independência e todas as possibilidades de satisfação pessoal.

Os benefícios advindos do controle efetivo da infecção pelo HIV esten-
dem-se às famílias e cuidadores, que podem dedicar seu tempo a outras tarefas 
que não exclusivamente aos cuidados voltados ao paciente. Assim, é fundamental 
a existência de ações e programas que objetivem maior adesão ao tratamento 
entre PVHA, reduzindo-se desse modo os impactos da infecção e promovendo 
melhores condições de vida a estas pessoas.

Mas o que significa adesão? Que fatores podem interferir nesse processo, 
entre pessoas que vivem com HIV/Aids? Como a psicologia pode participar fa-
vorecendo a melhor adesão do paciente ao tratamento que lhe é proposto? Estas 
e outras questões serão temas de reflexão no presente capítulo.

Compreendendo o processo de adesão aos tratamentos de saúde

Adesão representa o grau de compreensão e “obediência” do paciente a to-
das as orientações oferecidas pelos profissionais de saúde, visando à manutenção 
de sua condição de saúde e, consequentemente, sua qualidade de vida, em espe-
cial em doenças de curso prolongado e evolução gradual de sintomas.
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Também pode ser entendida como o conjunto de comportamentos espe-
rados por parte dos pacientes, incluindo tomada de medicação, frequência às 
consultas agendadas, coleta de exames e, muitas vezes, mudanças de hábitos de 
vida necessárias ao seu tratamento.

Para a Organização Mundial da Saúde a adesão existe quando comporta-
mentos como tomar a medicação, cumprir uma dieta recomendada e/ou alterar 
aspectos do estilo de vida estão de acordo com as recomendações de um profis-
sional de saúde.

A adesão também pode ser reconhecida como um processo de negociação 
entre os pacientes e os prestadores de cuidados em saúde. Este processo se dá a 
partir do estabelecimento de uma relação interpessoal, uma aliança terapêutica, 
em que as responsabilidades são compartilhadas, tendo como objetivo final for-
talecer a autonomia do paciente para o autocuidado.

É preciso considerar que inúmeras variáveis interferem no grau de adesão 
do paciente a um tratamento recomendado, como, por exemplo, o número de 
medicações prescritas, as características da enfermidade, a qualidade do vínculo 
entre profissional de saúde e paciente e características psicossociais do paciente.

Cumpre observar que a não adesão é considerada a principal causa para o 
aumento de índices de mortalidade e morbidade, aumento dos custos em saúde e 
dos custos sociais, aumento da utilização dos serviços de saúde, além do declínio 
da qualidade de vida dos portadores de doenças crônicas.

A não adesão é considerada intencional quanto há conhecimento das re-
comendações por parte do paciente, que não o cumpre por opção, e não inten-
cional quando ocorre falha de compreensão nas informações transmitidas pela 
equipe de saúde, quando há falhas por esquecimento ou por alguma dificuldade 
em organizar a medicação e o tratamento como um todo. Em muitos casos, a 
não adesão ocorre como consequência da má comunicação entre o paciente e o 
profissional de saúde que o atende.

A psicologia e a importância da comunicação no processo de adesão

O atendimento psicológico nos contextos de saúde tem como base o res-
peito à individualidade e singularidade do ser humano, exigindo que se consi-
dere cada paciente como único, com necessidades, dificuldades, expectativas e 
desejos. Ao observarmos estes aspectos, damos voz ao paciente e possibilitamos 
que ele tenha uma atitude mais participativa e corresponsável nos processos de 
cuidados em saúde, além de estimulá-lo ao exercício de sua autonomia.

Atualmente, pensar sobre cuidados em saúde e, principalmente, em proces-
sos de cuidado humanizados nos leva a refletir sobre as questões relacionadas à co-
municação entre pacientes e equipes de saúde. É através da comunicação que nos 
vinculamos, nos aproximamos e compreendemos o paciente e seu modo de vida.
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Qual é o significado de estar infectado pelo HIV, para o meu paciente? Que 
dificuldades ele enfrenta em função de seu diagnóstico? Como ele consegue se 
organizar para tomar seus medicamentos e cumprir com seus cuidados em saúde?

Partindo desse princípio, o fio condutor do trabalho do psicólogo que está 
envolvido na melhoria da adesão de pessoas vivendo com HIV/aids pode ser 
descrito como (através de) o estabelecimento de uma via de comunicação que 
permita compreender as vivências do paciente em relação à sua doença e seu 
adoecimento, assim como observar os recursos e os obstáculos que este paciente 
enfrenta para conseguir cumprir com seu tratamento.

Pela comunicação também se torna possível a construção de diversos enten-
dimentos da realidade e, portanto, diferentes formas de intervenção no mundo, 
o que, no contexto da saúde, é fundamental para a prática profissional e também 
para a participação ativa dos usuários na construção de modos de vida mais 
saudáveis.

Assim, é preciso considerar a importância e a complexidade da comuni-
cação no campo da saúde, em específico no campo da adesão ao tratamento, 
principalmente pelo potencial de melhorar as relações e a interações entre usuá-
rios dos serviços e os profissionais de saúde, permitindo ajuste de demandas e 
expectativas em relação ao cumprimento das orientações transmitidas.

Todo profissional de saúde precisa estar preparado para a prática do diálogo 
que não se restringe à ação de ouvir o outro, mas principalmente incentivá-lo a 
participar das situações que se apresentam, tornando-o protagonista, e não mero 
espectador obediente das normas e regimes que lhes são impostos.

São amplos os contextos em que a comunicação é essencial no atendimento 
em saúde, como:

• Na relação entre profissionais de saúde e usuários dos serviços;
• Na disponibilização e utilização de informações sobre saúde;
• Na construção de mensagens sobre saúde no desenvolvimento de progra-

mas de promoção da saúde;
• Na transmissão de informações sobre riscos para a saúde em situações 

de crise;
• No tratamento dos temas de saúde nos meios de comunicação, em especial 

nas mídias digitais, por seu alcance na atualidade;
• Na formação continuada de profissionais da área da saúde;
• Nas relações internas das equipes de saúde e também entre equipes;
• Na comunicação interna das instituições, entre outros.

Muitas vezes assistimos a situações que acabam refletindo uma visão sim-
plista e unidirecional dos processos de comunicação, ou seja, a mera transmissão 
de informações de um emissor para um receptor, que desconsidera as apropria-
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ções feitas por quem recebe tais informações. A questão é: como superar estas 
limitações e tornar a comunicação um elemento estratégico para o alcance de 
melhores níveis de adesão?

Uma das formas de melhorar a qualidade do processo de interação com o 
paciente é desenvolver a chamada comunicação empática, que pode ser definida 
como a capacidade do profissional de saúde em se colocar na situação vivida pelo 
paciente, e a partir desta nova perspectiva comunicar diagnósticos ou estabelecer 
conjuntamente programas de tratamento.

A comunicação empática pode ser desenvolvida no processo de acolhimen-
to ao paciente, valorizando sua presença e história e estabelecendo critérios de 
respeito e ética, como, por exemplo, através da garantia de sigilo em relação a 
todas as informações trazidas por ele, aumentando o grau de confiança dentro da 
relação usuário – profissional de saúde.

Estas ações permitem conhecer os referenciais do outro, em seus aspectos 
sociais, econômicos, sociais, familiares, culturais ou religiosos para que a comu-
nicação seja efetiva; além disso, aproxima o cuidador daquele que é cuidado, fa-
vorecendo a construção da aliança terapêutica e a melhor compreensão e atenção 
ao que lhe vai ser solicitado dali por diante.

Vale ressaltar ainda que a linguagem precisa ser adequada e acessível, e é dese-
jável que o profissional de saúde verifique se o paciente compreendeu o que foi dito 
ou se alguma palavra ou expressão que se refere ao diagnóstico ou ao tratamento 
não ficou clara, pois muitas vezes, por vergonha ou medo de se expor, ele acaba 
sendo orientado parcialmente, favorecendo erros futuros em relação à adesão.

Outros aspectos psicológicos envolvidos no processo de adesão
ao tratamento entre pessoas vivendo com HIV/aids.

Em nossa experiência prática é possível perceber, ainda nos dias de hoje, 
que o diagnóstico de HIV é recebido como uma “bomba”, e de forma comum, 
escutamos os pacientes associarem o momento da descoberta da soropositividade 
a sensações como “perder o chão” ou “o céu desabar sobre suas cabeças”.

Os significados atribuídos à doença, o temor relacionado às possíveis perdas 
e mudanças diretas no modo de viver, e o medo do preconceito e da discrimi-
nação acabam acarretando grande sofrimento emocional e muitas vezes quadros 
mais severos de depressão, o que impacta diretamente no processo de adesão do 
paciente à TARV.

Outra questão significativa no contexto da adesão refere-se à qualidade da 
rede de apoio social disponível ao portador, sendo este, em geral um dos elemen-
tos mais importantes no enfrentamento de doenças crônicas.

Ocorre que frente ao medo da discriminação e do abandono, muitas vezes 
o paciente opta pelo silêncio e pelo segredo, impedindo a formação de uma rede 
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solidária que em muito poderia contribuir para seu tratamento e sua qualidade 
de vida. Neste sentido, o apoio advindo da equipe, seja através do suporte psi-
cológico, seja pela formação de vínculos de confiança com os profissionais da 
equipe, configura fator fundamental para bons níveis de adesão ao tratamento.

Na presença de uma família com boa organização interna, em que os mem-
bros se apoiam e se auxiliam, podemos perceber melhor capacidade de aceitação 
do diagnóstico e, consequentemente, melhores atitudes de autocuidado, com 
reflexos positivos na qualidade de vida do paciente. Tal constatação aponta para 
a importância da integração de membros familiares no processo de cuidado vol-
tado às pessoas que vivem com HIV/aids.

Outro elemento importante, que aparece com frequência no contexto do 
acompanhamento psicológico às pessoas que vivem com HIV/aids, refere-se a 
condição de manutenção de atividades de trabalho por parte do portador. É claro 
que se por um lado o trabalho pode representar dificuldades na administração 
das rotinas de tratamento, os benefícios advindos da percepção de capacidade, de 
produtividade, de independência, contribuem grandemente para a autoestima e 
autoconceito desta população.

O acompanhamento psicológico visa, neste contexto, a auxiliar o paciente 
a conciliar as várias demandas naturais às pessoas em idade produtiva, com 
as características de um tratamento complexo, interativo, dinâmico e contí-
nuo. Trabalham-se questões que vão desde a administração de medicamentos 
no local de trabalho até a negociação de ausências em função da presença em 
consultas, por exemplo.

Considerando que a revelação do diagnóstico é decisão que cabe apenas ao 
portador, no ambiente de trabalho, esta questão deve ser pensada caso a caso, e 
o paciente precisa estar seguro em relação aos seus direitos, compreendendo que 
existe uma linha, ainda que tênue, entre sua vida pessoal e sua dedicação e com-
prometimento com a organização que o emprega.

Também se configura aspecto de grande relevância no campo da psicologia, 
o trabalho psicoeducativo junto ao paciente, pois muitas vezes, por receio de ser 
criticado ou julgado, o paciente guarda questões e dúvidas relacionadas ao trata-
mento, que aparecem no atendimento psicológico.

Desta forma, é de grande valia o domínio, por parte do psicólogo, de uma 
ampla gama de informações sobre os mecanismos de ação do vírus, a ação de me-
dicamentos, e outras questões relacionadas ao tratamento, que permitem auxiliar 
o paciente a construir estratégias para lidar com a ansiedade e a se organizar para 
cumprir o regime terapêutico, por exemplo.

Cabe ressaltar que uma das maiores dificuldades no início do tratamento 
pode estar associada aos efeitos colaterais dos antirretrovirais, comuns no mo-
mento da introdução da medicação, e todos os profissionais da equipe de saúde 
precisam portar informações que preparem o paciente para esta etapa, através de 
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esclarecimentos e auxílio no estabelecimento de estratégias que o ajudem a lidar 
com os efeitos colaterais no início e, por vezes, ao longo do tratamento.

Para alguns pacientes o medicamento também aparece como um elemen-
to que concretiza a ideia de ser doente, sendo que tomar/engolir o remédio se 
configura como uma vivência carregada de angústia e sofrimento, levando-o 
muitas vezes a abandonar o tratamento. Quando este padrão de comportamen-
to é detectado, faz-se necessário auxiliar o paciente na construção de um novo 
entendimento sobre o remédio, como um instrumento de saúde que permitirá a 
manutenção de sua qualidade de vida e de seus planos futuros.

Vemos, assim, que são muitas as demandas que se apresentam ao psicó-
logo no atendimento às pessoas que vivem com HIV/aids, muitas questões em 
comum, dúvidas, incertezas, sofrimentos que precisam ser acolhidos, validados e 
trabalhados, com o intuito de ajudar o paciente a descobrir seus recursos internos 
e os caminhos para reestabelecer sua percepção de saúde e seu engajamento nas 
tarefas que garantem a adesão.

Neste contexto, o apoio e suporte psicológicos, o aconselhamento, o tra-
balho psicoeducativo podem ser considerados ferramentas de grande utilidade 
para melhorar a capacidade do paciente em aderir de forma consciente e plena 
ao tratamento.

Estudo de caso

Apresentamos um breve relato de caso, como ilustração das dificuldades 
psicossociais apresentadas por alguns pacientes, com repercussão direta na ma-
nutenção da adesão à TARV.

Paciente com 34 anos, do sexo feminino, solteira, com diagnóstico de so-
ropositividade para o HIV há seis anos, é encaminhada por infectologista para 
atendimento psicológico em razão de dificuldade de adesão ao tratamento an-
tirretroviral.

Paciente apresenta antecedentes de falhas de adesão ao tratamento, contu-
do, nos últimos dois anos, vinha apresentando excelentes resultados em exames, 
confirmando bons índices de adesão ao tratamento.

Paciente procedente de cidade próxima, da mesma DRS, realiza vários se-
guimentos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em razão da presença de 
algumas comorbidades, incluindo perdas cognitivas em decorrência de infecções 
oportunistas prévias.

Durante atendimento psicológico, paciente relata grande dificuldade em 
organizar e cumprir rotina de tomada de medicamentos, uma vez que não re-
cebe nenhum tipo de apoio em casa, sentindo-se sozinha, desconsiderada pela 
família. Mãe e irmão trabalham o dia todo fora, não podendo auxiliá-la em 
seus cuidados de saúde.
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Relata também medo de perder seguimento médico neste hospital em razão 
de não adesão ao tratamento proposto.

Sua queixa se refere à necessidade de um acompanhante para conseguir 
fazer seu tratamento, pois, anteriormente, ela era acompanhada por enfermeiro 
da Estratégia Saúde da Família de seu município de origem. Seu discurso remete 
a sentimentos de abandono e descuido por parte de todos, e à ideia de incapaci-
dade de administrar seu tratamento sozinha.

Diante desta situação, seu caso foi discutido com equipe multidisciplinar 
e ficou decidido que seria solicitada a presença de um profissional de saúde do 
município de origem para troca de informações e melhor compreensão do caso.

Na data combinada o enfermeiro responsável pelo caso compareceu ao ser-
viço e em conjunto com a psicóloga responsável e a assistente social do serviço 
conduziu-se uma reunião de discussão de caso.

O profissional apresentou todo o histórico de acompanhamento da pacien-
te junto ao serviço de saúde local, incluindo o relato de todas as estratégias desen-
volvidas visando à melhoria da adesão da paciente ao tratamento antirretroviral, 
favorecendo assim o esclarecimento de muitas dúvidas da equipe.

Relatou que, ao identificar que a paciente reconhecia números e dias da 
semana, organizou toda a medicação em recipientes apropriados e passou a fazer 
a supervisão mensal de seu tratamento, acompanhando-a em algumas consultas, 
quando possível. No entanto, no momento em que sua disponibilidade para 
acompanhá-la foi comprometida por outras demandas do serviço ao qual perten-
ce, os problemas voltaram a acontecer, e a paciente, que se manteve com carga 
viral indetectável por dois anos, voltou a apresentar aumento de replicação viral.

Após ouvirmos o enfermeiro convidado, chamamos a paciente para participar 
da conversa, colocando-a como protagonista das reflexões desenvolvidas e come-
çamos a pensar conjuntamente em estratégias para resgatar o processo de adesão.

 A paciente comunicou seu desejo de manter seguimento no Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto, sinalizando que se comprometeria com as decisões 
que fossem tomadas. Ponderamos sobre a importância da manutenção do aten-
dimento em um hospital de alta complexidade, ainda que exija a questão do 
deslocamento frequente para outro município.

Após a exposição de todos os aspectos e dificuldades envolvidas na garantia 
de um acompanhante contínuo à paciente, oferecemos a possibilidade de acom-
panhamento mais próximo pela psicologia e pelo serviço social, todas as vezes em 
que a paciente tivesse retornos clínicos agendados.

A proposta, com foco na retomada da adesão necessária, visou a oferecer re-
taguarda e maior sentimento de segurança à paciente e reforçar, assim, o vínculo 
desta com o serviço e os profissionais da equipe de atendimento às pessoas que 
vivem com HIV, além de buscar tornar mais efetivo o processo de comunicação 
entre paciente e equipes de saúde.
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Este caso ilustra nossa compreensão de que a base fundamental da huma-
nização dos atendimentos em saúde está na capacidade dos profissionais de dife-
rentes formações conseguirem desenvolver, para além de seus trabalhos específi-
cos, um trabalho comum, com foco no cuidado e tratamento de seus pacientes, 
o que pressupõe a boa capacidade de se comunicar e criar interação.

No contexto da adesão, o potencial do atendimento mais integrado, com 
trocas entre os membros da equipe e também junto ao paciente parece inegável, 
uma vez que além de permitir a construção de conhecimentos, favorece tam-
bém a busca ou o surgimento de soluções inéditas, que podem beneficiar ou-
tros pacientes futuramente. Outro efeito positivo desta abordagem integrada é 
a possibilidade de amenizar ansiedades e reatividades dos profissionais de saúde 
envolvidos com pacientes com maiores dificuldades de adesão ao tratamento.

Outra reflexão importante se refere à qualidade da comunicação interna 
das equipes multidisciplinares, uma vez que o entrosamento e o envolvimento 
de toda a equipe é fator determinante para um atendimento humanizado e mais 
eficiente, dentro de todas as limitações impostas pelas situações de adoecimento. 
A inter ou transdisciplinaridade desejada para o atendimento integral do ser hu-
mano cuidado passa pela qualidade da comunicação nas equipes de saúde.

Muitos problemas que se instalam e muitas vezes se cristalizam dentro das 
equipes multidisciplinares se referem a dificuldades comunicativas, como por 
exemplo, o uso exagerado de terminologias técnicas, impedindo, muitas vezes, 
a compreensão por todos os integrantes do grupo do que é discutido. A lingua-
gem utilizada por técnicos deve ser cuidadosa no sentido de garantir que todos 
tenham acesso à informação.

A comunicação em saúde não deve se basear somente entre assistido e assis-
tente, mas se estender a toda a equipe multidisciplinar que cuida de um paciente 
ou usuários dos serviços de saúde, gerando vínculos mais sólidos com a institui-
ção, o que favorece a compreensão das situações vividas e melhora a adesão aos 
tratamentos em casos de problemas de saúde.

Reflexões finais

Muitas são as questões que justificam o envolvimento do profissional de 
psicologia com as práticas de adesão ao tratamento junto às pessoas que vivem 
com HIV/Aids, afinal, apesar de contarmos com mais de 30 anos de epidemia, 
ainda persistem o estigma, o preconceito e outros elementos com forte impacto 
psicossocial na vida dos pacientes, implicando muitas vezes em dificuldades de 
aceitação e adaptação às demandas impostas pela infecção.

Se por um lado o atendimento às necessidades emocionais do paciente 
pode ser realizado pelo profissional de psicologia, por outro lado, este profissio-
nal deve estar inserido em uma equipe mais ampla, integrando conhecimentos 
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que possibilitem a construção de uma visão mais integral do portador, com suas 
dificuldades e com seus potenciais de enfrentamento.

Desta forma, no exercício de nossa função profissional, diferentes profissio-
nais da saúde se envolvem, se aproximam, se reconhecem, e, por essa capacidade, 
a relação estabelecida entre quem cuida e quem precisa de cuidado jamais será 
substituída por puro fundamento técnico ou qualquer aparato tecnológico.

Do mesmo modo, o paciente precisa ser considerado figura central neste 
processo, o que permite que se estabeleça um espaço para a participação constru-
tiva do usuário no processo terapêutico. Acreditamos que este protagonismo é 
essencial para o envolvimento e responsabilidade do paciente com as demandas 
impostas pelo tratamento, o que acarretará melhores níveis de adesão e maior 
qualidade de vida.
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Como qualquer usuário dos serviços odontológicos, todo paciente infectado 
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e/ou com a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (aids) deve ser atendido da melhor forma possível, 
sempre com o objetivo de promover a melhoria da sua qualidade de vida. O 
controle da saúde bucal é um componente importante no manejo de pacientes 
com infecção pelo HIV. A ausência de uma cavidade bucal saudável pode afetar 
a qualidade de vida, complicar o tratamento das condições médicas e criar ou 
exacerbar problemas nutricionais e psicossociais.

Sabe-se que os sinais iniciais de imunodeficiência associados ao HIV po-
dem manifestar-se e serem percebidos na cavidade oral. Desta forma, o cirurgião 
dentista, como profissional de saúde, tem um papel importante na identificação 
e tratamento precoce destas alterações. As lesões orais podem ser causadas por 
fungos, bactérias e vírus, além de processos neoplásicos ou lesões de natureza 
desconhecida. Quando o profissional suspeitar da associação de uma manifesta-
ção bucal com a infecção pelo HIV, deve orientar o paciente para a necessidade 
imediata de uma avaliação médica.

A candidíase oral é a manifestação bucal oportunista mais frequente entre 
os pacientes infectados pelo HIV e reflete o declínio da função do sistema imu-
nológico e o agravamento da doença. A candidíase bucal é a designação atribuída 
à infecção da mucosa bucal causada por fungos do gênero Cândida albicans. Suas 
manifestações clínicas variam entre o aspecto pseudomembranoso, eritematoso, 
leucoplásico e queilite angular.

A leucoplasia pilosa oral foi descrita como uma lesão branca, identifica-
da principalmente em bordas laterais de língua, podendo ser uni ou bilateral, 
de limites imprecisos, de superfície plana, corrugada ou pilosa, não removível 
quando raspada, podendo variar, em tamanho, de milímetros a centímetros, e 
causada pelo vírus Epstein-Barr. Outros vírus, como o citomegalovírus (CMV), 
o vírus do herpes simples tipo I, e o vírus simples tipo II, e o vírus Varicela Zoster 
podem também causar lesões na mucosa bucal desses pacientes.

Problemas periodontais são comuns em pessoas vivendo com HIV/
aids (PVHA) e dentre eles destaca-se o eritema gengivallinear caracterizado 
por uma mancha ou halo avermelhado que se restringe à gengiva marginal 
e que não apresenta sinais de inflamação ou associação com a presença de 
placa bacteriana. A periodontite necrosante, cuja principal característica é 
a necrose dos tecidos periodontais (tanto o periodonto de inserção quanto 
o de sustentação), com a presença de exsudato purulento e sintomatologia 
dolorosa importante.

Deve-se frisar, que as patologias periodontais no indivíduo imunodeprimi-
do pelo HIV tendem a ser mais agressivas do que na população não infectada 
pelo HIV, sendo que a frequência de sua expressão clínica está relacionada ao 
aumento da imunossupressão.
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Ao identificar as mais frequentes ocorrências, o profissional de odontologia 
estará contribuindo para uma intervenção precoce, e criando condições para um 
diagnóstico favorável. O tratamento odontológico deve prosseguir conforme a 
necessidade do paciente, procurando coordenar este tratamento com os aspectos 
médicos de cada caso. O paciente deverá, sempre, ser informado sobre a confi-
dencialidade da sua situação de saúde, e que o seu caso será discutido apenas com 
o médico ou com pessoas diretamente envolvidas no seu tratamento. Neste sen-
tido, é de fundamental importância que o cirurgião-dentista seja habilitado para 
tratar estes indivíduos de uma forma integral e irrestrita. O melhor atendimento 
odontológico de rotina repousa na capacidade de tratar o paciente com segu-
rança, independentemente de um conhecimento prévio da sua sorologia para o 
HIV/aids ou qualquer outra infecção. Outra parte importante do tratamento de 
PVHA é o estabelecimento de um relacionamento de confiança e cumplicidade, 
muitas vezes, devido à vulnerabilidade em que o mesmo se encontra, seja ela 
física e/ou emocional. Ao obter uma boa história médica e odontológica junto 
ao paciente, ouvindo e discutindo com ele essas questões, o profissional estará 
demonstrando preocupação e cuidado com sua saúde de forma integral.

É neste cenário, que a equipe odontológica do Programa DST/aids do 
Município de Ribeirão Preto trabalha, com o intuito de identificar e tratar os 
problemas bucais, de uma forma multidisciplinar, dos pacientes identificados 
como portadores do HIV ou coinfectados. Inicialmente, os pacientes identifica-
dos com a doença são referenciados ao nosso serviço para uma avaliação odonto-
lógica. O objetivo do atendimento não inclui somente a avaliação dos aspectos 
dentais, mas também o acolhimento e estabelecimento de vínculo humanizado 
com o paciente. Muitos deles chegam, ao nosso serviço, desmotivados, fragiliza-
dos e com sinais de sofrimento, seja pelo diagnóstico recente da doença ou pelas 
dificuldades que o tratamento crônico da mesma lhes infringe.

Nossa missão baseia-se, portanto, no tratamento das manifestações bucais 
da doença e dos problemas odontológicos básicos (cáries, gengivites, exodontias) 
restabelecendo a forma e função dos elementos doentes, e na preocupação da 
adoção de comportamentos saudáveis à manutenção da sua qualidade bucal. Em 
um segundo momento, caso seja necessário, o paciente é direcionado à área es-
pecializada (terciária) para a confecção de próteses bucais (totais e parciais) para 
o restabelecimento da mordida e oclusão.

Neste aspecto, a adesão do paciente ao tratamento odontológico assume papel 
de fundamental importância para o bom andamento do atendimento odontológico.

Revisão da literatura

O termo adesão é designado por alguns pesquisadores e clínicos como um 
conjunto de categorias de respostas cuja característica comum é o seguimento 
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de orientações proporcionadas pelos profissionais de saúde. Outros autores pro-
põem que este conceito se relaciona a comportamentos de saúde que vão além 
destas ações, de seguimento de orientações, devendo envolver mudanças em seu 
repertório comportamental e cognitivo. Embora os avanços no conhecimento 
científico e o aprimoramento técnico dos profissionais de saúde, especialmente 
em algumas áreas da medicina e da odontologia, sejam grandes, muitos profis-
sionais ainda apresentam um treinamento insuficiente com relação a técnicas de 
comunicação e avaliação de repertórios comportamentais e cognitivos relaciona-
dos ao enfrentamento da adesão ao tratamento dos pacientes.

A epidemia do HIV é uma ocorrência global e complexa caracterizada por 
diversos comportamentos individuais e coletivos, de acordo com a região. No 
Brasil, o padrão de infecção tem demonstrado transformações significativas com 
uma tendência à pauperização da epidemia e aumento na população de heteros-
sexuais, mulheres, crianças e jovens. Neste contexto, o sistema público foi impul-
sionado a reorganizar suas estratégias na área assistencial e preventiva ampliando 
seus serviços para uma maior resolutividade nas áreas de testagem, assistência 
ambulatorial e psicossocial.

A característica da cronicidade da doença e da importância do acompanha-
mento do paciente em longo prazo faz da adesão ao tratamento médico e terapia 
medicamentosa, um dos principais pilares para o controle da doença e suas ma-
nifestações. Sabe se que o fenômeno da não adesão é universal principalmente 
nos casos de doenças crônicas.

Embora vários modelos de adesão tenham sido aplicados em investigações de 
saúde geral e adesão a regimes de promoção de saúde na medicina, caso como o da 
adesão à terapia antirretroviral (TARV), poucos relatos existem sobre adesão e sua 
quantificação nos tratamentos em saúde oral entre pacientes infectados pelo HIV.

Muitos trabalhos falam de comportamentos como o medo, receio e pre-
conceito que os profissionais de saúde bucal apresentam durante o atendimento 
a PVHA. Outros relatam protocolos de atendimento a esses pacientes, a neces-
sidade maior de capacitação dos profissionais para o atendimento, no entanto, a 
literatura é escassa quanto à avalição da adesão aos tratamentos odontológicos.

O trabalho de adesão existente na literatura, feito por Machado et al. 
(2008), avaliou a adesão de crianças e adolescentes de um programa de atenção à 
saúde bucal (PASB) infectados pelo HIV e a atitude dos responsáveis diante do 
mesmo. Este estudo verificou que a maioria das crianças participantes vinha de 
um grupo socioeconômico menos favorecido, com baixa escolaridade e, portanto 
com acesso restrito aos cuidados odontológicos. Concluíram que havia um baixo 
grau de adesão de pacientes não ligados a este programa de atenção, dentro do 
mesmo ambulatório médico, reforçando a necessidade de uma equipe multidis-
ciplinar, no caso especial da odontologia, na atenção a estes pacientes, reforçando 
e estimulando o interesse dos pais e responsáveis pela saúde bucal dos seus filhos.
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Em outro estudo foram obtidas informações relacionadas ao HIV e seu 
impacto sobre a atitude do profissional de odontologia no manejo de pacien-
tes com o HIV, suas práticas de controle de infecção, em uma cidade da Índia. 
Verificaram que os profissionais apresentaram certa relutância em tratar os 
pacientes ou grupos de alto risco, e a necessidade de um programa abrangente 
de implementação de estratégias para se garantir o bom acesso e a disponi-
bilidade de atendimento odontológico seguro para PVHA. Percebe-se que 
existem muito poucos estudos que avaliam o desafio da adesão ao tratamento 
e cuidado odontológico em PVHA.

Em nosso ambulatório, percebemos que a PVHA quando procura o aten-
dimento odontológico tem como principal necessidade a melhora de sua autoes-
tima. Geralmente, apresentam uma dentição precária, baixa renda ou recursos, 
com várias perdas resultantes de muitos anos de maus-cuidados e não acesso aos 
tratamentos básicos de odontologia. Fica evidente, muitas vezes, a procura da 
melhora da aparência como um resgate da autoestima perdida seja pelo diag-
nóstico imediato ou os efeitos que o tratamento antirretroviral configura em sua 
aparência. Claramente, percebemos que mais que o tratamento odontológico, 
nosso serviço oferece um conforto psicológico.

Outro aspecto essencial é a procura pela melhora da mastigação e, por-
tanto da melhora em suas condições gerais. A eliminação da dor e o resta-
belecimento da função dental dão condições ao paciente de se alimentar de 
maneira apropriada e com isso a melhora de suas condições de saúde. Nesse 
contexto, devemos salientar que em toda fase do tratamento odontológico 
percebemos, durante os anos de atendimento, a necessidade de um acolhi-
mento diferenciado a cada indivíduo, fator preponderante para a adesão dos 
mesmos à finalização do tratamento.

Desafios do tratamento odontológico

Em nosso atendimento, o maior desafio que enfrentamos diariamente é 
a dificuldade de satisfazer integralmente as expectativas do paciente. Em nos-
so ambulatório, realizamos o tratamento odontológico básico, no entanto, 
dada a complexidade das reabilitações orais, que muitas vezes são necessárias, 
os pacientes são referenciados a reabilitações protéticas extensas, ou seja, para 
o atendimento terciário, que nem sempre é imediato e esbarra na longa es-
pera para o agendamento dos pacientes, e um tempo ainda maior para que 
tenham seu tratamento e suas necessidades (em termos de tratamento odon-
tológico integral) atendidas.

Outra dificuldade é a de se seguir um protocolo de atendimento satisfató-
rio. Para o atendimento de PVHA deve-se seguir o protocolo estabelecido pela 
Secretaria da Saúde da cidade de Ribeirão Preto. No entanto, muitas vezes, o 
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não entendimento do fluxo de atendimento e a dificuldade da prática do mesmo 
pelos profissionais da rede básica de saúde tornam menos ágeis e dinâmicos os 
encaminhamentos odontológicos para o nosso serviço.

Deve-se salientar, também, o despreparo que alguns profissionais da 
área de saúde bucal ainda apresentam para o atendimento de PVHA. O 
desconhecimento, o medo e o preconceito ao atendimento odontológico à 
PVHA acarretam, muitas vezes, a dificuldade do paciente em se sentir acolhi-
do limitando sua adesão ao tratamento e assim comprometendo a qualidade 
e o término do seu tratamento.

Vale frisar que antes do seu referenciamento ao nosso serviço, muitos pa-
cientes fazem uma verdadeira peregrinação às unidades básicas de saúde buscan-
do atendimentos emergenciais e se deparam com profissionais que, infelizmente, 
ainda estigmatizam a sua condição.

Aspectos facilitadores

Sem dúvida alguma, um aspecto facilitador para adesão ao tratamento 
odontológico é a parceria entre o cuidador e quem é cuidado, ou seja, a premissa 
que o bom profissional de saúde deve disponibilizar atenção incondicional e po-
sitiva ao paciente sob seus cuidados. Além disso, deve identificar as necessidades 
dos pacientes de acordo com as suas perspectivas. A adoção de orientações claras 
e coerentes a cada perfil e condizentes à história de vida presente e passada são 
importantes para o estabelecimento deste vínculo terapêutico. Por outro lado, 
lidamos com barreiras, como sua condição de vida atual, como nos casos de pa-
cientes que fazem uso frequente de álcool e drogas, marginalização (moradores 
de rua) e outros comportamentos autodestrutivos. Tais condições interferem no 
bom andamento do atendimento odontológico e médico, criando uma ciranda 
de não adesão, o que pode levar a interrupções longas e a não incorporação da 
filosofia do tratamento que a equipe multiprofissional deve oferecer.

Estratégias e ferramentas de estimulo à adesão

A principal ferramenta de estimulo à adesão que utilizamos em nosso dia a 
dia é o estabelecimento de um bom vínculo entre paciente/equipe odontológica, 
em que as queixas do paciente são analisadas à luz de sua história de vida, passada 
e atual, diretamente relacionada ao seu processo saúde-doença ou, simplesmen-
te, à sua condição de vida e seus hábitos. Levando-se sempre em consideração a 
duração e diversidade de cuidados e recomendações como variáveis que influen-
ciam as mudanças de atitudes e comportamentos de saúde.

Geralmente, os tratamentos odontológicos são caracterizados por várias 
consultas e retornos ao serviço, daí a necessidade de se incluirem reforços positi-
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vos para a manutenção da adesão. A existência de grupos de adesão para PVHA, 
que ocorre mensalmente em nosso serviço, visa a troca de idéias e abrir espaço 
para conversas sobre questões relevantes. Esta é uma estratégia importante tam-
bém para a melhoria no entrosamento e vínculo entre a equipe e os pacientes.

Ao longo dos anos atendendo PVHA, pudemos observar a necessidade de 
um trabalho mais humanizado, com capacidade de ouvir as queixas do pacien-
te e, muitas vezes, não só odontológicas. Os vários perfis de pacientes que se 
apresentam em nosso ambulatório obrigam-nos a orientar o tratamento e outras 
condutas de maneira individualizada. Geralmente são pessoas que chegam com 
baixa autoestima, carentes e descrentes do tratamento e do atendimento odonto-
lógico do setor público, pois em algum momento tiveram experiências negativas.

Outro fator fundamental é o entrosamento da equipe multidisciplinar (mé-
dicos, técnicos e auxiliares de enfermagem) com a equipe odontológica como 
facilitador no processo de adesão. As estratégias desenvolvidas pela equipe para 
ampliar adesão devem considerar as condições socioeconômicas de cada paciente 
individualmente. O conhecimento das dimensões de sua vulnerabilidade estabe-
lece um espaço de intervenção para o incentivo positivo de comportamentos de 
adesão. Os profissionais de saúde devem, dessa forma, possibilitar aos pacientes 
o acesso a um cuidado integral, um canal aberto não somente para a abordagem 
de questões relacionadas ao tratamento odontológico como também de apoio 
àqueles com baixa expectativa para adesão.

Para finalizar, o cirurgião-dentista deve estar treinado e capacitado para 
atender PVHA como qualquer outro paciente, atuando como um agente de 
promoção e recuperação da saúde neste grupo de pacientes. A insegurança no 
atendimento e o despreparo psicológico, por parte do odontólogo, são facil-
mente percebidos e muitas vezes pode causar constrangimento ao paciente. Esta 
mudança de comportamento e a adoção de técnicas de comunicação claras e 
positivas sobre a importância de uma saúde bucal, como parte da saúde integral, 
reforçam a relação paciente/profissional. O poder da escuta e a humanização do 
atendimento, desde a recepção do paciente pela técnica em saúde bucal até a sua 
finalização pelo profissional da odontologia, têm se mostrado efetivos no estímu-
lo à adesão de pacientes a nossa proposta de trabalho.
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A saúde é um dos principais campos de atuação do assistente social e sua in-
serção nesta área vem se ampliando em função das novas manifestações da 

questão social, que impõem crescentes demandas aos serviços de saúde, incluin-
do-se nesse espectro a Política Nacional DST/aids. Apesar dos avanços nesta 
área, o preconceito e a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV/
aids (PVHA) ainda são as maiores barreiras ao adequado apoio, ao diagnóstico, à 
assistência e ao seu tratamento, bem como no combate à epidemia.

Neste sentido, no que tange ao tratamento das PVHA, a Unidade Especial 
de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) do Hospital das Clínicas (HC) 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 
FMRP USP, desde 1996 presta atendimentos a pacientes adultos infectados pelo 
vírus HIV. A unidade é composta por ambulatório, hospital dia e enfermaria. 
As ações profissionais nesta unidade de atendimento terciário são desenvolvidas 
por uma equipe multiprofissional composta por docentes, médicos assistentes, 
médicos residentes, equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), 
assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, sendo 
que o serviço social atua desde a fundação da Unidade.

A missão do Serviço Social na UETDI e o trabalho junto às PVHA vi-
sam à garantia de direitos, e é nesta perspectiva que atuam os assistentes sociais 
que integram a equipe multiprofissional tanto no atendimento ambulatorial, no 
Hospital Dia (semi-internação) ou na Enfermaria (internação integral).

A atuação do assistente social pauta-se pela compreensão do processo saú-
de-doença enquanto uma totalidade, não podendo ser reduzido estritamente 
biológico e individual. O assistente social quando atua junto às PVHA trabalha 
não somente o paciente, mas também os seus familiares, atuando com questões 
sociais que possam interferir direta ou indiretamente na relação saúde/doença.

O assistente social tem entre suas atribuições o acolhimento social, mo-
mento em que é possível trabalhar várias demandas trazidas pelo paciente ou 
seu familiar, estando entre as mais comuns: dúvidas e/ou orientações sobre be-
nefícios previdenciários ou assistenciais; solicitação de encaminhamento para 
assistência material emergencial ou imediata, ou seja, cesta básica, inclusão em 
programas e serviços; regularização junto à rede municipal para o fornecimen-
to de medicamentos; questões trabalhistas; busca ativa de pacientes, e outras, 
relacionadas a transporte para viabilizar o ir e vir ao hospital e deste modo 
manter a adesão ao tratamento.

Os pacientes portadores do HIV sofrem não somente com o diagnóstico, 
muitas vezes carregam a culpa por terem se infectado; além do mais, existe a 
questão do preconceito por parte da sociedade e os estigmas que foram criados 
em relação à doença. Um grande número de pacientes atendidos na UETDI 
enfrentam múltiplos desafios e problemas para realizarem seu tratamento. Para 
além das questões relacionadas à saúde, existe uma grande parcela de pacientes 
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que estão em situação de vulnerabilidade social, que se defrontam com proble-
mas sociais, econômicos e, não raramente, também problemas relacionados à 
dependência química, em especial ao crack.  

O uso da substância química compromete o tratamento do paciente e, 
principalmente, o uso da terapia antirretroviral (TARV), conhecida como “co-
quetel”. Entre as razões para a drogadição dos pacientes destacam-se: abandono 
dos parceiros; discriminação da sociedade; falta de oportunidades; depressão; e 
falta de apoio familiar. É neste contexto que o serviço social realiza suas ações 
buscando uma melhor qualidade de vida para as PVHA, rompendo estigmas, 
trabalhando a adesão ao tratamento, bem como a aceitação da doença.

Além disso, destaca-se o trabalho de suporte familiar e de formação da rede 
de apoio ao paciente, através da identificação e fortalecimento de vínculos, os 
quais, na maioria, estão fragilizados e/ou rompidos em razão de questões sociais re-
levantes como a falta de trabalho, uso de drogas, relações conflitantes, entre outras.

Frente ao exposto, este profissional acredita nas trocas de experiências por 
meio do trabalho grupal e, neste sentido, também integra a organização e coor-
denação de grupos, que podem abordar diversas temáticas, e aqui destacamos a 
experiência do “Grupo de Adesão da UETDI”, que será detalhado mais adiante.

A prática do serviço social busca a mediação entre paciente/família e a equi-
pe de saúde, sendo fundamental para o estabelecimento do elo entre estes e o 
cumprimento de compromissos assumidos com a adesão. Na UETDI, as inter-
venções estão voltadas para a prevenção, educação e assistência tanto do paciente 
como da família. Geralmente as famílias tendem a esconder o “problema”, ou 
seja, a PVHA, o que pode se justificar pela discriminação ainda existente, por um 
sentimento de ameaça principalmente quando a doença se manifesta, afetando 
todo grupo familiar de forma significativa. O comportamento restrito à família 
reflete a reação de grande parte da sociedade.

Cada família reage de maneira distinta frente ao diagnóstico, doença e re-
percussões sociais. Os conflitos entre as PVHA e seus familiares estão muito 
presentes e não surgem com a doença, ela apenas intensifica-os ou os desmascara. 
O preconceito surge na fala dos familiares, de forma bastante camuflada com-
provando que, também no contexto familiar, é bastante complexo tratar desta 
questão. Assim como há distanciamento, abandono e rejeição entre o doente e a 
família, pode ocorrer o oposto e emergir uma situação de superproteção.

É necessário mudanças nos hábitos de vida, pois a rotina de tratamento 
pode incluir uma grande quantidade de comprimidos, intolerância e efeitos co-
laterais no início da terapia, que podem resultar em um tratamento inadequado. 
Em razão do exposto, muitos dos pacientes acabam escolhendo o caminho de 
não se tratar, por não aceitarem o diagnóstico. Dentre as possíveis consequências 
está a evolução da aids e, em muitos momentos, o paciente pode abrir mão de 
lutar por seus direitos, sendo o mais relevante deles a vida. O papel do assistente 
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social, nestes casos, é o aconselhamento e reflexão fazendo com que o paciente 
reorganize seu contexto sociofamiliar diante das limitações vivenciadas no ins-
tante de descoberta do HIV ou em momentos posteriores.

Na UETDI, os pacientes em atendimento ambulatorial, comumente pro-
curam o serviço social, como demanda espontânea fora do dia de consulta mé-
dica, seja no dia de coleta de exames, no de atendimentos de outros profissionais 
como o dentista ou a psicóloga, naquela data em que vêm para a retirada de seus 
medicamentos (TARV) na farmácia da Unidade, ou até mesmo, aqueles que 
procuram o serviço para resolverem especificamente uma demanda social. Neste 
sentido, o atendimento nem sempre é feito através de agendamento, mas de 
acordo com a necessidade, através de uma atenção diferenciada ao paciente e sua 
família, valorizando-se muito os aspectos de humanização na atenção à saúde.

O assistente social realiza o estudo social da realidade apresentada pelo 
paciente e identifica possibilidades de intervenção, que, em muitos momentos, 
conta com a rede de saúde e de assistência do município de origem do paciente, 
para minimizar ou superar vulnerabilidades sociais.

No Hospital Dia da UETDI os pacientes recebem o mesmo atendimento 
social, porém ocorre um fortalecimento de vínculo profissional/paciente por ele 
estar diariamente no serviço de saúde.

O atendimento na enfermaria é voltado ao usuário, seus familiares ou cui-
dadores, desde a sua admissão até a alta hospitalar, pautados na missão defendida 
pelo serviço social desta instituição. A abordagem do serviço social aos usuários 
e familiares se concretiza através do atendimento individual, grupal e da visita 
domiciliar, quando se identifica uma necessidade. Também vêm se expandindo 
as ações da equipe da UETDI através de participação em reuniões no comitê 
municipal de prevenção e controle de DST/aids, ações integradas com as Or-
ganizações Governamentais e não Governamentais e recursos sociais afins, com 
o objetivo do trabalho em rede, com troca de informações e experiências entre 
aqueles que prestam atendimento direto e/ou indireto a pacientes portadores de 
HIV e seus familiares.

Através de nossa experiência, constatamos uma escassez de literatura que 
oriente a abordagem do assistente social junto à PVHA. O Conselho Federal 
de Serviço Social - CFESS reafirma a importância do assistente social na equipe 
multiprofissional com vistas à ampliação do acesso dos indivíduos e da coletivi-
dade aos direitos sociais.

 A experiência de trabalho na UETDI revela que dentre as necessidades so-
ciais da PVHA estão a universalidade, equidade da assistência, a acessibilidade e 
o respeito ao direito dos usuários aos serviços de saúde. Nesse sentido, a regulari-
dade do transporte para viabilizar as idas e vindas ao hospital para adesão correta 
ao tratamento é fundamental, pois, em muitos casos, o paciente não vem ao ser-
viço de saúde em razão da falta de recursos financeiros para custear o transporte. 
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Outro aspecto importante a mencionar é sobre a renda familiar, aquela 
que provém do trabalho ou de benefícios (previdenciários e/ou assistenciais). 
O recebimento efetivo de um recurso financeiro favorece a organização da vida 
do paciente e lhe oferece mais condições para melhorias em sua saúde no cam-
po biológico e psicossocial. Dito isso, é possível compreender a importância do 
Estado e das políticas públicas para se alcançar uma boa adesão. Destacamos 
aqui também a responsabilidade da família no processo do cuidar e de ser apoio 
à PVHA em todos os momentos do tratamento. A ausência da família ou de 
recursos mínimos leva o paciente a uma vulnerabilidade, a qual exige do Estado 
uma intervenção no sentido de organizar uma rede de apoio, com instituições 
que ofereçam retaguarda para o cuidado e reabilitação de pacientes. Isto, com 
toda certeza, é algo a que precisamos nos atentar em todos os níveis. 

A atenção da rede também se faz necessária no intuito de uma articulação 
diferenciada à PVHA, pois grande parte dos pacientes apresentam quadros 
clínicos de comprometimento da saúde mental, sendo necessários atendimen-
tos psiquiátricos e psicológicos, os quais demoram muito ou não se disponi-
bilizam. Além disso, demandas de medicamentos que não são dispensados na 
rede, em diversos casos, acabam passando por protocolos e procedimentos 
burocráticos e demorados que levam dias e, por vezes, não resolvem a situa-
ção posta pelo paciente, e como, última tentativa, ocorre a judicialização do 
pedido, novamente devendo a PVHA ter que aguardar para tentar a resolução 
de uma problemática.  Para minimizar algumas destas demandas, a equipe da 
UETDI organiza, em alguns períodos do ano, bazares para arrecadar recursos 
que são utilizados muitas vezes para a compra de medicamentos nem sempre  
disponíveis na rede pública e que podem acelerar a alta hospitalar ou facilitar 
a transferência para casas de apoio.

Há ainda por parte do serviço social e também de outros profissionais da 
equipe o sentimento de impotência ante alguns casos e situações, em que perce-
bemos claramente nossas limitações, pois a aids tem peculiaridades e particula-
ridades que a diferencia do atendimento a outros pacientes igualmente graves. 
Não tem um caráter apenas curativo, pois lidar com esses pacientes nos reporta a 
questões que envolvem a doença, a morte e a própria perspectiva existencial. Ela 
tem uma ampla repercussão atingindo paciente, família, e, além de um problema 
médico, é sempre uma questão social, econômica, psicológica, entre outras, jus-
tificando-se a necessidade de uma abordagem feita por equipe multiprofissional.

Segundo Merhy (1997), quando um trabalhador dos serviços encontra-se 
com o usuário, no interior de um processo de trabalho, estabelece-se entre eles 
um espaço intercessor que sempre existirá nos seus encontros, mas só nos seus 
encontros em ato. No caso dos serviços de saúde, essa intersecção é do tipo 
compartilhada, porque o usuário não é apenas consumidor dos efeitos úteis do 
trabalho e/ou de insumos, medicamentos etc., mas é coparticipante do processo 
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de trabalho, na medida em que dele dependem o fornecimento de informações 
sobre seu estado de saúde e o cumprimento e aplicação das prescrições médicas e 
recomendações terapêuticas.

Com esta perspectiva, nestes vinte anos de trabalho da UETDI, a equipe 
tem buscado a formação e aprimoramento de profissionais, capacitados a traba-
lhar com aids não só em  nível de conhecimento técnico, mas sobretudo no de-
senvolvimento de um atendimento mais humanizado, pois trabalhar com PVHA 
é deparar-se frequentemente com situações adversas e inusitadas por conta das 
implicações causadas pela doença, ao paciente e sua rede de relacionamentos.

A aids é um problema de saúde intimamente ligado ao comportamento in-
dividual e coletivo. A tríade essencial da prevenção: informação/educação, servi-
ços sociais e de saúde, e ambiente de suporte necessita ser cuidadosamente adap-
tada às circunstâncias locais. Na prática, a vulnerabilidade individual é medida 
pelo acesso à informação/educação, a métodos de proteção e a amplas influências 
sociais que aumentam, sustentam ou reduzem a capacidade individual de adotar 
comportamento seguro. 

Diante do exposto, acreditamos que a única arma para enfrentar a aids é 
a prevenção; para isso, deve-se esclarecer a população sobre todos os aspectos 
relacionados à doença, visando à utilização de medidas preventivas, o que ocorre 
com a mudança de comportamento, sendo este o maior desafio dos profissionais 
envolvidos nesta luta. No contexto atual em Ribeirão Preto, o que se percebe é 
que tanto os segmentos da sociedade civil como os órgãos governamentais e não 
governamentais, ali representados, têm somado forças para implementar ações 
visando tanto ao controle da doença como à garantia de uma assistência digna às 
pessoas portadoras do HIV.
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Em sintonia com o crescente número de estudos que sinalizam melhoria da 
qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) quando re-

cebem a intervenção de diferentes profissionais da saúde, tais como: médico, 
farmacêutico, nutricionista, dentista, psicólogo, assistente social, apresentaremos 
aqui o papel do educador físico no cuidado das PVHA. 

Um programa de exercício físico, orientado a partir de necessidades indi-
viduais, que leve em conta a composição corporal e busque melhorar o condi-
cionamento cardiorrespiratório e neuromuscular pode prevenir a lipodistrofia, 
as doenças cardiovasculares (DCV), a osteopenia, osteoporose e a osteonecrose. 
Outros benefícios são a prevenção da caquexia ou sarcopenia, da síndrome do tú-
nel do carpo e da capsulite adesiva que possibilitam em última análise benefícios 
fisiológicos, psicológicos e de adesão ao tratamento.

O profissional de educação física vislumbra, a partir de sua intervenção, 
contribuir não apenas na orientação e prescrição do exercício físico, pois ele en-
tende que a proximidade do contato com o paciente, possibilita acolhê-lo, enten-
dê-lo e auxiliá-lo seja através do carinho, respeito, troca de informações e do mo-
vimento corporal. Essa concepção fundamenta os trabalhos desenvolvidos pelo 
“Grupo de Avaliação e Prescrição do Exercício Físico” (GAPE) para PVHA que 
tem por missão e perspectiva contribuir de forma integral na vida do paciente. 
Missão que caracteriza a importância dada ao relacionamento interpessoal com o 
mesmo, o qual, acreditamos, consolida a adesão do paciente ao seu tratamento.

Grupo de avaliação e prescrição do exercício físico
para PVHA (GAPE-HIV/aids)

O GAPE-HIV/aids desenvolve seus trabalhos de pesquisa e extensão no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo (HC-FMRP/USP) na Unidade Especial de Tratamento de 
Doenças Infecciosas (UETDI). O grupo teve início em 2010 com características 
únicas de pesquisa, investigando o treinamento de força, a composição corporal 
e a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/aids.

A partir do ano de 2011, o grupo iniciou suas atividades de extensão que 
ocorrem na UETDI e no Centro de Orientação e Educação de Adultos e Idosos, 
carinhosamente chamado de “Casa 5” da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo. O grupo conta com a colaboração de pro-
fissionais de educação física, nutrição e enfermagem.

O atendimento do GAPE-HIV/aids

O GAPE-HIV/aids inicia seu atendimento na UETDI através do diálogo 
entre os profissionais de educação física e os pacientes que aguardam para serem 
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atendidos na sala de espera do ambulatório. O profissional de educação física se 
apresenta e começa a estabelecer vínculo junto ao paciente.

O diálogo tem por objetivo munir o paciente de informações no que tange 
as ações que contribuem a uma melhor qualidade de vida. No segundo momen-
to, o profissional de Educação Física entrega ao paciente um folheto explicativo 
(Figura 1) sobre os benefícios do exercício físico, dicas para um bom treinamen-
to e as potencialidades de um programa de exercício físico para a prevenção e 
tratamento de doenças associadas à síndrome lipodistrófica do HIV (SL-HIV). 
Ainda no folder, existe um convite ao paciente para iniciar um programa regular 
de exercício físico. 

Figura 1. Folheto explicativo do GAPE HIV/aids
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Pensando em contribuir para a qualidade de vida e adesão à prática regular 
de exercício físico, o GAPE-HIV/aids possibilita ao paciente duas opções de 
engajamento a um programa regular de exercício físico, que são: a orientação e 
prescrição do exercício físico na UETDI às sextas-feiras; e a prescrição do exer-
cício físico na casa 5.

Para a primeira opção, denominamos nossa conduta de “orientação e pres-
crição do exercício físico à distância”. Esta modalidade tem por objetivo engajar 
o paciente em um programa de exercício físico regular, dando flexibilidade ao 
seu tempo de disponibilidade, possibilitar que ele se exercite onde achar mais 
conveniente e dar autonomia ao compartilhar da responsabilidade em realizar 
os exercícios físicos sem a supervisão no local do profissional de educação física. 
Esta opção será oferecida após o profissional dialogar com o paciente, apresentar 
o folheto explicativo, firmar o convite para a prática de exercício físico e o pa-
ciente demonstrar interesse; no entanto, o mesmo não possui disponibilidade de 
tempo para frequentar a “casa 5” três vezes por semana.

A orientação e prescrição do exercício físico à distância, inicia-se em uma 
das salas da UETDI. Na ficha de atendimento aplicamos a anamnese, avaliamos 
o nível de atividade física através do questionário “VIGITEL” adaptado, o risco 
cardiovascular através do “Questionário de Prontidão para a Atividade Física” 
adaptado e verificamos o histórico clínico do paciente. Em seguida avaliamos 
parâmetros antropométricos como estatura, peso corporal, dobras cutâneas e 
perímetros corporais. Ainda, medimos e avaliamos variáveis motoras como fle-
xibilidade através do flexímetro, força com a utilização de um dinamômetro de 
preensão manual e variáveis hemodinâmicas como o condicionamento cardio-
vascular através do teste de caminhada de 1.200m.

