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Resumo 

Desde a introdução da Terapia de Antirretrovirais (TARV), a adesão ao 

tratamento está entre os maiores desafios da atenção às pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, uma vez que demanda de seus usuários mudanças comportamentais. 

Deste modo, é de suma importância o papel do serviço de saúde na superação 

das dificuldades relacionadas ao tratamento. A maioria dos serviços estudados 

apresentava deficiências no estabelecimento de formas de atenção mais 

dialógicas e mais específicas para abordagem da questão da adesão com os 

usuários. A atenção é fortemente centrada na consulta médica cujo padrão 

tecnológico predominante, embora de boa qualidade na dimensão 

restritivamente técnica, prescindia tanto para dimensões mais amplas da vida 

dos usuários quanto de abertura para formas discursivas menos assimétricas e 

tecnificadas na abordagem da adesão. Tendo como objetivo apresentar métodos 

para melhorar a adesão ao tratamento do HIV/AIDS através da capacitação dos 

funcionários. Será desenvolvido em um SAE em DST/AIDS localizado no 

município de Lajes Pintadas/RN. Para a efetivação dos objetivos propostos neste 

estudo serão discutidas e desenvolvidas estratégias baseadas na pedagogia da 

problematização, de modo que possam sensibilizar os funcionários para 

fortalecer as pessoas vivendo com o HIV/AIDS para adesão ao tratamento, 

identificando as fragilidades dos usuários em relação à adesão. Desta forma, 

este relato instrumentalizou a possibilidade do uso desta tecnologia de saúde 

para o serviço em questão e as hipóteses para solução dos problemas 

relacionados à adesão ao tratamento. 

Descritores: HIV/AIDS; Saúde pública; Promoção da saúde; Tratamento; 

Humanização; Educação em Saúde; Educação Permanente  
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1 Introdução 

Apesar do desenvolvimento tecnológico e de diversas estratégias adotadas 

pelos serviços de saúde, o controle do HIV/AIDS ainda representa um grande 

desafio tanto para a comunidade científica como também para a sociedade.  

O surgimento da AIDS trouxe a necessidade dos serviços de saúde e seus 

profissionais a repensarem o processo de trabalho, visto que, envolve conceitos 

relacionados à sexualidade, família, estilos de vida, aspectos éticos e culturais 

além da postura profissional (SOUZA, 2008). Inicialmente o HIV parecia estar 

associado com comportamentos sexuais de homossexuais (homens que faziam 

sexo com homens), particularmente nos países industrializados e na América 

Latina, disseminando-se rapidamente a outros segmentos da sociedade, 

atingindo mulheres e homens com práticas heterossexuais e crianças. 

Segundo UNAIDS (2012) oito milhões de pessoas estão em tratamento com 

Terapia Antirretroviral (TARV). Durante os últimos anos, a disponibilidade dos 

medicamentos antirretrovirais levou a um relevante declínio da morbidade e da 

mortalidade por meio da supressão viral, o que tem permitido retardar ou evitar 

o surgimento da imunodeficiência. Deste modo, a AIDS passou a ser 

considerada uma doença crônica que se manejada e tratada adequadamente, 

além de possibilidade de controle da doença, há uma melhoria na qualidade de 

vida, podendo também diminuir a transmissão do vírus (POLEJACK; SEIDL, 

2010).  

Para Souza (2008), considerando a complexidade da AIDS, a assistência ao 

portador deste vírus deve ser realizada de forma holística e interdisciplinar, pois, 

a trajetória da doença remete a situações de difícil manejo como: estigma e 

discriminação, mudanças de estilo de vida, terapia medicamentosa com 

esquemas complexos, dificuldades na adesão ao tratamento, consequências na 

vida sexual e reprodutiva, reinserção social, dentre outros.  
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2 Revisão de Literatura 