Posteriormente à avaliação, prescrevemos o treinamento de força, aeróbio 
e de flexibilidade. A prescrição do treinamento de força ocorre por meio de uma 
apostila que contém figuras de movimentos corporais, criada pelo GAPE-HIV/
aids para o atendimento aos pacientes (Apêndice 1).

Demostramos e pedimos para o paciente executar os movimentos dos exer-
cícios anaeróbio e de flexibilidade para que os vivencie, e para corrigirmos os 
erros de postura corporal. Após a vivência e as correções, entregamos ao paciente 
a apostila com as figuras de movimentos corporais, para que  possa realizar o 
treinamento em sua casa ou onde achar mais conveniente. Explicamos sobre as 
possibilidades de adaptação de materiais a serem utilizados como sobrecarga para 
o trabalho de força como: mantimentos (saco de arroz, saco de feijão), cabos de 
vassoura, câmaras de ar, garrafas pet com água ou areia e também o próprio peso 
corporal. Esclarecemos sobre a frequência semanal de exercício físico, número de 
séries, repetições, velocidade do movimento e tempo de descanso entre as séries. 

Para o condicionamento aeróbio, ensinamos o paciente a medir sua fre-
quência cardíaca e mostramos o intervalo de batimentos por minuto ao qual 
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ele deve se exercitar, assim como o tempo de exercício. Ainda, para controlar 
a intensidade do exercício aeróbio, ensinamos o paciente a utilizar a percepção 
subjetiva de esforço, para isto utilizamos a escala de Borg.

Após avaliar, prescrever, orientar, apresentar e entregar a apostila, agenda-
mos o retorno do paciente para uma determinada sexta-feira, retorno mais curto 
ou retorno mais longo, de acordo com a necessidade e feedback que sentimos do 
paciente, com o intuito de acompanhar, monitorar reavaliar e ajustar a prescri-
ção do exercício físico.

Caso o paciente relate disposição de tempo e facilidade de deslocamento 
para o campus da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto-SP, convidamos 
o mesmo a se engajar em um “programa de exercício físico regular com atendi-
mento na casa 5”.

Com o interesse do paciente, o levamos até a casa 5 da rua professor Pedrei-
ra de Freitas, o local onde os exercícios físicos ocorrem. Após conhecer o local, 
agendamos com o paciente o início do treinamento. Na data combinada e com a 
presença do paciente, o avaliamos e então prescrevemos o exercício físico de ca-
racterística anaeróbia em uma “estação de musculação” (Figura 2) que possibilita 
trabalhar a força muscular em membros superiores, tronco e membros inferiores. 
Para a prescrição do exercício físico de característica aeróbia, utilizamos um ciclo 
ergômetro (Figura 3). 

Para esta opção de treinamento, o paciente frequenta a “casa 5” três vezes 
por semana no horário que é mais viável a ele. Em todo o período de treina-
mento, há a presença de um profissional de educação física para fornecer todo o 
suporte necessário. 

A casa 5 funciona como uma academia para a prática de exercício físico 
tradicional, ao qual destinamos os nossos trabalhos a PVHA. O objetivo do pro-
grama de exercício físico oferecido é possibilitar ao paciente um treinamento 
físico regular com uma maior proximidade do profissional, visando bem como 
no exercício físico à distância, a contribuir de forma integral na vida do paciente.

                   

 Figura 2. Estação de Musculação. Figura 3. Ciclo ergômetro. 
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A adesão a um programa regular de exercício físico

O GAPE-HIV/aids ainda não desenvolveu pesquisas com o intuito de ve-
rificar a adesão de PVHA em um programa regular de exercício físico, contudo 
é possível evidenciarmos alguns aspectos que consideramos importantes com re-
lação a este tema. Previamente a isso, de forma sucinta, apresentamos informa-
ções de trabalhos nacionais que pesquisaram a temática “adesão a programas de 
exercícios físicos regulares”.

As recomendações para a terapia antirretroviral (TARV) em adultos e adoles-
centes infectados pelo HIV, bem como diversos autores, apontam a intervenções 
não medicamentosas para lidar com os sintomas e complicações da cronicidade 
da infecção pelo HIV, da utilização da TARV e os respectivos eventos adversos.

Compreendendo que os efeitos colaterais da TARV são inevitáveis e con-
tribuem à não adesão ao tratamento medicamentoso, intervenções para a prática 
regular de exercícios físicos e uma alimentação adequada são necessárias para o 
controle da SL-HIV e da perda de massa muscular (caquexia do HIV). Estudos 
intervencionais relacionados ao exercício físico apontam que muitas vezes, mais 
importante que a intensidade e o volume do exercício físico, é a adesão ao pro-
grama de exercício físico regular. Foi observado que pacientes que não se engajam 
em programas de exercícios físicos regulares podem apresentar um declínio mais 
acelerado na contagem das células T CD4+. Sendo isso identificado em pacientes 
com frequência menor que 50% de adesão ao programa de exercício físico.

Em um estudo realizado na região central do Rio Grande do Sul, em que 
foram avaliados 72 PVHA de ambos os sexos, foi observado que 72% dos pa-
cientes são insuficientemente ativos fisicamente. Ainda, identificou-se uma as-
sociação entre pacientes fisicamente ativos e menor tempo de diagnóstico (≤ 84 
meses). Ou seja, nos quatro primeiros anos de diagnóstico, PVHA estão mais 
engajadas em programas de exercícios físicos. E também, como apontado no 
estudo, pacientes fisicamente ativos apresentam boa adesão a TARV.

Essa informação é fortalecida com o que foi observado em um estudo realiza-
do em 216 PVHA de ambos os sexos da cidade de Salvador-BA. As variáveis asso-
ciadas a uma menor prevalência de adesão a amplitude do tratamento são: maior 
tempo de diagnóstico e a reação adversa e efeitos colaterais dos medicamentos.

Na cidade de Campina Grande-PB, 40 PVHA de ambos os sexos foram 
avaliadas. Observou-se que 60% dos pacientes apresentam adesão à TARV e 
apenas 13,5% estão aderidas a um programa regular de exercício físico. Sendo 
os principais fatores para a não adesão a prática regular de exercício físico: falta 
de tempo devido ao trabalho, não considerarem o exercício físico importante e 
astenia (fraqueza orgânica sem perda real da capacidade muscular).

A prevalência de barreiras pessoais para a prática de exercício físico percebi-
das em PVHA foi identificada em um estudo realizado com 35 pacientes, de am-
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bos os sexos, da região central de Londrina-PR. Foi observado que as principais 
barreiras são: preguiça ou cansaço (48,6%); falta de companhia (45,7%); possuir 
lesão ou doença (37,2%); falta de dinheiro e medo de se machucar (34,3%).

Diante do cenário apresentado, percebe-se que a falta de tempo, o desco-
nhecimento dos benefícios do exercício físico, a fraqueza orgânica, a preguiça 
ou o cansaço, a falta de companhia, possuir lesões ou doenças associadas, a falta 
de dinheiro, o medo de se machucar, e o que observamos no dia a dia do nosso 
trabalho como dependência de outros para o deslocamento, dependência física, 
falta de motivação e medo de sofrer preconceito, são os principais fatores que 
contribuem diretamente à não adesão a um programa regular de exercício físico. 

Entender os fatores para a adesão de PVHA à prática regular de exercício 
físico é imprescindível, pois os pacientes receberão de forma direta intervenções 
fundamentadas nas dificuldades que os levam a não aderirem ao programa e à 
amplitude do tratamento de modo geral.

Foi conhecendo esses fatores que o GAPE-HIV/aids desenvolveu sua in-
tervenção, segundo a qual os benefícios do exercício físico são apresentados aos 
pacientes através do folheto explicativo auxiliando o mesmo a encontrar um 
exercício físico de que ele goste e salientando a importância da diversidade dos 
estímulos físicos. Ainda com relação aos benefícios do exercício físico, os re-
sultados das pesquisas desenvolvidas pelo GAPE-HIV/aids relacionados ao trei-
namento de força, qualidade de vida, parâmetros ósseos, composição corporal, 
entre outros, são apresentados aos pacientes.

 Outro aspecto facilitador que contribui para o engajamento em um pro-
grama regular de exercício físico são os tipos de exercícios que propomos. “A 
orientação e prescrição do exercício físico a distância” possibilita ao paciente 
adequar o período para a prática do exercício físico de acordo com sua rotina 
diária, bem como ter a companhia de familiares ou amigos ao se exercitar em 
casa, não ter nenhum custo financeiro para se exercitar, e também não depender 
de outros para se deslocar a um determinado local. Já “o programa de exercício 
físico regular com atendimento na casa 5” possibilita atender os pacientes que 
têm medo de se machucar e carecem de motivação constante, necessitando do 
profissional de educação física no local para atendê-los. Ainda, estar presente 
em determinados momentos na UETDI facilitou o engajamento de PVHA em 
programas de exercícios físicos, pois profissionais como médicos, nutricionistas 
e assistentes sociais, aconselhavam os pacientes à prática de exercício físico e já 
encaminhavam estes para o nosso atendimento no mesmo momento.

Com relação às dificuldades enfrentadas por nossa equipe em se trabalhar 
com PVHA, acreditamos que seja importante destacarmos apenas uma, que é 
o baixo número de profissionais de Educação Física atuando no atendimento 
aos pacientes; sanando esta dificuldade, consequentemente daríamos um grande 
passo na busca de soluções para o maior dos problemas, que é a adesão.
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Número de profissionais de educação física
atuando no atendimento às PVHA

De acordo com a seção de dados médicos do HC da FMRP-USP há apro-
ximadamente 2.177 pacientes HIV em atendimento na UETDI. Atualmente, 
em trabalhos de pesquisa e extensão, contamos com a participação de três profis-
sionais de educação física. Este baixo número de profissionais dificulta o convite 
a novos pacientes e também no desenvolvimento de ações que visam manter o 
paciente aderido ao programa. Acreditamos que os tipos de exercícios que pro-
pomos contribuem em possibilidades de engajamento e adesão, que vislumbram 
sanar, em grande parte, os fatores já apresentados para o não engajamento e não 
adesão em programas regulares de exercícios físicos. Contudo, percebemos que a 
nossa limitação se dá em virtude de não termos mais profissionais para se fazerem 
presentes diariamente na UETDI, na casa 5 e também através de contato telefô-
nico ou outras mídias sociais para auxiliar o paciente.

Assim, bem como já apresentado na missão que norteia os trabalhos do 
GAPE-HIV/aids, consideramos que a maior necessidade de PVHA em nosso 
campo de atuação é o acolhimento, a compreensão e a motivação que ocorre 
através da proximidade do contato profissional com o paciente, pois estando 
seguro e confiante, o paciente se engajará no programa de exercícios físicos de 
forma madura e responsável e então será beneficiado através do movimento cor-
poral nos aspectos fisiológicos, comportamentais e sociais.

Estratégias, ferramentas e perspectiva de estímulo à adesão

Como estratégias, acreditamos que o trabalho multiprofissional e interpro-
fissional, através da atuação de diversos profissionais que entendem as ações de 
cada um e atuam de forma integrada, ampliam o escopo do tratamento, que fica 
menos fragmentado, e pode ser percebido como um único tratamento.

Desfragmentando a concepção do tratamento, o paciente estaria melhor 
informado, mais interessado e motivado em participar de grupos de adesão, 
nos quais, nestes momentos, compartilharia suas dificuldades e anseios com 
os demais pacientes e profissionais, contribuindo assim para o conhecimento 
de si próprio, possibilitando amadurecimento quanto à  aceitação e compro-
misso com a sua vida.

Como ferramenta, consideramos que o acompanhamento à distância (via 
telefone ou outros meios), possibilita a aproximação do profissional junto ao 
paciente. Aproximação não em espaço, mas sim em tempo; desse modo, o pa-
ciente se sentirá mais acolhido, orientado e motivado ao tratamento. De maneira 
especial, no âmbito da educação física, nossa atuação na UETDI busca ampliar 
o número de profissionais atuando e proporcionar exercícios físicos aos pacientes 
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que procuram diariamente a UETDI, com o intuito de auxiliá-los a incorporar 
o hábito de se movimentarem.

Lições aprendidas no contato junto aos pacientes

Ao longo dos anos, inúmeras e distintas foram as situações que nos pro-
porcionaram crescimento pessoal, acadêmico e uma melhor compreensão do 
compromisso que temos enquanto profissionais de educação física, no con-
texto da equipe multiprofissional da unidade. A missão do GAPE-HIV/aids é 
“contribuir de forma integral na vida do paciente, e que valoriza o relacionamento 
interpessoal com o mesmo por acreditarmos que consolida a adesão do paciente a 
amplitude do tratamento”.

Desenvolvimento pessoal e acadêmico

Durante as nossas condutas, sejam elas de pesquisa ou extensão, temos a 
oportunidade de conhecer inúmeras histórias de vida. Muitos foram os relatos 
que nos emocionaram e então, sensibilizados, começávamos a conversar e horas 
se passavam, de forma muito natural e sincera percebíamos um vínculo de ami-
zade muito forte entre nós e os pacientes. A partir daí, não existiam mais parti-
cipantes de pesquisa ou pacientes, mas sim amigos. E é dessa forma que ainda 
hoje nos remetemos e agimos com muitos daqueles que frequentam a UETDI. 
Para nós, o crescimento pessoal e acadêmico tornou-se um só, pois incorporamos 
o desenvolvimento de nossas pesquisas como parte das nossas vidas. Ou seja, os 
resultados obtidos através do rigor científico representam em nós a alegria em 
poder contribuir diretamente para uma melhor qualidade de vida para aqueles 
que se fazem presentes em nossa rotina de atendimento. 

Aprendemos a valorizar a cada dia todas as oportunidades: nossa família, 
nossa saúde, nosso trabalho e nossos estudos, toda a nossa vida. Aprendemos, no 
contato com nossos amigos, que o nosso esforço diário não deve ocorrer para que 
sejamos os melhores pesquisadores nem os melhores profissionais. Mas que nos 
empenhemos em ser melhores como Seres Humanos, pois assim, teremos êxito 
em todos os aspectos da nossa vida.

Participação no grupo de adesão da UETDI do HC-FMRP/USP

Com o desenvolvimento das ações junto a PVHA, fomos convidados para  
participar do grupo de adesão da UETDI do HC-FMRP/USP. Esta partici-
pação ocorreu no início de nossas atividades e nos auxiliou em termos uma 
melhor compreensão da amplitude do tratamento conhecer as dificuldades e os 
desafios de PVHA e as ações de outros profissionais no que concerne à adesão. 
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A partir desta experiência, foi possível estruturarmos melhor nossas condutas 
de atendimento. 

Feedback positivo de PVHA e de outros profissionais da saúde

Durante este período de seis anos, tivemos um feedback muito positivo 
frente à participação dos pacientes em um programa regular de exercício físico, 
seja com a orientação e prescrição do exercício físico a distância ou com o progra-
ma de exercício físico regular com atendimento na casa 5. Através da avaliação 
física, relato do paciente e relato de outros profissionais da saúde, observamos 
melhora na qualidade de vida dos pacientes, melhora na autoestima, na locomo-
ção e na harmonia da composição corporal. Os outros profissionais de saúde en-
volvidos no atendimento aos pacientes também nos forneciam feedback positivo 
relatando a melhora clínica dos pacientes após o engajamento dos mesmos em 
um programa regular de exercício físico.

Ainda, sentimos uma confiança muito grande do paciente com relação a 
nossa postura e a todos os procedimentos que envolvem a avaliação e prescrição 
do exercício físico. Como por exemplo, na melhoria funcional das atividades da 
vida diária e diminuição ou cessação de quedas. Esse retorno positivo nos enco-
raja a buscarmos estratégias para melhorar ainda mais a adesão dos pacientes e 
ampliarmos o número de atendimentos que oferecemos.

Algumas curiosidades na avaliação física e treinamento com os pacientes

Após conversa prévia com o paciente, apresentando os benefícios da ava-
liação física e do treinamento físico, agendamos uma data e horário para de-
senvolvermos alguns procedimentos. E muitas vezes, ficamos em contato com 
cada paciente por volta de três horas, seja aguardando um exame ou quando o 
paciente finaliza seu treinamento na casa 5 e quer “bater papo”. Esses momentos 
são únicos. Conversamos sobre inúmeras coisas e nos divertimos bastante. Com-
partilhamos nossas vidas e aprendemos muito uns com os outros. Ainda, nestes 
momentos programamos os nossos churrascos.

Houve momentos em que foi necessário, combinarmos com o paciente para 
nos encontrarmos na UETDI e dali irmos até a Escola de Educação Física e Es-
porte de Ribeirão Preto /USP e na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto /USP 
com o intuito de realizarmos alguns procedimentos inerentes à avaliação física ou 
até mesmo levar o paciente para conhecer a casa 5. Convidávamos o paciente para 
irmos de carro e então apresentávamos todo o campus da USP em Ribeirão Preto-
-SP. Nas “andanças” pelo campus, muitos pacientes compartilhavam fatos vividos 
em alguns locais, recordando sua infância e juventude. Ainda, algumas vezes foi 
necessário levarmos pacientes até a rodoviária de Ribeirão Preto-SP, pois com o 
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atraso para a realização de alguns exames que estávamos aguardando, o paciente 
“perdia” o ônibus disponibilizado pela prefeitura de sua cidade. Vale ressaltar que 
tudo isso ocorria com muita descontração por parte do paciente.

Como temos um vínculo muito bom com diversos pacientes e, em algumas 
vezes, devido ao atraso para a realização de exames que estávamos aguardando a 
serem realizados, íamos até a lanchonete do HC-FMRP/USP para compartilhar-
mos de um café da manhã ou café da tarde. Ainda, inúmeros churrascos já aconte-
ceram na casa 5 para comemorarmos mais um semestre junto aos nossos amigos.

Considerações finais

A missão apresentada pelo GAPE-HIV/aids, a proposta de trabalho e as 
estratégias de adesão são ações a serem lapidadas diariamente frente às dificul-
dades e desafios enfrentados por nosso grupo. Acreditamos que as informações 
apresentadas necessitam ser aprimoradas e ajustadas de acordo com a realidade 
dos pacientes e dos profissionais de educação física que atuam no atendimento 
de PVHA espalhados por todo o Brasil.

Desejamos que em um futuro próximo, a partir da troca de experiências 
entre profissionais e pacientes, a adesão não seja mais um tema a ser discutido, 
mas sim uma concreta e fortalecida realidade de todos os pacientes.
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APÊNDICE 1

GAPE – HIV e Aids

Grupo de Avaliação e Prescrição de Exercício Físico

Unidade Especial de Tratamento 
De Doenças Infecciosas (UETDI)

Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
USP

Grupo de Avaliação e Prescrição de Exercício Físico para pessoas que vivem 
com HIV e Aids – GAPE HIV.

Profissionais

Anderson Marliere Navarro (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Departamento de Clínica Médica, Divisão de Nutrição e Metabolismo).

Dalmo Roberto Lopes Machado (Escola de Educação Física e Esporte de 
Ribeirão Preto). 

André Pereira dos Santos (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, De-
partamento de Clínica Médica, Divisão de Nutrição e Metabolismo).

Thiago Cândido Alves (Profissional de Educação Física e Doutorando no 
Programa Interunidades da EERP/USP).
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(Ficha de Avaliação e Prescrição de Exercício Físico)

Ficha de Atendimento e Anamnese

Data da consulta: ___/___/___ Nº de Registro:________________

Prontuário:_________________

Nome: _______________________________________________________

Data nasc: ___/___/___ Idade: ____ HIV+ desde: _______________

Escolaridade: (    ) Superior    (    ) Médio    (    ) Fund Comp.
 (    ) Fund Incomp.    (    ) Analfabeto

Endereço:_________________________________________________ 

Fone: _________________ (Res.)    _________________ (Cel)

E-mail:_______________________________________________________

Diagnóstico Clínico Atual: ________________________________________

CD4: ________    CV: ________    TARV (    )Sim    (    )Não

Início TARV: ___/___/___

Medicação Atual:________________________________________________

Acompanhamento Nutricional: (    ) Sim    (    )Não

Nutricionista: __________________________________________________

Fuma? (    ) Sim    (    )Não    Quantidade: _____/dia

Há quanto tempo: ______________________________________________

Consumo bebidas alcoólicas: (    ) Sim    (    )Não

Frequência: ___________________________________________________
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Diagnóstico de Lipodistrofia
(Lipoatrofia/Lipohipertrofia):_______________________________________

Avaliação do Nível de Atividade Física
(Questionário VIGITEL adaptado)

Nos últimos três meses você praticou algum tipo de exercício físico ou esporte? 
(    ) Sim    (    )Não    (não considerar Fisioterapia).

Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que você
praticou?___________________ (caso a resposta seja caminhada, não conside-
rar deslocamento para o trabalho).

Você pratica esse exercício pelo menos uma vez por semana? (    ) Sim (    )Não

Quantos dias por semana você costuma praticar exercício físico ou esporte? 
_______________

Você trabalhou nos últimos três meses? (    ) Sim    (    )Não

No seu trabalho, você anda bastante a pé? (    ) Sim    (    )Não

No seu trabalho, você carrega peso ou faz outra atividade pesada?
(    ) Sim    (    )Não

Você costuma ir a pé ou de bicicleta de casa para o trabalho?
(    ) Sim    (    )Não

Quanto tempo você gasta para ir e voltar do trabalho? _______ minutos.

Nível de atividade física: (    )Ativo    (    ) Insuficientemente Ativo    (    )Inativo

Avaliação - De acordo com o nível de atividade física, o indivíduo pode ser classificado como:

ATIVO Pessoa que pratica atividade física moderada por, pelo menos, 30 
minutos, 5 vezes por semana, ou atividade física vigorosa por, 
pelo menos 20 minutos, 3 vezes por semana.

INSUFICIENTEMENTE 
ATIVO

Pessoa que pratica atividade física por, pelo menos, 10 minutos 
por semana, não atingindo as recomendações de atividades 
moderadas ou vigorosas.

INATIVO Pessoa que pratica atividade física moderada ou vigorosa por 
menos de 10 minutos contínuos por semana.
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Avaliação Preliminar de Risco Cardiovascular 
(Questionário de Prontidão para Atividade Física adaptado)

1 – Algum médico já disse que você tem problemas de coração e que deveria 
fazer atividades físicas com orientação médica? Sim (   )   Não (   ).

2 – Você sente dores no peito quando prática atividades físicas?
Sim (   ) Não (   ).

3 – No último mês, você teve dores no peito sem que estivesse fazendo atividade 
física? Sim (   )   Não (   ).

4 – Você perde o equilíbrio quando sente tonturas ou já perdeu os sentido algu-
ma vez? Sim (  ) Não (  ).

5 – Você tem algum problema nas articulações ou nos ossos que poderia piorar 
se você praticasse mais atividades físicas? Sim (   )   Não (   ).

6 – Você toma algum remédio para pressão alta ou problema cardíaco?
Sim (   )   Não (   ).

7 – Existe qualquer outra razão pela qual você deveria evitar atividades físicas? 
Sim (   )   Não (   ).

Eu, __________________________________________________________,
RG ____________________, apesar de ter respondido de forma afirmativa a 
alguma questão anterior, assumo que me encontro em bom estado de saúde e caso 
venha a sentir algum desconforto durante a prática de atividade física, procurarei 
ajuda profissional para sanar esse quadro.

______________________________
Assinatura

Histórico Clínico

Internações, cirurgias ou tratamentos médicos anteriores __________________
_____________________________________________________________

Relatar tipo, motivo e datas: ________________________________________
_____________________________________________________________
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Observações: ___________________________________________________
_____________________________________________________________

Dados de acompanhamento. Antropometria  Avaliador:

Medidas Data Data Data Data Data

Peso

Altura

IMC

D. Sub Escapular

D. Tríceps

D. Bíceps

D. Axiliar média

Supra Ilíaca

D. Abdominal

D. Coxa

D. Panturrilha medial

C. Cintura

C. Abdômen

C. Quadril

C. Coxa

C. Braço

Flexibidade

Cap. aeróbia ou Agilidade

Força
Peso = KG / Altura = cm / Dobras cutâneas = mm / Circunferências = cm / Flexibilidade = ⁰/ 
Capacidade aeróbia = Vo2 máx L/min / Força = mmHg.

Testes Motores

Avaliador: ____________________________________________________

Flexibilidade
Articulação: _________⁰  Classificação: _____________________

Articulação: _________⁰  Classificação: _____________________

Articulação: _________⁰  Classificação: _____________________
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Teste de agilidade e equilíbrio dinâmico

Tempo: _________segundos Classificação: _____________________

Capacidade Aeróbia

Teste de caminhada de 1.200 metros.
FC: ____________ bpm  VO2max______________________L/Min

Força

Teste de preensão manual:  ________ mmHg Classificação: ___________

Profissionais de Educação Física:

André Pereira da Silva CREF: 084609-G/SP __________________________
 Assinatura

Thiago Cândido Alves CREF: 15570-G/SP ___________________________
 Assinatura

Treinamento de Força

Data de Início: ___/___/___        Vezes por Semana:__________

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:
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Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:
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Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Séries:

Carga:

Descanso:

Velocidade:

Treinamento aeróbio:    (    ) Caminhada/Corrida    (    ) Ciclismo

Profissionais de Educação Física:

André Pereira da Silva CREF: 084609-G/SP __________________________
 Assinatura

Thiago Cândido Alves CREF: 15570-G/SP ___________________________
 Assinatura
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Com os avanços da terapia antirretroviral (TARV) para o manejo da síndrome 
de imunodeficiência adquirida (aids) tem sido possível observar benefícios 

inquestionáveis para as pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), entretanto o 
uso das medicações pode ocasionar toxicidades específicas que incluem alterações 
morfológicas e do metabolismo lipídico, glicídico e de cálcio.

Dentre as alterações morfológicas, a redistribuição de gordura corporal é 
a mais importante, enquanto que as alterações metabólicas mais importantes 
são a elevação dos níveis séricos de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG), a 
redução das lipoproteínas de alta densidade (HDL), o aumento das lipoproteínas 
de baixa densidade (LDL) e o aumento da resistência à insulina e o diabetes mel-
litus. Esse conjunto de alterações é denominado de síndrome da lipodistrofia ou 
síndrome metabólica do HIV que constitui um perfil sabidamente aterogênico, 
elevando os riscos para desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Importante salientar que a etiologia da síndrome da lipodistrofia é multifa-
torial, pois as alterações metabólicas resultam de uma interação complexa entre 
fatores relacionados ao próprio vírus e fatores ligados aos agentes antirretrovirais.

Está bem estabelecido que o acúmulo de tecido gorduroso intra-abdominal 
tem forte associação com as desordens metabólicas e neuroendócrinas. Estudos 
recentes revelam que em indivíduos portadores do HIV a mortalidade relacionada 
a doenças cardiovasculares é maior do que a relacionada à aids. Dados mostram 
um aumento desproporcional de doenças cardiovasculares e diabetes como causa 
de óbito em portadores do HIV em relação à população não portadora do vírus.

Além disso, tem sido descrita a presença de efeitos adversos da TARV no 
metabolismo de cálcio, levando o indivíduo a desenvolver doenças ósseas, os-
teopenia e osteoporose. Estima-se que a prevalência de osteoporose é três vezes 
maior em portadores do HIV do que entre pessoas não infectadas. Sendo assim, 
a terapia nutricional tem papel crucial na prevenção e tratamento das alterações 
metabólicas da lipodistrofia e de doenças ósseas, melhorando a qualidade de vida 
e prevenindo complicações cardiovasculares futuras.

Importância do tratamento nutricional

O acompanhamento nutricional é crucial para melhora do estado de saúde 
dos indivíduos portadores do HIV. O planejamento realizado por um nutricio-
nista deve ser iniciado o quanto antes, se possível, logo em seguida do diagnós-
tico da infecção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que as intervenções 
nutricionais devem fazer parte de todos os programas de controle e tratamento 
direcionado para PVHA. A importância da combinação da terapia medicamen-
tosa e terapia nutricional já está bem estabelecida, pois elas favorecem significati-
vamente a melhora do estado de saúde geral. Embora as deficiências nutricionais 
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não sejam consideradas como a principal causa da desordem imunológica, vários 
nutrientes atuam como cofatores importantes, influenciando no sistema imuno-
lógico e na sobrevivência de indivíduos portadores do HIV.

Além de promover o funcionamento adequado do organismo e a preser-
vação do sistema imunológico, a alimentação saudável fornece os nutrientes 
necessários para melhorar as alterações metabólicas da lipodistrofia, melhorar a 
tolerância e absorção dos antirretrovirais, prevenir os efeitos colaterais dos me-
dicamentos, e também melhorar o desempenho físico e mental dos pacientes.

O cuidado nutricional completo envolve uma equipe multiprofissional 
que em conjunto colabora para que os resultados desejados sejam alcançados, 
e obviamente o envolvimento do paciente é fator determinante para o sucesso 
do tratamento.

Avaliação nutricional

A atenção dietoterápica é definida pela Associação Americana de Diabetes 
(ADA) como um processo que vai ao encontro das necessidades nutricionais de 
um indivíduo, o que inclui a avaliação do seu estado nutricional, a identificação 
das suas necessidades ou problemas nutricionais, o planejamento de objetivos 
de cuidado nutricional que preencham essas necessidades, a implementação de 
ações dietéticas e a avaliação da atenção dietoterápica.

A avaliação nutricional deve ser completa para que todos os aspectos que 
interfiram na saúde sejam avaliados minuciosamente. Deve-se realizar a anam-
nese alimentar, a avaliação da composição corporal, o exame físico (com ênfase 
na deficiência de micronutrientes e lipodistrofia), a avaliação dos exames bioquí-
micos e da história clínica e nutricional do paciente. Os antecedentes familiares 
para doenças cardiovasculares são de grande importância em pacientes com sín-
drome da lipodistrofia.

O planejamento alimentar deve ser individualizado, considerando todas as 
particularidades do indivíduo. Vários fatores devem ser levados em conta no pla-
nejamento alimentar como o estágio da infecção, as patologias associadas (diabe-
tes, hipertensão, obesidade, lipodistrofia), o estilo de vida, a prática de atividade 
física, as preferências alimentares, as condições socioeconômicas, as condições de 
preparo das refeições e aspectos culturais. A Tabela 1 apresenta os fatores que 
podem influenciar o hábito alimentar de pacientes portadores do HIV.

A avaliação da atenção dietoterápica deve ser realizada a cada retorno para que 
novos objetivos sejam restabelecidos em conjunto, entre nutricionista e paciente.
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Tabela 1. Fatores que podem influenciar o consumo alimentar de indivíduos 
portadores do HIV

Categorias
de risco

Fatores de risco

Social Escolaridade; condições de habitação (número de mora-
dores do domicílio, preparo e local da alimentação)

Econômico Trabalho, renda e acesso a alimentos
Cultural  Religião, hábitos/tabus
Antecedentes
familiares

 Antecedentes familiares de doenças crônicas: diabetes, hi-
pertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares

Patologias
prevalentes

 Tuberculose, infecções oportunistas, doenças sexualmen-
te transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis

Medicamentos
em uso

Terapia antirretroviral, tratamento para doenças oportu-
nistas, suplementos, vitaminas e as possíveis interações 
entre eles.

Capacidade
funcional

Locomoção, visão, audição, necessidades e disponibilida-
de de cuidado

Uso de drogas Álcool, fumo, ilícitas

Condição
emocional

Distúrbios emocionais (depressão, ansiedade, compulsão, 
anorexia), aceitação da soropositividade, abertura do diag-
nóstico no ambiente social e familiar

Condições do
aparelho digestivo

Boca, mastigação, deglutição, náuseas/vômitos, diarreia, 
obstipação

Atividade física Ocupação, tipo de exercício físico, frequência e quantidade
Composição
corporal Excesso, redução e redistribuição de gordura corporal

Fonte: Brasil, 2006

Diagnóstico da lipodistrofia

Grandes discrepâncias na incidência de lipodistrofia relatadas em diferentes 
estudos ocorrem devido a uma ausência de homogeneidade de critérios para o seu 
diagnóstico. A falta de padronização de valores de distribuição de gordura na popu-
lação em geral e a heterogeneidade das manifestações clínicas que ocorrem acabam 
complicando ainda mais a obtenção de um consenso para se firmar este diagnóstico.

A maioria dos estudos define lipodistrofia com base no autorrelato de perda 
de gordura periférica pelo paciente confirmada pelo exame clínico realizado pelo 
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examinador, acompanhada ou não por lipohipertrofia. Com o intuito de propor 
um método objetivo, Bonnet e colaboradores (2005) propuseram pela primeira 
vez um índice utilizando a técnica de dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) 
para identificar a lipodistrofia que foi denominado “Fat mass ratio” (FMR), que 
permite um diagnóstico preciso e mais precoce.

O FMR é definido como a razão da porcentagem de massa gorda do tronco 
pela porcentagem de massa gorda dos membros inferiores obtidos pelo DXA, de 
acordo com a seguinte fórmula:

FMR= % gordura do tronco ÷ % gordura da perna

As principais razões para a escolha desse índice é o resultado da perda de 
massa gorda subcutânea e/ou acumulação de gordura visceral. Em um estudo 
nacional, para identificação da lipodistrofia, foi utilizado o FMR, com o valor 
de 1,26 de ponto de corte, e um índice utilizando medidas antropométricas, as 
quais são mais práticas e acessíveis de serem realizadas. O índice trata da razão 
cintura coxa (circunferência da cintura dividida pela circunferência da coxa) e 
seu ponto de corte é de 1,74.

Como o aumento de gordura central está associado ao aumento do risco 
cardiovascular, deve ser realizado o acompanhamento de medidas de adiposidade 
dessa região através da aferição da circunferência da cintura.

Tratamento nutricional

Não há um regime dietético específico utilizado no tratamento da lipodis-
trofia associada ao HIV. Uma nutrição adequada e exercício físico regular podem 
resultar em melhoria modesta na lipodistrofia e na obesidade central.

A dietoterapia para dislipidemia e intolerância à glicose ou diabetes pos-
sui as mesmas bases que a da população não infectada pelo HIV. O seu obje-
tivo principal é reduzir as anormalidades metabólicas.  O aporte energético da 
dieta deve ser ajustado para adequação do peso corporal saudável. A necessida-
de pode ser determinada pelo cálculo do gasto energético basal (GEB) através 
de equação, acrescentando os fatores térmicos, atividade e fator injúria quando 
internados (1.3 a 1.7).

A equação de Melchior é a mais adequada para portadores do HIV. Entre-
tanto, se não houver informação da quantidade de massa magra, a equação de 
Schofield é a segunda opção que melhor estima GEB em portadores do HIV:

• Equação de Melchior:
GEB (kj/dia)= 1.379 + 123 x massa magra em quilogramas.
É necessário dividir por 4,18 para obter o resultado em kcal/dia
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• Equação de Schofield para 18 a 30 anos
GEB (kcal/dia)= [(0,062 x Peso em quilogramas) + 2,036] x 239)

• Equação de Schofield para 30 a 60 anos
GEB(kcal/dia)= [(0,034 x Peso em quilogramas) + 3,538] x 239)

A fórmula de bolso também pode ser utilizada para um cálculo mais rápido, 
para pacientes assintomáticos, para os quais se recomenda 25-30 kcal/Kg de peso 
atual por dia e, para pacientes sintomáticos, de 35-40 Kcal/Kg de peso atual por dia.

A recomendação de proteínas é de 0,8-1,0 g/Kg/dia para manutenção de 
peso, e caso haja necessidade de ganhar peso recomenda-se de 1-1,2 g/Kg/dia. 
Se o paciente for assintomático a recomendação é de 0,8-1,25 g/Kg/dia, e se for 
sintomático de 1,5-2,0 g/Kg/dia.

Recomenda-se que um consumo de carboidratos seja em torno de 50% a 
60% do valor calórico total (VCT) da dieta dando preferência aos carboidratos 
complexos e evitando os carboidratos simples.

Os ácidos graxos saturados e colesterol proveniente da dieta refletem di-
retamente nos níveis lipídicos plasmáticos, principalmente na colesterolemia. 
A substituição isocalórica dos ácidos graxos saturados por ácidos graxos polin-
saturados (ômega 3 e ômega 6) e monoinsaturados (ômega 9- oleico) reduz o 
CT e LDL séricos.

Não há consenso em relação à quantidade máxima permitida do consumo 
de ácidos graxos trans, no entanto, recomenda-se que a ingestão deva ser menor 
que 1% das calorias totais da dieta, pois eles aumentam o LDL e reduzem o HDL.

As fibras são carboidratos complexos não digeríveis, classificadas em solú-
veis e insolúveis. As fibras solúveis são capazes de reduzir o tempo de trânsito 
intestinal e a absorção enteral de colesterol. Já as fibras insolúveis aumentam a 
saciedade, auxiliando na redução da ingestão calórica. Além disso, o consumo de 
alimentos fontes de fibras contribui para a melhora da sensibilidade à insulina, 
reduzindo o risco de desenvolver diabetes. Recomenda-se uma ingestão total de 
fibras de 20 a 30 g/dia sendo de 5 a 10g de fibras solúveis.

A Tabela 2 apresenta as recomendações nutricionais para pacientes soro-
positivos para HIV.

Devido às alterações no metabolismo de cálcio, deve-se dar atenção especial 
à ingestão desse mineral e da vitamina D. A recomendação de ingestão diária 
(RDA) de cálcio para homens e mulheres, na faixa etária de 19 a 70 anos de 
idade, é de 1000mg/dia e acima de 70 anos é de 1.200mg/dia. Na gravidez e 
no período da lactação, a recomendação para a faixa etária de 14 a 18 anos de 
idade é 1.300mg/dia de cálcio, e para a de 19 a 50 anos é 1000mg/dia. A RDA 
de vitamina D para ambos os sexos, na faixa etária de 9 a 70 anos de idade é de 
15 µg/dia, acima de 70 anos é de 20µg/dia.
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Tabela 2. Composição dietética para o tratamento e prevenção das dislipidemias

Nutriente Recomendação de Ingestão

Carboidrato 50 a 60% do VCT
Proteína Aproximadamente 15% do VET
Gordura Total 25 a 35% do VCT
Gordura Saturada ≤ 7% do VCT
Gordura Poli-insaturada ≤10% do VCT
Gordura Mono-insaturada ≤20% do VCT
Colesterol < 200mg/d
Fibras 20 a 30g/d
Calorias Ajustadas ao peso desejável

Fonte: IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arquivos Brasilei-
ros de Cardiologia - Volume 88, Suplemento I, Abril 2007.

Outros compostos de importância à saúde

Fitoesteróis

Os fitoesteróis possuem funções análogas ao do colesterol e, portanto, 
competem com a absorção deste na luz intestinal, reduzindo sua absorção. São 
encontradas somente em alimentos vegetais. Uma ingestão de 2g de fitoesterol 
reduz de 10-15% o LDL. Além disso, os alimentos de fonte vegetal também são 
fontes de substâncias antioxidantes, importantes para a manutenção da saúde. 
Entre eles podemos destacar os flavonoides.

Os flavonoides são compostos fenólicos que exercem uma potente ação 
antioxidante. Têm importante papel na prevenção e tratamento da aterosclero-
se, pois atuam como agentes antiaterogênicos, reduzindo a oxidação do LDL e 
diminuindo os efeitos citotóxicos.  Isso porque os polifenois, e em particular os 
flavonoides possuem estrutura ideal para o sequestro de radicais, sendo antioxi-
dantes mais efetivos que as vitaminas C e E.

Experiência prática: O suco de uva é rico em flavonoides como catequinas, 
epicatequinas, quercetinas e antocianinas. Um estudo realizado em nosso serviço 
teve como objetivo avaliar o perfil metabólico de pacientes com lipodistrofia 
antes e após a suplementação de 500ml de suco de uva integral sem conservantes 
e sem adição de sacarose por 15 dias. Os resultados indicaram uma melhora do 
perfil lipídico (redução de TG e LDL), sugerindo que a suplementação de suco 
de uva pode trazer benefícios a pacientes com lipodistrofia, entretanto são neces-
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sários mais estudos para se identificar com precisão a dosagem e tempo em que 
essa suplementação ainda mantém seus benefícios.

Experiência prática: A linhaça é um alimento funcional rico em fibras (tanto 
fibras solúveis quanto insolúveis) e ácidos graxos essenciais. Apresenta elevado 
teor de lipídios (32 a 38%), sendo que metade é ácido graxo insaturado α-linolê-
nico (ALA), pertencente à família ômega 3. Contém ainda ácido linoleico (da fa-
mília ômega 6) e ácidos graxos monoinsaturados e saturados. Vários estudos têm 
demonstrado a eficiência da linhaça como hipoglicemiante, hipocolesterolêmica 
e hipotrigliceridêmica. Existe consenso entre os pesquisadores que o consumo 
diário de 12 gramas de linhaça triturada (1 colher de sopa) já são suficientes para 
obter os benefícios. Em nosso atendimento nutricional para indivíduos infecta-
dos pelo HIV com dislipidemia, tem sido orientada a adição de 1 colher de sopa 
cheia de linhaça triturada nas grandes refeições (almoço e jantar) e aqueles que 
têm uma adesão boa apresentam resultados muito positivos (principalmente na 
redução dos triglicerídeos séricos). Vale ressaltar que a linhaça triturada deve ser 
mantida sob refrigeração e em recipiente fechado para prevenir a oxidação dos 
ácidos graxos insaturados.

A Tabela 3 ilustra algumas orientações dietéticas para a seleção adequada 
de alimentos em pacientes com hipercolesterolemia.

Tabela 3. Recomendações nutricionais para tratamento e prevenção de dislipidemias.

Alimentos Preferir
Consumir com
moderação

Ocasionalmente em
pouca quantidade

Cereais Grãos integrais 
Pão refinado, arroz 
e massas, biscoitos, 
cereais açucarados 

Pães doces, bolos, 
tortas, croissants 

Vegetais 
Vegetais crus e 
cozidos  

Vegetais preparados 
na manteiga ou 
creme 

Legumes 
Todos, incluindo 
soja e proteína de 
soja 

Frutas 
Frescas ou 
congeladas 

Frutas secas, geleia, 
compotas, sorvetes  

Doces e 
adoçantes 

Adoçantes não 
calóricos Mel, chocolates, doces Bolos e sorvetes 

Carnes e peixes 
Peixe magro e 
oleoso, frango sem 
a pele 

Cortes de carne bovina 
magra, carne de porco, 
frutos do mar 

Salsichas, salames, 
toucinho, costelas, 
vísceras 

continua



86

Alimentos
lácteos e ovos 

Leite e iogurte 
desnatados, clara 
de ovos 

Leite semidesnatado, 
queijos brancos e 
derivados magros 

Queijos amarelos e 
cremosos, gema de 
ovo, leite e iogurte 
integrais 

Molhos para 
temperar e 
cozinhar 

Vinagre, ketchup, 
mostarda, molhos 
sem gordura 

Óleos vegetais, 
margarinas leves, 
molhos de salada, 
maionese 

Manteiga, 
margarinas sólidas, 
gorduras de porco e 
trans, óleo de coco 

Nozes e 
sementes 

Todas Coco 

Preparo dos
alimentos 

Grelhados, cozidos 
e no vapor Assados e refogados Fritos 

Fonte: V Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia - Volume 101, Suplemento I, Outubro 2013.

Adesão, estratégias e ferramentas de estímulo à adesão

A adesão dietoterápica desempenha papel crucial no sucesso do tratamento. 
O processo multifatorial que se estabelece mediante o vínculo entre o profissio-
nal da saúde e o paciente abrange aspectos que refletem na adesão ao tratamento.

No caso de doentes crônicos, a adesão se apresenta reduzida, uma vez que, 
os esquemas terapêuticos são muitas vezes complexos, exigem grande empenho 
do paciente, e devem ser seguidos ininterruptamente.

Estudo mostra que a estatística de retorno dos pacientes soropositivos para 
HIV a consulta de nutrição é baixa (50 a 60%), o que corrobora com estudos de 
grupos populacionais com presença de alterações metabólicas, como obesos. Foi 
encontrado também que pacientes em acompanhamento com intervalos mais 
longos de retornos (trimestrais) apresentam maior adesão ao tratamento nutri-
cional do que os pacientes sob acompanhamento mensal.

É crucial o estabelecimento de relações de confiança, respeito e sintonia 
entre o nutricionista e o paciente, durante o tratamento, com o objetivo de me-
lhorar a humanização e o vínculo terapêutico. O processo de humanização da 
nutrição é a capacidade de oferecer cuidado nutricional de forma integral e qua-
lificado, valorizando o diálogo e a escuta em suficiência na relação profissional-
-paciente, e articulando o conhecimento técnico e científico da nutrição com 
princípios ético-humanísticos, com aspectos psicossocioculturais do ser humano, 
acolhimento e melhoria do ambiente de cuidado.

Como já sabido, a sorologia positiva para HIV e a lipodistrofia causam 
efeitos sobre o bem-estar psicológico, ressaltando que as mudanças corporais 
e a estigmatização social podem resultar em níveis importantes de depressão e 
ansiedade, além da não adesão ao tratamento. Pelo exposto, o entendimento da 

continuação
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complexidade desses problemas remete à necessidade de o nutricionista consi-
derar também outros elementos semiológicos do paciente (emocional, sentidos, 
significados, valores, memória alimentar etc.) na elaboração do plano alimentar. 
A desconsideração desses fatores por parte do profissional pode interferir negati-
vamente na adesão ao tratamento nutricional.

As características da prescrição têm sido citadas como um dos fatores mais 
importantes na adesão, sendo sua complexidade o mais significativo. Como na 
maioria das vezes os pacientes apresentam inúmeros erros alimentares, modificar 
drasticamente a dieta de uma só vez prejudica a adesão dos pacientes devido a 
dificuldades de adaptar a nova dieta à rotina diária. Portanto, é importante que 
em conjunto nutricionista-paciente sejam estabelecidas metas de mudanças de 
hábitos alimentares a serem cumpridas até o próximo retorno. Assim, com modi-
ficações graduais o tratamento se torna menos árduo, mais eficaz, e as melhorias 
no estilo de vida se tornam permanentes.

Cabe aos profissionais da área da nutrição fornecer ferramentas que pro-
porcionem a instrumentalização para o controle da doença, para que o paciente, 
por meio de seus próprios recursos, desenvolva mecanismos que permitam a sua 
escolha alimentar adequada, como, por exemplo, através da leitura de rótulos de 
alimentos e através do conhecimento de técnicas dietéticas para substituição de 
ingredientes. A elaboração do receituário dietético na clínica sem a incorporação 
dos aspectos socioculturais da alimentação pode resultar no sofrimento do pa-
ciente, em desgostos e rupturas do cotidiano com seus valores e crenças culiná-
rias. Portanto, nas prescrições os alimentos devem ser tratados da maneira mais 
próxima à realidade do paciente. Além disso, é crucial que as prescrições sejam 
entregues aos pacientes por escrito de forma bem clara, além de todos os itens 
serem explicados detalhadamente. O profissional deve garantir que o paciente 
finalize a consulta sem qualquer tipo de dúvida quanto às orientações que deve 
seguir. Nos casos de pacientes que apresentem dificuldade para interpretação 
(déficit cognitivo ou não alfabetizados) se torna fundamental lançar mão de ou-
tros recursos para uma orientação de forma prática.

Dinâmicas em grupos e oficinas culinárias são excelentes ferramentas para 
educação nutricional desses pacientes. Os encontros desenvolvem reflexões com 
objetivo de identificar dificuldades, discutir possibilidades e encontrar soluções 
adequadas para problemáticas que dificultam a adesão ao tratamento nutricional. 
Além disso, a culinária pode auxiliar nas escolhas, técnicas de preparo e melhora 
da qualidade sensorial dos alimentos. O ambiente acolhedor funciona também 
como motivação para o tratamento por possibilitar compartilhar as dificuldades 
e buscar alternativas para solucionar os problemas.

Outro ponto importante é sempre parabenizar o paciente pelas metas atingi-
das e mostrar os benefícios que as mudanças trouxeram. Mesmo que as modifica-
ções tenham sido pequenas, valorizá-las irá estimulá-lo a melhorar cada vez mais.
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Como a falta de acesso a alimentos apropriados pode interferir no tratamen-
to nutricional, é importante que os nutricionistas sempre forneçam informações 
sobre safras e entressafras das frutas, verduras e legumes para os pacientes. Além 
disso, deve ser orientado sobre a utilização total desses alimentos, buscando o 
máximo aproveitamento de folhas, talos, cascas e sementes.

Alguns sintomas comuns nesses pacientes acabam por interferir na escolha 
alimentar adequada e na adesão ao tratamento dietoterápico, levando a uma 
piora do estado geral de saúde. Abaixo seguem algumas orientações práticas que 
devem ser abordadas com os pacientes quando apresentarem alguns sintomas 
comuns. Essas orientações irão contribuir para melhora do quadro e, consequen-
temente, influenciam positivamente para adesão ao tratamento.

Recomendações em caso de náuseas e vômitos:

• Não deixar de se alimentar, porque o estômago vazio pode piorar as náuseas;
• Fracionar a dieta a cada 2 ou 3 horas;
• Se acordar com náusea e/ou vômito, comer alimentos secos como torradas 

e biscoitos de água e sal;
• Não beber líquidos ao mesmo tempo em que estiver consumindo alimen-

tos sólidos;
• Beber líquidos meia hora antes ou uma hora após as refeições;
• Evitar alimentos gordurosos (incluindo frituras), muito temperados ou 

muito doces e bebidas gasosas;
• Conversar com o médico a respeito das náuseas e vômitos, pois às vezes eles 

podem ser controlados com medicação.

Recomendações em caso de inapetência:

• É importante alimentar-se mesmo sem apetite;
• Modificar o tempero da comida acrescentando orégano, cominho, alecrim, 

manjericão ou louro, por exemplo, para que fique mais apetitosa;
• Caso não tenha vontade de comer uma das refeições, substituí-la por uma 

vitamina, suco, sopa ou lanche;
• Tomar líquido entre as refeições e não junto com elas;
• Ter sempre algum alimento disponível para quando sentir fome (bolacha, 

bolo, fruta)
• Para estimular o apetite, pingar gotas de limão embaixo da língua ou mas-

tigar gelo antes das refeições;

Recomendações em caso de boca seca:

• Tomar pelo menos 6 copos de água por dia;
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• Chupar bala do tipo azedinha, bala de gengibre ou mascar chiclete 
sem açúcar;

• Umedecer os alimentos (pão, torrada e outros) antes de comê-los;
• Dar preferência a alimentos cozidos com caldos ou molhos;
• Enxaguar a boca com frequência, isto ajuda a refrescá-la.

Recomendações em caso de feridas na boca e/ou dor ao engolir:

• Possuir uma dieta branda com preparações úmidas em forma de purês, 
cremes ou com molhos e alimentos frios;

• Evitar alimentos ácidos e muito temperados/condimentados;
• Na dificuldade de ingestão de alimentos, mastigação ou quando há dores, o 

uso de pomada anestésica local pode contribuir para a aceitação da dieta;
• Evitar alimentos e bebidas muito quentes. Alimentos frios e à temperatura 

ambiente são melhores.
• Preferir bebidas frias;
• Para consumir alimentos líquidos (sopa, mingau, etc) usar um canudo ou 

beber em um copo, ao invés de usar a colher;

Recomendações em caso de diarreia:

• Beber bastante líquido entre as refeições: água pura, água de coco, chás, 
sucos naturais coados e soro oral.

• Dar preferência aos alimentos: pão branco, torradas, bolachas (maisena, 
água e sal, leite); arroz, macarrão com molho caseiro (tomate sem casca e 
sem sementes); batata, mandioquinha, cenoura, cará, inhame, mandioca, 
chuchu, abobrinha sem semente; caldo de feijão ou lentilha; carnes ma-
gras em geral (bovina, peixe, frango sem pele), de preferência grelhadas, 
assadas ou cozidas; leite desnatado, extrato proteico de soja, leite com lac-
tose reduzida, leite sem lactose, iogurte natural desnatado, queijo branco 
ou ricota; frutas cruas ou cozidas sem casca (maçã, banana, pera, goiaba 
sem semente); sucos de frutas naturais (limão, maracujá, maçã, goiaba, 
acerola); gelatina; amido de milho (maisena), tapioca.

• Alimentos que dever ser evitados: alimentos gordurosos (maionese, lingui-
ça, salsicha, toucinho, queijos amarelos, chocolate, sorvetes cremosos e 
creme de leite); frituras; alimentos industrializados (enlatados em geral, 
sucos artificiais, goiabada, marmelada, doces em calda e salgadinhos); ali-
mentos formadores de gases (repolho, brócolis, couve-flor, milho, pepi-
no, pimentão, rabanete, nabo, salsão, cebola, alho-poró e refrigerantes); 
alimentos ricos em fibras (cereais integrais, legumes e verduras cruas, fru-
tas secas); leite integral.
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Recomendações em caso de gases intestinais:

• Evite consumir alimentos que causem gases, tais como: bebidas gasosas, 
cervejas, doces, brócolis, couve-flor, couve, feijão, batata-doce etc.

• Procure não pular nenhuma refeição, o ideal é seguir os horários com regu-
laridade.

• Procure mastigar os alimentos de boca fechada e não falar enquanto come, 
pois pode engolir ar demais, aumentando os gases intestinais.

• Reduza o consumo de alimentos ricos em fibras insolúveis como grãos e cereais 
(milho e grão de bico), casca de frutas e verduras como alface, couve etc.

Recomendações em caso de azia ou queimação estomacal (pirose):

• Experimente tomar chás digestivos após as refeições, como por exemplo o 
chá verde, de hortelã ou boldo.

• Evite condimentos, pimenta de todos os tipos, alimentos gordurosos e café.
• Não se deite após a refeição. Procure descansar sentado ou recostado.
• Evite o consumo de doces.

Recomendações em caso de constipação intestinal:

• Aumente o consumo de fibras na dieta. Utilize alimentos crus e folhas nas 
saladas. Farelos de trigo, farelo de arroz ou outra fibra integral natural 
podem ser adicionados às refeições para aumentar o aporte de fibras 
totais da dieta.

• Aumente a ingestão de água para, pelo menos, 3 litros por dia.
• A baixa ingestão de líquidos pode aumentar a constipação intestinal.
• Pratique alguma atividade física. O movimento estimula a musculatura 

intestinal.
• Use azeite ou óleo vegetal nas verduras cruas.

Para finalizar, a Tabela 4 sintetiza algumas orientações práticas que fo-
ram vivenciadas durante alguns anos no tratamento nutricional de pacientes 
soropositivos para HIV em nosso serviço e que são de grande importância 
para adesão do paciente.
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Tabela 4. Lições que aprendemos nestes anos trabalhando/pesquisando sobre o 
cuidado nutricional com pacientes soropositivos para HIV.

Lições Aprendidas sobre cuidado nutricional de pessoas vivendo com HIV/aids

Cabe ao nutricionista estabelecer com o paciente (que muitas vezes se apresenta fragi-
lizado psicologicamente) um vínculo de confiança, respeito e reciprocidade
O profissional deve estimular o desenvolvimento da consciência para o auto cuidado 
no paciente e fornecer ferramentas para que os pacientes desenvolvam mecanismos que 
permitam a sua escolha alimentar adequada; para isso e para a troca de experiências as 
dinâmicas em grupos apresentam ótima eficácia
É crucial que as prescrições dietéticas contenham informações próximas à interpreta-
ção que o próprio paciente faz dos alimentos (não informações técnicas e científicas, 
levando em consideração, também, significados e valores alimentares)

Os intervalos  entre retornos não devem ser muito curtos

As modificações de hábitos alimentares devem ocorrer de forma gradual através do 
estabelecimento de metas  a serem cumpridas até o próximo retorno.
É muito importante parabenizar o paciente por cada meta atingida, isso irá incentivá-
-lo a melhorar cada vez mais
Deve-se sempre adequar o plano alimentar às condições que o pacientes tem de acesso 
e preparo dos alimentos. Fornecer informações sobre safras de hortifrutis e aproveita-
mento total dos alimentos tem grande utilidade.
Alguns sintomas comuns nesses pacientes (náuseas, vômitos, inapetência, boca seca, 
diarreia, constipação) interferem na qualidade de vida e seguimento do tratamento, 
portanto algumas orientações dietéticas práticas podem solucionar os problemas e me-
lhorar consequentemente a adesão
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A Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) foi 
inaugurada em 1996 com a missão de ser referência terciária no cuidado às 

PVHA do Departamento Regional de Saúde XIII (DRS XIII), que engloba 26 
municípios e um total de aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. O aten-
dimento é exclusivamente pelo SUS.

A Unidade de Internação (UETDI Enfermaria) conta com 18 leitos, in-
cluindo três com suporte semi-intensivo, e o seu objetivo inicial foi diagnosticar 
e tratar doenças oportunistas, as principais causas de óbito nas PVHA. Com 
o advento da Terapia Antirretroviral (TARV), surgiu uma nova demanda de 
internação relacionada a efeitos adversos desta terapia e patologias crônico-dege-
nerativas associadas ao envelhecimento dessa população.

A expectativa, diante do amplo acesso e utilização da TARV era que o perfil 
das causas de internação mudasse paulatinamente, como aconteceu nos Estados 
Unidos e Europa, e houvesse uma queda do número de internações e óbitos. 
Entretanto, não foi o que presenciamos: mantivemos nossa média de interna-
ções e óbitos da última década, respectivamente 26 internações e 2,5 óbitos/mês. 
Vimos ao longo dos anos a persistência dos diagnósticos recentes, já com mani-
festações de imunodeficiência grave, e um número crescente de reinternações re-
lacionadas às mais diversas infecções oportunistas. Este perfil atualmente divide 
espaço com efeitos adversos da TARV e neoplasias definidoras ou não de SIDA.

Neste contexto, é que passamos a enfocar durante a internação a impor-
tância da adesão ao tratamento e a busca por qualidade de vida das PVHA. 
Àquela missão inicial de salvar a vida, somou-se a de buscar manter a vida 
com qualidade, e para isso o uso da TARV é fundamental. É notório, para 
quem vivencia o dia a dia de internações de PVHA, que somente o acesso 
ao tratamento não é o suficiente para o controle e mudança de tendência da 
infecção pelo HIV, em nossa região. A adesão a essa terapia é ponto crucial, 
não só para o controle da SIDA, mas também para diminuição do número de 
reinternações em nosso serviço.

O principal fator que diminui a adesão dos pacientes internados na UE-
TDI, sem dúvidas, é a adicção a substâncias psicoativas, como álcool e drogas 
ilícitas, destacando-se o crack. O uso abusivo destas drogas pelos pacientes faz 
cair a adesão e a eficácia do tratamento do HIV, o que culmina em inúmeras re-
internações, muitas vezes pela mesma infecção oportunista. Um estudo realizado 
com 701 pacientes em seguimento ambulatorial em nossa unidade mostrou que 
aproximadamente 40% dos pacientes que se declararam usuários de substâncias 
ilícitas possuíam contagem de células CD4 abaixo de 200, enquanto somente 
20% dos pacientes não usuários tinham contagem inferior a este valor, eviden-
ciando o impacto da drogadição à adesão ao TARV.

Outro ponto que merece destaque e interfere diretamente na adesão e qua-
lidade de vida dos pacientes, gerando reinternações, é o fator socioeducacional. 
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Alguns tratamentos são complexos, inicialmente com grande número de medica-
ções ao dia. Pacientes analfabetos ou com grau de compreensão prejudicado não 
conseguem entender sequer como deve ser o seu tratamento, não conseguindo, 
portanto, aderir ao mesmo.

Cerca de 80% da população que interna na unidade compreende o perfil des-
crito acima. São pessoas com alguma vulnerabilidade social, sendo o uso de subs-
tâncias ilícitas a maior de todas. Essa realidade impacta diretamente na efetividade 
das ações realizadas durante a internação e após a alta. A estigmatização, a pobreza e 
a depressão, associada muitas vezes ao sentimento de solidão, também contribuem 
para a difícil tarefa de manter a adesão ao tratamento, ao serviço e à vida.

O suporte familiar que a PVHA possui no momento da internação é fun-
damental para uma boa evolução durante a estadia na unidade. O que vemos no 
dia a dia da enfermaria são pessoas sozinhas, com algum grau de dependência a 
substâncias psicoativas, lícitas ou não, com suporte social muito limitado, muitas 
vezes com subempregos.

Diante deste cenário, trabalhar a adesão de PVHA que foi levado à interna-
ção hospitalar é ainda mais complexo, pois na maioria das vezes a equipe prestará 
apoio somente no período de permanência hospitalar e não terá outra chance 
para abordar esta questão. Assim, uma equipe multidisciplinar é, sem dúvidas, a 
principal estratégia para o estímulo à adesão nesta situação. A participação de fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, odontólo-
gos, farmacêuticos e profissionais da enfermagem são fundamentais para, ao lado 
do médico, prestar o atendimento inicial à patologia que motivou a internação 
e, não menos importante, entender e buscar soluções para os motivos pelos quais 
o PVHA foi internado, real motivo da falta de adesão.

O período de internação deve ser utilizado pela equipe, não só para o tra-
tamento do agravo clínico, mas também para o reconhecimento das fragilidades 
do paciente, seja ela social, econômica, cultural, etc., e busca da solução para as 
mesmas, pois só assim a adesão, após a internação, poderá ser atingida.

O elo frágil desta cadeia de tratamento do PVHA é a dificuldade de acei-
tação, a inexistência ou ineficiência de instituições de longa permanência para 
recuperação final de pacientes com debilidade ou fragilizados socialmente, e 
ainda de usuários de drogas ilícitas. Quando nos deparamos com este perfil de 
paciente, muitas vezes nos vemos obrigados, após sua recuperação clínica, a de-
volvê-lo para o mesmo meio de onde veio, isto é, envolto por drogas, condições 
sociais precárias e violência. A possibilidade de instituições que garantissem ali-
mento, cuidados básicos e afastassem esse paciente das substâncias psicoativas, 
certamente aumentaria, em muito, a adesão ao tratamento, diminuiria a taxa de 
reinternação e, sobretudo, garantiria qualidade de vida a esse PVHA.

Desde o início das atividades da UETDI o foco foi o tratamento do agravo 
que motivou a internação. Com o passar do tempo, temos buscado manter esse 
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paciente vinculado ao serviço e aderente ao tratamento. Para tal, adotamos algu-
mas estratégias simples, a saber:

• Contato com familiares de todo paciente que interna, na busca de conhecer 
o suporte de que o mesmo dispõe e engajar a família nesta tarefa;

• Agendamento de retornos para seguimento em todas as especialidades ne-
cessárias (no HC ou em outra referência, conforme o caso); no HC con-
tamos com parceria direta da nutrologia, neurologia e odontologia;

• Encaminhamento para casas de apoio para internação clínica ou para recu-
peração de dependência química, fazendo contato com casas em outros 
municípios e estados;

• Agendamento direto no serviço de infectologia que irá fazer seu seguimento 
(seja no HC ou em outra referência);

• Acompanhamento durante a internação, com farmacêutica clínica, que irá 
avaliar a necessidade de seguimento ambulatorial.

Podemos citar como exemplos de intervenções multidisciplinares e de 
apoio que deram certo os seguintes casos:

Caso 1: paciente ARCS, 41 anos, negra, com transtorno psiquiátrico sabidamen-
te desde 1998 (algumas passagens pelo serviço de urgência psiquiátrica 
do HC em 1998 e 1999), diagnóstico de SIDA e neurotoxoplasmose em 
2001 (morava e fazia seguimento em Campinas). Sem história de droga-
dição ou alcoolismo, história de estupro na infância pelo padastro, com 
quem conviveu até 2010. Iniciou seguimento neste serviço em 05/2010 
durante internação na Unidade de Emergência, devido recidiva de neu-
rotoxoplasmose. A paciente apresentou sete internações de maio/2010 a 
junho/2014, sempre por recidiva de neurotoxoplasmose e histoplasmose 
disseminada (diagnóstico em 09/2012). Inicialmente recebia alta hospi-
talar e mantinha seguimento em ambulatório municipal (infectologia e 
psiquiatria), mas a partir de 11/2012 passou a fazer seguimento ambu-
latorial neste serviço, mantendo seguimento psiquiátrico na rede muni-
cipal. Após várias internações e intervenções das equipes médica e de 
enfermagem, do serviço social e da farmacêutica clínica, a paciente con-
seguiu fazer uso diário das medicações e não mais apresentar necessidade 
de internação. Atualmente trabalha como cuidadora de idosos, mora com 
os filhos, apresenta carga viral indetectável há um ano, CD4 > 300 desde 
11/2015. Em seguimento ambulatorial regular.

Caso 2: paciente CCS, 43 anos, mulato, diagnóstico de infecção pelo HIV desde 
2006, usuário de crack e morador de rua. Tratou tuberculose pulmonar 
em 2007 e 2010 e apresentou dezoito internações em nossa unidade de 
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julho de 2011 a fevereiro de 2014, devido à sinusopatia e pneumonias 
de repetição. Nunca conseguiu adesão à TARV e nunca aceitou casa para 
recuperação de dependência química. Na última internação de 2014, re-
velou à equipe que um dos motivos de não aceitar auxílio e não aderir ao 
tratamento era que não possuía documentos. Não se arriscava a retirar se-
gunda via, pois tinha medo de ser procurado pela polícia. Em consulta ao 
site da polícia civil, verificou-se que o único processo contra ele havia sido 
arquivado. Assim, aceitou auxílio para retirada de documentos e encami-
nhamento para casa de recuperação no Estado de Minas Gerais. Aderiu 
muito bem à TARV e a contagem de células CD4, que em dezembro de 
2013 era de 42, com carga viral log 6,17, passou a ser de 465 e carga viral 
menor que 40 cópias em dezembro de 2015.

Os dois casos descritos acima evidenciam a necessidade de perseveran-
ça da equipe, mesmo nos casos para os quais parece não ter solução, além 
da abordagem multiprofissional, sem a qual dificilmente teríamos sucesso 
na adesão à TARV.
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Atualmente um grande número de crianças infectadas pelo HIV é capaz de 
atingir a adolescência e a idade adulta. O advento da terapia antirretroviral 

(TARV) e a posterior ampliação das possibilidades e disponibilidade de medica-
mentos têm repercutido positivamente nas condições de vida e saúde de crianças 
e adolescentes vivendo com HIV/aids, permitindo ganhos no processo de desen-
volvimento e na qualidade de vida. Entretanto, para garantir estes benefícios é 
imprescindível a adesão permanente ao tratamento prescrito.

Sabe-se que são diversas as dificuldades e os desafios enfrentados pelos 
pacientes adultos infectados pelo HIV, desde o que tange à assimilação de uma 
nova rotina de tomada de medicações, que causam diversos efeitos colaterais, 
até o enfrentamento do preconceito social diário de conviver com um vírus 
ainda estigmatizado.

No trabalho com pacientes pediátricos, observamos que esta problemática 
pode ser potencializada por se tratar de indivíduos que ainda não gozam plena-
mente de autonomia no que se refere aos próprios cuidados de saúde e neces-
sitam, portanto, de um cuidador que assuma esta responsabilidade. Todavia, 
os desafios da adesão ao tratamento da aids pediátrica estão para além da esfera 
individual da criança ou adolescente e de sua relação com o cuidador, pois es-
tes encontram-se, sobretudo, inseridos em um contexto, o qual chamaremos de 
macrossocial e que engloba amigos, escola, rede de assistência social, instituições 
religiosas e serviços de saúde, entre outros, o que constitui uma ampla e comple-
xa rede de relações que influenciam o tratamento (Figura 1).
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Figura 1. Esferas de cuidado inter-relacionadas e que influenciam a adesão à TARV.
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Neste capítulo, elencamos dificuldades específicas da adesão ao tratamento 
antirretroviral do HIV no âmbito da criança e do adolescente, buscando definir 
estratégias de intervenção que podem ser utilizadas nas diferentes esferas que 
envolvem o cuidado com estes pacientes. As propostas de trabalho apresentadas 
constituem-se de estratégias obtidas em manuais e artigos que abordam a adesão 
desta população, e da experiência de trabalho da equipe multiprofissional de 
atenção a crianças e adolescentes que fazem seguimento em um serviço de refe-
rência terciário em HIV/aids.

Esfera individual: A criança e o adolescente que vivem com HIV/aids

Dificuldades específicas

Na esfera individual da criança é relevante considerar o período de desen-
volvimento pôndero-estatural e neurocognitivo em que se encontra, no qual a 
infecção pelo HIV pode interferir de forma danosa. O tratamento ARV adequa-
do é fundamental para o melhor prognóstico do desenvolvimento. No entanto, 
ao mesmo tempo, a equipe de saúde necessita ponderar as dificuldades envol-
vendo a adesão para evitar o risco do desenvolvimento de resistência viral muito 
precoce, o que implica, muitas vezes, aguardar a organização do ambiente e das 
pessoas envolvidas no cuidado para realizar uma adequação das medicações a 
serem administradas.

A infecção pelo HIV acomete o Sistema Nervoso Central precocemente e 
pode resultar em comprometimento cognitivo em diferentes graus (leve, mode-
rado ou grave), o que pode se tornar um nova característica influenciadora da 
adesão, na medida em que pode comprometer a compreensão do paciente sobre 
sua saúde e o desempenho das ações necessárias para o cuidado.

As medicações disponíveis para o tratamento da infecção pelo HIV podem 
constituir fator complicador, já que há pouca disponibilidade de formulações em 
suspensão ou solução, e também pela dificuldade que a criança, em idade muito 
precoce, apresenta em engolir comprimidos. Além disso, há poucas medicações 
em comprimidos, que podem ser manipulados para diluição, e os antirretrovi-
rais requerem uma idade mínima para administração, de acordo com estudos 
clínicos que comprovem a eficácia, segurança e dose adequada para as crianças e 
adolescentes. Em vista destes pontos, há medicações disponíveis para adultos que 
não podem ser administradas a crianças e adolescentes, e o arsenal terapêutico 
disponível se torna menor. Os serviços de atenção a esta população se deparam 
frequentemente com a necessidade de uso off-label de medicações em pacientes 
com ampla resistência viral, não havendo alternativas disponíveis para a situação 
de risco de evolução desfavorável. Também faltam, no mercado, comprimidos 
com doses adequadas para que as crianças capazes de engolir remédios nessa 
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apresentação possam fazê-lo. As formulações líquidas frequentemente apresen-
tam paladar e odor ruins, dificultando a aceitação por parte das crianças.

Enfocando o período da adolescência na abordagem da adesão temos que 
considerar dois contextos: o do indivíduo que adquiriu a infecção por transmis-
são vertical e que chega à adolescência com um histórico de tratamento e relação 
com a doença, e do indivíduo que adquire por outras formas de transmissão não 
vertical. Embora o modo de infecção proporcione a construção de uma história 
de relação com esta, diferente, há muitos pontos comuns da adolescência que 
refletirão no enfrentamento do diagnóstico e tratamento.

A adolescência é um período muito particular da vida humana, com carac-
terísticas muito singulares que tornam a abordagem das questões que envolvem a 
saúde muito diferente daquela que envolve a infância e a da idade adulta. Ocor-
rem intensas transformações biopsicossociais que a tornam um período de tran-
sição e instabilidade, com rupturas, mudanças e construção de novos caminhos 
na vida do indivíduo, o que muitos autores consideram como o “renascer para a 
vida”. As modificações físicas são intensas, porém as ligadas ao desenvolvimento 
psicossocial são vividas de maneira diferente em cada família ou sociedade, sendo 
particular a cada indivíduo.

Didaticamente podemos abordar a adolescência considerando alguns as-
pectos que auxiliam na organização do cuidado de saúde, o que inclui a adesão ao 
tratamento da infecção pelo vírus HIV. É importante ressaltar que são aspectos 
gerais da adolescência, que não buscam generalizar ou simplificar as mudanças 
deste período, mas sim ressaltar a importância de buscar, em especial nesta fase, 
a individualização da abordagem, pelas próprias características da pessoa, que se 
encontra neste momento em construção de uma identidade.

A reformulação inicial do esquema corporal do indivíduo resulta em preo-
cupações e curiosidade com relação ao seu corpo, que se desenvolve progressiva-
mente. Inicia-se a experimentação sexual e neste ponto a infecção pelo HIV gera 
uma preocupação adicional que pode influenciar negativamente no desenvolvi-
mento sexual saudável, tendo em vista que o adolescente já possui o diagnóstico 
de uma infecção sexualmente transmissível, portanto os riscos que envolvem o 
desenvolvimento da sexualidade já são reais e causam preocupação e medo, po-
dem ser alvos de preconceitos e isso resultam dificuldade de iniciar um relacio-
namento, com impacto na autoestima.

Neste processo a adesão ao tratamento pode sofrer flutuações tanto positiva-
mente, quando uma relação saudável se estabelece e o cuidado com a saúde se tor-
na importante, como negativamente, quando a infecção é o fator de desequilíbrio 
de um relacionamento. O adolescente habitualmente demanda por informações a 
respeito da infecção, sua evolução e tratamento, nesta fase, e o profissional precisa 
frequentemente se antecipar aos seus questionamentos, tanto para que o jovem se 
aproprie da compreensão sobre a evolução da infecção, os riscos de transmissão, 
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os cuidados que deve ter e os seus direitos, como para o planejamento de sua vida 
sexual. É um momento oportuno em que desperta nele o interesse pelo HIV.

Uma característica importante são as tentativas de independência em relação 
aos familiares/cuidadores expressas pela rebeldia, dificuldade em aceitar conselhos 
dos adultos, e menor interesse por atividades junto aos pais (inicia-se o processo 
de ruptura). Neste último aspecto a história de vida familiar tem grande influên-
cia, podendo estar presentes no contexto da transmissão vertical as perdas familia-
res, o confronto com diferentes referências familiares que assumiram o cuidado, 
e o imaginário de como poderiam ser as referências que foram perdidas. Com in-
fluências negativas quanto à adesão ao tratamento, o processo de ruptura e tentati-
va de independência pode também se fazer presente no contexto de tratamento de 
uma doença crônica, em que desde a infância o adolescente estabelece um vínculo 
com o serviço de saúde e com os profissionais que trabalham no seu cuidado.

Iniciam-se também, neste momento, as preocupações profissionais e com o 
futuro, e as dificuldades encontradas neste processo podem ser refletidas na ade-
são, principalmente quando elas podem se relacionar ao estigma da doença e de 
enfrentamento, pelo próprio adolescente, de sua condição de infectado pelo vírus.

Com a evolução das etapas de desenvolvimento, espera-se uma progressiva 
autonomia no cuidado de saúde, não somente na tomada das medicações, mas 
também na organização da rotina de consultas e na capacidade em identificar o 
seu estado de saúde e intervir nele. Talvez seja esse o momento mais apropriado 
para a realização do processo de transição do adolescente em clínica pediátrica 
para a clínica de adultos. No entanto a discussão da transição dos pacientes é 
bastante ampla e envolve outras abordagens que não são objetivo deste capítulo.

É importante salientar que existe uma definição cronológica da adolescên-
cia pela OMS (10 a 19 anos) e Ministério da Saúde (12 a 18 anos), no entanto o 
desenvolvimento biopsicossocial desta fase não tem delimitações claras e é parti-
cular a cada indivíduo, podendo se estender a idades mais avançadas.

Aberastury e Knobel definiram dez características do desenvolvimento psi-
cológico-emocional da adolescência que estão agrupadas na Tabela 1, que esque-
matiza os aspectos principais de cada característica e a influência que podem ter 
no tratamento da infecção pelo HIV, além de sintetizar algumas características 
abordadas anteriormente.

Em resumo, a adolescência é um momento especial, particular e princi-
palmente individual. Há a perda do corpo e identidade infantis e também das 
referências familiares da infância, o que alguns autores chamam de “lutos” da 
adolescência. E isto causa angústia, sofrimento e instabilidade para o indivíduo, 
exigindo do profissional de saúde o acolhimento e compreensão para aguardar 
que o luto seja vivenciado e superado, e trabalhando para que não cause impacto 
na adesão. Espera-se que esse profissional também esteja preparado para tolerar 
que haja muitos riscos de falhas nesta fase.
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Tabela 1. Características do desenvolvimento psicológico-emocional da adoles-
cência, separadas didaticamente, segundo as definições de Aberastury e Knobel, 
e seu impacto no tratamento da infecção pelo HIV.

N Característica Aspectos Envolvidos Impacto na adesão ao tratamento

1 Busca de si mes-
mo e identidade

- identidades transitórias, 
ocasionais e circunstan-
ciais, influenciadas por 
modelos de identificação

- flutuações da adesão influenciadas pelas 
identidades

- contestação de padrões 
vigentes, principalmente 
familiares

- contestação da condição de infecção pelo 
HIV e das orientações dadas pela equipe 
de saúde

- autoafirmação
- dificuldade de enfrentamento em ser um 
indivíduo infectado pelo HIV (negação da 
doença)

2 Separação pro-
gressiva dos pais 

- familiares questionados 
em valores e atitudes

- questionamento do tratamento e da con-
dição de infecção, com consequente má 
adesão

- ambivalência entre ser 
criança x ser adulto – 
ocorre naturalmente

- dificuldade da família em aceitar os en-
frentamentos, deixando de dar o suporte 
necessário

3 Vinculação
ao grupo

- dependência da turma

- a condição de infectado pelo HIV pode 
não pertencer ao grupo, somente ao indi-
víduo, resultando em dificuldade de en-
frentamento

- fortalecimento da au-
toestima quando há 
identificação e vínculos 
bons

- preconceitos dentro do grupo de identi-
ficação

  - dificuldades em vincular-se a grupos de-
vido à infecção pelo HIV

4

D e s e n v o l v i -
mento do
pensamento
abstrato

- preocupação com prin-
cípios éticos, filosóficos e 
sociais

- o estigma da doença pode causar muito 
desconforto e contestação

- necessidade de identifi-
car seu território

- reflexão sobre as orientações médicas e as 
formas de cuidado de saúde e suas limita-
ções

- necessidade de privaci-
dade e sigilo

- reflexão sobre a organização cultural em 
que está inserido 

continua
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5 Evolução da
sexualidade

- vínculos internos
frágeis e inconstantes

- enfrentamento do fato de ser portador de 
uma IST – preocupação com a transmissão

- aumento progressivo da
experimentação

- enfrentamento do preconceito e das
dificuldades de estabelecer relações

- inicio das relações
sexuais  

6 Crises
religiosas

- questionamento
de valores

- pode auxiliar positivamente no fortaleci-
mento da autoestima e da resiliência

- vinculação forte
ou desvinculação

- pode interferir negativamente para o
enfrentamento da infecção

7
Vivência
temporal
singular

- o momento distante
pode ser considerado
muito próximo e o pró-
ximo muito distante

- dificuldade em assimilar as consequências 
da má adesão ao tratamento

- o tempo é o “agora” –
dificuldade em refletir
sobre riscos e
consequências

- necessidade de sentir-se doente para
realmente compreender a necessidade
do tratamento

8
Atividade
social
reivindicatória

- atitudes combativas
que envolvem o
desenvolvimento
da personalidade

- dificuldade em enfrentar individualmen-
te o estigma da doença e os desafios que o 
convívio social proporciona

- pode fortalecer o jovem quando possui 
apoio social

9
Constantes
flutuações
de humor

- crises depressivas;
euforia

- as flutuações de humor podem ter reflexo 
direto no uso das medicações

- mecanismos necessários
para elaborar as
dificuldades

- a infecção pelo HIV se associa a maior 
risco de psicopatologias

10

Contradições
sucessivas em
todas as
manifestações
de conduta

- atitudes contraditórias
em situações semelhantes

- dificuldade em manter uma estabilidade 
que auxilie no fortalecimento da rotina de 
uso das medicações

No que se refere às demandas de ordem psicológica, é importante lembrar 
que a criança e o adolescente que carregam o vírus do HIV em seus corpos carre-
gam também o peso de viver em uma sociedade equivocadamente preconceituosa, 
que ainda estigmatiza e exclui as pessoas soropositivas da “normalidade”. Geral-
mente são os adultos que têm mais contato com estes significados sociais atrelados 
à doença, mas a criança, sabendo ou não de seu diagnóstico, também é alvo deste 
impacto e, cada uma a sua maneira, pode manifestar sinais de dificuldades de 
ordem emocional e de desenvolvimento como um todo, o que também confere a 
essa população a necessidade de um cuidado específico às demandas psicológicas.

continuação
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Quando a criança não sabe de seu diagnóstico, e isso justifica o trabalho 
minucioso realizado para a compreensão do mesmo, acaba fazendo o tratamento 
porque lhe é imposto pelo cuidador. Essa ausência de explicação à criança so-
bre a necessidade real de tomar diariamente os remédios repercute de maneira 
peculiar em cada uma delas, mas via de regra, pode-se dizer que o “silêncio” e 
o “não dito” simbolicamente sugerem à criança que ela tem algum problema 
muito sério e que deve permanecer velado. Esta ausência de verbalização sobre 
sua saúde é simbolicamente percebida pela criança, que acaba por direcionar o 
tema de sua saúde e tratamento como algo da ordem do tabu, ou algo intocável, 
pejorativo e até mesmo perigoso. A criança sabe que há algo de errado com ela, 
mas na falta de nomeá-lo, evita o assunto, o exclui de sua vida mental consciente 
e cria fantasias para preencher este vácuo. Muitas crianças explicam de outras 
maneiras seus problemas, algumas dizendo que têm problema no coração, ou no 
pulmão, mas todas apresentam dificuldades de ouvir e dizer sobre este assunto. 
Em atendimento psicológico isto é bastante observado, podendo-se generalizar 
que é difícil para todas as crianças e adolescentes, que viveram a vida toda com 
esta infecção, assimilar e verbalizar este assunto.

Este cenário pode gerar uma tensão emocional, a qual pode constituir 
pano de fundo para o surgimento de sintomas psicológicos que precisam de 
atenção e cuidado. Algumas crianças podem vir a apresentar dificuldades de 
aprendizagem correlacionadas a aspectos emocionais (também ocasionadas 
por possíveis limitações cognitivas ou de estimulação), sinais de depressão e 
ansiedade, problemas de socialização e dificuldades no convívio familiar, já 
que a família é detentora de um segredo que lhes é escondido. Na adolescên-
cia, após terem vivido a infância atravessada por este silêncio, as repercussões 
emocionais podem ser acentuadas e a dificuldade nos relacionamentos inter-
pessoais é notória, visto que necessariamente o adolescente vai perceber-se 
diferente em relação aos seus pares, o que dificulta sua inserção social no 
grupo. Quando os adolescentes se relacionam com parceiros afetivo-sexuais, 
também aparecem dificuldades, principalmente em relação à revelação de seu 
diagnóstico. Muitos vivenciam prejuízos na vida psíquica ao se envolverem 
em relacionamentos, pois existe a sombra de não serem amados, ou serem 
abandonados se o/a parceiro/a souber de seu diagnóstico. Frequentemente 
este silêncio aprendido na infância persevera nas relações adultas.

Estratégias de Intervenção

O tratamento da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes infectados 
deve ser realizado em serviço de referência de nível terciário, especializado para 
atenção a esta população. As particularidades desta faixa etária e a necessidade da 
abordagem interdisciplinar exigem uma equipe com capacidade para a atenção 
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integral à criança e adolescente, sempre em continuidade com os cuidados que 
devem ser mantidos nos demais níveis de atenção.

Serão apresentadas a seguir diversas estratégias para abordagem da criança 
e do adolescente com HIV/aids, as quais são especialmente úteis para favorecer 
a adesão ao tratamento.

Vigilância da adesão

A equipe pode valer-se de vários parâmetros para avaliar a adesão, tendo em 
vista que a criança pode não ter condições de relatar se está utilizando os medica-
mentos, além de não ter compreensão adequada do seu problema de saúde e con-
sequências e depender de um cuidador para o tratamento. A equipe de saúde tem 
também o compromisso de proteger a criança, sempre buscando dar o suporte 
necessário ao cuidador, mas também cobrando deste que desempenhe adequa-
damente seu papel, fundamental para o desenvolvimento saudável do paciente. 
Dessa forma, podemos enumerar algumas estratégias de vigilância da adesão:

• Resposta adequada às medicações iniciadas com evidência prévia de sensi-
bilidade viral: no início do tratamento ou na troca de ARVs a partir de 
exames de genotipagem, se a resposta virológica esperada não é atingida, 
sempre se deve prioritariamente avaliar a adesão, pois é o principal fator 
de não resposta inicial, antes de avaliar outras possíveis causas ou progra-
mar troca de terapia.

• Rebote virológico após resposta adequada ao tratamento antirretrovi-
ral: quando há um aumento de carga viral significativo é importante 
confirmar o resultado com novo exame e avaliar, antes de tudo, fa-
lhas de adesão.

• Realizar o recordatório das atividades diárias da criança e do adolescente, 
junto ao recordatório alimentar: observamos que, quando a tomada de 
medicações faz parte da rotina diária do indivíduo, habitualmente ele a 
insere no recordatório; por outro lado, o paciente ou cuidador pode rela-
tar uso correto das medicações, no entanto, quando descreve sua rotina, 
é possível identificar que os horários citados como de uso da medicação 
não entram em conformidade com os hábitos diários do paciente. É im-
portante questionar também sobre os finais de semana e férias, pois a 
rotina nesses períodos é diferente e podem resultar em má adesão tem-
porária. Algumas vezes as pessoas de convívio temporário não sabem a 
respeito do diagnóstico e isso leva o paciente a não tomar a medicação 
para não chamar a atenção para sua condição de saúde.

• Obter junto à farmácia o histórico de dispensação das medicações antir-
retrovirais: como a dispensação é mensal e o sistema de informações da 
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farmácia é nacional, é possível identificar com certeza se o paciente tinha 
medicação disponível suficiente para a adesão adequada.

• Aproveitar eventuais internações para avaliar problemas de adesão: quando 
o paciente necessita do tratamento hospitalar por alguma complicação é 
possível identificar problemas na aceitação da medicação. Quando a to-
mada dos remédios é uma rotina, a criança e o adolescente se encontram 
habituados ao processo e não apresentam dificuldades, além de terem 
mínimos efeitos colaterais; quando estas dificuldades aparecem em uma 
internação, podem ser evidência de má adesão. Outra estratégia que pode 
ser utilizada na internação, se ela ocorre pelo período mínimo de 15 dias, 
é avaliar o exame de Carga Viral, pois havendo certeza da ingestão na 
internação é possível identificar queda significativa de carga viral, que 
evidencia a má adesão no domicílio.

Facilitadores da tomada de medicações pela criança e o adolescente

• Dentre os fatores que facilitam a tomada de medicação entre crianças e 
adolescentes podemos destacar:

• Palatabilidade: oferecer alimentos doces (como balas, leite condensado) 
antes e depois das medicações ou intercalar os medicamentos com me-
lhor aceitação com os de pior. Modificar a formulação para comprimidos 
quando o paciente tiver a capacidade de ingeri-los.

• Número grande de medicações: administrar todas as medicações em con-
junto quando são em solução/suspensão e quando é possível que sejam 
misturadas; priorizar o uso de comprimidos combinados.

• Posologia: priorizar medicamentos que sejam administrados 1 vez ao dia e 
com menor número de comprimidos.

• Dificuldades de compreensão da posologia: realizar o fornecimento de se-
ringas marcadas para pacientes que não sabem ler ou têm dificuldade de 
manipulação das mesmas; realizar a organização do armazenamento dos 
frascos e a separação dos comprimidos de forma compreensível para o pa-
ciente; utilizar recursos visuais para a orientação de posologia, com receitas 
desenhadas, para o paciente manter em local visível e com recursos lúdicos 
que possam também levar ao interesse da criança pelo tratamento.

Aprendizado/facilitação da deglutição de comprimidos

Com relação a crianças, o gosto ruim da medicação em sua forma líquida 
e a dificuldade de engolir a medicação na sua forma sólida são fatores que con-
tribuem diretamente para dificuldades na adesão ao tratamento. Além destes 
obstáculos, observamos que, no caso dos adolescentes, há frequentemente a 
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queixa de estase (estagnação: sensação de algo parado na garganta) após a de-
glutição dos comprimidos.

A prática clínica demonstra que, para as crianças, a mudança da medicação 
líquida para a forma sólida vem contribuir de forma muito positiva para melhora 
da adesão, desde que haja um responsável comprometido em oferecer o remédio 
e que a criança consiga degluti-lo adequadamente.

Para o sucesso na mudança da medicação de sua forma liquida para sólida, 
a avaliação de um fonoaudiólogo é importante, visto que esse profissional poderá 
intervir e adequar a cavidade oral para que receba o comprimido, bem como 
ensinar estratégias que irão favorecer o processo de deglutição do comprimi-
do de forma gradual, tornando esse processo mais seguro e menos doloroso. O 
treinamento de deglutição de comprimido, como apresentado a seguir, acarreta 
melhora na adesão da tomada da medicação nesta modalidade.

Avaliação da cavidade oral

Os principais achados na avaliação da cavidade oral que desfavorecem a 
deglutição do comprimido são:

• Dorso de língua elevado (Figura 2, a esquerda);
• Reflexo de vômito exacerbado;
• Reflexo de vômito anteriorizado.

Figura 2. Dorso de língua elevado (esquerda); Dorso de língua favorável (direita)

Estratégias para facilitar a deglutição

Após adequação da cavidade oral, ou seja, um dorso de língua baixo (figura 
2b) e reflexo de vômito localizado em terço posterior e em intensidade adequa-
da, o treinamento é realizado com diferentes materiais, iniciado com balas bem 
pequenas a cápsulas vazias de diferentes tamanhos até chegar ao tamanho da 
medicação que a criança precisa deglutir (figura 3). Todo esse processo pode 
durar de um dia até cerca de 8 semanas, dependendo dos achados da avaliação e 
envolvimento do responsável.
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Figura 3. Sequência de tamanhos de balas e cápsulas para treino de deglutição.

Quando é feita a mudança de medicação de líquido para comprimido, a 
primeira administração da medicação deve ser feita na presença de um fonoau-
diólogo, pois este terá condições de interferir caso observe alguma intercorrência 
que possa comprometer a continuidade da ingestão. Dependendo do responsá-
vel, o treinamento para tomada pode ser feito diretamente com a criança ou com 
o responsável manipulando a medicação. Em sua grande maioria, os responsáveis 
preferem que a medicação seja manipulada pela própria criança.

Para a queixa de estase, muito comum em adolescentes, a utilização de 
estratégias como manobra postural de cabeça e realização de deglutição com 
esforço são altamente eficazes. Entretanto, nessa população esse não vem a ser o 
principal fator responsável pela falta de adesão.

Esclarecimento do diagnóstico e da necessidade de tratamento

O conhecimento acerca de sua situação de saúde, além de ser um direito 
dos pacientes é fundamental para que a equipe de saúde aborde mais diretamente 
os motivos da necessidade de consultas médicas frequentes e da ingestão diária de 
medicamento. Após compreenderem o seu diagnóstico, crianças e adolescentes 
podem adotar uma postura mais ativa quanto ao autocuidado e ao tratamento.

De acordo com o Ministério da Saúde (2014) a comunicação do diagnós-
tico à população pediátrica deve ser realizada de forma individualizada, conside-
rando-se as particularidades de cada criança e adolescente, seu nível intelectual, 
estágio de desenvolvimento, contexto social e familiar. O processo de esclare-
cimento do diagnóstico deve ser iniciado o mais precocemente possível e cada 
pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva, com emprego de vo-
cabulário que cada paciente possa compreender.

Acredita-se que além da adequação do vocabulário, seja interessante agregar 
recursos lúdicos ao processo de revelação da doença, garantindo o interesse e par-
ticipação ativa da criança, bem como tornando as informações mais compreensí-
veis. Propõe-se então uma organização deste processo de revelação, dividindo-o 
em: avaliação inicial; sequência de atividades para esclarecimento do diagnóstico; 
revelação; e acompanhamento posterior e reavaliação.
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Na avaliação inicial deve-se investigar a noção que o paciente já possui acer-
ca de seu diagnóstico e tratamento; a motivação e curiosidade para compreender 
seu estado de saúde; e se os cuidadores consentem com a revelação da doença.

Em seguida, pode-se realizar uma sequência de encontros grupais ou aten-
dimentos individuais das crianças e adolescentes para trabalhar, sempre de forma 
lúdica e acessível ao nível intelectual dos pacientes, algumas temáticas específicas, 
tais como: corpo humano; ciclo da vida; noções sobre saúde-doença e agentes 
etiológicos; sistema imunológico; o HIV e sua ação no organismo. Sugere-se 
abordar estes temas sem dizer ainda ao paciente que ele possui o HIV e preparar 
o momento da revelação em conjunto com o cuidador. As atividades lúdicas uti-
lizadas podem ser desenhos (figura 4a); teatro de fantoches; colagem de figuras; 
brincadeira de faz de conta com soldados simbolizando o sistema imunológico, 
armas representando as medicações e bolas simbolizando os vírus (figura 4b); 
jogo competitivo de tabuleiro especialmente elaborado para este fim; etc. Se for 
feita a opção pelo processo grupal, sugere-se compor estes grupos por pacientes 
com nível intelectual similar, a mesma faixa etária e o mesmo gênero, facilitando 
assim a escolha adequada da atividade a ser realizada, o vínculo entre os partici-
pantes e a troca de experiências.

Figura 4. Desenhos do corpo humano realizados por uma criança (esquerda); Kit de faz de conta 
para trabalhar o sistema imunológico e a ação do vírus e das medicações no organismo (direita)

A revelação pode ser feita pelo próprio profissional que conduziu o 
processo de esclarecimento do diagnóstico (sugere-se que seja um terapeuta 
ocupacional e/ou psicólogo, sempre que possível); em parceria deste com a 
equipe médica, em um momento de consulta, ou ainda em casa pelo cui-
dador. Orienta-se então a criança ou adolescente a manter segredo sobre 
o HIV/aids, evitando assim situações de vivências de preconceito/bullying. 
Ressalta-se que a manutenção deste segredo tem sido indicada por vários 
psicólogos e estudiosos do assunto, uma vez que o sigilo sobre o diagnóstico 
é um direito do paciente e sua família, e que nenhuma pessoa é colocada em 
risco de infectar-se apenas por conviver (estudar, brincar) com uma criança 
ou adolescente infectado pelo HIV.
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É importante acompanhar o paciente após a revelação para identificar o 
impacto emocional e a real compreensão da doença, sempre que necessário, re-
tomando as orientações sobre o vírus e sua ação no organismo. Aos poucos, 
devem-se aprofundar as explicações, abordando a diferença entre a infecção e 
a doença, os significados dos exames de carga viral e de contagem de células 
TCD4+, detalhes sobre as formas de transmissão e cuidados necessários.

Cabe aqui a ressalva para os casos em que a transmissão do HIV se deu por 
abuso sexual ou por exposição voluntária/consentida. Nestes casos, sugere-se que 
o trabalho de esclarecimento e revelação do diagnóstico seja realizado individual-
mente, adequando-se as atividades realizadas e as explicações dadas de acordo 
com as particularidades de cada indivíduo e sua história.

Outra particularidade refere-se aos pacientes que apresentam atraso no de-
senvolvimento cognitivo ou deficiência intelectual. Para o esclarecimento destas 
crianças ou adolescentes sugere-se também que o trabalho seja individual, ade-
quando-se as atividades e orientações de acordo com o andamento do processo 
e buscando sempre um feedback das informações que os pacientes estão conse-
guindo assimilar. É importante simplificar ao máximo as informações passadas 
e termos utilizados e retomar por diversas vezes (em encontros diferentes) as 
mesmas orientações. O uso de figuras e de material concreto é especialmente 
importante nestes casos.

O atendimento às demandas psicológicas

Com toda a problemática envolvida em ser e se tornar um indivíduo que 
cresceu sendo infectado pelo HIV, cabe aqui salientar a importância da existên-
cia de um cuidado direcionado especificamente às demandas psicológicas que 
emergem em função deste contexto de vida. É fundamental realizar acompa-
nhamento psicológico das crianças e adolescentes que vivem com HIV/aids que 
frequentam o serviço de saúde não apenas quando apresentarem sinais de alguma 
alteração de ordem psíquica ou dificuldade em manter a funcionalidade da vida 
cotidiana, mas também como caráter preventivo, já que se sabe que viver com 
o vírus envolve muitos prejuízos que podem influenciar diretamente na saúde 
mental e desenvolvimento global dos pacientes.

Percebe-se, portanto, que o trabalho psicológico com estes pacientes vai 
muito além de se trabalhar aspectos diretamente direcionados à adesão ao 
tratamento. Não há como deslocar o tratamento do HIV dos outros aspectos 
subjetivos de suas vidas, já que conviver com este vírus impacta diferentes 
esferas de sua existência.

Nos atendimentos psicológicos individuais da criança, deve-se buscar com-
preender, por meio de estratégias ludo-terapêuticas, o estado geral de sua saúde 
mental e suas demandas subjetivas emergentes. Pelo fato de esses atendimen-
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tos serem realizados na rotina de uma instituição de cuidados de saúde, muitas 
crianças trazem espontaneamente conteúdos subjetivos através de desenhos e 
brincadeiras sobre sua condição de realizar um tratamento de saúde ou sobre a 
necessidade de tomar diariamente as medicações, na maioria das vezes ainda sem 
compreender apropriadamente estas questões. Nestes casos é importante realizar 
acolhimento e intervenções psicológicas direcionadas, sempre tendo em vista o 
respeito aos limites da criança em abordar e elaborar estes temas. É frequente 
também que nos atendimentos psicológicos não sejam mencionados diretamen-
te temas referentes à saúde e tratamento, pois são outros os aspectos subjetivos 
que estão encalcados nesta condição vivida pela criança. Quando o paciente traz 
simbolicamente sobre sua saúde, recorrendo a outros recursos lúdicos ou verbais, 
é importante que o/a psicólogo/a ouça atentamente e realize o atendimento res-
peitando a linguagem usual da criança. Pode parecer que não se está trabalhando 
a adesão diretamente, mas é justamente o oposto, pois se está dialogando direta-
mente com a representação que a criança manifesta sobre sua saúde e tratamento.

Quando são identificados sinais de que a criança ou o adolescente não está 
conseguindo lidar com suas questões subjetivas, apresentando algum tipo de pre-
juízo ao desenvolvimento psicológico tido como normal, é importante assisti-lo 
na modalidade de psicoterapia, pois estes aspectos, além de comprometerem sua 
saúde mental, podem comprometer sua saúde física se estiverem refletindo em 
dificuldades para a adesão ao tratamento.

Com os adolescentes, em tese, é mais favorável a verbalização de seu con-
texto de saúde, quando estes já conseguem compreender apropriadamente seu 
diagnóstico, mas ainda assim, para muitos é difícil falar sobre a condição de viver 
com HIV/aids. É igualmente importante para estes pacientes que o/a psicólogo/a 
respeite seus limites, mas nesta fase de desenvolvimento já é possível abordar mais 
diretamente os temas que envolvem saúde e tratamento para trabalhar a adesão 
com eles. Nem sempre as demandas para atendimento psicológico circundam 
os aspectos da adesão, mas quando o fazem, é necessário realizar um trabalho 
de intervenção direcionada ao fortalecimento das estratégias de enfrentamento 
deste adolescente em viver com HIV/aids. Contraditoriamente ao que se pode 
imaginar, muitos deles se apresentam bastante fortalecidos ao invés de fragiliza-
dos, pois já carregam repertórios anteriores, desenvolvidos durante a infância, em 
lidar cada um à sua maneira, com as adversidades encontradas tanto na elabora-
ção e aceitação de seu diagnóstico, como no convívio social com os pares.

É também interessante realizar atendimentos em grupos, tanto para as 
crianças como para os adolescentes, quando isso for possível. É importante para 
estes pacientes conhecerem e estabelecerem vínculo com colegas que comparti-
lham de sua rotina de tratamento e vivenciam questões semelhantes no que se 
refere a lidar com a condição de viver com HIV/aids. Para os atendimentos em 
grupo é necessário separar os pacientes que sabem do diagnóstico dos que ainda 
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não sabem, para que esta questão não seja atravessada. Os atendimentos em 
grupo com adolescentes que já compreendem sua condição de soropositividade 
são bastante pertinentes, pois são ricos de conteúdo e compartilhamento de ex-
periências e informações. Devem-se encorajar os jovens a conversar sobre o HIV 
com os colegas que também são infectados e trabalhar com os conteúdos que 
emergirem nos encontros a partir destes diálogos. A realização dos grupos pode 
ser importante, inclusive, por ser o único ambiente social em que o paciente 
pode vir a falar abertamente sobre seu diagnóstico sem receio de julgamentos 
preconceituosos, pois estará dividindo seus sentimentos e pensamentos com pes-
soas que compartilham da mesma situação que ele.

Outra particularidade do atendimento psicológico a estes pacientes é rea-
lizar uma intervenção continuada para aqueles que passaram pelo processo do 
esclarecimento de seu diagnóstico. Cada criança reage de maneira peculiar ao en-
trar em contato com informações precisas acerca de seu diagnóstico, e isso requer 
acompanhamento pelo serviço de psicologia. No geral, observa-se que a criança 
reage de maneira positiva e sua adesão melhora após compreender seu diagnósti-
co. Mas é comum, no entanto, existir a necessidade de permanecer esclarecendo 
dúvidas e intervindo sobre demandas psicológicas que aparecem, ao longo de seu 
desenvolvimento, conforme vão elaborando e assimilando a condição de serem 
infectados pelo HIV.

Estímulo de iniciativa e autonomia do paciente

Devido à condição de uma pessoa ainda em desenvolvimento, o ideal é que 
a criança e o adolescente disponham de uma pessoa responsável por administrar, 
ou ao menos supervisionar, as tomadas das medicações nos horários e quantidades 
prescritos pelo médico. Entretanto, em nossa experiência prática, constatamos que 
apesar de todos os esforços destinados aos cuidadores (descritos mais adiante neste 
capítulo) e voltados ao estreitamento dos vínculos familiares e garantia dos direitos 
da criança e do adolescente, muitas vezes não se consegue garantir que o cuidador 
administre diariamente as medicações antirretrovirais aos pacientes pediátricos.

É possível utilizar estratégias com objetivo de estimular a iniciativa e autono-
mia da própria criança ou adolescente em relação aos seus remédios, entretanto, 
é fundamental destacar que estas não se aplicam a todos os casos e devem ser im-
plementadas somente após uma avaliação cuidadosa do nível de desenvolvimento 
cognitivo do paciente e de suas habilidades emocionais para lidar com as medica-
ções. E mesmo nos casos em que se opta por investir na autonomia do paciente 
pediátrico, esta é sempre parcial, pois deve sempre ter um adulto responsável.

Assim, será detalhado aqui um exemplo de atividade lúdica especialmente 
desenvolvida para estimular a iniciativa da criança, seu interesse e desejo de 
tomar os remédios.
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Foi confeccionado um quadro lúdico (Figura 5), com tema de interesse 
da criança, em que havia espaços com velcro nos quais, após cada tomada de 
medicação (tanto de manhã quanto à noite, por um mês) o paciente deveria 
grudar uma figurinha e aos poucos ir preenchendo o quadro. Foi combinado 
com a criança que após preencher duas vezes o quadro todo, ou seja, depois de 
dois meses, seria realizado exame de carga viral e contagem de células CD4 e se 
o resultado fosse satisfatório, o paciente ganharia um presente.

Figura 5. Quadro lúdico desenvolvido para estimular iniciativa da criança em relação às tomadas 
de medicações.

O objetivo é que a estratégia lúdica de preencher o quadro fosse divertida 
e estimulante para a criança pequena, e que esta incorporasse espontaneamente 
à sua rotina a iniciativa de, ao acordar e após o jantar, cobrar sua mãe de lhe dar 
os remédios e assim, colar a figurinha correspondente. Acredita-se que o presente 
seja um estímulo maior, funcionando como reforço positivo do comportamento 
e que após dois meses, tomar os remédios já seria uma ação incorporada à rotina 
e repetida espontaneamente a partir daí.

Outras estratégias que podem ser utilizadas são: adicionar horários de 
alarmes do celular; baixar aplicativos específicos para este fim; utilizar caixas 
(as quais podem ter decorações personalizadas) para separar os remédios de 
cada tomada e, se necessário, contendo desenhos que representem o período 
do dia e a quantidade de cada remédio a ser ingerido por vez; preenchimento 
de diários; entre outras, a depender das particularidades de cada paciente e 
da criatividade do profissional.

Na abordagem com adolescente é muito importante que ao se realizar o 
atendimento disponibilize-se pelo menos um momento para que ele seja atendi-
do sozinho. Isto proporciona espaço para ele expor suas dificuldades sem a inter-
ferência do cuidador, estimula que se aproprie progressivamente do seu próprio 
cuidado com a saúde e que a equipe trabalhe diretamente com as demandas do 
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próprio paciente, independente da família. Na atenção ao adolescente a equipe 
de saúde deve, inclusive, respeitar o sigilo, em condições que ele tenha capaci-
dade de cuidado com sua saúde e não se encontre em situação de risco iminente 
que necessite de intervenção do cuidador.

Esfera microssocial: o cuidador e família nuclear

Dificuldades específicas

Em função de o paciente pediátrico requerer cuidados que vão além de sua 
esfera individual no que diz respeito ao seu tratamento, é igualmente importante 
atentar ao seu contexto familiar, aqui nomeado de esfera microssocial, para que 
seja possível identificar prováveis focos que também demandam intervenções a 
fim de garantir uma boa adesão ao tratamento, que conferirá à criança e ao ado-
lescente maiores chances de manter uma vida saudável.

A maioria das crianças que vive com a soropositividade obteve a infecção 
via vertical, o que necessariamente significa que suas mães biológicas apresen-
tavam a mesma condição. É possível, infelizmente, que algumas mães tenham 
falecido em função de má adesão à TARV.Outras, pela mesma razão, podem se 
encontrar em situação de incapacidade física para desempenhar os cuidados ma-
ternos, ou, ainda, não apresentarem condições psicológicas e sociais adequadas 
para tal, nos casos de adição ao uso de drogas ou comorbidades psiquiátricas. 
Sendo assim, muitas destas crianças em questão não são cuidadas pela mãe que 
as concebeu, mas vivem em famílias adotivas, em instituições de acolhimento ou 
estão sob responsabilidade legal de outro membro de família.

Quando as crianças estão sob cuidados de suas mães biológicas, observam-se 
dificuldades específicas, como casos em que as mães não se engajam como deve-
riam na adesão ao seu próprio tratamento e ao da criança, o que requer interven-
ções multiprofissionais da equipe de saúde não somente direcionada à criança, 
mas também a quem cuida dela. Esta dificuldade de envolvimento no tratamento 
da criança muitas vezes é manifestada em função da dificuldade da mãe em aceitar 
seu próprio diagnóstico e em lidar com o sentimento de culpa em ter transmi-
tido o vírus ao filho/a. Há também as mães que não conseguem cuidar apro-
priadamente da criança soropositiva por não encontrarem apoio social para si, 
carregando toda a responsabilidade sobre seu tratamento e o da criança, além de 
precisarem trabalhar para conseguir renda, cuidar da casa e de demais filhos. É co-
mum vermos toda a responsabilidade quanto aos cuidados da criança direcionada 
às mães, constituindo-se uma exceção quando os pais participam do tratamento.

Em função de viverem em um contexto de vulnerabilidade social (por 
uso de drogas, por pobreza, desemprego e todas as dificuldades envolvidas 
em carregar o diagnóstico da soropositividade), é comum as mães biológicas 
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desenvolverem quadros significativos de alteração de humor, necessitando 
de atenção psiquiátrica e psicológica, além de dificuldades de desempenhar 
estratégias de enfrentamento adaptativas e funcionais para lidar com este 
contexto. Ademais, observa-se uma inadequação nas práticas educativas, com 
prejuízo na relação mãe-criança, o que também pode indiretamente interferir 
na qualidade da adesão.

Nos casos em que as crianças não puderam ser cuidadas pelas mães bio-
lógicas, mas o foram por mães adotivas ou outros familiares, o cenário é mais 
diversificado. Observa-se que aquelas que estão inseridas em uma família 
que apresentava o desejo da adoção, podem contar com uma ótima qualida-
de de apoio familiar e não manifestam dificuldades na adesão. Entretanto, 
nos casos em que as crianças foram adotadas por outros familiares que não 
apresentavam este planejamento ou desejo, mas o fizeram por necessidade e 
obrigação, observam-se maiores dificuldades de mobilizar o adulto responsá-
vel para os cuidados ao tratamento dessas crianças. É comum encontrarmos 
situações de negligência e abandono, que interferem diretamente no estado 
de saúde da criança, pois se não há alguém que se mobilize para administrar 
ou acompanhar as tomadas de medicações das crianças, elas criam resistência 
com os remédios, desenvolvem supressão imunológica e acabam adquirindo 
formas mais severas de adoecimento.

No caso daquelas que vivem em situação de acolhimento institucional tam-
bém se observa dificuldade por parte dos funcionários da instituição em adminis-
trar apropriadamente as medicações. Portanto, estar em situação de acolhimen-
to, infelizmente também não é garantia inerente à criança de um status de boa 
adesão ao tratamento.

Observa-se que, além das questões subjetivas, como negação, dificuldade de 
aceitação do diagnóstico e sentimento de culpa, os cuidadores, sejam mães bio-
lógicas ou adotivas, profissionais de instituições, ou outros membros da família, 
não compreendem de maneira apropriada o diagnóstico de infecção pelo HIV, 
bem como a necessidade de tomar as medicações e o efeito que as mesmas fazem 
no organismo. Esta lacuna na compreensão muitas vezes se dá pelo contexto de 
pertencimento a uma classe econômica menos favorecida, carente de educação 
de base satisfatória, que não subsidiou recursos para que esses adultos hoje com-
preendam conceitos básicos de biologia, para então poderem entender do que se 
trata a infecção pelo HIV, seus efeitos no organismo e seu tratamento.

Outro fator essencial para atingir bom nível de adesão com crianças e ado-
lescentes é que, desde o mais cedo possível em seu desenvolvimento, o adulto 
cuidador que possui forte vinculação com a criança, converse com ela sobre seu 
tratamento. Porém, observa-se que travar este diálogo não é trivial, principal-
mente em função da estigmatização social do HIV e da aids, a qual impede que 
isso seja conversado de maneira natural.
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Estratégias de intervenção

O investimento com os cuidadores é elaborado com a finalidade de melho-
rar a adesão ao tratamento da criança. Para atingir este objetivo é frequente haver 
a necessidade de intervir diretamente com as mães, pais e demais cuidadores, pois 
são eles os maiores responsáveis em garantir a qualidade do tratamento da criança.