O HIV-I teria chegado à população humana através do contato com o chimpanzé, 

enquanto o HIV-2 teria sido transmitido ao homem pelo mangabey-fuligento. A 

correlação é bem mais forte no segundo caso, pois a infecção por HIV-2, 

endêmica da África ocidental, é raramente encontrada em outras partes do 

mundo. A área afetada (da Costa do Senegal até Gana) coincide com a 

distribuição geográfica do mangabey-fuligento. A caça desse macaco para 

alimentação e o uso como animal de estimação são comuns nessa região. A 

transmissão, assim, pode ser facilmente explicada por mordidas ou arranhões, 

ou por exposição ao sangue desses animais durante a caça ou o preparo da 

carne (SOARES, 1999). 

As formas de transmissão são as seguintes: Sexual, Sanguínea, Vertical: 

responsável no Brasil, por mais de 80% do total de casos em menores de 13 

anos (1983-99); Ocupacional: Estima-se que o risco médio de contrair o HIV 

após uma exposição percutânea a sangue contaminado seja de 

aproximadamente 0,3%. Nos casos de exposição de mucosas, esse risco é de 

aproximadamente 0,1 %(UNAIDS, 2015). 

O número de indivíduos vivendo com o HIV divide-se, geograficamente, da 

seguinte forma: Europa Oriental e Ásia Central [1,4 milhões-1,7 milhões] Ásia e 

Pacífico [4,4 milhões-5,9 milhões] América do Norte e Europa Ocidental e Central 

[2,2 milhões-2,7 milhões] Médio Oriente e África do Norte [160 000-330 000] 

África ocidental e central [5,3 milhões-7,8 milhões] África Oriental e Austral [17,7 

milhões - 20,5 milhões] América Latina e Caribe [1,7 milhões-2,3 milhões] em um 

total: *18,2 milhões [16,1 milhões-19,0 milhões] (UNAIDS, 2016).  

O Brasil é o país que mais concentra casos de novas infecções por HIV na 

região. O país responde por 40% das novas infecções – segundo estimativas 

mais recentes do UNAIDS -, enquanto Argentina, Venezuela, Colômbia, Cuba, 

Guatemala, México e Peru respondem por outros 41% desses casos. No Brasil 

o número de pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência adquirida humana 

é de aproximadamente 830.000 [610.000 – 1.100.000]. Em 2015, estima-se que 

tenham ocorrido 44.000 [32.000 – 59.000] novas infecções pelo HIV. O número 

de mortes relacionadas à AIDS no Brasil foi estimada pelo UNAIDS em 15.000 

[11.000 – 21.000] em 2015. Segundo dados do Ministério da Saúde, observa-se 
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que do total de pessoas vivendo com HIV, 87% já foram diagnosticadas. Deste 

número, 64% estão em tratamento para o HIV. Das pessoas em tratamento, 

cerca de 90% apresentam carga viral indetectável (UNAIDS, 2015). 

Nos últimos cinco anos, o Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 40,6 

mil casos de aids. Segundo as regiões, o Norte apresenta uma média de 3,8 mil 

casos ao ano; o Nordeste, 8,2 mil; o Sudeste, 17,0 mil; o Sul, 8,6 mil; e o Centro-

Oeste, 2,7 mil. A taxa de detecção de aids no Brasil tem apresentado 

estabilização nos últimos dez anos, com uma média de 20,5 casos para cada 

100 mil habitantes. A maior concentração dos casos de aids no Brasil está nos 

indivíduos com idade entre 25 e 39 anos para ambos os sexos; entre os homens, 

essa faixa etária corresponde a 53,6% e, entre as mulheres, 49,8% do total de 

casos de 1980 a junho de 2015 (MS, Boletim Epidemiológico 2015). 

A infecção pelo HIV pode ser dividida em quatro fases clínicas: Fase aguda, Fase 

assintomática, Fase sintomática inicial ou precoce e AIDS. 