É preciso identificar o contexto microssocial em que vive a criança em ques-
tão, atentando a possíveis dificuldades que mereçam intervenção. Isso pode va-
riar desde promover a compreensão do diagnóstico de HIV aos cuidadores, por 
meio de atendimentos individuais ou em grupo, recorrendo a estratégias lúdicas 
e utilizando linguagem acessível, até casos em que há a necessidade de realizar 
um acompanhamento psicológico mais assíduo, em modalidade de psicoterapia, 
para que o adulto em questão aprenda a lidar com suas limitações frente à doença 
e consiga aceitar a necessidade de tratamento da criança e se engajar no mesmo.

É importante que a Equipe Multiprofissional como um todo invista no vín-
culo com os cuidadores, atentando para uma escuta acolhedora, que identifique 
as demandas específicas dos contextos microssociais de cada paciente. Além de 
investir no vínculo equipe-cuidadores é necessário implementar estratégias que 
também mobilizem este cuidador a vincular-se à criança, pois isso garante maiores 
chances de que ela receba os cuidados de saúde de que necessita em casa. No caso 
do paciente que vive institucionalizado, é igualmente importante que a equipe se 
vincule aos principais cuidadores e os esclareça acerca da doença e do tratamento, 
estimulando um cuidado apropriado para com a criança e o adolescente.

Na adolescência é importante dar suporte à família para que seja compreen-
siva neste processo de transição. Além do enfrentamento dos desafios que o ado-
lescente lança à família, há grande dificuldade desta em compreender e aceitar os 
comportamentos ambivalentes que trazem a necessidade de ao mesmo tempo es-
timular a autonomia e acolher e cuidar como criança. A equipe de saúde precisa 
dar o suporte para a ruptura vivida pelos cuidadores, para fortalecer os vínculos 
e a compreensão e auxiliar no desafio de vivenciar as dificuldades de adesão e 
o risco de adoecimento. A família precisa se manter responsável pelo cuidado 
e suporte, mas entender que o adolescente assume iniciativas próprias que não 
serão controladas pelo cuidador. A orientação do cuidado de saúde pode ajudar 
a definir a melhor alternativa possível neste enfrentamento do indivíduo que está 
construindo sua identidade e assumindo riscos e a família que se angustia em 
não conseguir controlar o processo, que é natural do desenvolvimento humano.

É comum que a Equipe de saúde sinta-se limitada e impotente em resolver 
a má adesão do paciente pediátrico se as causas destas dificuldades se encontra-
rem para além da esfera individual e familiar do paciente, nas quais a equipe de 
saúde tem alcance de intervenção. Quando as estratégias de manejo para a ade-
são, desempenhadas pela equipe direcionada aos cuidadores, permanecem como 



120

insuficientes para garantir a saúde da criança, é necessário recorrer a outras ins-
tâncias que dizem respeito à esfera macrossocial da vida do paciente em questão.

Esfera macrossocial: saúde, assistência social,
escola, amigos, dentre outros

Dificuldades específicas

O atendimento de crianças e adolescentes infectados pelo HIV é realiza-
do em serviços de nível terciário. Embora o seguimento regular e os vínculos 
que são construídos com a equipe fortaleçam a relação com o indivíduo, os 
serviços se encontram distanciados do ambiente de vida do paciente e estudos 
indicam que o apoio ofertado às pessoas que vivem com HIV/aids pela sua 
rede social pode influenciar a adesão ao tratamento antirretroviral. É frequen-
te que o paciente, por ter que comparecer com muita assiduidade no serviço 
terciário, deixe de estabelecer uma rotina de acompanhamento nos serviços de 
atenção primário. Assim, é papel do serviço de referência buscar o trabalho em 
conjunto quando este se torna fundamental, para obter melhor resultado ao 
paciente. É importante que este trabalho seja realizado em conjunto, para que 
os vínculos já estabelecidos com a equipe de referência ajudem na aceitação da 
atuação do serviço de atenção básica.

Vale ainda destacar que no serviço de nível terciário os recursos para a 
abordagem mais próxima do paciente podem não estar previstos como nos de-
mais níveis de atenção, portanto as visitas domiciliares, por exemplo, podem ser 
mais difíceis de serem realizadas por indisponibilidade de recursos. Pode haver 
a necessidade, ainda, do tratamento supervisionado, para auxiliar o cuidador e o 
paciente a estabelecerem uma rotina de tomada das medicações. Para isto os ser-
viços com agentes comunitários de saúde podem suprir esta demanda ou podem 
ser aproveitadas organizações assistenciais da comunidade neste processo.

Há ainda que destacar que o atendimento a crianças e adolescentes infecta-
dos pelo HIV não é realizado em todos os serviços especializados em DST/aids. 
O atendimento é regionalizado e pode ser necessário o deslocamento do paciente 
de seu município de residência para o de referência. É importante que o serviço 
especializado da cidade de origem acolha as demandas de todos os pacientes do 
seu município, mesmo que o atendimento médico e multiprofissional seja feito 
em outro local, pois as demandas específicas da doença são comuns e é necessário 
que cada município atenda a toda a sua população que necessite de tratamento, 
incluindo estratégias específicas para crianças e adolescentes.

A população abaixo de 18 anos possui direitos previstos no Estatuto da 
Criança e Adolescente, que inclui o direito a saúde e desenvolvimento plenos. 
Os serviços de saúde são corresponsáveis por este cuidado, portanto, têm o dever 
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de zelar pelo bem estar desta população e acionar a rede de proteção (Conselhos 
Tutelares) sempre que identificar violações de direitos, que coloquem em risco 
a criança e o adolescente. Mesmo quando não há violações de direitos é impor-
tante o trabalho em conjunto com a rede de serviços de assistência social (CRAS, 
CREAS), com os conselhos e outras organizações assistenciais (ONG, grupos 
assistenciais, entidades), para auxiliar o paciente e seus familiares na garantia de 
seus direitos e no seu desenvolvimento global. Em relação ao adolescente, pode 
haver a necessidade de auxiliá-lo no seu planejamento profissional e no aprovei-
tamento de oportunidades de desenvolvimento de suas capacidades, sendo im-
portante para a equipe a visão de que o trabalho de adesão também é de estímulo 
e incentivo da autoestima e da vontade de viver, envolvendo outros aspectos do 
ser humano que podem não estar diretamente vinculados àqueles da saúde física.

O estigma e o preconceito em relação à infecção pelo HIV têm raízes cul-
turais e o paciente enfrenta isto na escola, no ambiente de trabalho, nas redes 
de amigos, inclusive virtuais e até mesmo nos serviços de saúde. A equipe que 
o acompanha precisa trabalhar a resiliência e fortalecer seus recursos para en-
frentamento deste problema sem afetar sua autoestima. Em algumas situações é 
necessária a intervenção mais direta do serviço de saúde para esclarecer sobre as 
formas de transmissão da infecção, sobre os cuidados necessários na abordagem 
de situações de risco (ferimentos), que não se diferenciam dos cuidados gerais, 
e para auxiliar o paciente na sua proteção e defesa de seus direitos. Ou seja, em 
algumas situações é necessário o contato com a escola ou outros serviços para dar 
informações corretas sobre o HIV, para ampliar o conhecimento das pessoas de 
convívio do paciente, ou para esclarecer sobre a condição de saúde do indivíduo, 
desde que este solicite isto ao serviço de saúde.

Estratégias de intervenção

As estratégias de manejo na esfera macrossocial foram apontadas anterior-
mente conforme foram descritas as dificuldades encontradas. A Tabela 2 tem o 
intuito de elencar de forma mais prática as intervenções que podem ser realizadas.

Tabela 2. Estratégias de intervenção na esfera macrossocial
ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO

Trabalho em conjunto 
nos diferentes níveis de 
atenção e serviços de 
referência

Realizar articulação com os níveis de atenção primário e 
secundário por meio do sistema de referência e contra
referência e diálogo permanente na abordagem do paciente, 
sempre que necessário.

Discussões de caso e 
intervenção em rede

Reunir as equipes de saúde, dos serviços de assistência social e 
conselhos tutelares para discussão e planejamento de abordagem 
de casos específicos.

continua
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Visitas domiciliares

Visitar o paciente permite a avaliação do ambiente físico de vida, 
e compreensão da dinâmica de vida da família e do paciente, além 
de permitir a aproximação e o acolhimento da família pela equipe 
de saúde; pode ser realizada por membros de diferentes níveis 
de atenção ou serviço em conjunto, para que o paciente tenha 
conhecimento da dimensão da sua rede de apoio.

Acionamento dos serviços 
de proteção à criança 
quando há necessidade

Sempre que houver identificação de violação de direitos e a equipe 
não consegue intervir junto aos demais setores da rede de atenção, 
devem-se acionar os Conselhos Tutelares ou diretamente o 
judiciário, caso isto seja necessário.

Tratamento 
supervisionado

Estabelecer um agente comunitário ou outros profissionais 
voluntários que possam supervisionar o tratamento 
temporariamente, para a família organizar sua rotina de cuidado 
– isto pode resultar em problemas de dependência do profissional 
supervisor; é importante trabalhar com a apropriação do cuidado 
pelo familiar.

Identificação de 
movimentos e grupos 
sociais engajados no 
auxilio a atenção à saúde

Buscar grupos de apoio voluntários na comunidade onde o 
paciente está inserido pode ajudar na atenção as suas demandas, 
nem sempre atendidas pelos serviços públicos, e fortalecer sua 
participação social.

Auxilio na abordagem 
religiosa

A religiosidade pode ser muito benéfica quando fortalece a 
resiliência do paciente e sua capacidade de enfrentamento dos 
desafios, há a formação de vínculos de apoio e proporciona bem 
estar; estes vínculos podem ser ferramentas importantes de melhor 
adesão quando não envolvem conceitos errôneos a respeito da 
doença, por isto é importante abordá-los junto ao paciente.

Intervenção da equipe nas 
escolas e instituições

O indivíduo infectado pelo HIV pode ter a necessidade de apoio 
da equipe para intervir e esclarecer sobre aspectos relacionados à 
doença no seu ambiente de convívio, para combater o preconceito 
e auxiliá-lo na defesa de seus direitos e sua privacidade, além de 
ampliar o conhecimento da população sobre o HIV, contribuindo 
para o combate ao preconceito e estigma.

Considerações finais

Como apresentado, são múltiplas as dificuldades enfrentadas rotineiramente 
pelos profissionais que cuidam de crianças e adolescentes infectados pelo HIV para 
promover sua adesão ao tratamento. Não se pretende esgotar a discussão e a apre-
sentação de estratégias de intervenção para favorecer esta adesão, porém espera-se 
despertar o interesse, o pensamento crítico e a busca por soluções criativas nos 
diversos contextos de atendimento à população pediátrica que vive com HIV/aids.

É pertinente ressaltar que o cuidado à criança e ao adolescente envolve as 
três esferas referidas e que estas são interligadas e codependentes. Assim, para 
trabalhar de maneira efetiva a adesão, deve-se atentar não apenas para as carac-
terísticas individuais, mas também para o contexto global de vida do paciente. 

continuação



123

Muitas vezes, para solucionar os problemas identificados em uma esfera, é neces-
sário intervir em todas elas. Falhas são esperadas, pois os obstáculos para a ade-
são são multifacetados, porém estando os profissionais munidos da compreensão 
deste cenário, é mais provável que o desafio de promover a saúde integral destas 
crianças e adolescentes seja vencido.
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Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA) têm necessidades que transcendem o 
cuidado médico e a assistência farmacêutica. Principalmente quando se trata 

de adesão ao tratamento antirretrovirral em que muitas questões podem estar 
envolvidas. A presença de uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar em 
serviços de assistência a este grupo de usuários pode fazer toda a diferença. Uma 
boa relação entre o profissional de saúde e o paciente é essencial para uma adesão 
adequada. Assim, a participação de todos os membros da equipe multidiscipli-
nar deve ser estimulada, como forma não somente de estabelecer vínculo com 
o paciente, mas também de encontrar alternativas individuais para melhoria da 
adesão de acordo com as necessidades de cada um.

A equipe multiprofissional deve ser pró-ativa, atuante, capacitada, informa-
da e desprovida de julgamentos e preconceitos. Toda informação relevante deve 
ser anotada no prontuário do paciente ou comunicada diretamente ao médico 
ou a quem possa ajudá-lo. É direito do paciente também ser informado sobre sua 
situação clínica e de saúde, e é dever da equipe prestá-las.

As vulnerabilidades de uma PVHA são detectadas apenas nas diferentes 
abordagens de uma equipe multiprofissional. Detectadas as vulnerabilidades, o 
papel da equipe é dar suporte ao paciente e empoderá-lo para que ele tenha 
autonomia de decisão sobre suas condições e necessidades. Alguns estudos que 
compararam pacientes que receberam ações de empoderamento versus os que re-
ceberam os cuidados básicos, mostraram que o primeiro grupo apresentou taxas 
de adesão ao tratamento significativamente maiores que o segundo grupo.

Existem várias composições possíveis para uma equipe multiprofissional 
ou multidisciplinar que presta assistência a PVHA, e costuma contar habitual-
mente com os seguintes profissionais: funcionários da recepção, equipe de su-
porte, médicos, enfermeiras, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, nu-
tricionistas, dentistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, educadores em 
saúde e educadores físicos.

Nem todos os serviços de atendimento a PVHA têm uma equipe multipro-
fissional completa, ou muitas vezes, apesar de ter os profissionais, estes acabam 
adotando uma postura passiva em relação ao paciente, por despreparo, falta de 
interesse ou outros motivos. Esta postura passiva consiste em atender ao paciente 
apenas quando solicitado, e isto nem sempre ajuda a melhorar a adesão. Para 
prestar uma assistência efetiva, aconselha-se uma postura mais ativa, em que o 
profissional deve ir ao encontro do paciente. O paciente, por sua vez, deve ser 
informado sempre sobre os serviços de que a unidade de saúde dispõe.

A Equipe Multiprofissional e sua importância na boa adesão à TARV

O Comitê de Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou que equipe de saúde: “... é um grupo de pessoas que compartilham uma meta 
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comum de saúde e objetivos comuns, determinados pelas necessidades da comunidade. 
Cada membro da equipe contribui para o seu cumprimento, de maneira coordenada, 
de acordo com as próprias competências e habilidades, respeitando as funções dos 
outros membros da equipe.”

Para concretizar o conceito de equipe de saúde, cada integrante deve con-
tribuir para seu funcionamento, e dele também se beneficiar. Ao invés de ser 
considerado como aquele que realiza tarefas especializadas dentro dos estreitos 
limites de sua formação profissional prévia, na medida do possível, deve assumir 
tarefas de liderança, incluindo a supervisão e provisão de educação continuada 
aos demais membros da equipe, assim como relacionar-se com eles dentro do 
espírito de equidade na consecução de tarefas visando a objetivos comuns.

A seguir, descrevemos o papel de alguns componentes da equipe multipro-
fissional, tendo como referencial a melhoria da adesão à TARV e aos cuidados de 
saúde direcionados aos pacientes.

Recepção

A boa prática de atendimento de um serviço de saúde começa na recepção. 
O recepcionista é o funcionário que atende o telefone e o paciente quando este 
chega na unidade. Sabemos que as unidades que atendem PVHA são frequenta-
das por pessoas de todas as “tribos”, e o funcionário da recepção deve saber disto 
e estar preparado para acolher com educação, respeito e paciência. É fundamen-
tal despir-se de qualquer preconceito e julgamento no atendimento ao usuário.

Não é raro o paciente relatar fatos ao funcionário da recepção, pessoalmen-
te ou por telefone, principalmente se houver empatia entre eles. Neste caso o re-
cepcionista deve encaminhar o paciente para alguém da equipe multiprofissional 
que possa direcioná-lo e ajudá-lo.

Enfermagem

Para alcançar uma assistência integral, as ações de enfermagem devem tam-
bém ser destituídas de preconceito. A consulta de enfermagem, antes e após a 
consulta médica, ajuda no reforço às recomendações dadas pelo médico. O en-
fermeiro ou técnico de enfermagem consegue, muitas vezes, com uma linguagem 
mais acessível, auxiliar os pacientes na compreensão sobre sua doença e de todas 
as informações e cuidados com a própria saúde.

Não é incomum o paciente relatar à enfermagem informações que, por te-
mor, insegurança ou esquecimento, não relatou ao médico. A enfermagem pode 
ajudar muito o paciente a colocar em prática todas as recomendações médicas. 
Um enfermeiro capacitado poderá fazer o diagnóstico e o tratamento sindrômico 
das doenças sexualmente transmissíveis (DST). A enfermagem tem, portanto, 



129

papel fundamental na prevenção das DST e da aids, podendo atuar individual-
mente ou em conjunto com a família e a comunidade. Cabe à enfermagem de-
tectar fatores e situações de risco, promovendo educação em saúde. É responsável 
também pelo controle, armazenamento e administração de vacinas.

A Equipe Multiprofissional e sua importância
na adesão à Terapia Antirretroviral.

As consultas casadas enfermagem/médico, enfermagem/farmácia são bas-
tante interessantes e têm bons resultados na adesão tanto no início do tratamento 
quanto na troca dos remédios ou em qualquer momento durante o tratamento, 
se necessário for. Podem atuar também em conjunto com o serviço social na 
busca ativa de pacientes que abandonaram o seguimento.

Na maioria dos serviços, quem agenda e quem coleta os exames solicita-
dos é a enfermagem. Esse momento é uma ótima oportunidade de atuação da 
enfermagem, tirando dúvidas, reforçando a adesão e checando a tomada das 
medicações. É importante também a informação sobre preparo necessário para 
a realização de exames: orientar sobre jejum quando necessário, e reforçar sobre 
a importância do uso regular da TARV antes da coleta de uma genotipagem, 
mesmo que a medicação pareça não estar mais funcionando. Só assim o resultado 
poderá ser corretamente interpretado.

Farmácia

Independente do tamanho e complexidade da unidade, não há dúvidas de 
que sem medicamentos não há sucesso terapêutico no manejo da aids. Sendo 
assim, é indispensável ter uma estrutura de farmácia organizada que garanta não 
só o fornecimento na quantidade correta, mas também com orientações que 
auxiliem no uso adequado e racional , especialmente com intuito de evitar inte-
rações indesejadas entre os vários medicamentes que uma pessoa com HIV/aids 
pode usar simultaneamente.

Na maioria das vezes, o farmacêutico é o último profissional a ter con-
tato direto com o paciente, e deve estar preparado para assisti-lo em todas 
as suas dúvidas, antes de iniciar a TARV e/ou na continuidade do seu tra-
tamento. A orientação é um processo vital quando se visa à garantia de uma 
boa adesão, e o diálogo com o paciente é um dos meios mais efetivos para 
que esta meta seja alcançada.

Atualmente, pelas normas do Departamento DST/aids e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde do Brasil, é necessário informar o valor da última carga 
viral do paciente no formulário do Sistema de Controle Logístico de Medica-
mentos (SICLOM). Esta é mais uma ação que visa a não só checar a efetividade 
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do tratamento, mas, indiretamente, à adesão, e que caracteriza mais uma opor-
tunidade para o farmacêutico de identificar pacientes que necessitam de uma 
atenção especial em relação ao seu tratamento.

O farmacêutico atua efetivamente na resolução de problemas relaciona-
dos aos medicamentos, mas sua atuação pode ser ampliada e deve estar sempre 
em sintonia com a equipe multiprofissional e o usuário. Em alguns serviços, 
a farmácia é o único utilizado pelo paciente, além das consultas médicas e de 
enfermagem. Por isso este deve ser um espaço para estreitar e ampliar o contato 
com o paciente, reforçando orientações para a adesão e esclarecendo dúvidas 
sobre a posologia e forma de uso de cada medicamento. Boa parte das PVHA 
apresenta alguma outra comorbidade, o que significa mais medicamentos para 
administrar. Ajudar o paciente a lidar corretamente com toda sua medicação e os 
horários a serem tomados, reforçando a prescrição médica, é também atribuição 
da farmácia. É na farmácia que algumas questões sensíveis e dificuldades apare-
cem, como a necessidade de dispensação de tratamento para mais de um mês, 
principalmente para pacientes que moram longe da unidade; ou identificar que a 
medicação do paciente vai acabar antes da próxima consulta médica. Nesse caso, 
além de garantir as medicações necessárias é importante anotar no prontuário do 
paciente o que foi feito para que toda a equipe fique ciente.

Serviço Social

A assistente social é uma profissional de extrema importância nos servi-
ços que atendem PVHA. Logo que matriculado na unidade, o paciente deve 
ser encaminhado para consulta com o serviço social. Cabe a esse profissional 
apresentar ao paciente os direitos universais legais e previdenciários, assim como 
investigar as condições e em que contexto social vive o paciente. Na medida do 
possível auxiliar a PVHA a entender e aceitar a condição de portador do vírus 
HIV. É importante sempre anotar o atendimento no prontuário de modo a fa-
cilitar o acesso de outros profissionais à informação obtida, e que pode inclusive 
guiar a prescrição individualizada da melhor TARV.

No que se refere à adesão ao tratamento, a assistente social poderá também 
reforçar a importância do uso correto da medicação e, na medida em que auxilia 
pacientes e familiares a garantir um mínimo de condições para suas necessidades 
básicas de moradia e alimentação, contribuem decisivamente para o sucesso do 
tratamento, que vai muito além de uma carga viral indetectável.

A busca ativa e convocação de pacientes após abandono pode ser feita pela 
equipe do serviço social, além de acompanhar mais de perto as primeiras semanas 
de uso da TARV, seja no primeiro tratamento, na troca ou na reintrodução após 
abandono. Esta atividade deveria, de preferência, ser realizada juntamente com a 
equipe da farmácia e da enfermagem.
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O suporte social pode também ser disponibilizado por familiares, amigos, 
pessoas de grupo religioso ou integrantes de instituições, profissionais de serviços 
de saúde e pessoas de organizações nãogovernamentais (ONG) da sociedade civil.

Psicólogo

Atividades de sala de espera são muito bem conduzidas por psicólogos, pela 
facilidade que têm para gerir atividades em grupo. Sempre que possível, um ser-
viço que acompanha PVHA deveria contar com apresença de psicológicos para 
atendimentos individuais e/ou em grupo.

A infecção pelo HIV é rodeada de estigmas e preconceitos, o que geralmente 
contribui para a fragilização do paciente. As doenças depressivas são a maior causa 
de abandono de tratamento e uma das principais causas de má adesão. A terapia 
de suporte, com ou sem o uso de antidepressivos, pode ser indicada como uma 
importante aliada do paciente para o correto tratamento da infecção pelo HIV.

Dentre as várias abordagens possíveis, o psicólogo pode ajudar o paciente 
a entender que a medicação não é mais um fardo na vida dele, pelo contrário, o 
uso correto da medicação é a forma mais efetiva de se manter saudável e ter forças 
para suportar os outros fardos que a vida lhe apresenta.

Papel do Médico na Adesão

Uma boa relação médico-paciente é fundamental para incrementar a ade-
são. É dever do médico esclarecer doses, frequência de uso, checar a compreensão 
sobre as razões que justificam o tratamento e o uso regular das medicações. Ou-
tros pontos importantes que devem ser esclarecidos são as eventuais interações 
dos alimentos com os medicamentos, assim como as possíveis consequências do 
uso incorreto dos mesmos.

O médico que presta assistência a PVHA deve ser capacitado e atualizado 
no diagnóstico, tratamento e manejo das complicações da infecção pelo HIV e 
das infecções oportunistas e comorbidades.

A abordagem individual aumenta a eficácia de qualquer tratamento. Cabe 
ao médico saber alguns detalhes da vida do paciente que podem orientar a 
TARV, aquela que melhor se adapta à rotina dele, na medida do possível. O 
contrário, adaptar a rotina do paciente ao remédio, costuma não resultar em boa 
adesão, pois o paciente em algum momento se cansa.

A postura acolhedora e informativa do médico é um fator determinante de 
boa adesão, e a melhor forma de transmitir com efetividade as informações ao 
paciente é sendo um bom ouvinte. Estar atento às queixas, tentar ser objetivo e 
esclarecedor quando for dar instruções e fazer isso sempre com humildade e con-
fiança. É dever do médico escrever de forma legível a prescrição. Lembrando que 
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“É vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, 
sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medi-
cina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, 
laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Sempre que possível, e para garantir o uso regular do medicamento pres-
crito, o médico deve informar ao paciente sobre a disponibilidade de esquemas 
com posologia simplificada.

Finalmente, um bom profissional de saúde é aquele que tem a capacidade 
de se colocar no lugar do paciente e aprender com ele.

Medidas que podem aumentar adesão no serviço de saúde

Existem várias medidas que podem favorecer a adesão de PVHA em segui-
mento, e algumas das mais importantes estão listadas a seguir: oferecer treina-
mento e capacitação para equipe multidisciplinar; estimular e favorecer o vínculo 
entre os próprios membros da equipe de saúde, e destes com os pacientes e seus 
familiares e cuidadores; ampliar o máximo possível os horários de atendimento 
da unidade de saúde, e se, possível, criando o terceiro horário; fornecer as re-
ceitas, facilitar e garantir a dispensação dos medicamentos através de uma far-
mácia integrada ao serviço; facilitar o agendamento e o reagendamento quando 
for necessário (perda do retorno, intercorrências); e disponibilizar atendimento 
aos pacientes que precisam retirar a medicação e estão sem receita médica (i.e. 
plantão de receitas). Não podemos deixar de entregar os antirretrovirais para 
pacientes que são assíduos e aderentes e estão sem receita. O serviço deve montar 
um sistema para que a medicação seja garantida sempre, a todos que precisarem.

Existem pacientes que não aderem muito ao serviço (preferem retornos 
bem longos), mas são bons aderentes à medicação. Deve-se aproveitar este mo-
mento em que o paciente procura espontaneamente a unidade para retirada de 
medicamentos para esclarecer a importância de se realizar ao menos duas con-
sultas por ano, além dos exames de contagem de linfócitos T CD4+ e a carga 
viral pelo menos uma vez ao ano. Os consensos têm recomendado apenas uma 
medida de CD4+ a cada 1 a 2 anos e a carga viral 1 a 2 vezes para pacientes está-
veis, aderentes e com CD4+ >350 cels/mm3, e principalmente quando o CD4+ 
é maior que 500. Também é aconselhável, nesse momento, checar e esclarecer 
dúvidas sobre as comorbidades.

Uma outra abordagem interessante que o serviço pode oferecer são ati-
vidades de sala de espera, aproveitando a presença dos pacientes, que esperam 
por consultas e exame, para o aconselhamento e promoção de saúde. Outro 
momento interessante para o reforço sobre a adesão é, por exemplo o que 
denominamos de café temático. No CEPADI, serviço municipal de São Cae-
tano do Sul, é oferecido aos pacientes, nos dias de coleta de exames de CD4+ 
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e carga viral, um café da manhã reforçado, acompanhado de uma palestra 
semanal, que fica sob a responsabilidade de diferentes membros da equipe 
multiprofissional. Esta ação aumentou a porcentagem de pacientes presentes 
nos dias de coleta de exames, de 15% para 95%.

Uma iniciativa que merece ser mencionada são os grupos de pré-medica-
ção, que costumam ser bem esclarecedores. Principalmente para pacientes que 
têm boa imunidade e desejam postergar o início do tratamento. A finalidade dos 
grupos de pré-medicação é esclarecer principalmente a necessidade da adesão 
para o bom funcionamento da medicação e controle da replicação viral e, con-
sequentemente, para a recuperação imunológica e o controle clínico da doença.

O uso de tecnologia, tais como telefonemas, mensagens de texto (SMS), 
ou no “whatsapp” para lembrar o paciente do dia da consulta ou da retirada do 
medicamento, também demonstrou excelentes resultados. Em 2015, o grupo de 
trabalho de adesão do Ministério da Saúde criou um aplicativo para lembrar a 
hora da medicação, que se chama “VIVA BEM” e é compatível com telefones 
celulares e diferentes sistemas operacionais.

Momentos do tratamento de uma PVHA que merecem especial atenção

Existem três momentos que merecem especial atenção da equipe que cuida 
de PVHA: a introdução da TARV, a troca da medicação quando esta é necessária 
e o retorno após abandono.

A introdução da TARV é um momento difícil para o paciente. Quando o 
médico lhe comunica que é necessário iniciar o tratamento, uma série de dúvi-
das e medos podem passar pela cabeça do paciente. Muitos associam o início do 
tratamento com a evolução e maior gravidade da doença, e isto os assusta. Quan-
do o diagnóstico do HIV é tardio, o paciente pode estar apresentando doenças 
oportunistas e/ou comorbidades que complicam ainda mais o entendimento da 
prescrição. Em outras situações de introdução da TARV, tem-se a oportunidade 
de iniciar o tratamento antes do risco de adoecimento, com imunidade melhor 
(CD4+ mais alto). Seja qual for a situação em que a TARV foi iniciada, é acon-
selhável sempre que haja consultas de enfermagem após a consulta médica para 
acolher o paciente, reforçar as recomendações, esclarecer dúvidas e direcioná-lo 
para quem possa atender suas necessidades. A consulta de farmácia no início da 
TARV também traz bons resultados na adesão. Esta pode ser feita só com o far-
macêutico ou em conjunto com a consulta de enfermagem e/ou do serviço social.

A troca da medicação pode ser necessária devido a eventos adversos da me-
dicação ou por falha terapêutica. Identificar as causas que levaram à má adesão 
que resultou em falha terapêutica é muito importante para prevenir que isto 
ocorra novamente com o novo esquema que será introduzido. Após a identi-
ficação das vulnerabilidades ou fragilidades específicas, deve ser estimulado o 
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acompanhamento individual por categorias profissionais que possam contribuir 
com a melhoria na adesão.

No retorno após abandono do tratamento, é preciso tentar compreender 
o que poderia ter motivado tal conduta. Não é algo simples e sem unifatorial, 
mas sabemos que a presença de depressão, abuso de drogas lícitas e ilícitas, 
falta de suporte familiar e falsas crenças sobre a doença costumam estar pre-
sentes, juntas ou separadas.

Informações que podem ajudar na prescrição e na adesão à TARV

Sem ser invasivo, mas aproveitando oportunidades, os membros da equipe 
de saúde podem tentar conhecer melhor o paciente e seus hábitos. Perguntas 
como: com quem você fala sobre sua doença?; qual é a sua rotina de trabalho?; 
a que horas você dorme e acorda?; qual o horário das suas refeições?; como e 
com quem você mora?; estas pessoas sabem que você é portador do vírus HIV?, 
podem ser úteis no manejo e orientação do paciente.

O tratamento individualizado permite adaptar a medicação do paciente a 
seus hábitos e horários e diminuir a chance de erros nas tomadas. Para garantir o 
sucesso do tratamento é importante, na medida do possível, que o paciente par-
ticipe da escolha da sua TARV . Quando isto acontece, há uma maior facilidade 
na adesão aos medicamentos. É fundamental que o médico ofereça as opções 
disponíveis no protocolo brasileiro de tratamento da infecção pelo HIV.

O serviço de saúde que apresenta um bom acolhimento tende a apresen-
tar melhores resultados em termos de adesão. O bom acolhimento consiste na 
escuta ativa (ouvir sem juízo de valores e só intervir quando necessário), em 
valorizar os direitos do paciente, oferecer informações não só sobre a doença e 
o tratamento, mas também sobre a dinâmica de funcionamento da unidade de 
saúde (i.e. flexibilidade de horários, principalmente da farmácia). Pacientes com 
maiores dificuldades de adesão, como usuários de drogas e álcool, como mencio-
nado anteriormente, requerem cuidado especial. A equipe não deve condicionar 
a disponibilização do tratamento à superação do uso de drogas, ao contrário, 
deve pautar sua intervenção a uma postura compatível com aquele que norteia a 
noção de redução de danos.

Dicas para melhorar a adesão à TARV

Existem várias orientações que podem auxiliar na orientação de pacien-
tes em uso de TARV. Algumas óbvias como: não pular doses; não diminuir a 
quantidade de medicamentos prescritos; não parar a medicação se eventualmen-
te ingerir bebida alcoólica; usar alarmes para se lembrar da hora da medicação; 
guardar a medicação no mesmo lugar e separar as doses em porta-pílulas; ; tomar 
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a medicação mesmo que com atraso de algumas horas; se estiver pensando em 
abandonar o tratamento, antecipar o retorno e conversar com o médico; pro-
curar o serviço de saúde caso apresente alguma dúvida sobre a medicação ou se 
estiver se sentindo mal por qualquer razão.

A não aceitação da doença e a falta de apoio familiar ou da equipe que cuida 
do paciente pode levá-lo a procurar suporte em locais onde pode haver distorção 
das informações associadas a falsas crenças, que resultam em má adesão e aban-
dono do tratamento. Um exemplo muito comum é o de pacientes que abando-
nam a TARV convencidos de que foram “divinamente” curados. A abordagem 
desses casos deve ser acolhedora, esclarecedora, insistente com muita paciência, 
sempre respeitando as crenças e o momento do paciente.

O uso de álcool e outras drogas deve ser sempre discutido na perspectiva da 
redução de danos. Lembrando que o uso social não interfere nos ARV. O serviço 
deve realizar busca ativas de faltosos. Estes controles podem ser feitos através da 
constatação de faltas em consultas ou do controle de retirada de medicamentos 
da farmácia. A maioria dos estudos recomenda cerca de 60 dias como prazo má-
ximo de ausência para iniciar a busca ativa. Porém este tempo varia de acordo 
com a quantidade de ARV dispensados pela farmácia. Nunca desistir de um que 
parou de vir aos retornos agendados, pois o paciente que abandona o tratamento 
geralmente é aquele que mais precisa do nosso apoio.
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De onde viemos: cinco décadas na
construção da integralidade do cuidado

“Ao abandonar o livro, onde se inscreve, a doença do cientista mer-
gulha na chama viva que alimenta o homem, na eclosão de um processo 
inteiramente novo. De repente a doença...ressuscita, desvencilhando-se da 
mais profunda inércia, para invadir, autoritária, a história de um ser in-
confundível e único.... Do papel ao corpo as doenças mudam; ao deixarem 
a teoria e, com sutileza, penetrarem a história, as doenças adquirem...
um profundo significado; elas não têm apenas causas, mas também, um 
sentido” Ricardo Donato Rodrigues, 1980.

Nossa história começa nos idos de 1967, na Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Universidade do Estado da Guanabara (hoje UERJ), agitada por 

tempos de uma ditadura que não dava tréguas ao movimento estudantil e trazia 
a repressão com toda sua força para as portas da Universidade. Um grupo de alu-
nos contrário ao ensino médico elitista na FCM (centrado no atendimento hos-
pitalar de doenças raras e desconsiderando as necessidades de saúde da maioria 
da população), inicia uma estratégia participativa incluindo discentes e docentes 
da Escola. No mundo, ecoava a insatisfação com os modelos de educação e as 
práticas de saúde que explicitavam o acelerado processo de fracionamento da me-
dicina e a escalada contínua dos elevados custos da assistência médico-hospitalar. 
No Brasil, desenvolviam-se esforços para consolidar o processo de implantação 
dos Hospitais Universitários, instituir Departamentos de Medicina Preventiva e 
implementar experiências inovadoras de projetos curriculares em sintonia com 
preceitos emergentes de integração docente assistencial e buscando encontrar 
caminhos distintos do modelo biomédico e da cartilha Flexneriana com seus 
indicadores de resolutividade, acidentes iatrogênicos, uso abusivo de hospitaliza-
ções, custos explosivos e tantas outras distorções.

O Ambulatório de Medicina Integral (AMI) que surge neste contexto, 
no Hospital de Clínicas da UERJ (hoje Hospital Universitário Pedro Ernesto 
- HUPE), parecia mais uma antessala das enfermarias selecionando “casos inte-
ressantes” para internação, de acordo com as necessidades de ensino, mantendo 
uma clientela pequena e cativa com agravos crônicos e submetida às regras da 
medicina tradicional. Uma década depois, em 1978, com corpo docente pró-
prio, responsabilidade pelo atendimento ambulatorial “geral”, logo se tornando 
o maior ambulatório do HUPE com 15 a 20% do total de consultas, assume 
com esta mesma equipe uma Enfermaria de Emergência com 20 leitos e rota-
tividade de 72 horas. Consolidava-se o campo de prática e de formação para 
todos os Internos da FCM e os Residentes em Medicina Integral (posteriormen-
te Medicina Geral e Comunitária) sustentando o surgimento do paradigma da 
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Integralidade segundo o qual o foco do cuidado é a pessoa cuja saúde ou doença 
tem um significado não só para ela, mas para o círculo de pessoas que a cerca, 
para sua família e para sociedade em que vive.

No início do século XXI, mais precisamente em 2001, além do AMI como 
disciplina obrigatória da prática ambulatorial dos Internos de Medicina da FCM 
UERJ, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001, nas-
cem três novas disciplinas obrigatórias no currículo, sob a responsabilidade deste 
corpo docente e tendo como principais objetivos de aprendizagem: conceitos e 
práticas em medicina com foco na Integralidade e na Medicina da Pessoas, edu-
cação em saúde, organização do sistema de saúde brasileiro, medicina ambulato-
rial e medicina de família e comunidade. Em 2006, como resultado de um longo 
processo de reforma departamental da FCM, o antigo AMI, e as novas discipli-
nas acima descritas, além do programa de Residência em Medicina de Família 
sob responsabilidade destes docentes, constituem o primeiro Departamento de 
Medicina de Família do Brasil, nomeado de Departamento de Medicina Inte-
gral, Familiar e Comunitária (DMIFC).

Nesse contexto, com essa história, é que nos responsabilizamos pelo cui-
dado de pessoas que convivem com HIV/aids (PVHA) desde que os primeiros 
pacientes chegaram no AMI. No entanto, foi a partir de 1991, quando o ser-
viço de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) identificou que a demanda 
de pacientes ultrapassou sua capacidade de atendimento e definiu que todos 
os pacientes de primeira vez que chegassem ao HUPE deveriam ser acolhidos 
e acompanhados pelo AMI é que nos percebemos no centro deste processo de 
cuidado com todos os compromissos relacionados à assistência, ensino, exten-
são e pesquisa dele decorrentes.

Consolidamos, progressivamente, um projeto multidisciplinar específico 
para o acompanhamento de PVHA trazendo para os cenários de atuação, além 
dos alunos de Graduação e Residência, profissionais da enfermagem, nutrição, 
odontologia, psicologia e serviço social.

Identificamos a real dimensão do serviço que acompanhava PVHA no AMI 
e suas características e assim definimos, em consonância com as diretrizes nacio-
nais, fluxos e normas de cuidado investindo na formação e educação permanente 
de nossos profissionais; buscamos a integração com os serviços de apoio diagnós-
tico e terapêutico com destaque para o setor de farmácia; ampliamos a parceria 
com a rede local de saúde consolidando práticas de referência e contra referência; 
iniciamos atividades de educação da comunidade intra- (“sala de espera” nos 
ambulatórios) e extramuros (escolas, unidades de atenção básica, igrejas, comu-
nidades) a partir de projeto de extensão envolvendo alunos; estreitamos a parce-
ria com as Organizações Não Governamentais (ONGs) e com outras unidades 
acadêmicas da UERJ externas ao Centro Biomédico, em especial as Faculdades 
de Direito e de Educação Física; nos inserimos em projetos de pesquisa clínica, 
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epidemiológica, social e comportamental. No entanto, a estratégia mais inte-
gradora entre as práticas de cuidado, educação e pesquisa foi a constituição do 
“Grupo Com Vida” e é essa experiência que vamos compartilhar.

Os caminhos que percorremos: grupos de adesão
ao tratamento e Grupo Com Vida

A saúde como ausência de doenças, com regras que estabelecem o que é 
normal e o que é patológico, tem ampliado sua conceituação para englobar as di-
ferentes representações do universo simbólico contemporâneo. Nesta perspecti-
va, ser saudável implica a capacidade de convivência transformadora do homem 
em situações de desequilíbrio que ameacem a sua integridade, e traduz-se na 
atitude de lidar autonomamente com as injunções da vida e sua complexidade.

Esta concepção de saúde contribui para operacionalizar práticas que visem 
a preservar, proteger, promover saúde e cuidar de pessoas portadoras de doenças 
para as quais ainda não exista cura. Orienta diferentes formas de abordar diver-
sos problemas de saúde, de maneira a ajudar o indivíduo a desenvolver respostas 
adaptativas para retomar seu equilíbrio frente ao adoecimento, ao mesmo tempo 
em que agrega ao trabalho uma ideologia humanizadora. A compreensão de saú-
de como relação integrada entre corpo, mente e ambiente, e a constituição de 
sujeitos sociais ativamente envolvidos no controle de sua própria vida, são parte 
do processo de conquista da saúde.

Neste sentido, faz-se necessário utilizar, nas ações de saúde, métodos de tra-
balho em que o cotidiano das pessoas adoecidas esteja presente na cena a partir 
delas mesmas, desvelando as contradições, os conflitos e as reais necessidades exis-
tentes na busca de superação das dificuldades relacionadas ao cuidado à saúde; 
que propiciem ao indivíduo explicitar as reais dificuldades e perceber os recursos 
dos quais dispõe para lidar com a situação de sofrimento. Nesta discussão em que 
o paciente é chamado a participar do processo de busca de soluções, rompe-se a 
impessoalidade e institui-se a atitude dialógica como mediadora da ação.

No campo da saúde, adesão corresponde ao grau de seguimento dos pa-
cientes à orientação médica e relaciona-se à maneira como o indivíduo vivencia 
e enfrenta o adoecimento. Usualmente, quando se pensa em adesão o foco é 
no paciente, no uso que faz dos medicamentos prescritos, no seguimento das 
orientações e restrições indicadas, nas modificações que necessita fazer no estilo 
de vida para equilibrar a sua saúde.

Por parte dos profissionais de saúde, há uma preocupação para que as orien-
tações sejam as mais adequadas possíveis visando a resultados benéficos para a 
saúde dos pacientes. Em função deste objetivo, utilizam diferentes métodos para 
medir adesão: comportamentais (contagem de pílulas, por exemplo), inquérito 
com os pacientes, relatos colaterais, técnicas bioquímicas, revisão de resultados 
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clínicos, entre outros. Este tipo de avaliação, em que a maioria dos indicadores 
está relacionada ao aspecto medicamentoso do tratamento, evidencia uma preo-
cupação com a adesão aos medicamentos em detrimento da adesão ao tratamen-
to como se fossem fatores dissociados.

Esta compreensão do profissional é norteada por um modelo de atenção à 
saúde, que privilegia a doença e não o doente com suas características, seu estilo 
e seu contexto de vida, o significado que a doença tem para ele, além de descon-
siderar a devida relevância que tem neste processo sua relação com a pessoa assis-
tida e com a instituição à qual está vinculada para tratar-se. É também norteada 
por uma forma de conceber a educação que resulta neste modelo de avaliação 
caracterizado pelo controle que, diferentemente do modelo formativo, significa 
verificar se o produto acabado corresponde ao que fora previsto anteriormente, 
ao objetivo pré-estabelecido.

Adesão, do latim adhaesione, significa, do ponto de vista epistemológico, jun-
ção, união, aprovação, acordo, manifestação de solidariedade, apoio; pressupõe re-
lação e vínculo. Adesão ao tratamento é um processo multifatorial que se estrutura 
em uma parceria entre quem cuida e quem é cuidado; diz respeito, à frequência, à 
constância e à perseverança na relação com o cuidado em busca da saúde.

Nesta perspectiva ampliada, adesão ao tratamento inclui fatores terapêu-
ticos e educativos relacionados aos pacientes, envolvendo aspectos ligados ao 
reconhecimento e à aceitação da sua condição de saúde, a uma adaptação ativa 
a esta condição, à identificação de fatores de risco no estilo de vida, ao cultivo 
de hábitos e atitudes promotores de qualidade de vida e ao desenvolvimento 
da consciência para o autocuidado. Considera, também, fatores relacionados 
ao(s) profissional(is), comportando ações de saúde centradas na pessoa e não 
nos procedimentos, que aliam orientação, informação, adequação dos esquemas 
terapêuticos ao estilo de vida do paciente, esclarecimentos, suporte social e emo-
cional. Nesta perspectiva de ação, o medicamento não é o único recurso terapêu-
tico; quem cuida respalda o paciente para novas atitudes frente ao adoecimento, 
evidenciando a função terapêutica da relação do profissional de saúde com o 
paciente no processo de aderir.

Há também fatores ligados à instituição de saúde, cuja finalidade é promo-
ver e estimular ações que contribuam para que os indivíduos envolvidos possam 
caminhar em direção à eficácia e à qualidade do tratamento.

Por tratar-se de um processo no qual os sujeitos estão em contato com uma 
variedade de fatores que subsidiam a sua continuidade ou a descontinuidade, 
facilitar a adesão e aderir ao tratamento não são tarefas fáceis; são desafios que 
sofrem oscilações e demandam atenção contínua.

Pelo entendimento da complexidade do processo e pela amplitude requeri-
da no manejo da adesão, faz-se oportuno um outro momento, além da consulta 
individual, para discussão, para esclarecimento e reforço da necessidade de incor-
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porar este tipo de cuidado à vida dos pacientes. Daí a estratégia do grupo adesão 
constituir-se em espaço solidário que permite o acesso à informação, a troca de 
experiências, o intercâmbio de motivações, o apoio mútuo e a vivência de uma 
pluralidade de situações que criam oportunidades para pacientes e profissionais 
de saúde posicionarem-se, tirarem dúvidas, interagirem e superarem dificuldades 
no processo de aderir ao tratamento.3

A adesão é hoje considerada tema transversal no Programa Nacional de 
DST/aids do Ministério da Saúde, a ser implementada em todas as ações de 
saúde, promovendo uma assistência de excelência às pessoas com HIV/aids. Esta 
adesão deve se concretizar através de princípios de cuidado primário, medicina 
de família e abordagem de doenças crônicas, por equipes multiprofissionais, bus-
cando uma atenção integral, sendo apontada como responsável pela boa resposta 
brasileira à epidemia de HIV/aids.

Mas nem sempre tivemos esta clareza. Numa breve análise dos documentos 
oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde, publicados e revisados periodica-
mente, nomeados inicialmente de recomendações para a terapia antirretroviral 
(TARV) e hoje conhecidos como “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
para Manejo da Infecção pelo HIV”, ou simplesmente Consensos, identificamos 
em relação ao termo adesão e à citação da estratégia de grupo como parte rele-
vante do tratamento os seguintes achados (Tabela 1):

Tabela 1. Menção do termo “Adesão” nos documentos oficiais de Consenso 
sobre HIV/aids do Brasil, de 1997 a 2015.

Ano de publicação
Ocorrências do
termo adesão (n)

Grupo como estratégia
de cuidado

1997 0 Não

2000 14* Não

2001 33 Não

2003 29 Não

2004 34 Sim$

2006 36 Não

2008# 55 Sim@

2015 76 Sim&

*“a TARV somente deve ser iniciada quando os objetivos e a necessidade de adesão ao tratamento sejam 
entendidos e aceitos pelo paciente. Entre os fatores que podem levar à baixa adesão, estão: a ocorrência de 
efeitos colaterais; esquemas de doses incompatíveis com as atividades diárias do paciente; número elevado 
de comprimidos; restrição alimentar; não compreensão da prescrição; e a falta de informação sobre os 
riscos da não-adesão”; $ “Atividades em grupo e assistência individual que respondam às expectativas e às 
dúvidas decorrentes do uso contínuo da terapia são importantes para garantir a segurança do indivíduo 
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diante de tantas barreiras. Essas parecem ser as melhores estratégias para alcançar sucesso terapêutico”; 
#1º vez que um capítulo sobre adesão é inserido. @ “A oferta pelos serviços de saúde de ações direcionadas 
à adesão, tais como grupos, consulta individual, interconsultas, garantia de atendimento fora da data 
agendada, atividades na comunidade e no domicílio, são importantes particularmente para populações 
sob maior risco de má adesão ao tratamento”; & Integrando um quadro com 10 ações estratégicas de ade-
são, a realização de grupos terapêuticos, operativos, temáticos e de convivência é considerada como muito 
eficiente na adesão ao tratamento da aids, além das consultas individuais com profissionais da equipe, 
A abordagem da adesão em grupos é uma prática em saúde que se fundamenta no trabalho coletivo, 
na interação e no diálogo. Tem caráter informativo, reflexivo e de suporte. Sua finalidade é identificar 
dificuldades, discutir possibilidades e encontrar soluções adequadas para problemas individuais e/ou 
coletivos, que estejam dificultando a adesão ao tratamento.

Dentre as tantas formas de prevenir a contaminação com o HIV, ressalta-se 
que a informação deve ser difundida e o preconceito reconhecido e reduzido, 
para se evitar que os indivíduos soronegativos se tornem soropositivos e que 
estes não se recontaminem com cepas diferentes, um dos fatores relevantes para 
o insucesso terapêutico. Para tanto, a conscientização dos profissionais de saúde 
e da população em geral deve ser prioridade. Os portadores de hiv, em especial, 
podem se tornar potentes aliados no combate à epidemia através da multiplica-
ção de informações, de práticas de cuidado e de exemplos de resiliência.

Um dos pilares da atenção às pessoas infectadas pelo HIV, a TARV trouxe, 
para o âmbito da relação de cuidado, a necessidade de identificar com clareza 
limites, possibilidades, expectativas, fantasias e riscos. Fatores comuns na prática 
atual em saúde como a não aceitação do diagnóstico, o foco na consulta médi-
ca, fluxo de atendimento obscuro, início de tratamento malconduzido, falta de 
compreensão da prescrição médica, esquemas de posologia incompatíveis com as 
atividades diárias da pessoa, presença de efeitos colaterais e falta de informação 
sobre as consequências da má adesão constituem-se em desafios para aqueles 
profissionais que se dedicam ao cuidado de pessoas que convivem com HIV/aids.

A partir de evidências semelhantes às descritas acima e identificadas na prá-
tica clínica de acompanhamento de pessoas vivendo com HIV/aids, os médi-
cos e professores (clínicos e médicos de família) do DMIFC constataram que o 
momento da consulta ambulatorial nem sempre atendia às necessidades dessas 
pessoas. Diante desta complexidade e buscando uma resposta à demanda desses 
profissionais, em um contexto nacional de aumento do número de casos, incer-
tezas quanto às possibilidades de cuidado e complexidade de acompanhamento, 
o DMIFC ampliou o espaço terapêutico e aceitou o desafio de implementar uma 
estratégia de grupo com e para pessoas soropositivas - o grupo Com Vida. Um 
espaço de segurança, solidário, com troca de experiências individuais e possibili-
dade de olhares diversos, onde as partes envolvidas, equipe de saúde e pacientes, 
são constantemente convidadas ao ensino e à aprendizagem.

Um dos grupos pioneiros no Brasil, este trabalho iniciado em 1996, se orga-
niza com a participação de equipe multidisciplinar, variável em sua composição 
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no tempo, com a presença de profissionais da enfermagem, nutrição, psicologia, 
serviço social e com especial destaque à presença permanente do profissional 
médico, ausente na maioria desses espaços, apesar de ser referência fundamental 
para as questões do cuidado ampliado, especialmente aquelas relacionadas às 
especificidades de esquemas medicamentosos tão complexos.

Para os participantes soropositivos é um grupo homogêneno (todos 
compartilham uma mesma situação comum de adoecimento), aberto (os pa-
cientes podem vir quando quiserem, sem agendamento ou encaminhamento 
formal de um profissional de saúde), inclusivo de usuários em acompanha-
mento ambulatorial ou em momento de internação, dedicado ao cuidado de 
adultos (embora já tenhamos recebido adolescentes e crianças soropositivas 
acompanhando seus responsáveis)

O Com Vida é, na forma como se presenta no convite que distribui, um 
grupo de reflexão e informação, formado por terapeutas e pessoas portadoras 
de HIV, em acompanhamento no HUPE. Compartilhar experiências e trocar 
informações são os objetivos que visam a reforçar a solidariedade e estimular o 
sentimento de responsabilidade individual e coletiva. Desde 2010, na primei-
ra semana do mês, a reunião é aberta à participação de profissionais de saúde 
de qualquer instituição de saúde que não integram a equipe de facilitadores e 
PVHA sem vínculo com o HUPE.

Por tratar-se de um grupo de composição mutante e de longa duração (20 
anos), o grupo se constrói e se reconstrói e a todo tempo surgem novos temas, 
novos participantes, trocam-se os facilitadores, mas o enquadre se mantém e toda 
iniciativa ou mudança é consensuada com e no grupo. Portanto, a cada reunião 
busca-se na relação de proximidade, construir respostas adaptativas geradoras de 
equilíbrio no processo de aderir ao tratamento.

A estratégia de grupo é um potente aliado na busca pelo aumento de adesão 
à vida, pois há o constante estímulo à participação, ao diálogo, à interação e ao 
autocuidado, com a inclusão do sujeito no processo, além de suas necessidades e 
saberes prévios, baseando-se nos princípios da integralidade e de autonomia. Ela 
promove valorização da palavra do usuário, escuta qualificada, aumento de rede 
social, educação para a saúde e fortalecimento de vínculos de respeito, responsa-
bilidade e solidariedade. Nesse espaço de convivência o profissional de saúde se 
transforma e transforma suas práticas, com impactos diretos sobre o seu processo 
de trabalho na consulta individual.

O que as pessoas buscam e encontram no Grupo Com Vida

No início, o desconhecimento sobre a proposta, o medo do preconceito, a 
necessidade de estabelecimento de confiança mútua entre profissionais e usuários 
interferia na frequência de participação que, progressivamente cresce, literalmen-
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te “empurrando” a equipe para ampliar espaço físico e dias de atividade. O Gráfi-
co 1 demonstra os resultados de uma pesquisa sobre a média de participação nas 
reuniões no período de 10 anos (1996-2006)
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Gráfico 1. Média de participação nas reuniões do Grupo Com Vida, de 1996 a 2006

A periodicidade dos encontros, variou com a demanda, a disponibilidade 
da Equipe e de espaço físico para as reuniões. Iniciou-se com reuniões a cada 15 
dias em 1996; em 1997 passou a ser semanal; em 1998 com dois dias na semana 
e desde 2012 retornou à periodicidade de uma reunião por semana.

Superado o período inicial de insegurança e receio de ser reconhecido como 
soropositivo, o grupo progressivamente se abre, incorporando em 2001 o estágio 
de estudantes das áreas de saúde, vinculando-se às atividades da extensão univer-
sitária, capacitando pacientes como multiplicadores para o desenvolvimento de 
atividades de educação em saúde no HUPE/FCM/UERJ e na comunidade, para 
visita e suporte a outros pacientes durante momento de internação, para acolhi-
mento enquanto par de pacientes recém-diagnosticados no HUPE, organizando 
uma sala de acolhida para profissionais, usuários ou aqueles que “simplesmente” 
desejam conhecer a atividade e buscar informações sobre a prevenção da aids, 
aderindo anualmente ao evento mundial organizado pelo Global Health Council 
denominado “Memorial das Velas Acesas” como referência local de organização 
de atividades de educação no 3º domingo do mês de maio, colaborando para 
organização de grupos semelhantes em outras unidades de saúde,

Nesse espaço terapêutico, estão em discussão a adaptação ao diagnóstico, as 
informações necessárias para o entendimento da sua situação de adoecimento e/
ou risco, o suporte emocional, a reflexão sob as condições de saúde, a adesão aos 
medicamentos e à prevenção, a importância da participação do paciente no cui-
dado à saúde, o reforço da relação médico-paciente, o apoio às mudanças insti-
tucionais necessárias, entre outros. As temáticas de maior interesse acompanham 
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a dinâmica da sociedade e do conhecimento e vivências relacionadas ao hiv/aids. 
Na planilha abaixo listamos os quatro temas mais prevalentes, na Tabela 2.

Tabela 2. Dados colhidos dos livros de registro das reuniões e organizados em 
núcleos temáticos.
Ano Temáticas

1996 preconceito / medicamentos / direitos sociais / informação sobre a doença

2006
grupos / relação médico-paciente / prevenção de transmissão / informação 
sobre a doença

2016
adesão ao tratamento / preconceito / prevenção de transmissão / políticas 
públicas de saúde

Como podemos perceber o grau de complexidade das temáticas trazidas 
livremente pelos participantes para discussão no grupo aponta para a necessida-
de de reflexão constante e educação permanente. Cabe destacar que o processo 
de aprendizado dos profissionais de saúde se faz nas sucessivas aproximações da 
temática, a cada momento com um olhar distinto, mas sempre referenciado pelo 
viés da integralidade e do conceito ampliado de saúde.

Desafios de adesão aos grupos terapêuticos

O reconhecimento da coesão grupal como recurso terapêutico é tão antigo 
como a história da Humanidade. Desde os primórdios, o curandeiro ou Xamã, 
com sua magia em rituais religiosos reunia sua tribo para livrá-los dos males. A 
prática de grupos em unidades de saúde é atribuída a Joseph Pratt, médico tisio-
logista que em 1905 no departamento de ambulatórios do Massachussets General 
Hospital em Boston reunia pacientes tuberculosos para tratá-los em grupo.

Essa prática assistencial secular, desde sua concepção, tem sido, de forma 
geral, focada num modelo assistencial informativo, prescritivo, diretivo, intuiti-
vo e centrado no profissional. Essa forma de organização tem como risco uma 
baixa adesão de pacientes e profissionais resultando em frustração e questiona-
mento em relação à sua eficácia.

O desafio está em fazer do trabalho em grupo uma convivência harmô-
nica, produtiva, respeitosa, com potencial terapêutico, de ensino e de apren-
dizagem. Embora o trabalho com grupo de paciente seja um potente recurso 
de cuidado, e pareça ser suficiente reunir as pessoas para que o grupo aconteça 
precisamos reconhecer que nenhum grupo nasce pronto e que se faz necessário 
o entendimento sobre a tarefa de como reunir pessoas em torno de uma causa 
comum de modo que todos se beneficiem. São diversos os momentos de estru-
turação, desestruturação e reestruturação para formar um grupo e sua identi-
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dade. O profissional de saúde que se propõe a facilitar esse processo necessita 
desenvolver algumas competências específicas para desempenhar sua função. 
Esta não é uma prática leiga nem intuitiva. Requer domínio de habilidades 
comunicativas, acúmulo de conhecimentos ampliados sobre o processo saúde/
doença, atitudes como acolhimento, empatia, escuta ativa e reflexão sistemá-
tica sobre a tarefa que propicie educação permanente de si mesmo e de seus 
parceiros de equipe para atingir o objetivo proposto.

Cabe assinalar outro aspecto relacionado aos tempos atuais: o individua-
lismo e a competição são dominantes, geram o isolamento e transformam-se 
em ponto de resistência a uma prática coletiva que emerge numa sociedade 
em que solidariedade e cooperação são valores cultuados, mas pouco expe-
rimentados o que dificulta estar em grupo em um exercício de tolerância, 
admiração, respeito, cidadania e autonomia. Estamos falando de um processo 
de potencial social que extrapola as questões restritivas do modelo atual de 
saúde incluindo dimensões outras de cuidado e atuação. É nessas dimensões 
que os indivíduos/comunidade, inicialmente limitados por sua situação de 
adoecimento, reconhecem caminhos de saúde e força.

Outra questão a ser destacada é a nova ordem de um mundo que com-
preende e valoriza a tecnologia pelo (ab)uso de instrumentos e aparelhos para o 
desenvolvimento de ações. O campo da saúde acompanha essa tendência, cen-
trando a maioria dos seus procedimentos em aparatos tecnológicos de última ge-
ração. Nesse contexto, práticas cujo desenvolvimento se faz a partir dos profissio-
nais e de suas diferentes competências e relações com pessoas, com o sistema de 
saúde, com saberes diferenciados, sem a mediação de aparelhos, ficam relegadas 
a uma avaliação de procedimento simples, de menor complexidade, como se a 
tecnologia do manejo das relações fosse algo que não necessitasse de profissio-
nais qualificados, transformando-se em ação desvalorizada, desacreditada em seu 
potencial terapêutico, com pouco prestígio e visibilidade institucional e por isso 
mesmo, em geral, sem a participação dos médicos.

Qual a receita do Grupo Com Vida que em seus 20 anos tem o médico 
como profissional constante da Equipe de Facilitadores? A resposta está na coe-
rência entre intenção de lidar com a diversidade humana e o gesto de uma prática 
coletiva de comunicação aberta, entre teoria que busca pessoas ativas e com-
prometidas e uma prática que valoriza e estimula a autonomia de pacientes que 
escolhem e conduzem sua própria vida e entre desafios que poderiam imobilizar 
e limitar, mas que são superados pela potencialidade de uma prática que capacita 
pelo desempenho: do aprender fazendo e do fazer aprendendo.

Em relação aos pacientes que circulam pelo Grupo, a flexibilidade com fi-
delidade aos princípios grupais e ao cuidado com a vida têm sido norteadores 
constantes. A frequência dos pacientes nas reuniões do Grupo Com Vida atende 
às suas necessidades. Há os que participam do Grupo desde o primeiro encontro e 
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vêm com regularidade, e há aqueles que buscam o Grupo por demandas pontuais 
e não mais comparecem ou fazem isso de forma descontinuada quando tem suas 
demandas supridas. O entendimento desse movimento e o acolhimento a esse 
“dentro e fora” fortalece a inclusão, demonstrando para nós a singularidade dos 
sujeitos e sua expressão na vivência da soropositividade. O suporte não é padro-
nizado, mas ele existe para atender às necessidades das pessoas. Esses princípios 
facilitam a adesão dos pacientes a uma atividade/estratégia que os aceita como são.

Em relação ao impacto da participação no Grupo na qualidade de vida 
e na adesão ao tratamento, identificamos grandes desafios em comprovar que 
os indicadores de acompanhamento se devem especificamente à adesão a esta 
estratégia. Entendendo a multicausalidade envolvida nos limitamos a afirmar 
que participam regularmente do Grupo pacientes estáveis, clinica e labora-
torialmente, em uso de seu primeiro esquema de TARV, iniciado há muitos 
anos (alguns há 20 anos).

Também temos a participação de pacientes que conseguiram um “belo res-
gate” de tratamento alcançando indicadores ideais em relação ao CD4 e Carga 
Viral. Nesse período, temos acompanhado também pessoas que vivenciaram 
perdas significativas (de familiares, relacionadas ou não ao hiv; de parceiros; de 
funções motoras, de sentido ou mesmo de órgãos vitais; de emprego e residência 
etc) e que recorreram ao Grupo para se reequilibrarem buscando fortalecimento 
para dar continuidade ao tratamento e à vida.

Há ainda alguns pacientes que buscaram outros Grupos após vivenciarem 
a experiência de interação no Com Vida, com características distintas de um 
Grupo Terapêutico, como, por exemplo, Grupo de Convivência ou de Ativis-
mo Político, mais adequados às suas expectativas e necessidades. Aos que não 
mais comparecem ou pouco participam das reuniões do Grupo, buscamos ter 
informações com as Equipe de Profissionais do Ambulatório ou até mesmo em 
contatos informais nos corredores do Hospital ou com outros usuários que com-
parecem ao Grupo e com os quais fizeram vínculos a partir da vivência grupal. 
A mensagem é sempre a mesma: estamos esperando você quando puder e quiser 
aparecer. Esta adesão por vezes não se mede, mas sustenta o cuidado à vida.

História de muitas histórias no Grupo Com Vida

Nessas duas décadas de atividades, atravessando dois séculos, acompanhan-
do pessoas que chegam ao Grupo buscando respostas prontas e inúteis para ques-
tões únicas e complexas aprendemos e ensinamos no grupo: a nos aproximar 
das pessoas, a estabelecer relação como sujeitos, a interagir respeitando regras de 
convivência e o saber do outro, a observar e escutar, a nos comunicar dialogan-
do, a emitir opiniões explicitando conflitos e buscando consenso, a admitir que 
outros pensem de modo diferente.
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Aprendemos e ensinamos com o grupo: a compartilhar conhecimentos e 
a incorporar novos saberes e práticas, a facilitar e simplificar as informações, a 
experimentar a comunicação humana nas sutilezas da expressão dos afetos, a 
nos desarmar para receber o outro, a lidar com situações de imprevisibilidade 
e a deixar fluir o potencial criativo, a problematizar, a indagar, a ser crítico, 
porque ali a vida acontece.

“Apoio, tranquilidade, conhecimento e diversão. São essas as palavras que defi-
nem o grupo para mim. Esse espaço fez com que eu mudasse muito. Hoje, eu consigo 
ajudar outras pessoas e me sinto muito forte com isso. Nunca gostei de tomar remé-
dios. Mas, no grupo, aprendi a ver os remédios como meus aliados. Hoje eu estou bem 
e por incrível que pareça, tenho uma vida mais saudável. ” J. A (PVHA)

“O que aprendemos no grupo não aprendemos na escola de medicina, que é 
ouvir o paciente com respeito e atenção” T.P.B (estudante do 2º ano de medicina)

“Quando tive o diagnóstico eu achava que ia morrer logo. Quando cheguei 
aqui vi pessoas convivendo com o vírus há anos e vi que não era bem como eu pensa-
va. Sempre volto de novo, porque isso aqui me ocupa, é melhor do que ficar em casa 
pensando besteira. Acabo aprendendo com outras pessoas, tenho informação sobre 
outras doenças, aprendi a lidar com as atitudes das pessoas, sendo elas soropositivas 
ou não. Hoje em dia quando não concordo com alguma coisa, me coloco no lugar da 
pessoa para ver se agiria igual. Porque antes de saber que era soropositivo eu também 
tinha preconceito e me afastava. Todos acham que o hiv está bem distante, mas ele 
está muito próximo. Tão próximo que a gente não enxerga. ” M.S (PVHA)

“O que mais me chamou a atenção em relação aos participantes do grupo foi a 
preocupação que eles têm em obter informações, trocar informações, e passá-las para 
outras pessoas que não frequentam o grupo” R.G.D (aluna do 3º ano de medicina)

“O Grupo Com Vida se tornou a razão da minha luta, do meu bem-estar. 
O grupo me incentivou a revelar para minha família e meus amigos que sou soro-
positiva. Capacitou-me a trabalhar em leitos de hospitais dando aconselhamento a 
pacientes. Nunca imaginei que fosse crescer tanto a ponto de querer compartilhar a 
minha situação. ” S.M.S (PVHA)

“Começo a entender o valor que têm todas as informações colhidas numa 
anamnese e principalmente o valor que tem o momento em que se colhe essa história” 
T.S.W (aluna do 3º ano de medicina)

“Ficamos felizes quando olhamos no espelho e nos vemos, com nosso 
aprendizado” J.B.L (PVHA)

“As pessoas que frequentam o grupo se internam menos, se cuidam mais, 
tomam remédio certo, têm um olhar melhor sobre a doença, sobre a medicação, 
aderem melhor à medicação... isso tudo faz parte do tratamento. Eu acho que 
o grupo é fundamental. A maioria das pessoas deveria participar de um grupo 
terapêutico igual ao nosso onde quer que fosse. Um grupo de convivência é bom, 
mas um grupo terapêutico, para a nossa saúde é muito importante, porque ele 
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nos dá uma sustentação muito grande em todos os sentidos, pra você conviver 
com essa doença, que é terrível, que mata com sofrimento, é muito triste porque 
seus familiares são envolvidos, tem muito preconceito, e no grupo você aprende 
a, pelo menos, minimizar esse sofrimento convivendo com pessoas iguais e com 
profissionais de saúde que nos dão um suporte muito grande”. P.R.R.A (PVHA)

“Demorei um bocado a perceber meu papel no grupo. Os próprios par-
ticipantes me deram uma pista quando falaram, muito apropriadamente, que 
o grupo também é uma sala de aula, reconhecendo que os papéis de cada um 
não são completamente definidos e estanques. No mesmo instante, todos estão 
ensinando e todos estão aprendendo” 7. P.R.P (aluno do 1º ano de medicina)

“Esse vírus é nosso! A aids hoje ainda não tem cura, tem controle. E a vida 
é uma escolha”. O.M (PVHA)

“Eu encontrei profissionais de saúde que trocam comigo. Eu não sei quem 
tem o vírus: eu ou eles. ” V.L.X (PVHA).

Lições aprendidas no Grupo Com Vida

O grupo é um novo espaço terapêutico, pois não trabalha somente com 
adesão medicamentosa ou medidas úteis de tratamento não farmacológico. Ele 
é mais do que isso: permite verdadeiramente que se passe a assumir o cuidado 
consigo e também com os outros; que se trabalhe positivamente os sintomas que 
fazem sofrer; possibilita a compreensão da doença no contexto de suas vidas, que 
se perceba um sentido no processo de adoecimento.

Nosso agradecimento especial às pessoas que vivem com HIV/aids e com ge-
nerosidade e gentileza nos permitem conviver com a potência da força de vida que 
preserva e recupera a saúde.

Referências bibliográficas

Rodrigues RD. A Medicina Integral no HUPE. Anais da I Jornada Científica da Disciplina de 
Medicina Integral.2004 Julho 10-14; Rio de Janeiro. Disponível em http://www.fcm.uerj.br/
dmifc/wp-content/uploads/2014/07/A-MEDICINA-INTEGRAL-NO-HUPE.pdf

Itikawa FA, Afonso DH, Rodrigues RD, Guimarães MAM. Implantação de Uma Nova Disciplina 
à Luz das Diretrizes Curriculares no Curso de Graduação em Medicina da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.RBEM.2008;32(3):324–332. Disponível em http://www.scielo.br/
pdf/rbem/v32n3/v32n3a07.pdf

Silveira LMC, Ribeiro VMB. Grupo de adesão ao tratamento: espaço de “ensinagem” para profis-
sionais de saúde e pacientes. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.9, n.16, p.91-104, 
set.2004/fev.2005. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a08.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e Aids / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. – Brasília: Ministério 



152

da Saúde, 2008. 130 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Série Manuais; n. 84). 
Disponível em http://www.aids.gov.br/sites/default/files/Manual_de_adesao_web.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e 
Aids. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo hiv em adultos 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Última atualização: julho de 2015. 227 p. Disponível 
em http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolo_fi-
nal_31_7_2015_pdf_30707.pdf

Afonso DH, Silveira LMC. O trabalho do médico de família e comunidade com grupos em aten-
ção primária à saúde. PROMEF. Ciclo 2, módulo 2, p. 49 – 78, 2007.

Pitta PR. Com Vida. In: Vasconcelos EM, Frota LH, Simon E. Perplexidade na Universidade 
vivências nos cursos de saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.p. 182-184.



Cuidado ginecológico de mulheres 
vivendo com HIV/aids

Patrícia Pereira dos Santos Melli
Silvana Maria Quintana

Geraldo Duarte
Conrado Milani Coutinho

Renata Abduch





155

A epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) é um fenômeno 
mundial. Dados da UNAIDS/Brasil mostram que em 2014, havia 734.000 

pessoas vivendo com HIV (PVHA). A prevalência de HIV estimada para o Bra-
sil ficou entre 0,4 e 0,7 % da população e em 2014, estima-se que ocorreram 
44.000 novas infecções pelo HIV, sendo 17,6% em mulheres.

Atualmente, há mais casos da doença entre os homens do que entre as mu-
lheres, mas essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos segundo o Boletim 
Epidemiológico HIV/Aids de 2015. Esse aumento proporcional do número de 
casos de aids entre mulheres pode ser observado pela razão de sexos (número 
de casos em homens dividido pelo número de casos em mulheres). Em 1989, a 
razão de sexos era de cerca de seis casos de aids no sexo masculino para cada caso 
no sexo feminino. Em 2011, último dado disponível, a razão chegou a 1,7 casos 
em homens para cada caso diagnosticado em mulheres.

O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a fornecer tra-
tamento gratuito para PVHA, já em 1996, através do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em consequência desta política de acesso universal, houve uma queda 
acentuada na taxa de morbi-mortalidade associada à aids no país.

A meta “90-90-90” estabelecida pela Organização das Nacionais Unidas 
(ONU) e assumida pela UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas so-
bre HIV/aids) em 2014, pretende eliminar os níveis epidêmicos da aids até 2030 
e definiu o prazo até 2020 para que os países acelerem a resposta à doença  e 
alcancem a meta que prevê que 90% das pessoas vivendo com HIV tenham sido 
diagnosticadas, que 90% das pessoas diagnosticadas sejam tratadas com terapia 
antirretroviral e que 90% das pessoas tratadas alcancem a carga viral indetectável. 
Essa ambiciosa meta foi assumida recentemente pelo bloco dos BRICS (formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e por outros países.

O Brasil hoje tem uma das maiores coberturas de terapia antirretroviral 
(TARV) entre os países em desenvolvimento, com aproximadamente metade 
das PVHA recebendo TARV, enquanto que a média global é de 41%. O Brasil 
recentemente adotou novas estratégias para frear a epidemia de aids: oferecer tra-
tamento a todas as PVHA, independentemente de seu estado imunológico (con-
tagem de linfócitos T CD4+); simplificar e descentralizar a TARV; e aumentar a 
cobertura de testagem do HIV em populações-chave (vulneráveis).

A estimativa do Ministério da Saúde do Brasil (MS), Departamento de 
DST/aids e hepatites virais feita em 2015, é que das pessoas que vivem com 
o HIV em território nacional, 589.000 (80%) estão diagnosticadas. Entre os 
diagnosticados, já aderiram ao tratamento com antirretrovirais 404.000 (55%) 
pessoas, e dentre os pacientes tratados, 338.000 (46%) encontram-se com a car-
ga viral indetectável.

Para que as pacientes infectadas pelo HIV tenham atendimento ginecológico 
adequado, uma assistência específica deve ser proposta para essas mulheres. O gi-
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necologista deve ter um olhar diferenciado às pacientes imunossuprimidas. Toda 
infecção ginecológica deve ser combatida rapidamente, uma contracepção efetiva 
deve ser oferecida e o rastreio de câncer ginecológico (mamas e colo uterino) deve 
ser sistemático. Além disso, um planejamento pré-concepcional deve ser orientado 
caso essa portadora do HIV deseje engravidar. O ideal seria que o médico conhe-
cesse profundamente sua paciente e pudesse abordar durante a consulta rotineira 
dados que contribuíssem para um desfecho neonatal favorável numa eventual ges-
tação como a redução da carga viral (CV), a elevação da contagem dos linfócitos T 
CD4 +, e o diagnóstico e tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) através da solicitação de sorologias como hepatites, sífilis e outras.

Além destas medidas é importante o acompanhamento das pacientes para 
que se faça o diagnóstico precoce e o controle de outras comorbidades como a 
tuberculose, infecções fúngicas; o controle de hábitos como o tabagismo e o con-
sumo de álcool e drogas; se promova uma adesão adequada à TARV e a outros 
medicamentos para a profilaxia de comorbidades associadas; o conhecimento 
do status sorológico do parceiro e estímulo ao uso de preservativos. Se status 
sorológico do parceiro for desconhecido é necessário oferecer o teste e realizar 
aconselhamento adequado.

Outras medidas importantes são a identificação e atualização da vacinação 
da paciente, antes da gestação, para hepatite B, pneumococo, tétano, rubéola, de 
preferência, com a contagem de linfócitos T CD4+ acima de 200 células/mm3. 
Deve-se observar o risco de elevação dos níveis de carga viral após a vacinação e 
interpretá-lo de maneira apropriada. Segundo recomendação do MS de 2015, 
a paciente deve ser orientada a aguardar três meses depois que recebe a vacina, 
antes de engravidar.

O fenômeno da transativação heteróloga pode provocar discreta elevação 
da carga viral após a imunização por aproximadamente quatro semanas, portan-
to, deve-se evitar vacinar logo após o início da TARV ou no final da gestação 
para não elevar o risco de transmissão vertical (TV). É importante informar que 
os riscos da transmissão vertical são inferiores a 1% se a carga viral estiver abaixo 
de 1.000 cópias/ml, no momento do parto.

Inúmeros estudos científicos demonstraram que as mulheres infectadas pelo 
HIV apresentam alta prevalência da infecção anogenital pelo HPV, especialmen-
te por tipos virais de alto risco para o câncer, e que são responsáveis pela infecção 
persistente e desenvolvimento das lesões intraepiteliais cervicais. O clareamento 
da infecção e desaparecimento do HPV parece ser dependente da contagem de 
células T CD4+. As lesões precursoras tendem a progredir mais rapidamente em 
pacientes imunossuprimidas, além de recorrer mais frequentemente nas PVHA 
do que em mulheres não infectadas pelo HIV. Entretanto, mulheres infectadas 
pelo HIV, tratadas adequadamente com TARV apresentam história natural se-
melhante às mulheres imunocompetentes.
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O elo entre as infecções HIV/HPV é muito forte, pois ambas as condições, 
são transmitidas sexualmente e suas populações de risco apresentam várias ca-
racterísticas demográficas e epidemiológicas em comum. A alta prevalência do 
HPV em pacientes infectadas pelo HIV é explicada pela tendência de esse vírus 
ser persistente nesta população. Em contraste com o alto índice de erradicação 
espontânea em mulheres imunocompetentes, o HPV raramente é eliminado pe-
las portadoras do HIV.

A interação entre o HPV/HIV parece ocorrer diretamente por interações 
moleculares, ou indiretamente via imunossupressão. As interações moleculares 
que ocorrem entre o HIV e o HPV são provavelmente mediadas por fatores extra-
celulares uma vez que os dois vírus não coinfectam o colo uterino. O aumento da 
expressão de genes do HPV em mulheres infectadas pelo HIV pode ser explicada 
por interações envolvendo a proteína transativatora do HIV-1, tat 1 (transacting 
activator transcriptional) e a proteína E2 do HPV, que facilitaria a replicação do 
HPV. Transativação é o processo pelo qual se estimula uma célula hospedeira a 
replicar os componentes genéticos de um vírus. Esse é o papel da enzima tat 1 
na célula da paciente infectada pelo HIV, em especial na coinfecção HIV/HPV.

Alguns estudos têm mostrado que mulheres infectadas com o HIV e com 
HPV tiveram redução significativa das células T-CD4+ no sangue periférico, 
bem como de interleucina 2 (IL-2) e do interferon γ (IF-γ). Em outro estudo 
comprovou-se haver redução das células de Langerhans no conteúdo vaginal com 
consequente prejuízo da imunidade celular local. Também se encontrou eleva-
ção nas concentrações de IL-10 e IL-12 no conteúdo vaginal de mulheres infec-
tadas pelo HIV quando comparadas com mulheres não infectadas por esse vírus.

Um dos mecanismos de ação do HIV sobre o HPV é a combinação da pro-
teína viral R (vpr) do HIV com o gene E6 do HPV. Esta interação potencializa o 
efeito de bloquear o controle de alterações celulares entre G2/M no ciclo celular. 
Quanto ao papel das citocinas na interação entre HIV-HPV, pode-se dizer que 
o HIV altera a história natural do HPV por meio de mediações proteicas, indu-
toras ou repressoras, resultando em fenótipos mais agressivos.

Depois da infecção aguda o HPV entra num período de latência que será fre-
quentemente interrompido pelo reaparecimento da lesão HPV induzida, particu-
larmente em mulheres infectadas pelo HIV. Em 2000, Martinez et al. constataram 
que o HPV incorporado às células epiteliais pode aumentar a replicação do HIV 
em monócitos, e sugerem que esse efeito seja mediado pela secreção de citocinas, 
especialmente a IL-6 produzida pela própria célula epitelial. A infecção pelo HPV 
deve contribuir para a patogênese do HIV através da produção crônica de citocinas 
inflamatórias (TNF, IL-6, IL-8, IL-10) que são capazes de aumentar a replicação do 
vírus em macrófagos e ativar a replicação e transcrição do HIV. Vale dizer também 
que no conteúdo vaginal, após a infecção pelo HPV, há intensa migração de linfó-
citos T CD4+ para o local da lesão e redução significativa de linfócitos T CD8+.
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Quanto ao aumento da imunossupressão, caracterizada pela diminuição do 
número de linfócitos T CD4+, existe um aumento da prevalência de infecção 
nas formas subclínica e clínica, o que representa importante fator de risco para o 
desenvolvimento das lesões precursoras e de câncer cervical.

As alterações citomorfológicas mais frequentemente encontradas nas col-
pocitologias de mulheres portadoras do HIV são a presença de grande número 
de coilócitos e atipias indicativas de lesões intraepiteliais cervicais quando com-
paradas com mulheres soronegativas para esse vírus. Também o HPV-DNA é 
mais frequentemente detectado em lavados cervicovaginais de mulheres infec-
tadas pelo HIV do que em não infectadas por esse vírus. Sendo assim, o risco 
de lesões HPV induzidas no TGI, especialmente o desenvolvimento de lesões 
intraepiteliais cervicais neste grupo de pacientes é, naturalmente, maior do que 
nas não portadoras do HIV. Por essas razões, sugere-se descartar a infecção 
para o HIV em grupos com alta prevalência de lesões intraepiteliais cervicais, 
assim como rastrear lesões intraepiteliais cervicais persistentemente em mulhe-
res portadoras desse microrganismo.

O risco para lesões intraepiteliais cervicais em mulheres portadoras do 
HIV é de aproximadamente 30%, enquanto nas soronegativas é de 10%. Isto 
é importante, pois as lesões intraepitelaiis cervicais e o carcinoma, assim como 
outros processos neoplásicos de outra localização, tendem a ser mais extensos 
e agressivos em pacientes imunodeprimidas comparando-se com pacientes não 
portadoras do HIV .

O sistema imune do hospedeiro desempenha um papel fundamental no 
controle da infecção pelo HPV em indivíduos saudáveis ou infectados pelo 
HIV, pois se observa maior replicação do HPV e elevado risco de desenvolvi-
mento de lesão intraepitelial cervical de baixo grau (LIEBG) ou lesão intraepi-
telial cervical de alto grau (LIEAG) em mulheres com progressão da imunossu-
pressão pelo HIV.

Neste modelo de HIV associado à LIEAG, a imunossupressão desempenha 
papel fundamental na patogênese do câncer anogenital perpetuando a infecção 
HPV tempo suficiente para a progressão da LIEAG. Portanto, na ausência de 
rastreio meticuloso e tratamento das LIEAG, as mulheres portadoras do HIV 
apresentam um risco maior de câncer cervical .

Existem questionamentos quanto à eficácia do exame citopatológico em 
mulheres infectadas pelo HIV, pela maior prevalência de citologias com atipias 
de significado indeterminado (ASC) e maior frequência de infecções associadas. 
Para minimizar os resultados falso-negativos, alguns autores preconizam a com-
plementação colposcópica.

Tornou-se consenso que, pelas características mencionadas, as mulheres in-
fectadas pelo HIV devem ser submetidas ao rastreio citológico de forma mais fre-
quente (CDC, 2006; INCA, 2011). Diretrizes americanas recomendam a coleta 
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anual da citologia após duas citologias semestrais normais e, em mulheres com 
CD4 abaixo de 200 células/mm3, realizar citologia e encaminhar para colposco-
pia a cada seis meses até recuperação imunológica (ACOG, 2009). Consideran-
do a maior frequência de lesões multicêntricas, é recomendado cuidadoso exame 
da vulva, incluindo região perianal, e da vagina.

Existe consenso de que mulheres imunossuprimidas têm, em geral, maior 
probabilidade de apresentarem lesões pré-invasivas, motivando recomendações 
diferenciadas de rastreio (CDC, 2006; ACOG, 2009). Na eventualidade de al-
teração colpocitológica recomenda-se, segundo ACOG (2010) e INCA (2011) 
a seguinte conduta:

• Atipias Escamosas de Significado Indeterminado (ASC-US): mulheres imuno-
deprimidas com esse resultado citológico devem ser encaminhadas para 
colposcopia já no primeiro exame alterado. Mulheres infectadas pelo 
HIV, especialmente se CD4 < 200 células/mm3, com diagnóstico cito-
patológico de ASCUS tiveram maior percentual de progressão para lesão 
intraepitelial, em menor período de tempo (12 meses), quando compara-
do às não infectadas.

• Atipias Escamosas de Significado Indeterminado onde não se exclui lesão de alto 
grau (ASC-H): a prevalência desse tipo de alteração entre as portadoras 
do HIV foi de 1,9% num grupo de sul-africanas que apresentaram após 
colposcopia com biópsia, NIC II em 38,5% e NIC III em 30,8%. Não 
houve casos de lesão invasiva. Sendo assim, a recomendação para a pa-
ciente infectada pelo HIV ou com outra forma de imunossupressão não 
deve ser diferente das imunocompetentes; realização ou encaminhamen-
to imediato para colposcopia.

• LIEBG/NIC1/HPV: mulheres infectadas pelo HIV devem ser encaminha-
das para colposcopia após o primeiro exame citopatológico mostrando 
LSIL/NIC I/ alteração citopática pelo HPV

• LIEAG/NICII/III: a conduta inicial para pacientes imunossuprimidas com 
exame citopatológico de LIEAG é a mesma que para as demais mulheres, 
ou seja, encaminhamento imediato para colposcopia.

As lesões persistentes devem ser tratadas através de excisão cirúrgica utili-
zando preferencialmente a cirurgia de alta frequência (CAF):

• Excisão da Zona de Transformação – EZT: no caso das mulheres com zona 
de transformação ectocervical ou que não ultrapasse o primeiro centíme-
tro do canal endocervical, ou

• Conização naquelas pacientes em que a zona de transformação não é com-
pletamente visível (INCA, 2011).
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O seguimento pós-tratamento é semestral e deve incluir colpocitologia e 
colposcopia por dois anos, passando a anual após esse período.

Recomendações gerais para o rastreio câncer cervical

Nas pacientes portadoras do HIV o exame colpocitológico deve ser realiza-
do logo após o início da atividade sexual com intervalos semestrais no primeiro 
ano e, se normais, manter seguimento anual associado à colposcopia.

Mulheres portadoras do HIV com linfócitos T CD4+ abaixo de 200 cel/
mm3 devem ter priorizada e otimizada a correção dos níveis desses valores de CD4 
e, enquanto isso, devem ter o rastreamento colpocitológico a cada seis meses.

Após o advento da TARV, observou-se uma redução acentuada nos diag-
nósticos das neoplasias relacionadas à aids e, paralelamente, uma elevação da 
incidência das não relacionadas, principalmente pulmonar, anal, hepática e lin-
foma Hodgkin. As três últimas neoplasias são sabidamente correlacionadas à 
presença de outros vírus e o câncer pulmonar, ao tabagismo, apresentando uma 
maior incidência nos portadores do HIV.

Diante dessa afirmação, destaca-se a necessidade de medidas preventivas e 
de um rastreamento adequado para a redução da incidência e diagnóstico pre-
coce de neoplasias. As principais recomendações para triagem de neoplasias fre-
quentemente encontradas em pacientes vivendo com HIV segundo o Ministério 
da Saúde (2013) estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Recomendações para triagem de neoplasias em PVHA, segundo MS, 2013

Local Paciente Procedimento Frequência

Mama Mulheres ≥ 40 anos Mamografia Anual

Colo
uterino Mulheres sexualmente ativas Colpocitologia/ 

Colposcopia Anual

Ânus
Antecedente de infecção HPV, 
histologia vulvar, vaginal
ou cervical anormais

Toque retal e
citologia anal

Anual; realizar 
anuscopia na 
presença de alterações 
patológicas

Fígado Pacientes cirróticos ou 
portadores crônicos do HBsAg 

Dosar alfa-
fetoproteína e 
realizar US

Semestral

A gravidez não planejada deve ser fortemente contraindicada durante o 
atendimento ginecológico de rotina de mulheres que vivem com HIV. Essa afir-
mação leva em conta a necessidade de prevenção da transmissão dessa infecção 
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e o risco de gravidez indesejada sobre a mortalidade materna e à morbidade 
relacionadas com a gravidez.

Todas as mulheres têm o direito sobre todos os métodos contraceptivos 
existentes, baseado em educação, aconselhamento e informações para garantir 
uma escolha consciente. A opção por um ou outro método anticoncepcional é 
feita em um determinado momento particular da vida da mulher As escolhas são 
complexas, multifatoriais e sujeitas a alterações. A tomada de decisão sobre um 
determinado método contraceptivo, em geral exige uma análise entre os diferen-
tes métodos e as vantagens e desvantagens de cada um. Essa escolha pode mudar 
de acordo com as circunstâncias individuais, percepções e interpretações de cada 
paciente. Importante, não existe uma regra básica em que a mulher portadora do 
HIV deve usar especificamente esse ou aquele contraceptivo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), através dos critérios médicos 
de elegibilidade, determinou quatro categorias de risco, baseadas em evidências, 
para cada condição clínica e para cada método contraceptivo. Esse trabalho teve 
como objetivo principal embasar cientificamente a orientação e a prescrição con-
traceptiva para as diversas situações e comorbidades que se apresentam no dia-a-
-dia do ginecologista. São elas:

• Categoria 1 - condição para a qual não existe restrição ao uso do método 
anticoncepcional.

• Categoria 2 – condição em que as vantagens do uso do método geralmente 
se sobrepõem aos riscos teóricos ou comprovados.

• Categoria 3 – condição na qual os riscos teóricos ou comprovados geral-
mente se sobrepõem às vantagens do uso do método.

• Categoria 4 – condição que representa risco inaceitável para a saúde caso o 
método anticoncepcional seja utilizado.

O uso voluntário de contraceptivos por mulheres portadoras do HIV que 
desejam evitar a gravidez continua a ser uma estratégia importante para a redu-
ção da transmissão vertical dessa infecção. O uso consistente e correto de pre-
servativos, masculinos ou femininos, é essencial para a prevenção da transmissão 
do HIV a parceiros sexuais não infectados e mesmo para casais soroconcordantes 
para os quais o uso de preservativos torna-se fundamental para reduzir o risco 
de resistência viral e falha terapêutica. A maioria dos estudos sugere que não há 
associação entre o uso de contraceptivo hormonal e progressão da infeção HIV 
para a doença propriamente dita, avaliada pela contagem de células T CD4+, 
quantificação da carga viral, o início da TARV, ou mortalidade.

As mulheres que vivem com a doença pelo HIV assintomática ou leve 
(estágio 1 ou 2 da OMS) podem usar os métodos contraceptivos hormonais, 
sem restrição: contraceptivos combinados (orais, injetáveis, anéis ou adesivos) 
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ou progesterona isolada: oral (desogestrel), injetável (acetato de medroxipro-
gesterona ou enantato de neretisterona), implantes de etonorgestrel (critério de 
elegibilidade da OMS categoria 1). Essas pacientes com a doença clínica HIV 
assintomática ou leve também podem usar o dispositivo intrauterino medica-
do com cobre (DIU-Cu) ou o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 
(SIU-LNG) (critério de elegibilidade categoria 2 da OMS).

Quando são avaliadas mulheres que vivem com a doença clínica HIV gra-
ve ou avançada (estágio 3 ou 4 da OMS) não há restrição para a liberação do 
uso dos mesmos métodos hormonais: combinados ou com progesterona isolada 
tanto pela via oral quando pelas vias injetável, vaginal, ou transdérmica. Tam-
bém foi permitido na última publicação da OMS (2015) o uso do implante de 
etonorgestrel (critério de elegibilidade categoria 1 da OMS). Entretanto, essas 
mulheres que se classificam nas fases 2 ou 3, que vivem com a doença clínica 
grave ou avançada por HIV, com contagem de CD4 <200 células/mm3, não 
devem iniciar o uso do DIU-Cu ou do SIU-LNG (critério de elegibilidade ca-
tegoria 3 da OMS) até que sua doença tenha melhorado e volte a ser classificada 
como doença clínica assintomática ou leve. As mulheres que já têm um DIU 
(Cu ou LNG) e que desenvolvem a doença clínica HIV grave ou avançada não 
precisam ter o seu DIU removido (critério de elegibilidade categoria 2 da OMS 
para a continuação). Na figura 1 são descritas as recomendações da OMS- 2015 
para pacientes com risco de aquisição do HIV, infectadas pelo vírus com doença 
assintomática e pacientes com aids usuárias ou não de antirretrovirais.

SITUAÇÃO CLÍNICA

C
on

tr
ac

ep
tiv

os
or

ai
s c

om
bi

na
do

s

Ad
es

iv
o 

e 
an

el
 v

ag
in

al

C
on

tr
ac

ep
tiv

os
 o

ra
is 

co
m

 p
ro

ge
sta

tiv
o

In
je

tá
ve

is 
só

co
m

 p
ro

ge
sta

tiv
o

Im
pl

an
te

 S
ub

cu
tâ

ne
o 

C
on

tr
ac

ep
çã

o
de

 e
m

er
gê

nc
ia

D
IU

 c
om

 c
ob

re

D
IU

 c
om

le
vo

no
rg

es
tr

el

VIH / SIDA(10)

I C I C

Alto risco de infecção 
VIH

1 1 1 1 1 – 2 2 2 2

Infectado pelo VIH 1 1 1 1 1 – 2 2 2 2

SIDA 1 1 1 1 1 – 3 2 3 2

Sob terapia
anti retroviral

2 2 2 2 2 – 2/3 2 2/3 2

Figura 1. Critérios de elegibilidade da OMS (2015) para contracepção em pacientes vivendo com HIV.
Legenda: 1= Categoria 1: condição para a qual não existe restrição ao uso do método anticoncep-
cional; 2 = Categoria 2 – condição em que as vantagens do uso do método geralmente se sobre-
põem aos riscos teóricos ou comprovados; 3= Categoria 3 – condição na qual os riscos teóricos ou 
comprovados geralmente se sobrepõem às vantagens do uso do método.
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Para promover e proteger o direito à vida reprodutiva saudável das portado-
ras do HIV, as unidades de saúde devem se adequar às necessidades e especifici-
dades de suas usuárias ao longo de seus ciclos de vida, considerando as caracterís-
ticas da atenção local vigente e os recursos humanos e materiais disponíveis. Os 
profissionais de saúde envolvidos nesse atendimento devem manter escuta ativa e 
o diálogo com as usuárias sobre a possibilidade de uma vida sexual e reprodutiva 
saudável, que pode incluir ou não o desejo de ter filhos; possibilitar o vínculo, 
facilitar a adesão aos métodos acordados que sempre devem ser oferecidos pelos 
profissionais. A saúde reprodutiva deve ser parte de um processo que vai além da 
atenção ao pré-natal e ao parto. Certamente essas medidas demandam a imple-
mentação de políticas públicas que assegurem o acesso a informações e recursos 
adequados incluindo uma equipe multidisciplinar que além de médicos infecto-
logistas, ginecologistas e obstetras pudesse incluir enfermeiros, assistentes sociais, 
agentes comunitários de saúde, psicólogos, nutricionistas.

Com relação à adesão e aos cuidados ginecológicos propostos, observa-se, 
na prática médica, o grande desafio em fazer com que as pacientes portadoras do 
HIV compareçam aos retornos e com as periodicidades recomendadas.

A experiência do Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas em Gi-
necologia e Obstetrícia (AMIGO) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) 
tem tido é manter uma conduta de “busca-ativa” dessas pacientes que faltam 
às consultas agendadas. No AMIGO-HCFMRP-USP esse contingente de 
mulheres atinge aproximadamente 30% do volume total durante o ano. A 
equipe multidisciplinar do ambulatório, composta pelos médicos, psicóloga, 
assistentes sociais e enfermagem tem trabalhado em conjunto para orientar 
e buscar essas pacientes que não comparecem às consultas de rotina. Uma 
parcela de 70% dessas mulheres faltosas, atende a esse chamado da equipe, 
porém ocorre uma perda de seguimento ginecológico adequado em 30% 
das nossas pacientes. Esse contingente acaba comparecendo apenas quando 
realmente apresenta queixa ginecológica e não para avaliações preventivas e 
de rotina. Essas mulheres chegam sem agendamento prévio, com uma queixa 
objetiva, solicitando atendimento. Tratando-se de uma portadora do HIV 
que requer atenção e controles diferenciados, nesse serviço sempre é viabili-
zado o atendimento extra dessa paciente na tentativa de que o acolhimento 
possa reconduzi-la, reorientá-la à adesão adequada.

Outra preocupação da equipe é o uso irregular de métodos contracepti-
vos. A proposta do AMIGO-HCFMRP-USP é sugerir sempre o uso de mé-
todos de longa duração para essas pacientes com vulnerabilidade de adesão, 
pois uma gestação indesejada traz um impacto negativo de risco e maior mor-
bidade tanto materna quanto fetal. Disponibilizar esses métodos de longa 
duração como o implante de etonorgestrel, o sistema intrauterino medicado 
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com levonorgestrel ou o dispositivo intrauterino de cobre são as estratégias 
do AMIGO-HCFMRP-USP para melhorar adesão à contracepção e às con-
sultas ginecológicas subsequentes.
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2016), existem 17,4 
milhões de mulheres vivendo com o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) no mundo. Em 2014 eram estimadas 1,5 milhões de gestantes infectadas 
pelo HIV, sendo que 90% delas viviam na África Subsaariana. No Brasil, desde 
o início da epidemia até junho de 2015, foram registrados 278.960 casos de 
infecção pelo HIV em mulheres e entre janeiro do ano 2000 a junho de 2015, 
foram notificadas 92.210 gestantes infectadas pelo vírus, a maioria na região 
sudeste. Nos últimos anos temos observado uma tendência de aumento da taxa 
de detecção da infecção em grávidas, com aumento de 30% entre 2005 e 2014.

Além do cuidado com a saúde da gestante portadora do HIV, uma grande 
preocupação durante a assistência ao ciclo gravídico-puerperal destas mulheres é 
com o risco da transmissão do HIV da mãe para o seu filho. Esta transmissão é 
denominada transmissão vertical (TV) e pode acontecer no período getacional, 
durante o trabalho de parto ou através da amamentação. Embora se observe 
tendência de declínio nas taxas de transmissão vertical, esta ainda é a forma mais 
comum pelo qual uma criança é infectada pelo HIV.

Durante a gestação, a placenta provê proteção ao feto em desenvolvimento 
e dentre as várias funções que exerce ela é uma importante barreira contra in-
fecções maternas. A transmissão intrauterina do HIV pode ocorrer por meio de 
pequenas lacerações na placenta permitindo a “transfusão” de sangue infectado 
da mãe para a circulação fetal ou por infecção progressiva das camadas placentá-
rias até o vírus alcançar a circulação feto-placentária. De um terço a um quarto 
das transmissões verticais em crianças que não foram amamentadas com leite 
materno, são infecções adquiridas intraútero.

A maioria dos casos de transmissão vertical (50% - 75%) ocorre intraparto. 
Durante o trabalho de parto, devido às contrações, as barreiras placentárias são 
rompidas e aumenta o risco de microtransfusões sanguíneas que resultam na 
transmissão do HIV. A ruptura das membranas corioamnióticas também está as-
sociada à maior risco de transmissão vertical. Quanto maior o tempo de ruptura 
das membranas, maior é o risco. A deglutição de sangue, conteúdo cérvicovagi-
nal maternos ou de líquido amniótico infectados pelo vírus pelo recém nascido 
também é um potencial mecanismo de transmissão intraparto.

A taxa estimada de transmissão vertical pós-parto é de 14% a 29% devido à 
amamentação. No leite de mulheres infectadas pelo HIV são encontrados vírions 
livres (RNA) e vírus integrados às células da mãe (DNA complementar viral). 
Quando a carga viral da mãe é alta, a transmissão para o neonato é nove vezes 
mais provável que naquelas situações em que a mãe tem carga viral <1.000 có-
pias/mL. A cada dez vezes que aumenta a concentração de vírus no leite, o risco 
de infecção pós-natal aumenta em três vezes.

Dentre os inúmeros fatores que podem influenciar o risco de transmissão 
vertical do HIV destacam-se os fatores virais (carga viral, fenótipo, resistência aos 
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medicamentos antivirais), os fatores do hospedeiro (baixa contagem de linfócitos 
T CD4+, tempo de uso e adesão aos antirretrovirais durante a gestação) e os 
fatores obstétricos (tempo de ruptura das membranas amnióticas, via de parto, 
aleitamento materno).

É consenso que a carga viral do HIV no sangue materno é um dos fatores 
mais importantes associado ao risco da TV deste vírus. Portanto, a prescrição 
da terapia antirretroviral (TARV) com consequente redução da carga viral para 
níveis abaixo do limite da detecção se constitui em um marco na assistência às 
gestantes com infecção pelo HIV por reduzir drasticamente a taxa de transmissão 
vertical, possibilitando que estas mulheres se mantenham saudáveis durante o 
ciclo gravídico puerperal e dêem a luz a crianças livres da infecção.

Prevenção da transmissão vertical

Com a introdução da TARV e da cesárea eletiva o percentual de transmis-
são vertical diminuiu mais de 90% desde a década de 1990. Hoje, se a gestante 
utilizar a TARV adequadamente, a via de parto for definida de acordo com a 
carga viral materna na 34ª semana de gestação (indicação de cesárea se carga viral 
materna ≥1.000 cópias/mL), administrar as drogas antirretrovirais ao nascituro e 
não amamentar, o risco de TV é menor que 1%.

Para que seja possível adotar as medidas anteriormente descritas, torna-se 
necessário identificar as gestantes vivendo com HIV. Portanto a realização da 
sorologia anti-HIV para todas as gestantes é uma medida fundamental, e permite 
o diagnóstico da infecção nas fases iniciais da gestação e um atendimento pré-
-natal diferenciado às gestantes infectadas. A adoção de estratégias de prevenção 
resultam em benefícios maternos e perinatais. Em estudo realizado em Ribeirão 
Preto no período de 2010 a 2012, foi observado que aproximadamente 75% 
das mulheres receberam o diagnóstico de infecção pelo HIV devido aos exames 
realizados durante o pré-natal. Esse resultado mostra a importância da solicitação 
deste exame no pré-natal, tanto para a mãe quanto para o feto.

A medida mais importante para a profilaxia da transmissão vertical do HIV 
é a redução da carga viral materna para níveis indetectáveis, que pode ser alcança-
da através do uso de TARV de alta potência durante a gestação. Todavia, merece 
destaque também a detecção e controle de outras infecções do trato genital, a 
contraindicação ao uso de drogas ilícitas e tabagismo, o incentivo ao uso de pre-
servativo durante a gestação e evitar a realiação de procedimentos invasivos para 
a avaliar maturidade e vitalidade fetal.

O manejo clínico e terapêutico das gestantes vivendo com HIV/aids deve 
seguir as recomendações do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por meio da publica-
ção de protocolos, atualizados periodicamente.
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Realizado o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV, a gestante deve 
ser encaminhada para seguimento pré-natal em serviço especializado. A aborda-
gem inicial inclui exames laboratoriais de carga viral e de contagem de linfócitos 
T CD4+ para estabelecer a classificação da infecção/magnitude da viremia. O 
exame de carga viral, além de ser requisitado na primeira consulta, deve ser feito 
entre quatro e oito semanas após a introdução/modificação da TARV para veri-
ficar a resposta ao tratamento. Também deve ser realizado a partir da 34ª semana 
gestacional para indicação da via de parto.

A contagem de linfócitos T CD4+ deve ser realizada a cada três meses du-
rante a gravidez. A genotipagem do HIV é um teste recomendado para todas as 
gestantes sem uso prévio de antirretrovirais antes da introdução da terapia ou em 
casos em que for verificada falha virológica (carga viral acima de 1.000 cópias/
mL em duas coletas consecutivas). No entanto, o tratamento deve ser iniciado 
antes mesmo da obtenção dos resultados da genotipagem.

A TARV é recomendada para todas as gestantes infectadas pelo HIV e 
deve ser continuada após o parto. Para as gestantes que nunca fizeram uso de 
antirretrovirais prévio recomenda-se a utilização da combinação de três drogas de 
duas classes diferentes, sendo dois inibidores da transcriptase reversa análogos de 
nucleosídeos e nucleotídeos (ITRN/ ITRNt) associados a um inibidor da trans-
criptase reversa não análogo de nucleosídeos (ITRNN). O esquema preferencial 
para terapia inicial é a associação de tenofovir + lamivudina + efavirenz.

Em casos de contraindicação do uso destes antirretrovirais, outros são pre-
conizados. A segunda linha de tratamento consiste na substituição de ITRNN 
por inibidores da protease – lopinavir com booster de ritonavir. O início do tra-
tamento antirretroviral deve acontecer o mais breve possível (estratégia “test and 
treat” – começar o tratamento assim que há diagnóstico da infecção). Os esque-
mas estão organizados na Tabela 1.

Tabela 1. Esquemas de terapia antirretroviral para uso na gestação
Alternativa de antirretrovirais

Primeira linha de tratamento

tenofovir + lamivudina
+ efavirenz

Contraindicação ao tenofovir→ zidovudina

Contraindicação ao tenofovir e
zidovudina→ abacavir

Contraindicação ao efavirenz→ nevirapina

Segunda linha de tratamento

Contraindicação aos ITRNN lopinavir/ ritonavir

Contraindicação ao lopinavir/ ritonavir atazanavir/ ritonavir
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No caso de gestantes em uso de TARV com início prévio à gestação e 
apresentando supressão viral (carga viral indetectável), é recomendado manter o 
esquema. Já em gestantes com suspeita de falha virológica, recomenda-se a ge-
notipagem para detecção de resistência aos antirretrovirais e escolha de esquema 
adequado para alcançar a supressão viral.

Em gestantes com carga viral desconhecida ou acima de 1.000 cópias/mL, 
na 34ª semana de gestação, deve ser indicada a cesárea eletiva obedecendo aos 
seguintes critérios: idade gestacional acima de 38 semanas, bolsa íntegra e fora 
do trabalho de parto.

A amamentação está contraindicada para todas as puérperas.

Adesão à TARV

Adesão adequada à TARV significa tomar todos os medicamentos, todos 
os dias exatamente como prescrito ou uso de 95% ou mais das doses prescritas. 
Com adesão adequada, a replicação viral é suprimida permitindo a reconstitui-
ção do sistema imunológico, diminuindo o risco de resistência viral aos antirre-
trovirais e a falha terapêutica. Também é possível ter uma vida saudável e reduzir 
o risco de transmissão do vírus, portanto adesão é um fator crucial para o sucesso 
do tratamento clínico.

Estudos relacionados ao uso de TARV contendo inibidor de protease com 
booster de ritonavir ou ITRNN sugerem que a supressão viral pode ser alcança-
da com níveis de adesão de 70 a 80% devido à alta potência e meia vida mais 
longa desses medicamentos. Em uma coorte de mulheres em uso de tenofovir + 
efavirenz + lamivudina, observou-se probabilidade de supressão viral semelhante 
entre aquelas com adesão de 100% e aquelas com adesão entre 90 e 99%. Con-
tudo está claro que quanto melhor for a adesão, melhor será a resposta virológica.

Por outro lado, se não há adesão ou há adesão inadequada, o HIV se multi-
plica, cepas de vírus mutantes resistentes aos antirretrovirais aparecem, há maior 
risco de falha virológica e terapêutica, ocorre progressão da doença, limitação de 
opções de tratamentos futuros e tratamentos com maior custo, além da possibi-
lidade de transmissão de vírus resistentes para outras pessoas.

Foram identificados diversos fatores que limitam a adesão ao tratamento, 
como dificuldade em engolir comprimidos, medo que outras pessoas vejam seu 
uso, esquecimento, stress emocional que pode estar associado a dificuldade de 
lidar com as implicações do diagnóstico recente da infecção, baixa escolaridade, 
depressão, ausência de sintomas da doença, efeitos colaterais intensos dos medi-
camentos, complexidade do esquema terapêutico, dificuldade de acesso ao servi-
ço de saúde, uso abusivo de álcool e uso de drogas ilícitas e suporte social fraco.

Os vários fatores que determinam a adesão podem ser classificados em cin-
co categorias esquematizadas na Figura 1:
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Caracteristícas
da doença

Esquema terapêutico

Adesão

Variáveis associadas
à paciencia Serviço de saúde

Relacionamento paciente-
equipe de saúde

Figura 1. Fatores determinantes da adesão (Adaptado de ICKOVICS; MEADE, 2002).

Cada um destes fatores estão sujeitos as seguintes variáveis:

• Associadas à paciente: fatores sociodemográficos e psicossociais
• Associadas ao esquema terapêutico: complexidade e número de 

comprimidos
• Associadas a doença: tempo de infecção, doenças oportunistas e sintomas.
• Relacionamento paciente/equipe de saúde: satisfação, confiança, afetivida-

de, comunicação, cooperação.
• Associadas ao serviço de saúde: acesso, transporte, conveniência no agenda-

mento das consultas.

A baixa adesão ou a “não adesão” à TARV prescrita também é um proble-
mas na população de gestantes. Estudos recentes apontam que este grupo nem 
sempre atinge níveis ótimos de aderência. Entretanto, embora o percentual de 
adesão observado nas gestantes varie entre 43,1% e 80,0% estes percentuais são 
mais elevados do que em mulheres não grávidas.

Em Ribeirão Preto foi observada adesão adequada ao uso da TARV em 
60% das grávidas. Uma revisão sistemática com estudos publicados antes de 
2012 relatou boa adesão em 73% das grávidas, mas apenas 53% apresentaram 
boa adesão após o parto. No Malawi, entre 2011 e 2013, cerca de 30,0% das 
mulheres apresentaram adesão inadequada a TARV durante a gestação e período 
de amamentação. Vitalis (2016) avaliando gestantes da Guiana observaram um 
percentual de 34% que não aderiram a TARV prescrita.

A procura de fatores preditores de baixa adesão ou não adesão à TARV, 
especialmente no ciclo grávido puerperal, tem norteado pesquisas com o intui-
to de guiar os profissionais de saúde a vencer estas barreiras para o uso destes 
medicamentos. Estudo realizado por Kim et al (2016) avaliou 65 gestantes por-
tadoras do HIV que receberam prescrição imediata dos antirretrovirais após o 
diagnóstico desta infecção. Este trabalho demonstrou que existem vários fatores 
que influenciam a aceitação e adesão a TARV, confirmando que a prescrição dos 
antirretrovirais é um desafio para a equipe de saúde.
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O tempo adequado e apoio para as mulheres tomarem a decisão de iniciar 
o tratamento, o aconselhamento consistente pré-TARV, o apoio inicial para pa-
cientes que apresentam efeitos colaterais e os esforços para que as mulheres que 
param o tratamento reiniciem os medicamentos podem melhorar os resultados do 
tratamento de longo prazo. Observa-se, portanto, a necessidade de equipe multi-
disciplinar com espaço para que a gestante e seu parceiro e familiares participem 
do processo da aceitação da doença e adesão à TARV. Para isto é necessário que 
recebam informações corretas sobre os benefícios e possíveis efeitos colaterais dos 
medicamentos, e tenham tempo para esclarecer suas dúvidas. Por outro lado, a 
baixa adesão ao uso da medicação durante a gestação pode ser um fator preditor 
da falta de acompanhamento do recém-nascido no serviço de saúde.

Um estudo, realizado nos Estados Unidos, com gestantes naïve (sem trata-
mento prévio) e com gestantes previamente expostas à TARV, relatou que o tem-
po de uso de terapia antirretroviral de alta potência para atingir carga viral inferior 
a 400 cópias/mL, com adesão de pelo menos 50,0%, era em média 26,0 dias 
(amplitude: 3,5 – 162,5 dias). Um dos fatores associados ao menor tempo para se 
alcançar a carga viral abaixo de 400 cópias/mL foi melhor adesão ao tratamento.

A contagem de linfócitos T CD4+ e a adesão à TARV podem ser utilizados 
como indicadores de progressão para AIDS e morte. O acompanhamento dos 
pacientes pode garantir intervenções de apoio à adesão, garantindo sucesso no 
tratamento ou mesmo verificando possível falha virológica/terapêutica. Diferen-
tes ferramentas foram desenvolvidas e validadas para medir e quantificar a ade-
são. Medidas subjetivas são baseadas em auto-relato. Medidas objetivas incluem 
contagem de comprimidos, registro de dispensação da farmácia, dispositivo ele-
trônico (Medication Event Monitoring Systems-MEMS) e medidas bioquímicas.

Assim, quem trabalha com gestantes em uso de TARV precisa de um méto-
do simples para avaliar a adesão. O auto-relato da paciente é um método simples, 
no entanto pode apresentar viés de recordação e de informação, como uma ten-
dência maior a dar respostas socialmente aceitáveis, ou seja, dizer que está usando 
regularmente o medicamento. A verificação da carga viral tem boa correlação e 
informa sobre o correto uso dos antirretrovirais.

Adesão ótima em gestantes ainda não foi alcançada e esforços são realiza-
dos para encontrar estratégias para alcançar essa meta. Seguindo o exemplo bem 
sucedido da estratégia DOT (directly observed therapy) para tratamento e cura da 
tuberculose, o modelo poderia ser aplicado em gestantes no terceiro trimestre 
gestacional. No Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia 
e Obstetrícia (AMIGO) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, são atendidas todas as gestantes por-
tadoras do HIV/aids de Ribeirão Preto e da região que tem 26 municípios, com 
uma população estimada de 3,5 milhòes de habitantes. Este Serviço conta com 
uma equipe multidisciplinar composta por cinco obstetras, um ultrassonografis-
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ta, duas psicólogas, dois infectologistas, equipe de enfermagem e serviço social. 
Por meio do esforço conjunto deste grupo, o AMIGO oferece um atendimento 
diferenciado e de elevada qualidade às mulheres portadoras do HIV/aids. En-
tretanto, reconhecemos que a aceitação/adesão a TARV permanece um desafio 
aos profissionais de saúde que se dedicam a assistência deste grupo de mulheres 
sendo necessárias estratégias para melhorar a adesão/aceitação a TARV especial-
mente durante o ciclo gravídico puerperal.
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Introdução

Para entender a questão da adesão parcial à terapêutica em pessoas vivendo 
com HIV/aids (PVHA) e farmacodependência é necessário compreender 

conceitos de resistência ao tratamento e de funcionamento das bases biológicas 
dos comportamentos adictivos.

Ao iniciar o tratamento de uma PVHA é importante que o médico reco-
nheça que nem sempre a adesão será total, e apesar de frustrante, caberá a esse 
profissional ter condições para lidar com isto e garantir uma boa relação com o 
paciente, o que será decisivo para o sucesso do tratamento. O médico deve cuidar 
de detalhes que vão desde a forma com que recepciona e se despede do paciente, 
até qual a melhor estratégia para orientar seu paciente, de uma forma mais par-
ticipativa ou mais diretiva. Apesar de parecer óbvio que a opção participativa é a 
mais interessante, nem sempre o paciente está em condições de participar efeti-
vamente da decisão sobre o seu tratamento, e não raramente ele pede ao médico 
que decida por ele. É importante respeitar o momento do paciente e na medida 
do possível ir envolvendo-o nas decisões sobre seu próprio tratamento.

A associção HIV e farmacodependência tem singularidades que aumentam 
muito o risco de não adesão, desde questões sociais, passando por questões espe-
cíficas das próprias medicações e chegando até a alterações de comportamento 
que poderíamos denominar tecnicamente de síndrome de dependência a subs-
tâncias com efeito psicofarmacológico, descrita na CID-10 entre F10 e F19. As 
drogas mais envolvidas nestes casos são a cocaína e o álcool. Evitamos usar o ter-
mo “dependência química”, conceito que, apesar de consagrado, pode não dar a 
correta denotação, ou seja, dependência de drogas e não de compostos químicos 
como a água, carboidratos e remédios sem potencial de dependência.

Com o intuito de organizar este capítulo de forma didática e pragmática, 
evitando tecer uma malha de informações que fuja do escopo deste livro, optei 
por simplificar informações complexas a partir de alguns constructos tais como: 
o sistema de escolhas; a reatância/resistência ao tratamento; e constrangimento.

Sistema de escolhas

O mesencéfalo possui inúmeros centros especializados, implicados na mo-
tivação, na aprendizagem e em mecanismos de reforçamento (aumento da pro-
babilidade de repetição); alguns dos quais se relacionam a consequências agradá-
veis e essenciais para a vida, como, por exemplo, alimentar-se.

Cotidianamente diversas decisões são tomadas de forma automática, ba-
seadas em nossa experiência anterior. “Em uual membro vou me apoiar ao le-
vantar?; Quanto de água coloco no copo pela manhã?; Com qual mão apanho a 
caneca no armário?; Quanto de pasta de dente coloco na escova?; Qual a força 
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que devo usar para pentear os cabelos ou abrir uma porta?; Quando devo passar 
as marchas do carro?

Decisões ponderadas sofrem maior interferência de estruturas frontais e 
pré-frontais (estruturas relacionadas ao pensamento e aos processos voluntários), 
provavelmente por vias glutamatérgicas (vias que envolvem o glutamato como 
neurotransmissor excitatório provenientes do córtex pré-frontal que parecem se 
relacionar à redução da impulsividade.

A ambivalência permite a reflexão e o pensamento para a tomada de de-
cisão, é a sensação capaz de requisitar o aparelho mental para deliberar. Sim-
plificadamente, decisões que conseguimos interpretar como tendo repercussão 
em médio e longo prazo se encaixam (ou deveriam) na descrição para decisões 
ambivalentes e deveriam ser ponderadas. Na vida de uma pessoa, as decisões 
(tais como: aderir a um tratamento; começar e manter um plano de exercícios 
físicos; voltar a ingerir álcool ou outras drogas) ocorrem em uma dimensão entre 
o “automatismo inconsciente”, ou seja, faço como sempre fiz sem ponderar ou-
tras possibilidades ou vislumbrar perspectivas e consequências) e a “ambivalência 
paralisante” (percebo a importância de minha decisão e não consigo decidir).

Um grande número de decisões ocorre de forma natural (como se não pen-
sássemos na decisão), como se tomar decisões sem ponderar fosse uma grande 
especialização do aparelho mental. Imagine postergar o ato de fugir de um ani-
mal selvagem pela necessidade de ponderar sobre esta ameaça. Estas são decisões 
automáticas que nos permitem, por exemplo, manter-nos a salvo das ameaças 
evidentes a nossa integridade física. Note que quanto mais vezes realizamos um 
comportamento, maior será a disponibilidade cerebral para que ele volte a acon-
tecer, criando vias neurológicas preferenciais ou facilitadas.

O sistema neuronal de recompensa é um sistema complexo de motivação 
e regulagem na tomada de decisões; localiza-se em grande extensão no mesencé-
falo, sofrendo modulação de diversas estruturas cerebrais, inclusive telencefálicas 
(pré-frontal e frontal). É tão complexo que virtualmente até mesmo anti-infla-
matórios podem alterar nossa resposta a riscos e a apostas; possui, em sua exten-
são, receptores de provavelmente todos os neurotransmissores conhecidos, ou 
sofre modulação por eles.

Toda vez que um estado emocional perturba o “equilíbrio e a tranquili-
dade” do aparelho mental, ocorre um esforço de economia (harmonia entre as 
diferentes partes do corpo e seu funcionamento) na direção da homeostase.

Quando pensamos em questões de sobrevivência, como comer e se reprodu-
zir, temos que levar em consideração uma estrutura cerebral denominada área teg-
mental ventral (ATV); aparentemente, essa região cerebral é sensível a condutas 
que permitam a sobrevivência e as sinaliza por vias dopaminérgicas até o núcleo 
accumbens (NA), este por sua vez estaria implicado na formação de uma memória 
de relevância (capaz de ser evocada mais facilmente quanto maior a importância 
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daquele comportamento); seria como dizer que o NA avaliaria quão importante 
é aquele comportamento para a sobrevivência, através da carga de dopamina que 
lhe chega através das vias oriundas da ATV, e formaria memórias para reprodução 
de comportamentos com maior ou menor possibilidade de ocorrer no futuro. Co-
mer, por exemplo, aumentaria o fluxo basal de dopamina nessas vias em até 50% 
(maiores taxas alcançadas por reforçadores naturais) enquanto o uso de cocaína 
conseguiria taxas de até 500%. Conclui-se que a disposição da economia em usar 
cocaína é ao menos dez vezes maior que a de alimentar-se!

Assim, o comportamento: usar cocaína pode ser percebido como vital à 
sobrevivência e será lembrado para ser repetido. Além disso, pelos mecanismos 
descritos por Pavlov, virtualmente qualquer outro estímulo presente durante o 
uso de drogas ilícitas poderia trazer, em um segundo momento, a disposição à 
repetição do mesmo comportamento, assim como a fome, a ansiedade, confra-
ternizações costumam nos levar ao comportamento comer.

O uso de substâncias psicoativas, como a cocaína, (que forma um com-
portamento tão fácil de ser lembrado e virtualmente associável a qualquer outro 
estímulo) pode levar à negligência de outras condutas humanas, como se todo o 
investimento da economia se fizesse para a repetição do ato de utilizar a droga, 
deixando de lado o cuidado com o próprio corpo e com os entes familiares, o 
trabalho e por que não, o tratamento do HIV.

Assim, se tivermos que escolher entre tomar dipirona ou paracetamol para 
uma cefaleia, e se considerarmos que ambas as experiências já ocorreram e a 
variação de dopamina foi na faixa de 50% do basal e o indivíduo terá condições 
de interceder de forma racional em sua escolha. Entretanto, se considerarmos 
indivíduos que utilizaram crack para um evento de cefaleia no passado, mesmo 
que já tenha utilizado dipirona anteriormente, a escolha futura diante de uma 
cefaleia não será tão racional. O aparelho mental terá um movimento a favor 
da repetição do uso de crack muito mais forte que os movimentos habituais de 
busca por analgésicos, comida ou sexo.

Assim, fica mais fácil de se compreender como fica prejudicada para um 
aparelho mental a escolha entre a terapia antirretroviral (TARV) ou o uso de 
substâncias de abuso. Até por volta dos 26 anos, o cérebro não tem a maturidade 
glutamatérgica necessária e deveria estar se dedicando à formação de repertórios 
de enfrentamento de situações da vida e aquisição de habilidades sociais, o que 
explica a maior dificuldade de tratar adolescentes ou pacientes que iniciaram o 
uso de substâncias psicoativas muito precocemente.

A reatância/resistência ao tratamento

A reatância é o mecanismo cerebral que resiste a informações externas que 
modificariam a conduta do indivíduo; é o processo pelo qual a pessoa perde a 
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objetividade e a racionalidade diante da sensação de perda da individualidade. É 
a necessidade de dar conta da própria vida sem interferências, e também a resis-
tência em seguir orientações lógicas e racionais por elas terem sido pronunciadas 
por um sistema mental externo ao seu.

Para esta construção, utilizo a reatância como uma dimensão essencial da 
resistência ao tratamento, e passo a analisar a reatância/resistência a partir de três 
grandezas: a duração, a recorrência e a intensidade do processo.

Duração do processo de reatância

A noção de duração do processo de reatância/resistência é importante 
para o clínico, uma vez que é necessário compreender que a decisão de seguir 
o tratamento proposto, muitas vezes não ocorre na sala de atendimento, o 
paciente, muitas vezes, caminha o dia todo e eventualmente mais de um dia, 
como que cozinhando lentamente as informações que lhe foram apresentadas, 
ponderando-as, para depois reuni-las e decidir “se” e “como” tais informações 
poderão passar a fazer parte de sua vida, ou seja, de tudo que lhe foi proposto 
durante a consulta, somente o que for digerível pela mente do paciente, ou dito 
de outra forma, aceitável pelo conjunto de valores construído ao longo da vida, 
tornar-se-á uma ação concreta.

Ainda sobre a duração do processo, vale dizer que do nosso lado da mesa 
(profissional de saúde), muitas vezes desejamos que o acordo seja estabelecido ainda 
na consulta, e que nos retornos, nos pautaremos sobre estes acordos quando reali-
zarmos qualquer tipo de cobrança sobre as mudanças de vida propostas, mesmo que 
a mudança não vá além da ingestão da medicação. Compreender que, em algum ní-
vel, isto não será possível integralmente para a maioria dos pacientes (e que isto pode 
se tornar clinicamente relevante – uma falha virológica) pode auxiliar o médico a 
adequar a forma com que checa os acordos (adesão) sem que isto piore o vínculo 
com o paciente e dificulte uma reformulação das propostas no futuro. Em outras 
palavras, deve haver flexibilidade por parte da equipe que cuida de PVHA quando é 
preciso checar sobre a adesão ao tratamento e ou recomendações feitas previamente.

Outro ponto importante é que os contratos fechados no consultório são 
mais volúveis e sujeitos a intempéries que os contratos que deixamos em aberto, 
buscando envolver o paciente diretamente na tomada de decisão sobre o que será 
feito em termos de cuidado da infecção pelo HIV.

Seguimento Longitudinal

Não há garantias de que haverá seguimento longitudinal, e há momentos 
em que o paciente julga diferente e toma decisões diferentes frente à mesma 
questão. A reatância/resistência sofre recorrência. Tratamentos que vão bem por 
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vários meses ou anos podem sofrer com a falta de aderência do paciente no segui-
mento. Sempre que alguma atividade assume grande prioridade na vida do pa-
ciente, ou ele assim a interpreta, naturalmente passa a negligenciar outras ques-
tões, como quando nos sentimos distantes da família por estarmos envolvidos no 
trabalho ou quando uma usuária de crack passa a negligenciar a alimentação do 
filho. Ainda há que se levar em conta que priorizamos diferente com o tempo 
e com a maturidade. É possível também, revermos nossas prioridades em cada 
marco de nossas vidas, como aniversário, final de ano, casamento ou aposentado-
ria. Supomos então que qualquer evento, que minimamente modifique a rotina 
do paciente, seja potencialmente um evento que pode mudar a sua relação com 
as decisões que já tomou previamente e, consequentemente, com o tratamento, 
podendo provocar melhora ou piora da adesão.

Intensidade do processo

Na dimensão da intensidade, é fácil perceber que a reatância/resistência é 
maior com algumas pessoas e consequentemente maior com alguns pacientes. 
Esta grandeza é muito dependente da relação e da qualidade do vínculo médi-
co-paciente. Segundo Piaget, podemos dividir as relações que contribuem para 
desenvolvimento psicogenético do indivíduo em relações por coação e relações 
por cooperação (por coação seria a relação com figuras de autoridade e por coo-
peração, com os pares).

Apesar de definições categóricas não representarem a plenitude do que 
ocorre em um consultório, tradicionalmente temos nas relações por coação a 
representatividade da grande maioria das relações médico-pacientes mesmo que 
provoquem maior reatância e resistência ao tratamento.

Muitas pessoas respondem bem ao modelo de coação, estabelecida quando 
alguém que detém o conhecimento coloca a cartilha do tratamento. Na relação 
por cooperação, o que se espera é a construção do tratamento durante as consultas.

Algumas vezes, ou com alguns pacientes, somente o caminho da cooperação 
resultará em tratamento. Exemplifico tentativas frustradas de relação por coação 
quando alguém tenta se colocar em uma posição superior a que o interlocutor o 
supõe; como quando a sogra adverte o genro com uma boa intenção, mas este aca-
ba por se aborrecer com a intervenção; ou quando um etilista intensifica o uso de 
álcool após uma intervenção familiar diretiva sobre suas bebedeiras; ou ainda quan-
do o paciente desiste do tratamento após uma “bronca” mais incisiva do médico.

Cabe ao médico avaliar com cada paciente quando ele deve ser mais direti-
vo, ou quando os retornos devem ocorrer (períodos mais curtos ou mais longos) 
com a intenção de se discutir com maior clareza os pontos do tratamento que o 
paciente ainda resiste em seguir, preferencialmente em tom de aconselhamento, 
abrindo possibilidades de corresponsabilização pelas escolhas.
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Constrangimento

O constrangimento é um sentimento que se relaciona com o sentido de 
obrigação de um para com os outros; com o desejo de agir e obedecer às expec-
tativas e interesses dos demais; como quando agimos a despeito do que gostaría-
mos para atender um pedido (ou expectativa) de outrem. Provavelmente figura 
ao lado da vergonha e da culpa como sentimentos que compõem uma reação ao 
julgamento moral (por exemplo, após um almoço na casa de um amigo, se eu 
não ajudar a lavar a louça , pensarão mal de mim).

Para funcionar conforme esperado, o constrangimento precisa de um 
adequado funcionamento da teoria da mente (habilidade de atribuir estados 
mentais aos outros e interpretar ou antever suas intenções), uma vez que se 
relaciona com uma avaliação de si a partir da perspectiva de outra pessoa. Ele 
pode ser um aliado na busca por adesão à terapêutica, assim como pode se 
relacionar com a desistência.

Será difícil para o paciente lidar com o médico que o assiste, em um contex-
to de recaída ou má-adesão aos antirretrovirais, por exemplo, meses ou anos após 
o uso regular e adequado das medicações. Para o paciente haverá, em seu inte-
rior, um julgamento moral sobre a quebra de sua obrigação para com o médico. 
O julgamento moral também pode trazer sentimentos de desprezo e raiva por 
si mesmo e levar o paciente até a não conseguir mais retomar o seu tratamento.

Frequentemente interpretamos a realidade com o colorido de nossos sen-
timentos. Assim, o paciente constrangido precisa ser reafirmado e acolhido ade-
quadamente fim de evitar a desistência ou a demora na retomada do tratamento. 
Depreende-se daqui a importância do tratamento multidisciplinar e interprofis-
sional, que tem o poder de proteger o paciente de situações limites que o levem 
ao rompimento total do vínculo com o serviço. A partir do contato com diferen-
tes pessoas e expertises é possível manter e até reconstruir o vínculo com o seu 
tratamento e com as pessoas que dele fazem parte.

O paciente com farmacodependência e infectado pelo HIV

O paciente portador de doença crônica precisa de uma relação com o mé-
dico que propicie os acordos necessários para que o tratamento seja feito de 
maneira adequada e mantido ao longo de anos.

Poucas doenças envolvem tanta contingência de julgamento moral e de 
visão distorcida pela óptica da sociedade quanto o HIV/aids e a farmacodepen-
dência. O paciente com ambas as condições terá que realizar um malabarismo 
para lidar com sua doença, seu transtorno e todas as vicissitudes da vida.

Orientações simples, como a procura de uma perspectiva social mais fa-
vorável, (curso de especialização, retorno à religião que seguia ou busca de um 
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novo emprego), onde encontre pessoas com quem possa se relacionar, em alguns 
momentos, pode ser mais terapêutico do que qualquer medicação.

No tratamento de pacientes com este tipo de comorbidade, não raramente 
existe alguma resistência ao vínculo com os profissionais de saúde. Muitas vezes 
os pacientes buscam o sistema de saúde acreditando que encontrará profissionais 
prontos para criticá-los moralmente e que não lhes proporcionarão o melhor 
atendimento; temem ser culpabilizados pela doença ou situação em que se en-
contram. Às vezes têm ideias rígidas de como deve ser o seu tratamento (por 
exemplo acreditam que somente com uma internação podem obter a cura; e às 
vezes isto dificulta a aceitação de uma proposta de tratamento ambulatorial).

A primeira entrevista é uma batalha de expectativas. De um lado o médico 
acreditando em seus princípios de melhor tratamento, e do outro o paciente com 
crenças muitas vezes baseadas em experiências anteriores que nem sempre podem 
ter sido boas. Simplificando, qualquer uma destas morbidades (e especialmente 
a comorbidade) pode levar a um distanciamento da sociedade, e o paciente pode 
interpretar que a sociedade o enxerga como um delinquente ou infrator, tornan-
do-se hipersensível a julgamentos.

Como a dificuldade de reinserção social é uma díade, e o profissional de saúde é 
visto como um representante da sociedade, para ajudar o paciente, precisará demons-
trar sua capacidade de acolhimento ao mesmo tempo em que é uma autoridade no 
cuidado de PVHA. Para manter o paciente no tratamento, deverá mostrar sabedoria 
em lidar com os desvios do tratamento e capacidade de lidar com a frustração.

Soma-se a isso a expectativa do imediatismo. Procrastinar recompensa e con-
tingência de recompensa faz parte de condutas maduras necessárias à civilização 
(esperamos um mês para receber o salário, um ano para sair de férias, várias semanas 
pelo próximo feriado, ou vários dias pelo próximo final-de-semana). Uma criança 
de quatro anos teria dificuldade de não gastar o salário de uma vez e provavelmente 
não conseguiria procrastinar o gasto pela possibilidade de ter contas para pagar 
no dia seguinte. Uma mente usuária de substâncias psicoativas, muitas vezes, não 
realizou o amadurecimento social e de enfrentamento aprendido durante a adoles-
cência e o início da fase adulta. Costuma ter “todos” os seus desejos imediatamente 
realizados, ou ao menos a sensação de distanciamento dos problemas, e de prazer 
“ao alcance de sua mão”. As experiências de “resolução” imediata dos problemas 
passam a fazer parte da vida da pessoa e isto pode fazer com que o tratamento, a 
contingência de não cura ou possibilidade de recaída (tanto em termos da imuni-
dade quanto em termos da farmacodependência) sejam sempre um grande desafio.

Algumas questões práticas

Algumas atitudes podem ter algum efeito e auxiliar na melhor adesão te-
rapêutica, por parte do paciente. Vestir-se bem e se posicionar de forma firme e 
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interessada com cada paciente. Nas primeiras consultas (quando o paciente não 
conhece o médico que irá tratá-lo), o paciente julga o médico (enviesado) pela 
aparência, forma do discurso e da comunicação não-verbal.

Assim, devemos nos atentar a cumprimentos com a mão firme, buscar o pa-
ciente na sala de espera, abrir a porta para o mesmo, sentar-se somente após aco-
modá-lo, oferecer água e despedir-se adequadamente. Quanto à despedida, ques-
tões como a religiosidade do paciente podem fazer muita diferença; um “Deus te 
acompanhe” pode prejudicar o vínculo com um paciente enlutado, mas provavel-
mente ajudará com um paciente religioso; e “Allah o acompanhe”, pode significar 
para alguns pacientes que você realmente prestou atenção nele, pois se lembrou de 
sua religião, e com certeza isto aumentará a possibilidade de um retorno.

Dirigir-se ao paciente de forma empática, salientando a compreensão de suas 
dificuldades, ou ao salientar como o paciente foi proativo em determinados mo-
mentos, reconhecendo a sua competência para gerir a própria vida (quando isto for 
verdadeiro) pode ter um impacto bastante positivo. Oferecer opções, aconselhando 
o melhor caminho e quais as consequências de não segui-lo, sem se fechar para 
condutas com menor eficácia e igualmente menor impacto na vida do paciente.

Trabalhar em um serviço acessível, sem a rigidez das consultas agendadas 
quando da ocorrência de efeitos colaterais ou dúvidas, possibilitar um canal de 
acesso fácil entre o médico/equipe e o paciente nos dias subsequentes à consul-
ta pode melhorar a chance de um tratamento em longo prazo. Alguns serviços 
utilizam telefonemas nos dias que antecedem a consulta e outros se abrem a 
chamadas de pacientes quando de intercorrências.

Conclusão

Diante do exposto, um atendimento ortodoxo, baseado em expectativas de 
seguimento reto das orientações terapêuticas, pode em algum momento encon-
trar boa eficácia, mas para um número significativo de pacientes significará falha 
de tratamento em períodos longos de terapia.

A adesão ao tratamento se ancora na relação médico-paciente, e responde 
às singularidades de ambos. Não basta ao médico, principalmente o que cuida de 
doenças crônicas, indicar o melhor tratamento, é necessário construir uma boa e 
duradoura relação. Escutar as questões que merecem a atenção do paciente, não 
somente no corte transversal, mas também nos anos de seguimento.

É necessário lidar com a frustração que sentimos quando nosso paciente 
não realiza o seguimento “religioso” da conduta proposta; desenvolvendo dispo-
sição para rever estratégias e reafirmar condutas e prognósticos.

Somente a contingência de se conversar sobre os motivos da adesão parcial, 
permite que o paciente com esta comorbidade realize o melhor tratamento que 
lhe for possível.
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O HIV é uma doença grave, e que ainda é responsável pela morte de muitas 
pessoas, associada ao abuso de substâncias e álcool, e ao comportamento de 

risco ocasionado pelas oscilações de humor e dos quadros depressivos. A baixa 
aderência à terapia antirretroviral (TARV) é comum por parte dos pacientes 
HIV positivos. Além disso, comorbidades como o uso de álcool e drogas, trans-
tornos depressivos e a presença de transtornos do espectro bipolar podem tam-
bém interferir na adesão medicamentosa desses pacientes.

Impacto dos Transtornos Psiquiátricos na Adesão

Transtornos psiquiátricos são entendidos como condições clinicamente 
significativas, caracterizados por alterações no humor, no pensamento, emoções 
e comportamento, associados com angústia pessoal e/ou funcionamento defi-
ciente, com marcante prejuízo psicossocial. São doenças que afetam em torno de 
30-40% da população ao longo da vida, causando grande impacto no indivíduo, 
na família e na sociedade. Eles ocorrem pela associação de fatores ambientais, 
genéticos e sociais, sendo a exposição ao estresse precoce um dos mais relevan-
tes. Uma em cada quatro famílias deve ter pelo menos um membro com um 
transtorno mental. Estas famílias não só irão dar apoio físico e emocional, mas 
também irão suportar o impacto negativo do estigma e da discriminação.

Os transtornos de humor são doenças psiquiátricas nas quais há um pre-
domínio das alterações de humor e sintomas vegetativos associados, tais como: 
mudança de apetite, libido, sono, peso, entre outros, podendo perdurar por se-
manas a meses. Dentre estes transtornos, em alguns predominam os sintomas de 
tristeza e anedonia, classificados como depressão, e outros em que há excitação e 
euforia, denominada de mania.

A depressão é uma doença crônica, altamente recorrente e de longa dura-
ção. Segundo os critérios do DSM-5, a depressão é caracterizada por tristeza, 
perda de interesse em atividades e diminuição da energia, podendo estar presen-
tes outros sintomas como: perda de confiança e autoestima, culpa inapropria-
da, pensamentos de morte e suicídio, diminuição da concentração, distúrbio do 
sono e apetite. Os pacientes depressivos ainda podem apresentar uma multiplici-
dade de sintomas somáticos, que podem variar a gravidade de leve a muito grave. 
Estes sintomas devem perdurar por pelo menos duas semanas e gerar prejuízos e 
sofrimento evidentes ao paciente.

A depressão afeta pessoas em qualquer fase da vida, no entanto, a incidência 
é mais alta entre os 25 e os 30 anos. Além disso, a prevalência do transtorno é 
de duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Aproxi-
madamente 60% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio 
depressivo apresentarão um segundo episódio ao longo de suas vidas, dentro do 
período de cinco anos, sendo quatro a média durante a vida. Além disso, a de-
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pressão está associada com altas taxas de incapacitação funcional e acarreta pre-
juízos significativos na vida social, laboral e familiar do paciente. Pacientes com 
depressão têm persistentes e graves prejuízos psicossociais e ocupacionais, mesmo 
após a recuperação de um episódio agudo. Esta patologia causa grandes perdas 
econômicas para a sociedade, uma vez que, além de ser uma das doenças que faz 
com que o indivíduo mais perca dias de trabalho, também está associada com o 
aumento da utilização de serviços médicos. Ao ser comparada com as principais 
condições médicas crônicas, a depressão só tem equivalência em incapacitação às 
doenças isquêmicas cardíacas graves, causando mais prejuízo no status de saúde 
do que angina, artrite, asma e diabetes. Os índices de suicídio também são preo-
cupantes nesta população, cerca de 15 a 20% dos pacientes depressivos cometem 
suicídio; sendo a depressão responsável por 70% dos suicídios que ocorrem no 
mundo. As evidências mostram que a depressão na idade adulta está vinculada 
a um risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, alterações 
metabólicas, obesidade, dislipidemia, hipertensão e demência, e estas condições 
clínicas estão associadas ao um pior prognóstico e pior resposta ao tratamento. 
Além disso, estudos em pacientes com transtornos psiquiátricos e HIV/AIDS têm 
demonstrado altas taxas de associação entre a depressão e a infecção pelo HIV.

Estima-se, que de 30 a 50% dos pacientes deprimidos não se recuperam 
totalmente com o tratamento medicamentoso. A presença de comorbidades clí-
nicas como o HIV, bem como suporte social inadequado, dificuldade de ajusta-
mento social, baixo nível socioeconômico, estresse crônico, idade avançada, sexo 
feminino, são considerados preditivos de má resposta ao tratamento (Del Porto 
et al., 2009). Ainda, quanto maior a duração da depressão não tratada, ou seja, o 
tempo entre o início dos sintomas e o tratamento adequado, pior o curso clínico 
do transtorno em termos de número de recorrências e comorbidades. Dessa for-
ma, a depressão permanece como uma doença tratada de maneira insatisfatória. 
Além disso, estudos apontam que as taxas de descontinuação medicamentosa 
precoce são altas na depressão. Algumas das principais razões para a descontinua-
ção precoce são a falta de resposta ao tratamento, o estigma associado à doença 
psiquiátrica e os efeitos adversos. As consequências da interrupção do tratamento 
não constituem somente risco aumentado de reincidência, mas também esta in-
terrupção pode acarretar um risco maior de que, em retorno futuro, o paciente 
corresponda menos ao tratamento.

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é caracterizado pela intensa oscilação 
do humor, em que os pacientes podem apresentar episódios de mania e/ou hipo-
mania, comumente alternado com períodos de depressão. Pesquisas epidemio-
lógicas apontam que o TAB atinge cerca de 1% a 3% da população mundial, 
estando associado a grandes prejuízos do ponto de vista pessoal, profissional, 
nas relações afetivas e familiares. Esses prejuízos se devem principalmente à sua 
sintomatologia clássica, como oscilação do humor, diminuição da capacidade de 
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raciocínio crítico e sintomas psicóticos (delírios e alucinações), podendo inter-
ferir nos relacionamentos interpessoais desses indivíduos. Além dos altos índices 
de tentativa de suicídio, comportamento de risco como promiscuidade sexual e 
abuso de substâncias, dificuldades de relações interpessoais, problemas legais e 
diversas hospitalizações são observados nos pacientes com o transtorno bipolar.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o TAB é a sexta causa de 
incapacidade e a terceira entre as doenças mentais, tratando-se, portanto, de uma 
doença grave, crônica, que afeta significativamente a vida deste indivíduo e de 
seus familiares, gerando prejuízos relacionados à saúde, funcionalidade, produti-
vidade e sobrecarga emocional. Observa-se também que os sintomas depressivos 
são predominantes nos pacientes com TAB, cerca de 3,5 vezes mais frequentes 
que os de mania e 5 vezes mais frequentes que sintomas mistos, mostrando ter 
grande impacto nas atividades cotidianas e contribuindo para um agravamento 
significativo da sobrecarga emocional. O TAB também está associado ao uso 
indevido de substâncias psicoativas. Os índices de comorbidade com o uso inde-
vido de álcool atingem 60% a 85% desta população ao longo da vida, sendo essa 
condição até cinco vezes mais prevalente entre os pacientes bipolares do que na 
população geral. O consumo de álcool entre pacientes bipolares aumenta o risco 
de crises (especialmente a depressão), internações e tentativas de suicídio.

Pacientes com TAB podem oscilar entre períodos de depressão e mania. 
Nos períodos de mania geralmente apresentam mudanças significativas do com-
portamento, como inquietude, fala logorreica, difícil de interromper e condu-
ta social inadequada. O paciente pode tornar-se invasivo e indiscreto, podendo 
apresentar aumento da impulsividade e do consumo de álcool e drogas. Além 
disso, pode apresentar também aumento da libido, comportamento sedutor e 
erotizado do discurso, até a necessidade da atividade sexual por horas ou até dias. 
Neste contexto o paciente coloca-se em risco ao praticar sexo indiscriminada-
mente sem proteção aumentando suas chances de adquirir doenças sexualmente 
transmissíveis, como HIV/aids, em decorrência do comportamento de risco aos 
quais esses pacientes estão sujeitos.

Tanto a depressão, quanto o TAB, quanto o uso de álcool e drogas são 
transtornos psiquiátricos que estão associados à baixa adesão ao tratamento. 
Um problema comum no tratamento dos transtornos psiquiátricos é que os pa-
cientes nem sempre tomam os medicamentos regularmente. Na fase assintomá-
tica das doenças psiquiátricas, há tendência de menor utilização dos fármacos 
prescritos, e nos períodos de maior gravidade e presença de sintomas, o doente 
tende a tornar-se mais aderente à prescrição e às orientações do médico. A ade-
são é menor quando a doença é prolongada, quando o tratamento é profilático 
(e não curativo) e quando as consequências de se parar o tratamento demoram 
mais para aparecer (a recaída não é imediata). Dessa forma, nos transtornos 
psiquiátricos a adesão diminui progressivamente com o tempo. Em geral, a não 
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adesão ao tratamento nestes transtornos gira, em média em torno de 50%. Esse 
aspecto é relevante, tendo em vista que a não adesão pode aumentar a recorrên-
cia de mania, a frequência de episódios depressivos, hospitalizações e suicídios, 
comprometendo a qualidade de vida dos pacientes e familiares. A não adesão à 
terapêutica medicamentosa é fenômeno sujeito à influência de múltiplos fatores 
relacionados às condições sociodemográficas, à doença, à terapêutica, à relação 
entre profissionais de saúde e paciente, bem como ao próprio paciente. É fato 
que a não adesão ao medicamento pode aumentar a recorrência de episódios 
depressivos, de mania e a vivência de crises. Essas constituem uma das causas 
associadas com rehospitalização e suicídio. Há ainda, as crises e internações 
que são acompanhadas por perdas afetivas e cognitivas, limitações financeiras, 
no trabalho, no lazer, nos estudos, entre outras esferas da vida cotidiana, com-
prometendo a qualidade de vida tanto do paciente quanto de seus familiares, 
além de gerar alto custo para os serviços de saúde. Dessa forma, a não adesão ao 
medicamento é responsável por grandes frustrações na psiquiatria, merecendo 
especial atenção dos profissionais que atuam nessa área. Melhorar a adesão ao 
tratamento pode ser o melhor investimento para gerenciar as condições crônicas 
de maneira efetiva. Por sua magnitude, a não adesão ou a baixa adesão à tera-
pêutica constitui um problema sério de saúde pública.

Diversos estudos têm demonstrado a associação entre transtornos do es-
pectro bipolar e HIV, pois esses pacientes são mais propensos a ser sexualmente 
ativos nos períodos de mania, aumentando o risco de contágio pelo HIV. No 
entanto, tem havido pouca pesquisa sobre a associação entre TAB e a adesão 
medicamentosa em pessoas HIV positivas. É comum observar também altas ta-
xas de abuso de substâncias e o uso de álcool entre os pacientes com HIV, sendo 
este um fator de risco importante tanto para o contágio, transmissão e adesão 
à TARV, aumentando também as chances desses pacientes sofrerem agravos 
de saúde pelas infecções oportunistas que decorrem da doença não controlada. 
Estudos em pacientes homossexuais com HIV demonstram uma prevalência de 
30 a 35% de depressão ao longo da vida nesta população de pacientes. Dessa 
forma, há a necessidade de maior atenção das equipes para a presença de situa-
ções vivenciadas pelos pacientes (ainda que transitórias) como o uso de álcool e 
drogas e a presença de transtornos psiquiátricos com a depressão e o transtorno 
bipolar que possam aumentar a vulnerabilidade para rupturas na adesão ao tra-
tamento com antirretroviral.

Além disso, embora o prognóstico dos pacientes com HIV tenha mudado 
com o advento dos TARVS, a confirmação do diagnóstico, na maioria dos ca-
sos, desencadeia no paciente uma cascata de sentimentos e dúvidas em relação à 
doença, pois implica importantes alterações em suas vidas. O temor de adoecer 
gravemente, da morte, de sentir-se discriminado socialmente são algumas das 
reações que mais frequentemente se associam a essa fase de confirmação diag-



193

nóstica, podendo levar também a um comprometimento social, interpessoal e 
ocupacional desses pacientes.

Estas questões sociais e psíquicas podem levar a uma baixa adesão medi-
camentosa dos pacientes HIV com isso levando a um pior prognóstico e evo-
lução negativa da doença. Pesquisas mostram que mesmo falhas ocasionais na 
adesão à TARV podem limitar os benefícios do tratamento. Essas dificuldades 
de adesão em HIV/aids decorrem, em parte, da complexidade da TARV, na 
medida em que alguns medicamentos precisam ser ingeridos com alimentos, 
outros em jejum, exigindo organização e compromisso do paciente em relação 
ao seu tratamento. Outra barreira importante refere-se à presença de efeitos co-
laterais, além de a não adesão estar relacionada a sentimentos de desesperança e 
a estratégias esquivas de enfrentamento da doença, como é o caso do abuso de 
substâncias por esses pacientes.

Dessa forma, torna-se de extrema importância a aplicação dos conheci-
mentos derivados da área da saúde mental e a identificação precoce de quadros 
psiquiátricos associados, desde o início do diagnóstico do HIV para que se possa 
detectar e prevenir as dificuldades decorrentes do impacto deste diagnóstico nas 
pessoas afetadas pelo HIV.

Nesse sentido, existem diversas escalas que podem ser utilizadas pelos pro-
fissionais de saúde para o rastreio de transtornos psiquiátricos na população em 
geral. A seguir, serão descritos alguns desses instrumentos que são de fácil e rápi-
da aplicação e de autopreenchimento, não necessitando, assim, de treinamento 
especializado dos profissionais para aplicação destas escalas.

• Questionário sobre a Saúde do Paciente (PQH-9): O PQH-9 é composto por 
nove questões que têm o intuito de rastrear sintomas depressivos basean-
do-se nos principais sintomas do DSM-IV, sendo considerada positiva 
para a identificação de episódios depressivos uma pontuação maior que 
10 (PQH-9 > 10). Mostra-se sensível na identificação dos mesmos, sendo 
autoaplicável e de fácil leitura e compreensão para o paciente.

• Questionário de Transtornos do Humor (MDQ): O MDQ é um questio-
nário de autoaplicação, breve e de fácil compreensão pelo paciente. 
Tem se mostrado um instrumento de rastreio para a detecção de TAB 
que pode ser utilizado por qualquer profissional da saúde, treinado. 
Existem vários instrumentos de rastreamento para uma variedade de 
distúrbios psiquiátricos, e até então não existia nenhum para transtor-
no do espectro bipolar. O MDQ, ao ser desenvolvido, mostrou sensi-
bilidade adequada e especificidade para psiquiatria clínica. Os valores 
considerados para identificação do transtorno de humor são MDQ > 
7 + todas as respostas positivas devem ocorrer em um mesmo período 
de tempo + prejuízo funcional.
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• Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool (AU-
DIT): É um instrumento desenvolvido pela OMS que visa à identificação 
de transtornos pelo uso de álcool em cuidados primários. Sua importân-
cia clínica e para a pesquisa repousa no fato de que é capaz de identificar 
transtornos em estágios iniciais ou, ainda, o risco de desenvolver transtor-
nos. Apresenta boa sensibilidade, aplicabilidade e consistência nos dados, 
permitindo assim o rastreio de abuso de álcool nos serviços de assistência 
onde é utilizado.

• Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias 
(ASSIST): Desenvolvido pela OMS que busca identificar o abuso de ál-
cool e substâncias psicoativas. O ASSIST é adequado para uso em serviços 
de assistência não especializados, mostrando uma estrutura padronizada, 
rapidez de aplicação, abordagem simultânea de várias classes de subs-
tâncias, facilidade de interpretação e a possibilidade de ser utilizado por 
profissionais de saúde de formações diversas. Apresenta boa sensibilidade, 
especificidade, consistência interna e validade, sugerindo sua utilidade na 
detecção do uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas.

• Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD): A HAD é um instru-
mento de autoavaliação desenvolvido para avaliar a ansiedade e a depressão 
em pacientes com comorbidades clínicas, sem recorrer a itens contendo 
sintomas vegetativos. Suas principais características são: sintomas vegeta-
tivos que podem ocorrer em doenças físicas foram evitados; os conceitos 
de depressão e ansiedade encontram-se separados; o conceito de depressão 
encontra-se centrado na noção de anedonia; destina-se a detectar graus leves 
de transtornos afetivos em ambientes não psiquiátricos. A HAD possui 
14 questões do tipo múltipla escolha, dos quais sete são voltados para 
avaliação de ansiedade e sete para depressão, podendo ser rapidamente 
preenchida. Solicita-se ao paciente que responda baseando-se em como 
se sentiu durante a última semana. Cada um dos seus itens pode ser 
pontuado de zero a três, compondo uma pontuação máxima de 21 pon-
tos para cada subescala. A pontuação e classificação da HAD são dadas 
conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 1. Classificação da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)
Subescala Pontuação Classificação

HAD – Ansiedade 0-8 pontos Pacientes sem Ansiedade

≥9 pontos Pacientes com Ansiedade

HAD- Depressão 0-8 pontos Pacientes sem Depressão

≥9 pontos Pacientes com Depressão
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• Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11): É um instrumento, composto 
de 30 questões no total, que tem por objetivo avaliar a impulsividade em 
três subcategorias, sendo elas: a impulsividade motora, atencional e não 
planejamento. Essa escala não possui um escore específico, sendo que a 
soma da pontuação da escala varia de 30 a 120 pontos, e altos escores in-
dicam a presença de comportamentos impulsivos, o que pode contribuir 
para a não adesão e influenciar no tratamento medicamentoso e na piora 
do quadro psiquiátrico.

Além disso, existem também escalas de rápida e fácil autoaplicação que 
podem ser utilizadas para a avaliação da adesão medicamentosa nesta população 
de pacientes psiquiátricos, o que pode contribuir para uma melhor compreensão 
do perfil destes pacientes e dos fatores envolvidos na não adesão ao tratamento .

• Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM): A EAM foi desenvolvida com 
o objetivo de medir especificamente os níveis de adesão dos indivíduos 
à medicação, incluindo a frequência com que estes ajustam ou alteram 
as dosagens prescritas pelos médicos. É composta por quatro afirmações 
relativas à adesão nas quais são abordadas questões a respeito do grau em 
que os indivíduos se esquecem ou não de tomar os seus medicamentos ou 
alteram as doses prescritas de acordo com as suas próprias necessidades. 
Os outros dois itens se referem à frequência com que o fazem. Os itens 
são pontuados numa escala de tipo Likert de 5 pontos, sendo os dois pri-
meiros de cotação invertida (1=concordo totalmente; 2=concordo; 3=não 
tenho a certeza; 4=discordo; 5=discordo totalmente). Os itens restantes 
são formulados como questões diretas, nos quais os indivíduos indicam 
a frequência com que ajustam ou esquecem a sua medicação. A sua cota-
ção é feita numa escala de 5 pontos (5=nunca; 4=raramente; 3=às vezes; 
2=muitas vezes; 1=quase sempre). Obtém-se um escore total de adesão 
à medicação somando as respostas dos quatro itens, variando os escores 
entre 4 e 20. Escores mais elevados indicam maiores níveis de adesão.

• Questionário de Crenças acerca dos Fármacos (QCF): O QCF foi desenvol-
vido com o objetivo de avaliar as representações cognitivas que os indiví-
duos fazem em relação aos fármacos. Avalia as crenças acerca da utilização 
de fármacos em geral, ou em indivíduos com alguma doença específica, 
no sentido de avaliar as suas crenças relativas aos fármacos de uso pessoal, 
prescritos para o seu problema de saúde. Este questionário é constituí-
do por duas seções designadas por QCF – Específica e QCF – Geral. A 
primeira avalia as representações de fármacos prescritos para uso pessoal, 
enquanto que a segunda avalia crenças acerca dos medicamentos em geral. 
A QCF–Geral, é composta por sete itens, subdivididos em duas escalas, 
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que avaliam crenças relacionadas com potenciais efeitos nocivos, aditivos 
e tóxicos dos medicamentos (efeitos nocivos), e a possibilidade de estes se-
rem prescritos em excesso pelos médicos (uso excessivo). Os itens são pon-
tuados numa escala de tipo Likert de 5 pontos (1=discordo totalmente; 
2=discordo; 3=não tenho a certeza; 4=concordo; 5=concordo totalmente), 
variando o total em cada uma das subescalas, sendo a subescala do Uso 
Excessivo entre 4 e 20 pontos, e a do Efeitos Nocivos entre 3 e 15 pontos. 
Na subescala Uso Excessivo, quanto mais elevada a pontuação obtida pelo 
indivíduo, mais forte a sua crença de que os fármacos são prescritos em 
excesso pelos médicos. Na subescala Efeitos Nocivos, quanto mais elevada 
a pontuação, mais forte a sua crença no potencial dos fármacos para se-
rem nocivos, englobando representações dos mesmos como prejudiciais, 
aditivos, bem como a crença de que as pessoas que tomam medicamentos 
deveriam parar o seu tratamento de vez em quando.

Além da identificação precoce de transtornos psiquiátricos nesta população 
de pacientes HIV positivos, o tratamento efetivo destes transtornos psiquiátricos 
é de vital importância para diminuir os prejuízos da doença mental na vida do 
indivíduo, da família e da comunidade.

Neste sentido, evidências na literatura demonstram que, além do trata-
mento medicamentoso, as abordagens psicoterápicas compõem recursos im-
portantes para a remissão e a prevenção de recaídas nos transtornos psiquiá-
tricos. A farmacoterapia sozinha apresenta baixa eficácia em alguns objetivos 
terapêuticos, tais como informações e ajustamento a uma doença crônica, su-
porte emocional e familiar, identificação precoce dos sinais prodrômicos, dos 
sintomas e o desenvolvimento de estratégias para lidar com as consequências 
psicossociais de episódios passados e futuros. A combinação entre a farmaco-
terapia e uma abordagem psicossocial provavelmente é a melhor maneira de 
alcançar uma boa adesão terapêutica.

Dentro desse contexto, o uso de abordagens estruturadas como a psicoe-
ducação tem ganhado cada vez mais espaço na prática clínica nos últimos anos. 
As diferentes intervenções psicossociais estruturadas têm procurado aumentar 
o tempo de remissão da doença, aumentar a adesão ao tratamento medicamen-
toso, lidar com fatores de estresse e melhorar as habilidades de comunicação e 
resolução de problemas desses pacientes. Assim, uma modalidade de interven-
ção psicossocial que vem sendo bastante utilizada para pacientes com transtor-
no bipolar é a psicoeducação.

De uma forma clara, as intervenções de psicoeducação têm como ideia bá-
sica aumentar o conhecimento sobre a doença psiquiátrica e, desta forma, fazer 
com que os pacientes tenham capacidade de gerenciar sua doença, para, então, 
terem uma melhor qualidade de vida. Assim, a psicoeducação se caracteriza por 
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informar, principalmente ao paciente, dados sobre o diagnóstico. Estas infor-
mações abrangem a etiologia, prognóstico, curso da doença, ensinar o paciente 
e a família a identificarem os sinais precoces de uma crise, necessidade de aderir 
ao tratamento (seja medicamentoso e/ou psicossocial), necessidade de promover 
hábitos saudáveis e regularidade no estilo de vida (sono, alimentação, atividade 
física, uso de substâncias), acrescentando, ainda, como lidar com a estigmatiza-
ção, as dúvidas, os medos e os mitos relacionados às doenças psiquiátricas. En-
sinando o paciente e a família sobre a doença e suas consequências, contribui-se 
para uma melhor possibilidade de tratamento e remissão de sintomas, bem como 
prevenção de recaídas, o que, consequentemente, acarreta melhor qualidade de 
vida pelo aumento da autoestima e do bem-estar, pela diminuição do sofrimento 
relacionado à doença, da redução do estigma e da culpa, e pelas mudanças no 
estilo de vida que induza ao estresse (Stefanelli e Moreno, 2008).

A psicoeducação pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, por 
diferentes profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, desde que capacitados para lidar com as reações associadas ao tema 
discutido. A relação estreita entre o conhecimento que um paciente tem sobre a 
sua patologia e uma melhoria em seu curso é um axioma aplicável aos distúrbios 
psiquiátricos e a outras desordens médicas. Em casos de diabetes, por exemplo, é 
muitas vezes útil, ou praticamente decisivo, que pacientes recentemente diagnos-
ticados participem de oficinas de psicoeducação em que sua doença é explicada 
a eles – o tipo da dieta e hábitos comportamentais são recomendados, como eles 
devem verificar o seu nível de açúcar no sangue e como injetar-se a insulina. No 
caso dos transtornos psiquiátricos, que são patologias complexas do ponto de 
vista clínico e conceitual, bem como seu tratamento, é imprescindível, para um 
paciente diagnosticado recentemente, ser capaz de adquirir conhecimento sufi-
ciente a respeito de seu transtorno, permitindo uma boa gestão de sua doença. 
Além disso, um programa de psicoeducação é essencial no contexto da saúde pú-
blica, em que o tempo limitado disponível ao psiquiatra para um exame clínico 
torna o relacionamento médico–paciente em um breve encontro, na maioria dos 
casos, sem tempo para o componente educativo. Além do que, a psicoeducação 
é uma forma eficaz, eficiente e econômica de complementar o tratamento far-
macológico e deixar o paciente com o conhecimento necessário para controlar o 
transtorno (Colon e Vieta, 2004).

Conclusão

Diversos estudos demostram que um problema comum entre os transtor-
nos psiquiátricos está relacionado a não adesão ao tratamento por parte dos pa-
cientes psiquiátricos. Além disso, muitos destes transtornos psiquiátricos, como 
a depressão, o transtorno de humor bipolar e o uso de álcool e drogas, estão 
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associados a altas taxas de comorbidades clínicas como o HIV/AIDS, o qual 
também está associado a baixas taxas de adesão ao tratamento. No entanto, em-
bora os transtornos psiquiátricos gerem um impacto importante na não adesão 
ao tratamento dos pacientes com HIV, muitas vezes esses transtornos não são 
devidamente identificados pelos serviços de saúde.

Nesse sentido, a detecção precoce dos transtornos psiquiátricos e a 
compreensão dos fatores desencadeantes destes, possibilitam o tratamento e 
acompanhamento adequados, com a minimização de sequelas futuras na vida 
do indivíduo, da família e da comunidade. Tendo em vista o impacto dos 
transtornos psiquiátricos nesta população específica de pacientes com HIV, 
é importante que estes sejam prontamente reconhecidos e tratados, através 
de programas de tratamento que objetivem diminuir os problemas associa-
dos à doença e potencializem as variáveis psicológicas relacionadas com maior 
competência imunológica, melhor capacidade de enfrentamento da doença e 
maior adesão à terapia antirretroviral, com isso contribuindo para uma maior 
qualidade de vida destes pacientes.
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Um amplo espectro de alterações neurocognitivas em pacientes portadores 
do HIV já foi descrito, desde o início da epidemia na década de 80. Estima-se 
que, antes do advento da terapia antirretroviral (TARV) combinada, aproxima-
damente 30% dos pacientes apresentavam algum sintoma neuropsiquiátrico 
associado ao HIV. Hoje, o grau mais severo da HIV Associated Neurocognitive 
Disorder (HAND), ou Desordem Neurocognitiva Associada ao HIV, é pouco 
prevalente, graças à TARV, que aumentou a sobrevida e tornou, por outro lado, 
a prevalência das formas leves ainda maior que no passado. 

Todos os serviços que acompanham pacientes com HIV se envolvem com 
aspectos neuropsiquiátricos da infecção. Existem várias formas pelas quais o HIV 
pode causar doença no Sistema Nervoso Central (SNC). Como ele é um vírus 
neurotrópico, ou seja, ele é atraído pelo SNC, não infecta neurônios, mas pro-
move inflamação e ativação imune das células da glia, que daí sim estão relacio-
nados ao dano neuronal (perda de neurônios), que pode ou não ser permanente. 
Estas características explicam porque o tecido cerebral é reconhecido como um 
“santuário” da infecção pelo HIV.

Outras formas de manifestações neuropsiquiátricas em pacientes com HIV 
ocorrem por disfunção imunológica que leva à ocorrência de doenças oportunis-
tas que, muitas vezes, envolvem o SNC, além das doenças psiquiátricas primá-
rias, como transtorno de ansiedade, depressão, esquizofrenia, muitas vezes mais 
comuns na população soropositiva que nos negativos.

Em 1991, a American Academy of Neurology AIDS Task Force publicou, 
pela primeira vez, critérios para diagnóstico da HAND, reconhecendo uma for-
ma mais grave da doença - chamada “demência associada ao HIV” - e uma forma 
mais branda - chamada “transtorno motor-cognitivo menor”. Posteriormente, 
especialistas se reuniram para rever os critérios, já na fase da TARV eficaz, e fo-
ram propostos novos critérios que definiriam a doença em três estágios clínicos:

• Demência associada ao HIV: o grau de acometimento mais grave, diag-
nosticado quando há comprometimento funcional franco nas atividades 
de vida diária, além de alteração em dois ou mais domínios cognitivos 
distintos, em teste neuropsicológico padronizado;

• Desordem neurocognitiva leve a moderada: há um grau de comprometi-
mento leve em atividades instrumentais da vida diária, como pegar con-
dução, pagar contas, cuidar das próprias medicações, atender ao telefone, 
executar tarefas domésticas, com alteração em dois domínios;

• Comprometimento neurocognitivo assintomático: alteração neurocognitiva em 
avaliação neuropsicológica, com ausência de comprometimento funcional.

Utilizando-se essas novas denominações, em algumas séries, até 50% dos 
pacientes apresentavam alguma alteração cognitiva. Como a deficiência imune 
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é fator de risco para perda cognitiva, entende-se que, com o início precoce da 
TARV, haverá decréscimo no número de pessoas com disfunção neurocognitiva, 
ao longo dos anos, se o HIV estiver bem controlado.

Ante a suspeita da doença, um neuropsicólogo poderá aplicar a bateria de 
testes neuropsicológicos determinados pelos critérios de Frascati e, em conjunto 
com avaliação médica, verificar a pontuação na Escala Instrumental da Vida 
Diária, excluir fatores confundidores como neurossífilis, hipotireoidismo e defi-
ciência de vitamina B12, e estabelecer o diagnóstico de HAND.

Os profissionais deverão fazer o rastreamento da HAND em todas as pes-
soas que vivem com HIV/AIDS. Idealmente, essa investigação deverá ser feita 
nos primeiros seis meses após o diagnóstico e antes que seja iniciada TARV, ob-
jetivando-se compreender o basal do paciente para que se observe a evolução do 
quadro após o início do tratamento. Sempre priorizar os pacientes que apresen-
tem mais fatores de risco associados a esta condição, especialmente baixo nadir 
de CD4 (a contagem de CD4 mais baixa apresentada pelo paciente); carga viral 
plasmática e/ou liquórica alta; história prévia de doenças em SNC associadas ao 
HIV; CD4 atual baixo (<200 cél/mm3); longo tempo de infecção pelo HIV. O 
diagnóstico do HIV em pacientes idosos também pode trazer uma necessidade 
de maior atenção, pois já se demonstrou que uma menor reserva cognitiva ao 
longo dos anos se relaciona com maior ocorrência de perda cognitiva, inclusive 
nos pacientes que vivem com HIV. Além, é claro, do fato que pela ocorrência 
de outras demências, como Alzheimer, mais prevalente na população idosa, mas 
também demência por múltiplos infartos cerebrais, o diagnóstico diferencial e 
controle adequado das condições de saúde deve ser buscado.

Há vários instrumentos de triagem investigados, nenhum perfeito para uso 
isoladamente. A escala internacional de demência pelo HIV (IHDS), proposta 
por Sacktoratal, em 2005, é um dos questionários mais utilizados para rastrea-
mento inicial (Tabela 1). Em 2013, foi publicado um estudo validando o uso da 
IHDS para rastreio de HAND em uma população brasileira: observou-se uma 
prevalência de 52,4% dentre os indivíduos avaliados (n=187), e sugeriu-se um 
cut-off de ≤11, com sensibilidade de 75.7% e especificidade de 52.8% para a 
detecção de formas sutis de comprometimento na população estudada.

Outras diretrizes sugerem que o rastreio pode ser feito a cada consulta atra-
vés de três perguntas simples:

• Você percebe falta de memória com frequência? (p. ex., você se esquece de 
compromissos ou eventos especiais?)

• Você sente que está com o pensamento mais lento com relação a planeja-
mento de atividades ou resolução de problemas?

• Você tem dificuldade em focar a atenção? (p. ex., em um filme, livro ou em 
uma conversa?)
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Tabela 1. International HIV Dementia Scale. Adaptado de: Sacktoretal., 2005.

Escala Internacional de Demência Pelo HIV

1. Memória – Cite quatro palavras para que o paciente se lembre (cão, chapéu, feijão 
e vermelho) – 1 segundo para dizer cada palavra. Então pergunte ao paciente as 4 
palavras após você as ter mencionado. Repita as palavras caso ele não se lembre delas 
imediatamente Diga a ele para guardar as palavras que você as perguntará novamente 
em alguns instantes.
2. Rapidez Motora - Peça ao paciente que toque os dois primeiros dedos da mão 
nãodominante o mais rapidamente possível.
4= 15 em 5 segundos
3= 11-14 em 5 segundos
2= 7-10 em 5 segundos
1= 3-6 em 5 segundos
0= 0-2 em 5 segundos
3. Rapidez psicomotora: o paciente deverá realizar os seguintes movimentos com a 
mão não dominante tão rápido quanto possível:
a) Apertar a mão em punho sobre uma superfície plana;
b) Colocar a mão sobre uma superfície plana com a palma para baixo; e
c) Colocar a mão perpendicularmente à superfície plana sobre o lado do quinto dedo. 
Demonstrar e solicitar que o paciente pratique duas vezes esses movimentos.
4 = 4 sequências em 10 segundos
3 = 3 sequências em 10 segundos
2 = 2 sequências em 10 segundos
1 = 1 sequência em 10 segundos
0 = incapaz de realizar
4. Memória: perguntar ao paciente pelas quatro palavras mencionadas no início desta 
parte da avaliação. Para as palavras não recordadas, mencionar uma clave semântica, 
por ex.: animal (cão), peça de roupa (chapéu), alimento (feijão), cor (vermelho)
1 ponto para cada palavra lembrada espontaneamente.
0,5 ponto para cada palavra lembrada após a clave semântica. (Máximo = 4 pontos)

Para cada questão, as respostas possíveis podem ser: a) nunca; b) quase 
nunca; c) sim, definitivamente. O teste é considerado anormal se a resposta “sim, 
definitivamente” ocorrer para pelo menos uma das questões e, neste caso, dever-
-se-á aplicar um teste avaliando domínios cognitivos.

A avaliação neuropsicológica por profissional treinado, levando em con-
ta ao menos cinco funções cognitivas (linguagem; atenção; função executiva; 
aprendizado; velocidade no processamento de informações) é considerada pa-
drão-ouro para o diagnóstico, mas é pouco disponível em nosso meio.

O tratamento da HAND é feito com otimização da terapia antirretroviral 
(Tabela 2), através da utilização de ARV com boa atuação na inibição do HIV 
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no SNC, além de evitar, sempre que possível, medicamentos (como efavirenz) 
que possam causar efeitos neuropsiquiátricos persistentes.

Tabela 2. Pontuação dos antirretrovirais de acordo com sua capacidade de inibir 
a replicação do HIV no Sistema nervoso central (SNC)

Mecanismo de ação
Potencial de inibir replicação do HIV no SNC

4 3 2 1

Inibidor da trans-
criptase reversa
nucleosídeo

Zidovudina
 

Abacavir
Emtricitabina

Didanosina
Lamivudina
Estavudina

Tenofovir

Inibidor da trans-
criptase reversa não 
nucleosídeo

Nevirapina Efavirenz Etravirina  

Inibidor de protease Indinavir/r Darunavir/r Atazanavir/r Nelfinavir

    Lopinavir/r Atazanavir Ritonavir

    Fosamprena-
vir/r Fosamprenavir Saquinavir/r

    Indinavir   Tipranavir/r

Inibidor de fusão/ 
entrada   Maraviroque   Enfuvirtide

Inibidor da integrase   Raltegravir    

Uma paciente de 72 anos, viúva há 15 anos, com diagnóstico de HIV em 
2007, não tolerou o primeiro esquema ARV prescrito na época do diagnóstico 
(TDF + 3TC + ATV/r). Evoluiu 4 anos sem medicação, até que foi hospitalizada 
com quadro de perda de consciência associada à história progressiva de esqueci-
mento, desatenção e dificuldade para executar tarefas domésticas. Acompanhada 
por uma das duas filhas no atendimento médico, apresentou pontuação de 9 
na Escala de Sacktor. Foi submetida à ressonância magnética de encéfalo, que 
mostrou leucoencefalopatia a esclarecer, e a carga viral do HIV plasmática era 
2.3 log, enquanto a carga viral no líquido cefalorraquidiano foi 3.2 log, caracte-
rizando escape do HIV no SNC. Havia muita resistência da paciente, bem como 
das filhas, em falar sobre o HIV e, consequentemente, em lidar com tudo o que 
estava relacionado ao diagnóstico, como as consultas médicas, buscar a medi-
cação na farmácia especial, coletar exames e, obviamente, utilizar o “coquetel”. 
Após explicação sobre os aspectos sociais e emocionais do diagnóstico do HIV 
em idosos, fizemos um trabalho de aceitação com apoio do Serviço de Psicologia 
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e iniciamos terapia com NVP + ABC + 3TC, um esquema que, apesar da carga 
de comprimidos, é otimizado para SNC. A paciente apresentava pesquisa do 
HLA B5701 negativa e não houve evento adverso maior com o esquema.

Evoluiu com carga viral plasmática indetectável e melhora clínica neuro-
lógica, optando-se por não submetê-la novamente à punção para realização de 
carga viral no líquido cefalorraquiano. Hoje, 9 anos após o diagnóstico, houve 
melhora importante dos sintomas neurológicos e a paciente consegue executar 
atividades instrumentais de vida diária de forma independente, mas continua 
acompanhada de uma filha nas consultas médicas.

Em alguns estudos publicados, mesmo no espectro leve a moderado da 
doença, dentre as consequências da HAND estão falta de adesão, menor qualida-
de de vida, dificuldade em conseguir um emprego e menor expectativa de vida. 
A falta de aderência ao tratamento antirretroviral é uma situação frequentemente 
detectada neste grupo de pacientes e está diretamente ligada ao grau de com-
prometimento cognitivo do indivíduo. Especificamente aqueles indivíduos com 
comprometimento na função executiva e de memória têm maior risco de não ade-
rência ao tratamento, por esquecerem horário de tomada da medicação ou mesmo 
terem dificuldade com a abertura de frascos e uso do comprimido com auxílio de 
líquido. Como baixa adesão consiste também em fator de risco para a piora da 
doença, há uma ameaça de perpetuação do problema, se não houver intervenção.

Um estudo americano avaliou a aderência à TARV em pacientes adultos, 
com deterioração neurocognitiva ou não. A adesão foi avaliada em 431 pacien-
tes, através do uso de fracos de ARV que continham um microchip, além da 
autoavaliação da adesão. Foi observado que os pacientes com mais de 50 anos, 
no geral, tinham melhor aderência que os pacientes mais jovens, exceto no grupo 
que apresentava algum declínio neurocognitivo. Este foi um fator de risco inde-
pendente, fortemente associado à não adesão ao tratamento.

Por outro lado, recentemente um estudo avaliou a adesão em pacientes 
com HAND em Malawi. Neste estudo, em uma população de elevada preva-
lência de doença neurocognitiva, a adesão, medida por concentração sérica do 
ITRNN em uso, foi elevada nos pacientes com déficit cognitivo, ao contrário 
do que a literatura mostrara até então. Analisando criticamente, o que pode ter 
ocorrido é a presença de um cuidador que tenha auxiliado o paciente no uso da 
medicação, bem como, reforçado o otimismo quanto ao uso do medicamento.

Um aspecto positivo da doença neurológica causada primariamente pelo 
HIV é que, uma vez ajustada a TARV, em geral, há melhora significativa dos 
sintomas. Com isso, o estabelecimento de melhor adesão pelo paciente, que na 
grande maioria das vezes ocorre por apoio do cuidador, é reforçado pelo benefí-
cio da clara detecção, tanto pelo paciente quanto pela família, da melhora clínica.

Uma estratégia para melhor atendimento do paciente com desordem cogni-
tiva pelo HIV é a atenta observação da equipe multiprofissional no atendimento 
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do paciente. Caso ocorram ausências em consulta, há possibilidade de ser por 
perda de memória e/ou atenção. É importante interação entre os profissionais 
para detecção de alterações comportamentais. Ainda, não há necessidade de que 
o profissional que aplique a EIDHIV seja médico. Há estudos que demonstram a 
segurança de outros profissionais de saúde treinados com boa taxa de acerto. As-
sim, essa avaliação poderia ser feita em um atendimento de triagem, por exemplo.

Outro aspecto importante da HAND é o de apoio social. O cuidador é im-
portante no entendimento do quadro clínico e no sucesso da adesão às consultas 
bem como aos medicamentos. O entendimento de que as alterações neuropsiquiá-
tricas são consequência do vírus e que há grande possibilidade de melhora com 
ajustes na TARV bem como tratamento eventualmente utilizado como adjuvante 
(com antidepressivos, por exemplo) auxilia cuidador e paciente no tratamento.

A seguir apresentamos alguns pontos-chave no atendimento do paciente 
com desordem neurocognitiva relacionada do HIV:

• Entender a história de instalação dos sintomas;
• Compreender história de aceitação da infecção e qual o apoio social (fami-

liar? parceiro? amiga/o?); entender o desafio do diagnóstico do HIV na 
idade avançada;

• Verificar história de ARV e avaliar criticamente a habilidade da combina-
ção de ARV controlar o HIV no compartimento SNC;

• Contar com apoio de equipe multidisciplinar para diagnóstico, orientação 
terapêutica e reabilitação do paciente;

Em toda consulta deverá ser reforçada a importância da adesão ao trata-
mento, já que a carga viral plasmática detectável é um dos maiores fatores rela-
cionados à progressão da doença. Trabalhar a adesão com estes pacientes é um 
desafio, e deve-se levar em conta, no momento de prescrever um tratamento in-
dividualizado, qual o grau de dificuldade para fazer o uso do esquema proposto: 
qual o número total de comprimidos? Quantas tomadas diárias? O paciente já 
faz uso de outros medicamentos (polifarmácia)? Este paciente tem alguém que 
vai auxiliá-lo a tomar os comprimidos? O grande beneficiado com a boa escolha 
da TARV é o paciente. Reforçar o papel do apoio social na condução do caso 
e ressaltar o prognóstico, muitas vezes bom, da desordem neurocognitiva nos 
pacientes que apresentam bom controle virológico com o tratamento do HIV.

Referências bibliográficas

Kelly CM, van Oosterhout JJ, Ngwalo C, et al. HIV Associated Neurocognitive Disorders 
(HAND) in Malawian Adults and Effect on Adherence to Combination Anti-Retroviral The-
rapy: A Cross Sectional Study. Winston A, ed. PLoS ONE. 2014;9(6):e98962.



209

Haddow LJ, Floyd S, Copas A, Gilson RJC. A Systematic Review of the Screening Accuracy of 
the HIV Dementia Scale and International HIV Dementia Scale. Jiang S, ed. PLoS ONE. 
2013;8(4):e61826.

The Mind Exchange Working Group, Antinori A, Arendt G, et al.Assessment, diagnosis, and 
treatment of HIV-associated neurocognitive disorder: a consensus report of the mind exchange 
program. Clin Infect Dis. 2013;56(7):1004-1017.

Ances BM, Clifford DB. HIV-Associated Neurocognitive Disorders and the Impact of Combina-
tion Antiretroviral Therapies. Current neurology and neuroscience reports. 2008;8(6):455-461.

Valcour V, Paul R, Chiao S, Wendelken LA, Miller B. Screening for cognitive impairment in hu-
man immunodeficiency virus. Clin Infect Dis. 2011;53:836-842.

Palumbo R. DiscussingtheEffectsofPoorHealthLiteracyonPatientsFacing HIV: A NarrativeLitera-
tureReview. Int J Health Policy Manag. 2015 Jul; 4(7): 417–430.





O desafio da adesão
no paciente multifalhado

Karen Mirna Loro Morejón
Rivian Christina Lopes Faiolla Mauriz





213

Contextualizando a adesão em multifalhados

Os avanços na terapia antirretroviral (TARV) foram bastante visíveis desde 
o surgimento dos esquemas de alta potência em 1996. As taxas de sucesso 

no tratamento são bastante elevadas, sendo que aproximadamente 80% dos pa-
cientes alcançam carga viral inferior a 50 cópias após um ano de tratamento. En-
tretanto, alguns pacientes apresentam falha virológica na vigência do tratamento 
e necessitarão de alterações em seu esquema antirretroviral. A falha virológica é 
caracterizada pela presença de carga viral plasmática detectável seis meses após 
o início ou modificação da TARV, ou pela detecção de viremia plasmática em 
indivíduos que a mantinham indetectável na vigência de tratamento.

Neste contexto, a definição de esquema de resgate ainda é controversa na 
literatura médica. Alguns autores acreditam que o termo só pode ser usado quan-
do todas as drogas do esquema falham, ao passo que outros autores empregam o 
termo quando há falha do tratamento a partir do segundo esquema de TARV. 
Mais recentemente os clínicos têm empregado este termo quando falham, pelo 
menos, duas classes de antirretrovirais.

O reconhecimento precoce da falha virológica e a escolha oportuna do 
novo tratamento são fundamentais para minimizar os danos causados pela su-
pressão viral incompleta, que tem como consequências a elevação menos robusta 
e duradoura da contagem de linfócitos T CD4+, maior risco de progressão da 
doença, acúmulo de mutações de resistência aos antirretrovirais e perda de futu-
ras opções terapêuticas.

Novas drogas já foram desenvolvidas e outras estão em teste, visando aten-
der este grupo de pacientes que apresentam ampla falha a esquemas usados pre-
viamente. Estudos demonstram que a resistência a várias classes de antirretro-
virais é mais comum naqueles pacientes que fizeram monoterapia ou terapia 
dupla no início dos anos 1990, quando ainda não se dispunha da TARV de alta 
potência. Entretanto, outros motivos tais como a potência virológica insuficien-
te, fatores farmacológicos (interações medicamentosas ou erros na prescrição), 
resistência genotípica do HIV, e principalmente a baixa adesão ao tratamento 
podem também ser responsáveis pela falha terapêutica.

A abordagem do paciente multifalhado no que se refere à adesão requer 
muita sensibilidade da equipe multiprofissional, pois são pacientes que, muitas 
vezes, já usaram vários esquemas terapêuticos e, pelos mais variados motivos, evo-
luíram com falha e necessitam de esquemas terapêuticos cada vez mais complexos.

De acordo com o Manual de Adesão do Ministério da Saúde (2008), “ade-
são é um processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração de determinado 
regime terapêutico no cotidiano das pessoas em tratamento, pressupondo sua partici-
pação nas decisões sobre o mesmo”. Deve-se entender adesão como um “processo 
vivo”, no qual o paciente não é aderente o tempo todo. Ele está aderente hoje e é 
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assim que devemos trabalhar: foco no hoje e no agora, mas sempre com um olhar 
para o horizonte. Na realidade, a adesão é o produto de um serviço, no qual a 
equipe multiprofissional é o vendedor e o paciente é o cliente. O vendedor deve 
mostrar o que é esse produto (explicando sobre a doença e a condição de multi-
falhado, as perspectivas esperadas com o tratamento, as vantagens e desvantagens 
desse tratamento) na tentativa de vendê-lo. Nesse momento surge um aspecto 
crucial: de posse de todas essas informações, nosso cliente irá comprar ou não, 
esse produto? Se comprar, irá fazer uso correto desse produto? Ele pode ou não 
comprá-lo. Isso se chama livre arbítrio.

De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, livre arbítrio é 
definido como “solução, determinação dependente apenas da vontade, faculdade de 
decidir, de escolher, de determinar, dependente apenas da vontade”. A equipe deve 
entender e incorporar esse conceito no seu trabalho diário, respeitando a posição 
do paciente, e deixando claro que estará sempre disponível para atendê-lo à me-
dida que ele precisar ou desejar.

Uma resposta positiva à venda do produto “adesão” deve ser comemorada 
junto com o paciente, para que ele sinta que sua escolha é um sinal de recomeço e 
que a equipe também ficará contente por isso. Porém, independente de sua esco-
lha, é preciso ficar bem claro que a equipe estará a seu lado e, para alcançar o suces-
so do tratamento da infecção pelo HIV, o protagonismo principal será sempre da 
pessoa vivendo com HIV/aids (PVHA). Caberá à equipe estar disponível integral-
mente para esclarecer e pactuar o plano terapêutico mais adequado para cada caso.

O respeito ao livre arbítrio é fundamental para a definição sobre qual seria 
o “melhor momento” para iniciar um novo esquema antirretroviral (ou mes-
mo retomar o esquema anterior) para esse paciente? Por vezes, o “melhor mo-
mento” da equipe multidisciplinar não é “o melhor momento para o paciente”. 
Evidentemente, algumas vezes, não se dispõe de muito tempo, pois o paciente 
pode estar clinicamente instável ou evoluir em sua doença caso haja demora na 
introdução do tratamento. Na maioria das vezes é possível postergar o início das 
medicações até que o paciente tenha decidido fazê-lo.

Vários estudos mostram que a adesão adequada à TARV é a chave para 
se obter a supressão do HIV. O controle da viremia traz consigo aumento da 
expectativa de vida, melhora na qualidade, menor número de internações, me-
nor chance de apresentar infecções oportunistas e também, um menor risco de 
evoluir com resistência às drogas antirretrovirais.

Com o passar dos anos, as opções de tratamento têm demonstrado menor 
toxicidade e maior tolerabilidade para quem inicia a TARV, e isto tem contri-
buído muito para se garantir uma boa adesão, que terá efeitos a longo prazo e 
constitui um fator determinante da supressão viral.

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 
2015, até junho daquele ano haviam sido notificadas 798.366 pessoas vivendo 
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com HIV/AIDS no Brasil. Dessas, cerca de 449.762 estavam em uso de antirre-
troviral e 90% estavam com carga viral < 1.000 cópias/mL. Porém, sabe-se que o 
ideal é o que paciente tenha carga viral < 50 cópias/mL. Dessa forma, estima-se 
que haja um número significativo de pacientes em falha virológica. E isso é um 
risco para a saúde do próprio paciente e para terceiros, que poderão se infectados, 
poderão adquirir um vírus mutante resistente.

O processo de adesão à TARV pode ser influenciado por diversos fatores 
e a equipe multidisciplinar precisa estar atenta para identificá-los e proceder ao 
manejo mais adequado. Em várias situações o paciente opta por não fazer o tra-
tamento, mas em outras um conjunto de fatores contribuem para a não adesão. 
Problemas familiares, no trabalho, econômicos, religiosos, quadros psiquiátricos, 
abuso de álcool ou drogas ilícitas, entre outros, são fatores que contribuem para 
a baixa adesão ao tratamento.

A dificuldade do indivíduo em aceitar a infecção pelo HIV/aids merece 
destaque como um fator frequente e importante que aumenta o risco de uma 
PVHA evoluir para falha virológica, após início da TARV.

O paciente necessita de tempo e espaço para falar sobre suas dificuldades, 
assim como a equipe multidisciplinar também precisa de espaço e tempo para 
isso. O paciente precisa ser ouvido e a equipe precisa saber ouvir. O paciente 
multifalhado precisa de um atendimento diferenciado, com todos os membros 
da equipe: enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social e farmacêutico.

Por se tratar de um processo dinâmico que ultrapassa a simples ingestão 
de medicamentos, o estabelecimento do vínculo com a equipe, o acesso às in-
formações, o acompanhamento clínico-laboratorial, a adequação dos hábitos e 
necessidades individuais devem ser estimulados e fortalecidos em cada encontro.

A principal dificuldade que se observa ao trabalhar com esses pacientes é o 
fato de, na maioria das vezes, não compreenderem a real gravidade da situação 
em que se encontram. Muitas vezes, isso ocorre por baixo nível intelectual, se-
quela neurológica, mas, como citamos anteriormente, há também a dificuldade 
de aceitação da sua condição.

É interessante observar que, assim como em diversas situações do cotidia-
no, a ajuda de uma pessoa que esteja passando por situação semelhante pode ser 
de grande valia. Pacientes que passaram por situação semelhante e que têm uma 
experiência positiva para compartilhar representam uma grande contribuição na 
condução desses casos. Esse encontro pode ser feito na sala de espera, em grupos 
de pacientes ou mesmo de forma isolada. O importante é que se abra um espaço 
a ele. Além disso, se estiver disponível, a oferta de atendimento psicológico (in-
dividual ou em grupo) também deve ser proposta ao paciente.

A falta de perspectiva em relação à cura da doença tem sido apontada por 
vários pacientes como um fator colaborador na decisão de não querer manter o 
tratamento de forma regular. A equipe deve ter conhecimento técnico suficiente 
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para mostrar ao paciente os dados concretos que existem até aquele momento, 
deixando claro que apesar de a aids ser uma doença incurável (até o presente mo-
mento) existe um futuro compatível com uma vida ativa e produtiva em todos os 
sentidos para as PVHA. É possível que se alcance até mesmo a cura, entretanto, 
esta somente estará disponível para quem estiver vivo e cuidando-se. Umas das 
formas de se obter tal resultado é tomando regularmente os medicamentos e 
mantendo o máximo de supressão viral possível.

Todo esse processo motivacional contínuo pode gerar uma sobrecarga e às 
vezes até um desgaste entre os membros da equipe e seus pacientes. As reuniões 
de equipe para discutir os casos mais complexos e desafiadores e uma estratégia 
de “cuidado ao cuidador” deve existir também em todas as equipes que acompa-
nham PVHA, em especial casos de pacientes multifalhados.

Existem alguns perfis de pacientes com os quais trabalhar a adesão é algo 
mais delicado. Aqui podemos citar os adolescentes e adultos jovens. Nessa fase 
da vida, a pessoa tem a sensação de ser inatingível, de ser imune a problemas 
e doenças em geral. Essa sensação de “ser superior” e o excesso de confiança, 
característico dessa fase, deixa o jovem mais vulnerável a situações adversas do 
cotidiano. Muitos pacientes que estão atravessando essa fase fazem uso irregular 
do tratamento, evoluindo com falha virológica.

Pacientes que adquiriram o HIV por transmissão vertical tem algumas par-
ticularidades na forma como lidam com a doença. Muitas vezes, chegam ao final 
da adolescência sem saber ao certo qual a doença que têm e por que tomam 
tantos medicamentos. Como, ao longo dos anos, passaram por muitos esquemas 
antirretrovirais, muitos chegam à adolescência com poucas opções terapêuticas. 
Então, além de ter que lidar com as situações inerentes dessa fase da vida, eles se 
veem frente um tratamento que não está mais funcionando. Esse é um momen-
to crucial o qual a equipe precisa identificar e agir rapidamente, caso contrário 
o adolescente pode abandonar o tratamento e voltar anos depois com quadros 
graves decorrentes da imunodeficiência.

Existem concepções sobre o HIV que surgiram no início da epidemia e 
que persistem até hoje, 35 anos depois. O preconceito é um deles e ainda faz 
parte da rotina dos pacientes. Apesar de, ao longo dos anos, o preconceito em 
relação ao HIV estar suavizando, uma boa parte dos pacientes traz essa demanda, 
em especial o receio e o estigma em revelar o diagnóstico para outras pessoas, 
inclusive àquelas do seu convívio social e familar. Em um passado não muito 
distante, alguns pacientes experimentavam enorme dificuldade quando utili-
zavam esquemas que necessitavam de refrigeração. Atualmente, esse problema 
não existe para a grande maioria dos esquemas. Mesmo assim, muitos pacientes 
encontram dificuldade em manter os medicamentos fora do alcance e do olhar 
de familiares, tanto na sua própria casa quanto quando precisam fazer viagens. 
Muitos pacientes relatam que não usam os antirretrovirais quando viajam com 
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sua família, amigos ou parceiros com receio de o diagnóstico ser revelado. Esse é 
um aspecto muito importante e deve ser trabalhado com o paciente, ajudando-o 
a encontrar formas de lidar com a situação, sendo em encontrar meios de “camu-
flar” os medicamentos, ou encorajando-o a considerar a revelação do diagnóstico 
para as pessoas de seu convívio mais próximo.

Dentre as estratégias que podem ser usadas para estimular e melhorar a 
adesão neste grupo de pacientes estão:

• O treinamento da equipe para lidar com situações de baixa adesão, incluin-
do conhecimento técnico básico da doença e dos medicamentos comu-
mente prescritos;

• O atendimento personalizado e individual, que tem sido a nossa principal 
linha de trabalho na Unidade Especial de Tratamento de Doenças In-
fecciosas (UETDI) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) 
para o grupo de pacientes multifalhados. Embora alguns participem de 
grupos, observa-se que, nessa condição, o atendimento individual é o 
mais importante. Isso porque se deve realmente, investigar os fatores que 
levaram o paciente à falha (problemas familiares, financeiros, problemas 
psiquiátricos), qual é seu grau de compreensão da doença e qual sua mo-
tivação para tratamentos futuros.

• A identificação de um membro da equipe pelo qual o paciente tenha uma 
maior empatia. Essa pessoa pode servir de elo entre o paciente e o serviço. 
É a pessoa chave a quem ele irá se dirigir nos momentos que sentir neces-
sidade de um apoio.

• Uma abordagem firme, mas acolhedora é muito importante, sempre livre de 
julgamentos e de cobranças exageradas. O paciente deve sim ser estimulado 
a se responsabilizar pelo seu tratamento, mas deve-se evitar posicionamentos 
que, devido à excessiva cobrança, possam afastar o paciente do serviço. Sem-
pre que o paciente retornar após um período de abandono, o cumprimento 
deve incluir a frase “Seja bem-vindo! Que bom tê-lo novamente conosco”.

• A equipe deve ser orientada a não “punir” o paciente em situações de re-
torno após abandono ou paciente que esteja em uso irregular dos medi-
camentos. Em outras palavras, significa não marcar retornos longos (“já 
que está faltoso/está usando errado a medicação, que espere mais um 
pouco”), pois talvez esse momento seja precioso para resgatar esse indiví-
duo, no sentido de fazê-lo retomar o tratamento correto.

• Simplificar, o máximo possível, a TARV. O paciente deve ter em mente 
que, quanto mais falhas ele for acumulando ao longo dos anos, maior será 
a quantidade de medicamentos que precisará usar.

• Identificar uma pessoa (familiar, amigo, vizinho) que auxilie pacientes com 
baixo nível cognitivo ou com limitações visuais, físicas, de leitura. Algu-
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mas cidades contam com equipe de atendimento domiciliar, porém esta 
não é uma prática que faz parte da rotina da vasta maioria dos serviços.

• Evitar, na medida do possível, a “polifarmácia”. PVHA precisam tomar a 
TARV e muitas vezes tratar de outras condições, o que pode resultar no uso 
de vários medicamentos simultaneamente. Essa situação pode gerar confu-
são na tomada das medicações. A atuação do farmacêutico e da enfermagem 
é fundamental neste ajuste. É possível fixar horários, usar porta-comprimi-
dos, usar alarmes e até levar a medicação fracionada para o uso mensal.

Conclusão

Nos últimos anos, novos agentes terapêuticos foram licenciados, aumentan-
do a perspectiva de tratamento de pacientes multifalhados. Algumas drogas como 
maraviroque, enfuvirtida, etravirina, raltegravir, dolutegravir, darunavir represen-
tam uma arma poderosa na luta contra vírus resistentes, possibilitando uma terapia 
de resgate eficaz em pacientes cujas opções terapêuticas eram anteriormente limi-
tadas. Apesar de vários ensaios clínicos sobre o tema ainda permanecem a escassez 
de recomendações consensuais sobre o manejo adequado da falha terapêutica tais 
como a melhor estratégia de sequenciamento das drogas, combinações de antirre-
trovirais e o número de medicamentos ativos necessários para a eficácia do resgate.

Ao lidar com pacientes multifalhados (um grupo extremamente hetero-
gêneo na sua essência) é importante estabelecer estratégias de antecipação de 
situações tais como: qual a próxima opção terapêutica para esse paciente se o 
esquema atual falhar? Qual é o risco para progressão para aids nesse indivíduo? 
Nos casos com CD4 extremamente baixo, é melhor mudar agora ou aguardar 
melhores opções no futuro?

Sabe-se que a questão da adesão ultrapassa a ingestão de medicamentos e 
almejar carga viral indetectável e a compreensão de todos os aspectos que podem 
dificultar a adesão é o primeiro passo para o seu manejo e sua superação.

As dificuldades individuais devem ser analisadas e compreendidas pela 
equipe de saúde que irá assistir o paciente e deve respeitar sempre as diferenças 
individuais e a vontade do paciente. O acesso às informações sobre a doença, 
o modo de transmissão, os efeitos colaterais das drogas e como amenizá-los, 
numa linguagem acessível, deve fazer parte da rotina dos profissionais que 
atendem esse grupo de pacientes.

Em síntese, o mais importante é que a equipe nunca desista de cada um 
dos pacientes que cuida, estando sempre disponível para ouvir, acolher e de-
finir em conjunto com o paciente o melhor plano para o seu tratamento. A 
discussão de casos, especialmente aqueles mais difíceis, pela equipe é outra es-
tratégia poderosa para compreender e superar, juntamente com cada paciente, 
os desafios da adesão à TARV.
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A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é um importante problema de saú-
de pública global, considerando-se a elevada prevalência desta infecção, bem 

como seu potencial de evolução para a cirrose hepática e o carcinoma hepatoce-
lular. Estima-se que entre 130 e 150 milhões de pessoas estejam cronicamente 
infectadas em todo o mundo. As características epidemiológicas da hepatite C 
no Brasil não estão plenamente definidas. No entanto, considerando os dados 
do Ministério da Saúde, no período de 1999 a 2015 foram notificados 152.712 
casos confirmados. A magnitude do problema no Brasil é provavelmente maior, 
considerando a subnotificação e o subdiagnóstico.

No contexto da infecção pelo HIV, a hepatite C crônica (HCC) possui 
particularidades relevantes. Por compartilharem as mesmas vias de infecção, a 
coinfecção HIV/HCV é comum. Em geral, 30% dos infectados pelo HIV pos-
suem hepatite C crônica, prevalência consideravelmente maior que a encontrada 
na população geral. Em algumas populações específicas, como em usuários de 
drogas injetáveis, a prevalência da coinfecção pode atingir taxas de até 90%. 
Outro aspecto importante da coinfeção HIV/HCV diz respeito à progressão da 
doença hepática, que é mais rápida do que em monoinfectados pelo HCV, e se 
associa a maior risco de evolução para cirrose e doença hepática terminal. Por-
tanto, investir no diagnóstico e tratamento precoce da HCC é medida prioritária 
no manejo dos pacientes vivendo com HIV.

Durante vários anos o tratamento da HCC se baseou na associação de In-
terferon e ribavirina. Este esquema, além de consideráveis taxas de eventos ad-
versos, se associa a reduzidas taxas de resposta virológica sustentada (RVS). Em 
geral, as taxas de RVS com o uso de Interferon e Ribavirina é de aproximada-
mente 40% nos pacientes infectados com genótipo 1 do HCV. Já nos coinfecta-
dos HIV/HCV, essa taxa cai para 14%-29%. Entretanto, com a introdução das 
medicações antivirais de ação direta (DAA), a partir de 2011, o tratamento da 
HCC vem sofrendo profunda evolução, com a disponibilidade de medicações de 
maior potência antiviral e menores taxas de efeitos adversos. Alguns dos esque-
mas atuais promovem taxas de RVS de mais de 90% e com a possibilidade de se-
rem usados sem o Interferon, o que elimina os efeitos adversos desta medicação, 
além de possibilitar o tratamento de pacientes que antes apresentavam alguma 
contraindicação ao uso do mesmo. Em junho de 2015, o Ministério da Saúde 
do Brasil, publicou o protocolo de tratamento da hepatite C, disponibilizando 
novas medicações de ação viral direta, o que representou uma grande evolução 
do tratamento da HCC no país.

Enquanto que na época do tratamento com Interferon e Ribavirina o princi-
pal desafio para a adesão estava relacionado ao manuseio dos efeitos adversos, com 
as DAAs, à semelhança do acontece com o HIV, o desafio está no estímulo ao uso 
diário e ininterrupto destas medicações, já que existe o risco de desenvolvimento de 
resistência viral às DAAs no HCV e à terapia antirretroviral (TARV) para o HIV.
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Os pacientes coinfectados HIV/HCV se beneficiam de estratégias integradas 
e coordenadas por equipes multidisciplinares que avaliem a singularidade deste 
tipo de paciente que, na maioria das vezes, faz uso de polifarmácia (ressaltando a 
importância do farmacêutico clínico na análise das interações medicamentosas e 
na adesão às terapias); tratamento conjunto das adicções (especialmente aquelas 
relacionadas ao consumo abusivo de álcool e drogas, os quais interferem na adesão 
aos tratamentos); suporte social (uma vez que algumas situações como vivência 
em situação de rua, desemprego, falta de estrutura familiar assolam uma grande 
parcela de pacientes), e uma adequada avaliação médica medindo sinais e sintomas 
decorrentes de efeitos adversos dos medicamentos que podem interferir na quali-
dade de vida e, muitas vezes, levando ao abandono precoce do tratamento. Não 
existe um guideline que defina a adesão neste tipo de tratamento. Com o esquema 
de Interferon e Ribavirina adotava-se a regra do 80/80/80, que significa 80% da 
administração do total da dose prescrita de Interferon mais 80% de administração 
de Ribavirina em pelo menos 80% do tempo de tratamento. Mesmo no melhor 
dos cenários, a resposta clínica era bastante insatisfatória devido às elevadas taxas 
de efeitos colaterais. Conforme referido anteriormente, o principal fator limitante 
com este esquema terapêutico, sem dúvida, era o número de reações adversas apre-
sentados pelos pacientes. O Interferon produz diversas alterações hematológicas, 
entre elas: anemia (23,5% em uma série brasileira), trombocitopenia (7,1%) e leu-
copenia (20,4%), alopecia, distúrbios autoimunes como tireoidite, fibrose pulmo-
nar, neuropatia periférica, dor intensa no local de injeção, retinopatia, distúrbios 
de sono, perda ponderal, diarreia, sintomas flu-like (cefaleia, mialgia, fadiga e febre) 
e distúrbios psiquiátricos. A ribavirina também pode causar anemia hemolítica, 
tosse, dispneia, gota, náuseas e erupções cutâneas. Neste contexto, frequentemente 
era necessária a introdução de outras medicações como eritropoetina recombinante 
e filgrastima G-CSF (também de aplicação parenteral) para controle dos eventos 
hematológicos e impedindo a suspensão precoce do tratamento.

Pacientes com transtornos mentais representavam um desafio no contexto 
do tratamento, uma vez que estavam sob maior risco de desenvolver eventos ad-
versos neuropsiquiátricos associados à terapêutica com interferon e ribavirina, 
tais como depressão, irritabilidade, ideação suicida, mania, alterações de humor 
e recaídas do abuso de álcool e drogas, o que deveria levar a uma avaliação 
cuidadosa do momento de início do tratamento. A interrupção do tratamento 
em virtude dessa condição chegou a 17,3% em estudo multicêntrico brasileiro. 
Alia-se a isso a dificuldade de uma avaliação psiquiátrica adequada pré-trata-
mento e o seguimento ambulatorial com especialistas durante o tratamento, 
tendo em vista a necessidade de associação de antidepressivos ou outras drogas 
para manejo destas comorbidades.

Além de todas as condições mencionadas acima, o tratamento ainda de-
pendia do status da infecção pelo HIV e ausência de doenças oportunistas e uma 
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adequação da terapia antirretroviral, pois algumas drogas amplamente utilizadas 
nos esquemas de primeira escolha no Brasil apresentavam interação com a ri-
bavirina. A zidovudina, usada concomitantemente à ribavirina, eleva o risco de 
anemia hemolítica, à didanosina, aumenta o risco de toxicidade mitocondrial, 
acidose láctica e pancreatite principalmente em cirróticos e, apesar dos dados 
serem controversos, a dose de ribavirina não deve exceder 13mg/kg/dia quando 
associada ao abacavir.

Neste cenário, as DAAs são uma aposta inovadora no tratamento da he-
patite C principalmente em pacientes coinfectados com HIV. Dados recente-
mente publicados reportam que pacientes tratados com DAAs de primeira ge-
ração (boceprevir e telaprevir) e os de segunda geração (daclatasvir, simeprevir, 
faldaprevir, ledipasvir e sofosbuvir) apresentam taxas de RVS muito superiores 
quando comparados aos esquemas contendo interferon e ribavirina, sendo essa 
atualmente a recomendação dos principais guidelines neste assunto.

As medicações de primeira geração (boceprevir e telaprevir) foram utiliza-
das em associação com interferon peguilado e ribavirina e apresentavam taxas de 
resposta superiores quando comparadas com esquemas duplos em coinfectados 
(63 - 74% comparadas com 36-38% em pacientes com genótipo 1). Entretan-
to, o grande número de interações medicamentosas, a quantidade excessiva de 
comprimidos em associação com medicamento de uso parenteral (interferon) e 
o número de efeitos adversos fizeram tais drogas caírem em desuso e não mais 
serem recomendadas para o tratamento desses pacientes.

As taxas de RVS com as drogas de segunda geração (aprovadas a partir de 
2011) assemelham-se àquelas também observadas em monoinfectados (taxas de 
resposta de até 95%). Os estudos ION-4, ALLY-2, TURQUOISE-1 demons-
tram evidências consistentes de que os pacientes coinfectados podem ser tratados 
com regimes orais, seguros, toleráveis e bastante efetivos. O acesso a tais terapias 
reduz as morbidades associadas à hepatopatia (potencial reversão do quadro de 
cirrose e de varizes de esôfago e do risco de desenvolvimento de hepatocarcino-
ma) e também facilita a adesão do paciente pela melhor tolerabilidade dessas 
medicações e redução do tempo de tratamento necessário.

Recentemente, resultados do estudo START recomendam fortemente o 
início de terapia antirretroviral para todos os pacientes infectados pelo HIV in-
dependentemente da contagem de linfócitos T CD4. Essa recomendação foi in-
corporada ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infec-
ção pelo HIV em adultos, no Brasil, desde 2013. Dessa forma, recomenda-se que 
o tratamento da hepatite C seja acrescentado ao tratamento do HIV, evitando a 
interrupção deste último. Entretanto, a coadministração dos antirretrovirais com 
as novas DAA’s também pode gerar interações farmacocinéticas significativas.

Alguns esquemas de antirretrovirais, muitas vezes, são incompatíveis com 
as drogas atualmente disponíveis no Brasil para tratamento da hepatite C. Isso, 
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em alguns casos, pode comprometer o tratamento, motivando a troca da terapia 
antirretroviral para readequação do tratamento da hepatopatia, podendo impac-
tar não somente em risco de falha virológica como também na dificuldade de 
adesão do paciente. Daí a necessidade da atuação de uma equipe multidiscipli-
nar com expertise no manejo desses pacientes, que são mais complexos quando 
comparados aos pacientes monoinfectados. Por fim, é importante ainda consi-
derar estratégias que visem a reduzir o risco de reinfecção após o tratamento. O 
sucesso do tratamento também depende da educação sobre os fatores de risco de 
aquisição da hepatite C, conscientização do não compartilhamento de objetos 
pérfuro-cortantes, educação sexual e uso de métodos de barreira.

A seguir apresentamos algumas das barreiras vivenciadas pelos membros da 
equipe e por pacientes em tratamento para a coinfecção HIV/HCV.

Barreiras enfrentadas pela equipe de saúde
no manejo da coinfecção HIV/HCV

• Inadequado conhecimento a respeito da hepatite C
 Treinamento limitado em coinfecção com HIV
 Inexperiência no tratamento deste tipo de paciente
 Baixa percepção da necessidade real de tratamento – doença assinto-

mática ou oligossintomática, dificuldade de percepção da evolução 
do grau de fibrose, outras comorbidades que são prioridade durante 
o tratamento

• Dificuldade de eleger os pacientes candidatos ao tratamento
 Doenças psiquiátricas associadas
 Inabilidade de garantir a adesão em alguns grupos: população carcerária, 

homeless, drogaditos e etilistas, situações de pobreza extrema

Barreiras enfrentadas pelos pacientes

• Inadequado conhecimento a respeito da hepatite C
 Educação limitada a respeito da forma de transmissão, aspectos clínicos 

da doença, evolução e consequências em longo prazo
 Dificuldades de entendimento do momento de tratar a hepatite por se 

tratar de doença pouco sintomática e que, muitas vezes, não gera qual-
quer sinal visível

 Medo dos efeitos colaterais e da complexidade do tratamento
 Baixo comprometimento com o tratamento – associação com doenças 

psiquiátricas, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, pobreza, de-
semprego, dificuldade de transporte, disparidades raciais e étnicas, en-
carceramento, estigma de doenças infecciosas.
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Conclusão

A coinfecção HIV/HCV é bastante comum. Desde o início da era da te-
rapia antirretroviral de alta potência, as doenças hepáticas têm sido a principal 
causa de óbitos não relacionados à AIDS e, responsáveis por cerca de 90% dos 
casos de óbitos naqueles pacientes com doença hepática terminal.

Com o advento de terapias livres de interferon, os esquemas baseados so-
mente em medicamentos de uso oral melhoraram substancialmente o tratamen-
to de pacientes coinfectados com HIV/HCV. Com base nos últimos estudos, 
os guidelines recomendam que pacientes coinfectados devam ser tratados exa-
tamente da mesma forma que os monoinfectados. Entretanto, os coinfectados 
merecem atenção especial no que diz respeito a interações medicamentosas, risco 
de hepatoxicidade provocada pelo tratamento antiretroviral e manejo de outras 
situações como alcoolismo e uso concomitante de drogas ilícitas durante o trata-
mento, o que pode impactar na adesão ao tratamento.

O uso regular de drogas ilícitas e de álcool pode comprometer o tratamento 
da hepatite viral e também do HIV. O consumo regular de álcool pode agravar o 
acometimento hepático e deve ser desencorajado durante o tratamento.

O papel da equipe multidisciplinar é a monitorização frequente dos pacien-
tes com detecção e manejo precoce dos eventos adversos.
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A tuberculose (TB) é uma das doenças transmissíveis mais antigas do mundo, 
com relatos confirmados em múmias no Egito. Já a infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(aids), uma doença bem mais recente, foram descritas no final do século XX. Até 
há pouco tempo a aids era a principal causa de óbitos por doença infecciosa no 
mundo, no entanto, em 2015, a TB assumiu a liderança como causa de óbitos. 
A associação TB/HIV potencializa a evolução de ambas as doenças com riscos 
aumentados de morbi-mortalidade nos coinfectados.

Em 2014, cerca de 12% dos 9,6 milhões de pessoas que desenvolveram TB 
em todo o mundo tinham infecção pelo HIV, e 390.000 pessoas morreram devido 
à coinfecção TB/HIV. Sempre que houver um diagnóstico de tuberculose é neces-
sário oferecer também o teste para o HIV. Da mesma maneira, em pacientes re-
cém-diagnosticados com a infecção pelo HIV, deve ser realizada a investigação da 
TB, com realização anual do teste tuberculínico e se for positivo, o tratamento da 
TB latente deve ser instituído. O diagnóstico precoce da coinfecção TB/HIV pode 
ter um profundo impacto no desfecho mais favorável destes pacientes em médio e 
longo prazo. O tratamento da TB latente nos pacientes com HIV foi indicado para 
933 mil coinfectados em 2014, um aumento de 60% em relação a 2013.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil faz 
parte do grupo de 22 países com alta carga de TB e que são priorizados por 
concentrarem 80% dos casos de tuberculose no mundo. O Brasil ocupa a 16a 

posição em número absoluto de casos. No país, no período de 2005-2014, têm 
sido diagnosticados, em média, 73.000 casos novos de TB por ano, e em 2013 
ocorreram 4.577 óbitos.

A OMS estabeleceu metas desafiadoras para os países em sua estratégia 
End-TB, definindo como visão de futuro “Um mundo livre da tuberculose: 
zero mortes, adoecimento e sofrimento causados pela doença (A world free of 
tuberculosis – zero deaths, disease and suffering due tuberculosis)”.

No Brasil, em 2014, 62,7% dos casos novos de TB foram submetidos à 
testagem para HIV, e os resultados apontaram para a existência de 10,4% de 
pessoas com a coinfecção TB/HIV, naquele ano.

Coinfecção TB e HIV

A relevância da coinfecção TB/HIV é determinada pela capacidade que o 
vírus tem de facilitar a progressão da infecção latente pelo M. tuberculosis para 
doença, aumentando o risco de adoecimento em pessoas infectadas pelo HIV de 
20 a 37 vezes se comparado com aquelas que não têm o vírus. O indivíduo imu-
nocompetente infectado pelo M. tuberculosis tem uma probabilidade de 5 a 10% 
de desenvolver TB ao longo da vida, enquanto que para o individuo infectado pelo 
HIV, sem intervenção terapêutica adequada, este risco pode ser até de 10% ao ano.
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Manejo da coinfecção TB e HIV

É frequente a descoberta da infecção pelo HIV durante um quadro de TB 
ativa. Independente da forma clínica, a presença da TB sugere imunossupressão 
e constitui uma indicação para a terapia antirretroviral (TARV). A decisão tera-
pêutica mais complexa, no entanto, diz respeito ao momento de iniciá-la.

Para reduzir a mortalidade, a TARV deve ser iniciada pelo menos duas 
semanas após o início do tratamento para TB para pacientes com sinais de imu-
nodeficiência avançada (perda ponderal > 10% do peso habitual, candidíase, 
prurigo, diarreia crônica e contagem de linfócitos totais < 1.000 ao hemograma) 
e/ou contagem de linfócitos T CD4+ < 200. Para os demais pacientes, que não 
tenham imunodeficência severa detectada, a TARV pode ser iniciada ao final da 
oitava semana (término da fase intensiva) do tratamento da TB.

O início concomitante do tratamento da TB e da aids deve ser evitado, uma 
vez que aumenta o risco de intolerância e toxicidade às drogas dos dois esquemas, 
dificultando a identificação de medicamentos envolvidos e piorando a adesão.

A única situação em que o início da TARV deve ser postergada para depois 
da oitava semana de tratamento da TB em pacientes com imunossupressão seve-
ra (CD4+ < 200 cel/mm3) é nos casos de TB do sistema nervoso central. Nestes 
casos o início precoce de TARV (ao final da segunda semana de tratamento da 
TB) piora o prognóstico da doença, aumentando o risco de óbito por conta da 
síndrome de reconstituição imune, que pode levar à hipertensão intracraniana e 
complicações decorrentes deste quadro.

O esquema preconizado para o tratamento da TB consiste na utilização de 
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, em formulações com doses 
fixas combinadas (4 em 1) por dois meses (fase intensiva), seguidos de quatro 
meses de rifampicina e isoniazida, totalizando 6 meses de tratamento (Tabela 1).

Tabela 1. Esquema para tratamento de tuberculose em adultos (MS, 2011)

Regime Fármaco Faixa de peso Unidade/dose Meses

2 RHZE
Fase

intensiva

RHZE
(150/75/400/275mg)

20 kg a 35 kg 2 comprimidos

236 kg a 50 kg 3 comprimidos

> 50 kg 4 comprimidos

4 RH
Fase de

manutenção

RH
(150/75mg) 

20 kg a 35 kg 2 comprimidos
436 kg a 50 kg

> 50 kg
3 comprimidos
4 comprimidos

R: rifampicina; H: Isoniazida; Z: pirazinamida: E: etambutol
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O desafio de tratar TB e HIV diz respeito a interações e possíveis toxicida-
des entre TARV e RHZE. A rifampicina é a rifamicina que mais intensamente 
induz o sistema enzimático P-450 CYP3A, acelerando a metabolização e ocasio-
nando a diminuição do nível sérico dos inibidores da protease (IP) e dos inibi-
dores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos (ITRNN). A conse-
quência clínica é a supressão incompleta da replicação do vírus e a emergência da 
resistência viral. Entretanto, não há interferência nas concentrações plasmáticas 
da rifampicina quando associados a esses antirretrovirais.

Esquemas antirretrovirais compostos por dois inibidores da transcripta-
se reversa análogos de nucleosídeos (ITRN + efavirenz) constituem a opção de 
primeira escolha de TARV para pacientes em uso de rifampicina e virgens de 
tratamento antirretroviral. Pacientes previamente experimentados em terapia 
antirretroviral e que apresentam falha, resistência ou intolerância aos ITRNN 
possuem poucas opções terapêuticas. A rifabutina, disponibilizada recentemente 
no Brasil, constitui uma opção ao uso da rifampicina, quando for necessário o 
uso de inibidores de protease (IP) no esquema antirretroviral.

Tratamento diretamente observado (TDO)

O TDO é um elemento chave da estratégia DOTS da OMS, que visa ao 
fortalecimento da adesão do paciente ao tratamento e à prevenção do apareci-
mento de cepas resistentes aos medicamentos, reduzindo os casos de abandono e 
aumentando a probabilidade de cura. O TDO constitui uma mudança na forma 
de administrar os medicamentos, sem mudanças no esquema terapêutico: um 
profissional treinado observa a tomada da medicação pelo paciente desde o início 
do tratamento até a sua cura.

Em 2006, os pacientes com TB em tratamento no Hospital das Clí-
nicas (HC) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (FMRP-USP), em sua maioria coinfectados, passaram a ser 
supervisionados por profissionais do Programa de Controle da Tuberculose 
da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto (atualmente denomina-
do Programa de DST, Aids, Tuberculose e Hepatites Virais). Desde então, 
é realizada uma reunião mensal entre os profissionais de ambos os serviços 
– enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, visitadores sanitários, 
assistentes sociais, vigilância epidemiológica, do hospital e do município 
– quando são discutidos aspectos de relevâncias clínica e operacionais de 
cada paciente em tratamento naquele mês, e que possam contribuir positi-
vamente na adesão dos pacientes. Um dos principais objetivos da reunião é 
melhorar a comunicação entre as equipes do hospital e do município, sem-
pre tendo como referencial o interesse do paciente e aquilo que seria melhor 
para o seu tratamento.
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Essas atividades repercutem também na adesão à TARV, uma vez que é 
possível monitorizar o tratamento da aids durante todo o tempo em que o TDO 
da TB é realizado.

Tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTB)

A principal estratégia de profilaxia para TB em pessoas vivendo com 
HIV/aids (PVHA) além da TARV é fazer também o tratamento da TB la-
tente, quando houver indicação, a saber: teste tuberculínico reator, pessoas 
com HIV que são contatos de TB bacilífera, entre outros. Estas medidas di-
minuem a ocorrência de TB e a mortalidade relacionada à infecção pelo HIV. 
Na primo-infecção pelo Mycobacterium tuberculosis a maioria das pessoas re-
siste ao adoecimento e desenvolve imunidade à doença. No entanto, alguns 
bacilos permanecem vivos, embora bloqueados pela reação inflamatória do 
organismo. Cerca de 5% das pessoas não conseguem impedir a multiplicação 
dos bacilos e adoecem no primeiro ano após a primo-infecção, evoluindo para 
formas de TB primária. Os 5% restantes, apesar de bloquearem a infecção 
nessa fase inicial, podem ser reinfectados ou perderem a função imune (infec-
ção pelo HIV, uso de imunossupressores, doença renal crônica) e evoluírem 
para a doença por reativação dos bacilos que estavam latentes. Outros fatores 
de risco para uma pessoa infectada evoluir para doença são os extremos de 
idade (< 2 anos e > 60 anos), desnutrição, diabetes, entre outros.

O tratamento da ILTB com isoniazida reduz 60 a 90% o risco de adoe-
cimento, e nas pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) o tratamento da ILTB 
deve ser indicado nas seguintes situações:

• Pacientes assintomáticos com radiografia de tórax normal e:
 PPD ≥ 5mm
 Contatos intradomiciliares ou institucionais com pacientes bacilíferos, 

independente do PPD; e
 PPD < 5mm com registro documental PPD ≥ 5 mm, não tendo sido 

submetido a tratamento ou quimioprofilaxia, na ocasião
• Radiografia de tórax com presença de cicatriz radiológica de TB, sem trata-

mento anterior para TB (afastada a possibilidade de TB ativa por meio de 
exames de escarro, radiografias anteriores e, se necessário, TC de tórax), 
independente do resultado do PPD.

O tratamento da ILTB é realizado com o uso de isoniazida na dose de 5mg/
Kg a 10 mg/kg de peso até a dose máxima de 300mg/dia.
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Dados da coinfecção HIV/TB no município de Ribeirão Preto em 2015

Em 2015, foram notificados 193 casos de tuberculose, e destes, 183 
(94,8%) realizaram o teste para o HIV. Um total de 40 (21,8%) pacientes 
confirmaram a coinfecção TB/HIV, sendo que 34 (85%) eram homens e 6 
(15%) mulheres. Na maioria dos casos (80%) tinham entre 30 e 49 anos. A 
TB pulmonar foi a forma mais comum com 31 (77%) casos, e o restante, 
na forma extrapulmonar.

Destes 40 casos, 27 (70%) foram notificados pelo HC da FMRP-USP e o 
restante, nas unidades de saúde do município. Em relação ao estado imunoló-
gico, 44 (85%) casos tinham contagem de linfócitos T CD4+ menor que 350 
células (sendo que 22 destes com CD4+ < 100), e apenas 5 (12%) casos com 
carga viral indetectável no momento do diagnóstico da TB.

Entre os coinfectados, 15 (38%) já tinham diagnóstico do HIV e já havia 
sido prescrito TARV previamente, no entanto, a maioria mantinham baixa con-
tagem de CD4+ e alta carga viral, indicando uma provável baixa adesão à TARV. 
Os 25 (62%) casos restantes eram pessoas infectadas pelo HIV que não estavam 
em uso de TARV e tinham uma moderada à severa imunossupressão secundária 
ao HIV. Estes são os casos em que a pesquisa da infecção latente pelo Mycobacte-
rium tuberculosis é muito importante, pois se detectada e adequadamente tratada 
com isoniazida, pode-se evitar a evolução para a doença.

A Figura 1 mostra os desfechos dos 40 casos de coinfecção TB/HIV diag-
nosticados em Ribeirão Preto, no ano de 2015.

3 transferência
8%

6 transferência
15%

7 Óbito
18%

3 Abandono
7%

21 Cura
52%

Figura 1. Desfechos dos 40 casos de TB/HIV diagnosticados e residentes do município de Ribei-
rão Preto em 2015.
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Estes achados reforçam ainda mais a necessidade de promover estratégias 
conjuntas, entre as quais: a detecção precoce do HIV e da TB; início precoce da 
TARV; investigação sistemática da TB nos indivíduos infectados pelo HIV; o 
tratamento da TB latente, sempre que indicado; a ampliação do tratamento su-
pervisionado, e a capacitação dos profissionais da saúde, inclusive em instituições 
de longa permanência e unidades prisionais.
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O objetivo deste capítulo é descrever os aspectos que se caracterizam como 
facilitadores ou barreiras para a adesão à terapia antirretroviral (TARV) 

em pessoas privadas de liberdade que vivem com HIV/aids. Além disso, serão 
descritas estratégias para o monitoramento e adesão ao tratamento nesta popu-
lação. Considerando a temática ampla e complexa, o presente material almeja 
contribuir com reflexões acerca do planejamento e implementação de ações que 
qualifiquem o cuidado prestado às pessoas que vivem com aids no contexto do 
cárcere, especificamente no que tange à adesão ao regime terapêutico, funda-
mental para a melhoria das condições clínicas, aumento na sobrevida e redução 
de internações nesta população.

Partindo-se da magnitude do agravo e do impacto produzido nos diversos 
cenários sócio sanitários, sabidamente, o HIV/aids mantém-se como um proble-
ma prioritário de saúde pública. Nas últimas décadas, o cenário mundial aponta 
a concentração do agravo em países em desenvolvimento, os quais englobam 
90% dos 36,9 milhões de adultos estimados que vivem com HIV/aids. A epide-
mia se comporta de forma heterogênea em cada região ou país, atingindo des-
proporcionalmente diferentes grupos que se revelam mais vulneráveis ao agravo.

No Brasil, embora se verifique uma estabilização da prevalência do HIV em 
torno de 0,6% na população geral desde 2004, em algumas populações-chave 
esse valor pode chegar até 10,5%. Destaca-se a situação da população privada de 
liberdade (PPL), cuja chance de contrair o HIV pode ser até 50 vezes superiores 
em relação à da população geral.

Estima-se que, anualmente, 30 milhões de pessoas passem pelo sistema pri-
sional em todo o mundo, sendo que 10 milhões permanecem encarceradas por 
um longo período de tempo.

No Brasil há 607.731 indivíduos privados de liberdade, dos quais mais de 
95% estão custodiados no Sistema Prisional (579.424). O perfil sociodemográfico 
desta população caracteriza-se por adultos jovens, entre 18 e 29 anos (56%), negros 
(67%) e com baixo nível de escolaridade (80% entre analfabetos e com ensino 
fundamental). O estado de São Paulo concentra 37% (219.053) da população 
carcerária do país, representando o estado com o maior contingente populacional.

No sistema prisional, entre os aspectos associados com o aumento da vulne-
rabilidade ao HIV/aids destacam-se: a superlotação, o uso de drogas, o não uso 
do preservativo, o compartilhamento de agulhas na realização de tatuagens, de 
alicates de unha, bem como a falta de acesso às informações e insumos para pre-
venção de doenças. Destaca-se que a sobreposição de vulnerabilidades aumenta 
os desafios para a prevenção e o adequado manejo para o controle da doença no 
ambiente carcerário.

Para uma efetiva resposta frente à epidemia do HIV/aids nas prisões, torna-
-se fundamental a introdução de medidas preventivas abrangentes, prestação de 
serviços de saúde, equivalentes aos disponíveis na comunidade, adequações nas 
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condições físicas e estruturais do sistema prisional e diminuição da população 
carcerária, sendo esta última discutida, tendo-se como tônica a flexibilização das 
penas aplicadas.

Diante deste complexo cenário, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
definiu diretrizes, baseadas nos direitos humanos, visando a auxiliar os países 
no delineamento de seus programas para o controle da epidemia nas prisões e 
redução das vulnerabilidades ao HIV/aids na população carcerária. Dentre as 
ações que fundamentam o controle do agravo no âmbito prisional, destacam-se 
o tratamento das pessoas e o acesso à TARV.

Em consonância com as diretrizes internacionais, em 2014, o Brasil insti-
tuiu uma nova Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Pri-
vadas de Liberdade (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
caracterizando as unidades de saúde prisionais como pontos de atenção da rede 
de saúde do SUS, proporcionando a universalização do acesso e a integralidade 
do cuidado à população privada de liberdade; sendo assim, reitera-se a garantia 
de acesso ao tratamento com a disponibilização da TARV às pessoas que vivem 
com aids em situação de privação de liberdade.

Ainda no ano de 2014, visando a produzir avanços consistentes e sustentá-
veis no controle global da epidemia, o Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/AIDS (UNAIDS) propôs as metas 90-90-90, almejando, até 2020, 
que 90% de todas as pessoas que vivem com HIV conheçam sua condição soro-
lógica; 90% das pessoas diagnosticadas estejam em terapia antirretroviral e 90% 
das pessoas em tratamento apresentem supressão viral. Para que tais metas sejam 
atingidas, estratégias de intervenção focalizadas em populações-chave, como é o 
caso das PPL, são necessárias na perspectiva de garantir homogeneidade no al-
cance de tais metas, refletindo, deste modo, em oportunidades ampliadas e mais 
equitativas no processo de produção do cuidado em saúde.

Ao se pensar nos desafios envolvidos na operacionalização de estratégias 
para o alcance destas metas, um marco conceitual denominado cascata do cuida-
do contínuo foi proposto, o qual está ancorado no monitoramento programático 
do HIV, e possui interface com os seguintes pilares: diagnóstico precoce; vincu-
lação dos sujeitos diagnosticados ao plano de cuidados; a retenção do indivíduo 
nos serviços de saúde em longo prazo; oferta de tratamento antirretroviral e a 
supressão viral.

Nesse marco, um importante desafio refere-se à retenção e adesão dos in-
divíduos, principalmente no contexto das novas recomendações para o manejo 
clínico da doença, o qual prevê a oferta da TARV tão logo o diagnóstico seja fei-
to, independente dos marcadores imunológicos (contagem de células T CD4+). 
Segundo a OMS, estima-se que o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento 
poderá evitar, no período de 2013 a 2025, cerca de 3 milhões de mortes relacio-
nadas à aids e 3,5 milhões de novas infecções pelo vírus.
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Embora a TARV, a partir de 1996, tenha alterado o curso da infecção 
pelo HIV/aids, diminuindo significativamente o risco de transmissão e evitando 
mundialmente a morte de 6,6 milhões pessoas, além de tornar o agravo uma 
condição tratável de caráter crônico, exigiu novas frentes e abordagens no âmbito 
das políticas públicas no sentido de expandir o acesso da população às ações de 
promoção da saúde; prevenção da infecção, uma vez que a supressão da carga 
viral no organismo, combinada com outras estratégias preventivas, resulta na 
diminuição do risco de transmissão da doença; diagnóstico precoce; tratamento 
oportuno e adesão ao tratamento.

Ressalta-se que a adesão à TARV transcende a simples ingestão medicamen-
tosa, podendo ser definida como um processo ativo e dinâmico de negociação e 
compromisso entre o usuário, responsável pelo seu autocuidado, e a equipe de 
saúde, tendo como prerrogativa o alcance de resultados terapêuticos favoráveis.

A adesão ao tratamento depende de múltiplos aspectos, a saber: clínicos, 
envolvendo o complexo regime terapêutico e presença de efeitos colaterais da 
TARV; sociodemográficos como a escolaridade e estratificação social; psicosso-
ciais que abrangem estratégias de enfrentamento, suporte social e familiar, qua-
lidade de vida, presença de comorbidades como depressão; acesso aos serviços de 
saúde e vínculo com equipe de saúde.

Destaca-se que a oferta de ações e serviços de saúde, articulados a uma 
rede de apoio capacitada, possibilita a efetividade e a continuidade do cuidado, 
favorecendo a retenção do indivíduo em tratamento, prévia ou pós-inclusão me-
dicamentosa, bem como a adesão terapêutica.

E, nesse contexto, abordar a adesão no sistema prisional implica reconhe-
cer a influência e interdependência de aspectos estruturais e organizacionais 
que envolvem desde a disponibilidade/acesso aos medicamentos essenciais, até 
a realização de exames, consultas, dentre outros, compondo um processo con-
tínuo e dinâmico.

Sendo assim, considerando a adesão um importante desafio para o con-
trole e manejo do HIV/aids, em especial no contexto do cárcere, em função 
da alta prevalência da doença, na sequência, serão apresentados estudos sobre 
os aspectos relacionados à adesão à TARV e as estratégias adotadas, especial-
mente em outros países, para o monitoramento e adesão ao tratamento HIV/
aids no âmbito prisional.

Os estudos foram selecionados por meio de uma revisão da literatura 
realizada em quatro bases de dados, a saber: LILACS (Literatura Latino-A-
mericana e do Caribe em Ciências da Saúde); PUBMED (National Library of 
Medicine); CINHAL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) 
e Web of Science.

Ressalta-se que foram encontrados apenas estudos internacionais nesta re-
visão, sinalizando a necessidade de investimentos em pesquisas operacionais que 
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abordem a realidade do país acerca das estratégias e intervenções desenvolvidas 
no cotidiano da assistência e das práticas de saúde para o monitoramento e ade-
são ao tratamento no âmbito prisional. Apesar desta lacuna na produção do co-
nhecimento científico, a organização e síntese dos principais achados dos estudos 
internacionais identificados no referido levantamento bibliográfico possibilitou 
tecer reflexões sobre a interface e as dinâmicas sociais, sanitárias e políticas que 
perpassam a oferta e a coordenação de ações e serviços de saúde para o manejo 
do HIV/aids no âmbito das prisões brasileiras.

Os estudos selecionados foram incluídos em duas categorias temáticas: as-
pectos que se configuram como barreiras ou facilitadores para adesão à TARV na 
prisão; e estratégias para o monitoramento e adesão ao tratamento na população 
privada de liberdade no período de encarceramento e/ou no período de transi-
ção para a comunidade. A seguir, serão apresentados os estudos recuperados nas 
bases de dados.

Barreiras e facilitadores para adesão à TARV na prisão.

Considerando a oportunidade que o encarceramento oferece para o diag-
nóstico e para um efetivo tratamento do HIV/aids, com a consequente redução 
da carga viral e a melhora na contagem de linfócitos T CD4+, e, portanto, redu-
zindo a mortalidade nas pessoas privadas de liberdade que vivem com a doença. 
Os estudos incluídos nesta categoria abordaram os aspectos que dificultam ou 
facilitam a adesão ao tratamento medicamentoso para o HIV/aids no âmbito 
prisional. A seguir, apresentar-se-á uma breve descrição dos principais achados 
dos estudos selecionados.

Um estudo desenvolvido na Índia, em 2010, destacou as barreiras no acesso 
ao tratamento às pessoas que vivem com aids presas, onde a TARV é disponibi-
lizada mediante assistência jurídica para alguns detentos. Ademais, superlotação 
e indisponibilidade de preservativos são aspectos que dificultam o manejo do 
agravo, comprometendo as ações de prevenção, plano de cuidado e tratamento 
do HIV/aids.

Outro estudo realizado em Connecticut-EUA, envolvendo mulheres pri-
vadas de liberdade identificou associação positiva entre a supressão viral e o uso 
ininterrupto da TARV, destacando que as unidades prisionais que possuíam 
sistemas de saúde altamente estruturados possibilitavam o acesso ao tratamen-
to medicamentoso para o HIV/aids. Também apontou uma associação positiva 
entre o cumprimento da pena total em um único presidio e a continuidade do 
cuidado em saúde às pessoas que viviam com HIV/aids.

Um estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos, em 2012, avaliou 
a adesão à TARV nos sete dias que precederam à prisão, entre moradores de rua, 
e identificou que ter seguro de saúde teve associação estatística positiva em rela-



243

ção à tomada regular do medicamento, independentemente de estar em situação 
de rua ou possuir moradia.

Destaca-se que o modelo de atenção à saúde existente nos EUA, difere do 
Brasil, uma vez que, naquele país, o acesso às ações, serviços, insumos terapêu-
ticos e medicamentosos no controle do HIV/Aids ocorre mediante o pagamen-
to de planos de saúde e, no caso de indivíduos com baixa renda ou idosos, de 
acordo com critérios específicos, estes podem ser incluídos em programas com 
financiamento governamental, designados medicaid (população de baixa renda) 
e medicare (idosos ou indivíduos aposentados por invalidez permanente).

Outro estudo realizado na Espanha em 2008 avaliou o perfil sociodemo-
gráfico e os motivos que levaram as pessoas privadas de liberdade a recusarem a 
TARV. Os achados identificaram que os participantes do estudo que recusaram o 
tratamento medicamentoso eram, em sua maioria, homens, com idade entre 37 a 
45 anos, baixa escolaridade, história de drogadição, infecção pelo vírus da hepatite 
C e presença de doença crônica. Além disso, o número de encarceramento (duas 
vezes ou mais), penas de longa duração e estar um longo período de tempo no 
atual encarceramento relacionaram-se à recusa do tratamento medicamentoso.

Os autores destacaram que a coinfecção (HIV/Hepatite C) e a sobrecarga 
terapêutica poderiam explicar a recusa ao tratamento. Neste estudo, houve uma 
alta reincidência de reclusão no sistema prisional durante o período da pesquisa, 
sinalizando debilidades no processo de reinserção social desta população.

Um estudo foi realizado nos Estados Unidos em 2004 com o objetivo de 
analisar a eficácia da TARV dentro do sistema prisional e a interrupção do trata-
mento após o cumprimento da pena, tendo como indicador a condição clínica 
dos indivíduos (valores de linfócitos T CD4+ e carga viral). Os achados apon-
taram um melhor perfil clínico (valores altos de TCD4+ e baixa carga viral) nos 
participantes durante o período de encarceramento, em comparação ao período 
de livramento prisional e o reencarceramento, após três meses fora do ambiente 
correcional (média de 127 dias). No momento de retorno à prisão, a maioria 
dos participantes apresentava importante redução nos valores de linfócitos T 
CD4+ e aumento da carga viral. Embora não tenha sido explicitado abandono 
do tratamento ou irregularidade na adesão ao medicamento após o livramento 
prisional, os valores de linfócitos T CD4+ encontrados no reencarceramento são 
compatíveis com outros estudos, sugerindo que a TARV foi interrompida com-
pletamente por várias semanas antes do novo encarceramento.

Os achados desse estudo têm implicações para a saúde pública e as po-
líticas de saúde, uma vez que os benefícios da TARV não foram sustentados 
após o livramento prisional, podendo refletir no desenvolvimento de cepas 
resistentes do vírus. Além disso, há possibilidade de transmissão do vírus, pelo 
aumento da carga viral no organismo, por meio do compartilhamento dos 
materiais para o uso de drogas e, do contado sexual. Ademais, há que se refletir 
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sobre as condições de acesso às ações e serviços sociais e de saúde neste período 
crítico que se configura durante o processo de transição dos sujeitos do sistema 
prisional para a comunidade.

Estudos realizados na Indonésia, em 2015 e na Ucrânia em 2013 com su-
jeitos privados de liberdade que eram usuários de drogas injetáveis e que viviam 
com HIV/aids apontaram que o uso de drogas dentro da prisão configura-se 
como importante barreira para a adesão à TARV. Destacaram que os sujeitos 
submetidos à terapia substitutiva com o uso de opiáceos visando ao manejo da 
drogadição, frequentemente apresentavam episódios de interrupção da TARV 
devido ao acesso à heroína no âmbito prisional.

Em um estudo desenvolvido na África do Sul, em 2012, sobre o uso con-
tinuo da TARV (período de dois anos) entre presos com HIV/aids, identificou 
melhoria no perfil clínico, com contagem de T CD4+ normais (acima de 500 
células /mm3), mesmo havendo alta prevalência de coinfecção TB/HIV. Des-
taca-se que a tuberculose foi a principal causa de internação hospitalar nos seis 
primeiros meses do início da TARV e a comorbidade de maior prevalência.

Estratégias para o monitoramento e adesão
à TARV na população privada de liberdade

De modo geral, as estratégias e ações de saúde desenvolvidas para o cuidado 
às PVHA foram direcionadas para manter a adesão ao tratamento; diminuir a 
vulnerabilidade na transmissão do HIV/aids; aumentar o vínculo e o acesso aos 
serviços de saúde e sociais, com destaque para programas de habitação. Além 
disso, as estratégias de saúde predominantes basearam-se na oferta de cuidados 
médicos, tratamento para dependência de drogas, educação em saúde e o uso da 
tecnologia do cuidado pautada na supervisão da TARV.

Em um estudo realizado em Rhode Island-EUA, no ano de 2000, com 
mulheres encarceradas, avaliou-se um programa de cuidados em HIV/aids ba-
seado na gestão de caso, educação em saúde, programa de educação por pa-
res1, com ênfase na redução de danos, tratamento para dependência química, 
aconselhamento sobre abuso sexual por meio de grupos de apoio e acompa-
nhamento psicológico. Os coordenadores do programa de gestão do cuida-
do referenciavam as mulheres que estavam em transição para a comunidade 
para tratamento médico, programas de assistência financeira, serviços de saúde 
mental e programas de habitação.

Este estudo destacou que a educação em saúde e aconselhamento combi-
nados com tratamento médico de qualidade, mantido após o livramento, permi-

1 Termo, derivado do inglês peer-education que é utilizado quando uma pessoa fica responsável 
por desenvolver ações educativas voltadas para o grupo do qual faz parte.
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tiram à população prisional receber um atendimento integral e a diminuição da 
transmissão do HIV/aids.

A estratégia de gestão de caso fundamenta-se na melhoria da qualidade da 
assistência e caracteriza-se pelo acompanhamento do indivíduo e seus familiares, 
avaliando sistematicamente suas necessidades, e elaborando um plano de cuida-
dos, referência e vínculo do sujeito com os serviços de saúde, tendo como foco o 
cuidado integral à saúde.

Destaca-se que o gestor de caso (em geral um profissional de saúde ou do 
serviço social) tem o papel fundamental de acompanhar pessoas com condições 
crônicas muito complexas, ou condições de saúde de riscos sanitários, entre 
elas o HIV/aids, em que a gestão de caso tornou-se uma estratégia de cuidado 
voltada para atender às complexas necessidades e demandas das pessoas que 
vivem com a doença.

Além disso, programas relacionados à gestão de caso visando à transição 
do cuidado - do contexto do cárcere para a comunidade - pautados no vínculo 
com serviços de saúde e sociais, bem como na identificação e incorporação de 
parceiros (estratégia por pares) para o fortalecimento de vínculos e adesão ao 
tratamento do HIV/aids, podem proporcionar benefícios para a melhoria das 
condições clínicas e imunológicas dos sujeitos, bem como produzir impactos 
positivos na qualidade de vida das pessoas vivendo com a doença na situação 
de livramento prisional.

Estudos avaliaram outra estratégia voltada para adesão à TARV nas pessoas 
vivendo com aids privadas de liberdade, designada Terapia Antirretroviral Di-
retamente Administrada, tradução da expressão em inglês directly administered 
antiretrovital therapy, cuja sigla difundida e utilizada na mesma língua é DAART. 
Tal estratégia está pautada na supervisão da tomada dos medicamentos antirre-
troviral e fundamenta-se nos resultados satisfatórios produzidos a partir da incor-
poração do modelo DOTS (directly observed treatment short-course), designado 
tratamento diretamente observado de curta duração, concebido mundialmente 
como estratégia de enfrentamento e controle da tuberculose.

Entretanto, diferenças inerentes a esses dois agravos, dentre as quais se 
destacam o esquema terapêutico, a incurabilidade do HIV/aids e as dinâmi-
cas fisiopatológicas dessas infecções, determinam desafios singulares para a 
efetividade e aplicabilidade da estratégia em questão no cuidado prestado às 
pessoas que vivem com aids.

Tais estudos avaliaram a eficácia da DAART em relação à modalidade au-
toadministrada para a estabilização do agravo e adesão ao tratamento, porém os 
resultados apresentados são controversos em relação ao impacto da estratégia 
DAART no controle do HIV/aids, não sendo identificadas diferenças significa-
tivas nos relatos de adesão, na supressão viral, mudanças nos níveis de linfócitos 
T CD4+ e presença de novas infecções oportunistas entre os grupos estudados.
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No entanto, alguns estudos destacam que a modalidade DAART de acom-
panhamento terapêutico deve ser focada nas populações com alto risco para a 
baixa adesão ao tratamento, entre eles os usuários de drogas injetáveis e as pessoas 
privadas de liberdade.

Em um estudo transversal realizado em San Francisco, em 2012, que com-
parou a eficácia da terapia antirretroviral diretamente observada (DAART) com 
a TARV autoadministrada - SAT (self-administered therapy) em presos vivendo 
com HIV/aids, identificou que a maior parte dos participantes preferiu utilizar 
o antirretroviral de forma autoadministrada, uma vez que tal modalidade (SAT) 
possibilita a percepção de um maior controle do tratamento medicamentoso, o 
sigilo do diagnóstico da doença e a maior autonomia na rotina de tomada da me-
dicação. Além disso, a estratégia SAT foi associada com a melhor adesão à TARV 
durante o período de encarceramento e após o livramento prisional.

Em um estudo conduzido no sistema prisional da Carolina do Norte/
EUA, em 2010, não foram identificadas diferenças clinicas estatisticamente sig-
nificativas na supressão viral e na adesão à TARV em presos que realizaram 
DAART por período de 24 ou 48 semanas, em comparação aos presos que 
estavam em regime SAT.

O estudo realizado em Connecticut, no ano de 2012, avaliou a eficácia 
da DAART em comparação com o regime SAT em presos do sexo masculino 
que estavam no período de transição para a comunidade. O objetivo do estu-
do foi verificar a eficácia da intervenção (DAART) na estabilização e controle 
do HIV/aids, mediante a utilização dos seguintes indicadores clínico-labora-
toriais e comportamentais: supressão viral com níveis inferiores a 400 cópias/
ml em seis meses, aumento das células TCD4+ desde o início do estudo até 
seis meses, adesão à TARV, retenção do cuidado e comportamentos de risco 
para transmissão do HIV/aids. Neste estudo não foram encontradas diferen-
ças estatisticamente significativas entre os grupos (DAART e SAT) no que 
se refere ao perfil clínico, sendo que a maioria dos participantes (78%) atin-
giu a supressão na carga viral (valores abaixo de 400 cópias/ml). Ressalta-se 
que todos os sujeitos do estudo participaram de um programa de gestão de 
caso, e, todos os indivíduos que atendiam aos critérios para a instituição do 
diagnóstico de dependência química receberam tratamento específico para tal 
condição. Sendo assim, tais estratégias podem ter contribuído para a adesão 
ao tratamento e melhoria no perfil clínico.

Em um estudo realizado na Argentina, em 2009, utilizou-se a estratégia 
DAART em indivíduos privados de liberdade vivendo com HIV/aids. Os resul-
tados apontam incrementos positivos no perfil clínico e imunológico dos par-
ticipantes, principalmente com aumento nos valores de linfócitos T CD4+ e 
supressão da carga viral. Neste estudo, a DAART se mostrou eficaz para adesão 
ao tratamento na população prisional vivendo com HIV/aids.
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Considerando a alta prevalência de dependência química entre as pessoas 
privadas de liberdade vivendo com aids, estratégias de intervenção pautadas na 
oferta de tratamento para a drogadição configuram-se como coadjuvantes no 
processo de adesão à TARV nesta população.

Um estudo realizado na Malásia, no ano de 2013, com pessoas vivendo 
com aids, dependentes químicos e em situação de privação de liberdade, obje-
tivou avaliar o impacto da dose de metadona na retenção do cuidado em HIV/
aids após o livramento prisional. Pautou-se em uma intervenção baseada na 
oferta de tratamento por substituição de opiáceos, mediante o uso de metado-
na, para presos usuários de drogas que estavam em transição para a comuni-
dade. O uso da metadona teve como objetivo favorecer comportamentos mais 
seguros para reduzir o risco de transmissão do HIV/aids e aumentar a adesão à 
TARV. Após 12 meses de livramento prisional, os indivíduos que estavam re-
cebendo doses superiores a 80mg da metadona foram mais propensos a manter 
o tratamento antirretroviral.

Os autores destacaram-se o impacto positivo do início do tratamento com 
metadona durante o período de pré-livramento prisional, resultando na retenção 
do cuidado em HIV/aids e adesão à TARV. Deste modo, tal estratégia produ-
ziu maiores benefícios quando iniciada no âmbito prisional para garantir a ma-
nutenção do tratamento após o livramento prisional. Destaca-se que o período 
imediatamente posterior ao livramento prisional é crítico no que tange ao risco 
de recaídas no uso de drogas e, consequentemente, para a redução na adesão ao 
tratamento antirretroviral e aumento do risco de transmissão do agravo.

Um aspecto que merece destaque entre os estudos selecionados e analisa-
dos neste capítulo refere-se ao delineamento do cuidado planejado e ofertado, 
o qual transcendia a dimensão clínica do manejo do HIV/aids para a continui-
dade terapêutica e adesão ao tratamento, uma vez que incorporava, no escopo 
de ações desenvolvidas, a identificação e integração de serviços e benefícios 
sociais, valorizando, desse modo, o processo de adesão, pautado na reinserção 
social dos sujeitos no período envolvendo o prévio e pós-livramento prisional. 
Há que se reiterar a escassez de estudos nacionais que abordem os desafios 
que perpassam a oferta, a continuidade e coordenação do cuidado prestado às 
pessoas que vivem com HIV/aids tanto no âmbito do cárcere, bem como no 
período que antecede o livramento prisional e o próprio processo de reinserção 
social dos sujeitos que vivem com a doença.
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A infecção pelo HIV e a adesão ao tratamento

A infecção pelo HIV é um grande problema de saúde pública mundial, com 
mais de 36,7 milhões de pessoas vivendo com este vírus até o final de 2015, 

com 2,1 milhões de novas infecções pelo HIV, tendo ocorrido neste mesmo ano 
e 1,1 milhões de mortes no mundo de causas relacionadas ao HIV. Estima-se 
que no Brasil existam 734.000 mil pessoas vivendo com HIV, com 455 mil em 
uso da terapia antirretroviral (TARV), sendo diagnosticados e notificados anual-
mente de 30 a 35 mil novos casos. A inserção brasileira de políticas públicas que 
viabilizassem o acesso gratuito à terapia antirretroviral de alta potência, TARV, 
foi pioneira e resultou na diminuição dos indicadores de morbidade, mortalida-
de e qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA).

A adesão ao tratamento é determinante na melhoria da qualidade de vida 
e diminuição dos índices de mortalidade, mas constitui hoje um dos maiores 
desafios na atenção às PVHA, uma vez que demanda de seus usuários mudan-
ças comportamentais, dietéticas, uso de diversos medicamentos por toda a vida, 
além da necessidade, por parte dos serviços, de novos arranjos e oferta de ativi-
dades específicas à adesão.

As taxas elevadas de adesão estão consistentemente associadas com a redu-
ção da carga viral, diminuição do risco de progressão da doença, e uma dimi-
nuição do risco de desenvolvimento de resistência aos antirretrovirais; em con-
trapartida, a baixa adesão está associada à falha do tratamento, diminuição da 
contagem de células LT CD4+, e aumento da mortalidade.

A adesão ao tratamento constitui-se processo dinâmico e multifatorial que 
abrange aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que 
requer decisões compartilhadas e corresponsabilizadas entre a pessoa que vive 
com HIV, a equipe de saúde e a rede social; transcende a ingestão dos medica-
mentos, havendo a necessidade do acompanhamento clínico, do envolvimento 
com as recomendações e a mudança de comportamento. O uso adequado da 
TARV colaborou para o estabelecimento de um perfil crônico-degenerativo da 
doença, tendo atualmente o desafio de propor estratégias de prevenção e trata-
mento dos eventos adversos ao uso da TARV vivenciados pelos seus usuários, 
como dislipidemia, lipodistrofia, resistência periférica à insulina, acidose meta-
bólica e mais recentemente, riscos cardiovasculares.

Paralelas aos cuidados com o tratamento contra o HIV e seu efeitos adver-
sos, poderão ocorrer as infecções oportunistas decorrentes da baixa da imunida-
de, e que, na maioria das vezes, são responsáveis por internação e óbito. Dentre 
as mais frequentes encontram-se candidíase, hepatite B e C, herpes zóster, tu-
berculose, pneumonia, dentre outras. A Organização Mundial da Saúde destaca 
cinco dimensões interligadas na adesão ao tratamento em situações crônicas de 
saúde, conforme ilustrado na Figura 1.
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Figura 1. Cinco dimensões interligadas na adesão ao tratamento em situações crônicas de saúde. 
Adaptado de WHO, 2003. Health-careTeam (HCT).

A depressão é outra manifestação negativa à adesão aos antirretrovirais em 
PVHA, sabe-se que aqueles com sintomas depressivos acentuados comumente 
estão associados com baixa aderência à terapia antirretroviral.

Profilaxia da infecção do HIV

Duas formas de profilaxia da infecção pelo HIV estão consolidadas na li-
teratura mundial, sendo a primeira delas, a profilaxia pré-exposição (PrEP) que 
deve ser oferecida como uma alternativa adicional de prevenção àquelas pessoas 
em risco substancial de infecção pelo HIV combinada às medidas comportamen-
tais, biomédicas e estruturais na prevenção do HIV.

Em 2012, a profilaxia pré-exposição foi disponibilizada para casais sorodis-
cordantes, homens que fazem sexo com homens e pessoas transexuais, estenden-
do-se em 2014 aos usuários de droga, profissionais do sexo, transexuais, pessoas 
em prisões ou outras em situações de confinamento.

Provisoriamente “risco substancial de infecção pelo HIV” foi definido 
como a incidência do HIV em cerca de três a cada 100 pessoas/ano ou mais 
elevado na ausência da PrEP. Essa maior incidência foi identificada em alguns 
grupos de homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais e entre os 
homens heterossexuais e mulheres que têm parcerias sexuais com infecção não 
diagnosticada ou tratada pelo HIV. É destacado que o risco individual varia 
dentro dos grupos de risco substancial, dependendo do indivíduo, seu compor-
tamento e as características de parceiros sexuais.
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A segunda forma é a profilaxia pós-exposição (PEP), que constitui trata-
mento antirretroviral em curto prazo para reduzir a probabilidade de infecção 
pelo HIV após a exposição potencial, seja profissionalmente ou por meio de 
relações sexuais. No setor da saúde, a PEP deve ser fornecida como parte de um 
pacote de precauções abrangente que reduz a exposição pessoal no trabalho.

Essa segunda forma de profilaxia será mais enfaticamente discutida nesse 
capítulo; foi estabelecida no Brasil para os casos de exposição com risco signi-
ficativo de transmissão do HIV, cujo principal objetivo é ampliar as formas de 
intervenção para evitar novas infecções pelo HIV.

A PEP foi adotada em vários países do mundo e se insere no conjunto de 
estratégias para a prevenção do HIV no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
desde 1990, para profissionais da saúde que se expuseram a risco ocupacional 
com material biológico potencialmente contaminado, e, gradativamente foi dis-
ponibilizado para exposição sexual de risco. Em 2011 a PEP foi estendida para 
vítimas de estupro, e em 2012, abrangeu qualquer pessoa que não tenha utiliza-
do preservativo ou tenha havido o rompimento do mesmo.

Atualmente, a PEP é indicada em casos de violência sexual, acidentes ocu-
pacionais e relação sexual desprotegida consentida, e as condutas clínicas são 
realizadas mediante a avaliação do risco da exposição e estão preconizadas no 
“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-
-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV”.

Para muitas pessoas que são acidentalmente expostas ao HIV, a profilaxia 
pós- exposição fornece uma oportunidade única para prevenir o HIV após a 
exposição. Tais exposições acidentais podem estar entre os profissionais de saúde 
que tiveram ferimentos por agulhas ou entre adultos e crianças que sobreviveram 
à violência sexual.

O uso de medicamentos antirretrovirais para a PEP difere da terapia em 
aspectos importantes, que podem influenciar a escolha do medicamento, sendo 
recomendado para indivíduos imunocompetentes não infectados pelo HIV, por 
um período limitado (28 dias), para indivíduos que podem ter sido expostos ao 
HIV, como resultado de uma doença aguda, e muitas vezes evento traumático 
(em particular a violência sexual).

Após a indicação da PEP, o esquema preferencial de antirre-
troviral é com os medicamentos Tenofovir (TDF) + Lamivudina 
(3TC) + Atazanavir/ritonavir (ATV/r), e a pessoa exposta deve fazer 
acompanhamento laboratorial 30 e 90 dias após a exposição.

Mais da metade dos expostos apresentam efeitos adversos à PEP, apresen-
tando sintomas como efeitos gastrointestinais, fadiga e cefaleia. Mas, efeitos ad-
versos mais graves podem surgir como nefrolitíase complicada por sepse urinária, 
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rabdomiólise, pancitopenia, síndrome de Stevens-Johnson e hepatite medicamen-
tosa. Na primeira semana a pessoa exposta deverá ser avaliada no caso de presen-
ça de intolerância medicamentosa, mas na maioria das vezes não é necessária a 
interrupção do uso da PEP, sendo comum a associação com medicamentos para 
o tratamento dos sintomas.

A PEP não está indicada para pessoas sabidamente vivendo com HIV/aids 
ou quando a pessoa fonte não estiver infectada pelo HIV. Para isso, deve-se fazer 
o teste rápido inicial para estabelecer um diagnóstico.

Assistência de enfermagem na adesão ao tratamento

A equipe de enfermagem é detentora de um papel crucial no processo de 
adesão à TARV seja pelas PVHA, seja durante a PEP, pois o enfermeiro está 
presente na assistência a este paciente durante todas as etapas do seu tratamento 
clínico. Nesse sentido, o profissional deve ser capacitado para uma abordagem 
adequada ao paciente visando a uma adesão regular ao tratamento proposto.

Como importante instrumento de avaliação e acompanhamento da pessoa 
com HIV/aids temos a consulta de enfermagem que oferece suporte ao pacien-
te em relação ao seu diagnóstico, caracteriza-se como momento oportuno para 
esclarecer dúvidas, facilitando o processo terapêutico, e também possibilita aco-
lhimento, interação, escuta, segurança e o diálogo com o paciente, estreitando a 
relação enfermeiro-cliente.

As consultas regulares de enfermagem desde o início do tratamento, visan-
do a uma aproximação do profissional com o indivíduo, possibilitam o levan-
tamento de fatores colaborativos à adesão, os quais são determinantes para sua 
manutenção em longo prazo.

O enfermeiro deve compreender todo o contexto social em que esse in-
divíduo esteja inserido e ser um facilitador do processo de adesão à TARV na 
incorporação desta em sua rotina. Conhecer holisticamente o paciente é impres-
cindível para encorajá-lo e apoiá-lo na adesão à TARV. Identificar as situações de 
risco apontadas para a não-adesão, tais como: esquecimento, alteração da rotina, 
não estar em domicílio, dentre outras, faz com que o enfermeiro busque estraté-
gias para que seja estimulado o autocuidado e, consequentemente, não interfira 
no processo de adesão à TARV.

Neste sentido é imprescindível promover estratégias que orientem sobre 
a doença e seus sintomas, sensibilizando quanto a sua gravidade e importância 
do seu tratamento; que facilitem a ingestão dos medicamentos mediante a sua 
rotina que aproximem e envolvam os familiares, quando possível, no estímulo à 
adesão a TARV; que orientem quanto aos efeitos adversos esperados e, às fases 
de adaptação do organismo; que facilitem o reconhecimento dos comprimidos e 
que incentivem a participação em grupos de tratamentos.
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Nas atividades educativas o enfermeiro pode orientar o uso de estratégias 
baseadas em tecnologias que melhoram a adesão como o uso de organizadores 
de pílula, lembrete eletrônico, e os dispositivos e telefones celulares. Propor a 
utilização de caixas de medicamentos que ajudam na sua organização semanal 
e podem ser levadas para o trabalho, viagens ou mesmo utilizadas no dia-a-dia, 
pois são separadas por horários e facilitam o uso quando se tem um regime mais 
complexo com múltiplas drogas.

Com o intuito de se otimizar a adesão tem-se realizado telefonemas às pes-
soas em uso de antirretroviral a fim de investigar a adesão autorrelatada e o resul-
tado observado é a melhoria da qualidade de vida, principalmente nos domínios 
da saúde física, nível de independência, meio ambiente e espiritualidade/religião/
crenças pessoais entre os pacientes em início de tratamento após a realização do 
monitoramento por chamada telefônica.

As intervenções virtuais por meio de site, telefonema ou as tradicionais com 
consultas regulares demonstram melhorar a adesão à TARV.

Para fortalecer a equipe na condução das estratégias de adesão aos antirre-
trovirais, o enfermeiro pode promover reuniões periódicas para discutir proble-
mas do serviço e propor medidas para superar as dificuldades apontadas.

Como meio de identificar falhas no processo de adesão à terapia antirretro-
viral pode-se acompanhar as pessoas que vivem com HIV e estão hospitalizadas, 
pois geralmente a falta de adesão ocasionou a internação. Outro aspecto relevante 
é que o paciente mais debilitado possui a sua capacidade de autocuidado pre-
judicada e requer um apoio mais intenso por parte da equipe de enfermagem; 
nesse contexto, a enfermagem pode atuar com ações educativas que sensibilizem 
o paciente quanto à adesão à TARV, já que o desaparecimento dos sintomas da 
doença também é apontado como um dos fatores facilitadores da adesão à TARV.

Desta forma, o enfermeiro deve buscar sempre no seu trabalho educativo, 
estimulando as pessoas a serem corresponsáveis pelo processo de adesão ao trata-
mento para a tomada de decisão consciente e busca de alternativas frente às di-
ficuldades vivenciadas, buscando sempre o empoderamento das pessoas vivendo 
com o HIV/aids.
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Um serviço de saúde que cuida de pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) 
tem um grande potencial para educação de profissionais de saúde já forma-

dos (educação permanente em saúde), bem como, contribuir para a formação 
das futuras gerações de profissionais. A constituição Federal, em seu artigo 200, 
destaca como papel da gestão do SUS o ordenamento da formação de recursos 
humanos para atuar nos serviços de saúde, o que é reafirmado na Lei Orgânica 
da Saúde (LOS 8080/90) em seu artigo 27, que coloca os serviços de saúde como 
campo para o ensino, a pesquisa e a extensão, expressando a indissociabilidade 
entre a educação e a saúde.

A Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC FMRP), 
desde sua inauguração em 1996, tem servido como cenário para o ensino e a 
aprendizagem de estudantes de graduação de todos os cursos da área da saúde, 
no campus Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). A UETDI é 
também o campo de estágio para a formação de especialistas em diversas áreas, 
através dos programas de residência médica e residência multiprofissional do 
HC-FMRP. Além disso, constitui-se campo de estudo para mais de uma cente-
na de projetos de pesquisa, de mestrado e doutorado, desenvolvidos dentro da 
Unidade, e que resultaram em algumas dezenas de artigos publicados em perió-
dicos nacionais e internacionais. Aspectos relacionados ao cuidado da PVHA 
são sempre um tema central em todas estas atividades e reforçam a importância 
deste serviço não apenas na assistência àqueles que dela precisam, mas também 
na formação de um grande número de profissionais que pretendem atuar nesta 
área, em Ribeirão Preto ou em qualquer outro local do Brasil.

Este capítulo está estruturado em duas partes. Uma inicial, que destaca 
as diferentes atividades realizadas na UETDI, e que envolvem o ensino de gra-
duação, residência e pós-graduação; uma segunda parte, em que apresentamos 
alguns conceitos básicos e interessantes sobre o ensino em cenários de prática 
clínica, mais voltados ao ensino de estudantes de medicina e residentes, que é 
onde nosso grupo tem maior experiência.

Formação de recursos humanos para a saúde
no contexto do cuidado de PVHA

Os principais cenários de ensino e aprendizagem para os estudantes, resi-
dentes e pós-graduandos da FMRP são a enfermaria, o ambulatório e o pronto 
atendimento da UETDI. A FMRP-USP conta também, no Centro de Saúde 
Escola, com ambulatórios, disponíveis para todos os residentes e estudantes, e di-
recionados à PVHA e ao cuidado de outras doenças sexualmente transmissíveis.

De um modo geral, os estudantes do quarto ou sexto ano do curso de medi-
cina atendem casos novos (primeira consulta) e retornos de primeira vez nos am-
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bulatórios. Nestas oportunidades, damos preferência para uma abordagem dos 
aspectos mais relacionados à aceitação da doença, seu diagnóstico, indicação de 
tratamento e, habitualmente, são ótimas oportunidades para se conversar sobre 
adesão com o paciente e com os estudantes. Atualmente, o ambulatório da UE-
TDI recebe dois a três alunos do sexto ano de medicina, em dois ambulatórios 
semanais. O ambulatório de DST/aids do Centro de Saúde Escola recebe dois 
a três estudantes quatro vezes por semana. Nas avaliações feitas pelos estudantes 
sobre a qualidade do estágio, eles habitualmente elogiam muito esta atividade. 
No total são 100 alunos do sexto ano desenvolvendo atividades nos ambulatórios 
da UETDI, enfermaria de infectologia do HC-FMRP e Centro de Saúde Escola, 
e em torno de 100 alunos do quarto ano de medicina nas atividades práticas da 
disciplina de Moléstias Infecciosas e Tropicais avaliando pacientes das enferma-
rias de infectologia e da UETDI, todos os anos. Em todos estes momentos o 
tema adesão está presente por ser um aspecto fundamental a ser conversado com 
os pacientes tanto em nível ambulatorial quanto internados.

Na residência médica, um grande número de médicos de diferentes progra-
mas participam das atividades dos ambulatórios e enfermarias. Atualmente, em 
esquema de rodízio, a UETDI serve de campo de estágio para residentes do pro-
grama de Moléstias Infecciosas e Tropicais (infectologia) – R1, R2, R3; de Clí-
nica Médica – R1; Neurologia – R1; Medicina de Família e Comunidade – R1; 
Dermatologia R1; Pneumologia R3. No total, em torno de 60 residentes destas 
especialidades cumprem estágios nos ambulatórios de HIV/aids da UETDI e do 
Centro de Saúde Escola do HC e da FMRP-USP, todos os anos.

Estudantes e residentes dos cursos de psicologia, odontologia, nutrição, fi-
sioterapia, fonoaudiologia e enfermagem participam de atividades regulares de 
(estágios) na UETDI, durante sua formação profissional de graduação e pós-gra-
duação senso lato.

Ao fazer uma pesquisa na biblioteca digital da USP, utilizando o termo 
“UETDI” encontramos 99 dissertações de mestrado e 59 teses de Doutorado 
que foram desenvolvidas na unidade, nas últimas três décadas. Muitos destes 
estudos resultaram na publicação, em periódicos nacionais e internacionais, de 
artigos que contribuem para o conhecimento gerado nesta área pelos pós-gra-
duandos da Universidade de São Paulo.

Educação em saúde nos cenários de prática clínica

Tanto a enfermaria quanto o ambulatório da UETDI funcionam como 
cenários para o ensino clínico, que é aquele direcionado ao paciente e seus pro-
blemas e que geralmente, ocorre na presença deste, podendo acontecer nos di-
versos locais de ensino-aprendizado. É um componente essencial da educação 
profissional nos cursos da saúde, além de ser um dos mais efetivos meios para 
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o desenvolvimento de habilidades clínicas por parte de estudantes e residentes, 
principalmente se desenvolvido em cenários reais, seja em enfermarias ou am-
bulatórios. Esta metodologia de ensino-aprendizagem propicia oportunidades 
para a aplicação do conhecimento teórico e é um dos mais efetivos meios para o 
desenvolvimento de habilidades clínicas, comunicação, ética, atitude humanísti-
ca e profissionalismo, sempre levando em consideração a segurança do paciente.

Diferente do ensino em sala de aula ou em laboratórios de habilidades, 
onde o professor tem controle sobre o que vai acontecer, nos ambulatórios e en-
fermarias o preceptor deve se adaptar e aproveitar o que de melhor houver para 
o ensino dos estudantes em um contexto de atendimento de prática real. Dentre 
os desafios que encontramos no processo de ensino-aprendizagem de estudan-
tes/residentes, nos cenários reais da prática profissional, merecem destaque: a 
limitação de tempo; a demanda de trabalho da clínica para o preceptor, pela 
imprevisibilidade do ambiente nem sempre é possível planejar uma “atividade 
educacional” com antecendência como acontece nos laboratórios e na sala de 
aula; ter que sujeitar-se à disponibilidade e condições do paciente para partici-
par; a diversidade - em uma mesma atividade (visita à beira leito, por exemplo) 
convivem aprendizes de diferentes níveis (doutorando do quinto e sexto ano, 
residentes do primeiro, segundo e terceiros anos) e diferentes background.

O preceptor dos estágios (docente ou médico assistente do hospital) é uma 
figura central para que o aprendizado efetivo aconteça. Dentre os atributos de-
sejáveis em um preceptor estão: demonstrar competência clínica; ter habilidade 
para o ensino; demonstrar empatia e ser acessível aos estudantes; ter capacidade 
organizacional para o ensino; ajustar-se ao contexto e ao nível dos estudantes; 
interagir efetivamente nas atividades de ensino; oferecer feedback regular e de 
qualidade; ser capaz de “contagiar” com seu entusiasmo; facilitar a compreensão 
de princípios gerais relevantes para a clínica; estabelecer padrões elevados de en-
sino e prática profissional; e serem bons “modelos” para os aprendizes.

Estratégias para o ensino e aprendizagem nos cenários de prática clínica

Tradicionalmente, estudantes e residentes médicos participam das ativida-
des ambulatoriais compondo a equipe de trabalho. Apesar de ainda estarem em 
fase de treinamento, assumem responsabilidades, compatíveis com o seu nível 
de competência, junto ao paciente e seus familiares, sempre sob supervisão de 
uma equipe de especialistas. Por ser médico formado e com registro profissional, 
o residente naturalmente tem mais autonomia que o interno nas atividades das 
enfermarias e ambulatórios e assume a função de ensinar os graduandos, sendo 
mais uma ferramenta de aprendizado, afinal quem ensina também aprende. Em 
uma enfermaria, atividades como admissão, evolução clínica diária e prescrição 
são cotidianas. As oportunidades de aprendizagem são claras e estão presentes em 
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cada atendimento, na medida em que se faz a anamnese, exame físico, discute-se 
diagnóstico diferencial, exames complementares a serem solicitados e condutas 
necessárias em cada caso, além de praticar as habilidades e atitudes em cenários 
reais. No ambulatório, o estudante/residente atende o paciente e em seguida 
discute o caso com o preceptor para orientações sobre o caso e para a conduta. 
No Hospital das Clínicas da FMRP-USP o modelo mais utilizado de discussão 
de casos é o descrito acima, em que o paciente é atendido e, em seguida, é feita 
uma apresentação da anamnese e exame físico e, a partir daí, faz-se uma discus-
são sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais, solicitação de exames 
complementares e a elaboração do plano terapêutico.

Existem algumas estratégias que buscam qualificar o ensino no ambiente 
Clínico, as quais estão descritas na literatura e, por serem mais estruturadas, me-
recem ser conhecidas por preceptores que orientam estudantes e residentes em 
atividades ambulatoriais em “serviços-escola”.

A primeira delas pode auxiliar estudantes a estruturarem melhor a apresen-
tação do caso no momento em que farão a discussão com o preceptor. É bastante 
útil na discussão de retornos ambulatoriais e tem um acrônimo em inglês deno-
minado “SNAPPS”, quando espera-se que o estudante:

• Summarize – resuma a história e achados do exame físico que acabou de fazer
• Narrow: elenque as duas ou três principais hipóteses para o caso
• Analyse: analise e compare as possibilidades
• Probe: esclareça as dúvidas com o preceptor
• Plan: Planeje e proponha o plano de investigação e cuidados
• Select: selecione um aspecto do caso para realizar estudo complementar

Outra estratégia de ensino bastante utilizada em cenários de prática clínica 
é o “preceptor-minuto”, do inglês “one minute preceptor”. Esta proposta visa a or-
ganizar a discussão do caso, especialmente em ambulatórios que atendem muitos 
pacientes e não dispõe de um grande número de preceptores. Na perspectiva do 
preceptor, esta atividade requer cinco micro habilidades para o ensino “um-pa-
ra-um” (preceptor e aluno), que estão listadas a seguir:

• Obtenha compromisso (get commitment): ouça a história com atenção e per-
gunte o que o estudante acha que está acontecendo.

• Solicite evidências que suportem o raciocínio feito (Probe for supporting eviden-
ce): peça ao estudante que explique o que o levou a pensar daquela forma

• Ensine uma regra geral (Teach general rules): ensine alguma regra geral sobre 
este tipo de caso/situação

• Reforce o que foi feito corretamente (Reinforce what’s right): reforce o que o 
estudante fez corretamente



265

• Corrija erros (Correct mistakes): comente sobre o que não estava correto e 
como pode ser melhorado.

Apenas para ilustrar, imagine que o estudante tenha atendido um homem 
de 28 anos, com diagnóstico recente de aids e que iniciou a terapia antirretroviral 
há três meses, que retorna para uma consulta de rotina. O paciente está assinto-
mático e em uso de tenofovir, lamivudina e efavirenz, um comprimido à noite. 
O estudante acabou de atender o paciente (fez anamnese e o exame físico) e sai 
do consultório para discutir o caso com o preceptor.

Como procederia o preceptor se desejasse utilizar, na sequência, a técnica 
do preceptor minuto?

• Obtenha compromisso: ouviria a história e a descrição do exame físico (nor-
mais), teria interesse especial em saber se o paciente está usando a medica-
ção regularmente e se tem tido algum efeito colateral. Poderia perguntar:

 Como você acha que o paciente está indo em relação ao tratamento 
do HIV?

 O estudante diria que acredita que indo tudo bem, e diz que perguntou 
se o paciente estava tomando os remédios e ele respondeu que sim;

• Solicite evidências que suportem o raciocínio feito: o preceptor pergun-
taria então:

 Por que você concluiu que ele está tomando as medicações?
 O estudante responde que o paciente pareceu ter sido bastante honesto, 

além de ter lhe dito o número de comprimidos e a hora em que toma 
a medicação;

• Ensine uma regra geral: explique ao estudante que a adesão é o aspecto mais 
importante no tratamento de pessoas portadoras de doenças crônicas 
como a aids, diabetes, hipertensão, entre outras. Pode dizer que existem 
vários fatores que influenciam a adesão, desde a aceitação da doença por 
parte do paciente, fatores socioeconômicos, apoio familiar e a presença de 
efeitos colaterais. Se possível, é interessante explorar alguns ou todos estes 
aspectos na conversa com o paciente, pois isto pode nos dar alguma pista 
de eventuais dificuldades que estejam presentes.

• Reforce o que foi feito corretamente: o preceptor pode comentar que o estudante 
descreveu a história de maneira bem clara e isto é muito importante, além 
de ter feito uma correlação correta entre o paciente e os detalhes do seu 
tratamento e a maior probabilidade de estar usando corretamente os medi-
camentos. Enfim, destaque aquilo que o estudante fez de maneira correta;

• Corrija erros: Neste caso o preceptor poderia sugerir ao estudante da próxima 
vez perguntar: “Como você tem tomado as medicações?”, em vez de sim-
plesmente perguntar: “Você está tomando as medicações?” De maneira ge-
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ral, é melhor fazer perguntas abertas em que o paciente precisa lhe explicar 
o “que” e “como” está fazendo aquilo que você lhe perguntou. Quando a 
pergunta permite apenas uma resposta do tipo “SIM” ou “NÃO”, o médi-
co pode perder informações importantes durante a anamnese.

Independente da forma que escolher para interagir com o estudante/resi-
dente, existem alguns comportamentos que o preceptor deve evitar, por exem-
plo: evite ser o único que fala; evite apenas orientar a conduta e não discutir o 
caso como um todo; evite críticas que podem constranger o estudante; evite “dar 
uma aula teórica sobre a doença que o paciente tem, durante uma vista a beira 
leito ou no ambulatório; evite devolutivas (feedback) genéricas, por exemplo, 
apenas dizer “muito bom!”, pois isto tem pouco significado para o estudante; e, 
principalmente, comporte-se sempre da maneira com que deseja que os estudan-
tes se comportem também. Em outras palavras, seja um bom exemplo.

O poder do feedback

O feedback é uma das mais potentes estratégias de avaliação formativa e 
pode ter profundo impacto no aprendizado e na aquisição de competência por 
parte de estudantes e residentes. Quando oferecemos devolutiva, o intuito é de 
ajudar o estudante a melhorar o seu desempenho no futuro. De modo geral, ao 
oferecer feedback o preceptor deve identificar e reforçar os pontos fortes do de-
sempenho, comentar sobre as deficiências e sugerir meios para melhorar.

Quanto mais próximo ao evento, mais efetivo será o feedback (timely fee-
dback). É importante lembrar que a devolutiva deve se limitar ao comportamen-
to observado, evitando-se fazer julgamentos pessoais ou dirigidos para a persona-
lidade da pessoa. Dar feedback não significa convencer a pessoa com argumentos, 
ao contrário, deve ser uma oportunidade de reflexão por parte do estudante sobre 
a sua prática, a partir de uma observação direta feita pelo seu preceptor.

Evite dar grande volume de feedback negativo de uma vez, tentando focar 
em comportamentos que podem ser mudados e melhorados. Finalmente, o fee-
dback deve ser sempre seguido de uma oportunidade de agir.

De maneira geral, para dar um feedback adequado, é necessário observar os 
seguintes passos:

• Inicie pedindo uma autoavaliação por parte do estudante/residente
• Informe “O QUE” fez bem…
• Comente “O QUE” não foi adequado e pode ser melhorado.
• Diga “COMO” poderia fazer para melhorar
• Confirme compreensão (peça para o estudante lhe dizer o que ele com-

preendeu daquilo que você orientou)
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Os passos 2 a 4 (em destaque) são conhecidos como estratégia do feedback 
“sanduíche”. Você comenta o que foi bom, em seguida chama atenção para o que 
precisa melhorar e finaliza dizendo como o estudante poderia fazer para alcançar 
a melhoria em seu desempenho no futuro. O passo número 1 é importante pois, 
habitualmente, o estudante já percebeu onde não foi bem e costuma falar sobre 
ele neste momento. Isto ajuda no passo número 4, quando o preceptor deverá 
comentar aquilo que precisa ser melhorado (as deficiências observadas). O passo 
número 5, pode ser utilizado ou não, e tem a vantagem de ser uma oportunidade 
de se checar a compreensão do que foi orientado.
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