Apesar de o Brasil adotar uma política de acesso universal à Terapia 

Antirretroviral Altamente Ativa (TARV) desde 1996, existem desafios para 

efetividade desta terapia, tais como mudanças comportamentais por parte dos 

usuários do sistema de saúde, mudanças dos próprios serviços, elaboração de 

novos arranjos e oferta de atividades específicas para adesão ao tratamento 

(BRASIL, 2007). 

A não adesão aos antirretrovirais tem sido considerada como uma das maiores 

ameaças à efetividade do tratamento, ao nível individual, e para a disseminação 

de vírus resistência, ao nível coletivo. Isto porque os regimes terapêuticos para 

a AIDS parecem exigir do paciente integração complexa entre conhecimentos, 

habilidades e aceitação, além de outros fatores importantes ligados ao ambiente 

e ao cuidado com a saúde. Estudos mostram que algum grau de não-adesão 

ocorre universalmente, tanto em países mais ricos como em países mais pobres. 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, quase metade dos entrevistados 

admitiu já ter falhado a medicação em algum momento ao longo do tratamento. 

A taxa de prevalência de adesão foi de 69%; taxa semelhante também foi obtida 

em trabalhos recentes provenientes de países de primeiro mundo. Apesar da 

taxa de adesão em São Paulo parecer semelhante àquela dos países de primeiro 
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mundo (entre 60% e 78%), está longe dos níveis desejáveis. Embora ainda não 

se saiba com confiança razoável qual taxa seria aceitável para se obter maior 

supressão viral possível, trabalhos recentes têm indicado necessidade de taxas 

maiores (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO,2004). 

O papel do serviço de saúde é extremamente importante na superação das 

dificuldades relacionadas ao tratamento. A maioria dos serviços estudados 

apresentava deficiências no estabelecimento de formas de atenção mais 

dialógicas e mais específicas para abordagem da questão da adesão com os 

usuários. A atenção era fortemente centrada na consulta médica cujo padrão 

tecnológico predominante, embora de boa qualidade na dimensão 

restritivamente técnica, prescindia tanto para dimensões mais amplas da vida 

dos usuários quanto de abertura para formas discursivas menos assimétricas e 

tecnificadas na abordagem da adesão (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

DE SÃO PAULO, 2004). 

A adesão ao tratamento transcende à simples ingestão de medicamentos, 

incluindo o fortalecimento da pessoa vivendo com HIV/AIDS, o estabelecimento 

de vínculo com a equipe de saúde, o que pode facilitar a supressão viral, que é 

alcançada quando o uso esquema terapêutico é igual ou maior a 95% das doses 

prescritas (BRASIL, 2007) 

É muito importante que o profissional possa compartilhar de fato com o usuário 

portador de HIV/AIDS as questões objetivas e subjetivas que envolvem a adesão 

ao tratamento, além de auxiliá-lo para o fortalecimento e empoderamento para o 

enfrentamento da epidemia. 

Sendo assim faz-se necessário um estudo que enfatize o processo de adesão 

ao tratamento de HIV/AIDS, identificar as causas que podem levar a má adesão 

e quais os métodos que podem contribuir para a promoção da adesão. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar estratégias para melhorar a adesão 

ao tratamento das pessoas vivendo com o HIV/AIDS junto a população alvo do 

SAE do município de Lajes Pintadas/RN. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Capacitar os profissionais do SAE para melhorar a adesão ao tratamento 

antirretroviral;  

 Informar população sobre questões que interferem na adesão ao 

tratamento;  

 Elaboração de estratégias direcionadas para melhorar a percepção dos 

indivíduos sobre a infecção e sua transmissão; 
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4 Metodologia 

Este trabalho é do tipo Projeto de Intervenção que se aproxima da Pesquisa 

Ação e que se pode considerar pelas técnicas de análise como sendo qualitativa. 

Neste caso, é apresentado apenas o planejamento da intervenção, considerando 

o cenário onde será realizada, a análise da viabilidade de sua implantação a 

partir das fragilidades e das potencialidades existentes no contexto institucional 

e levando em consideração os atores e recursos envolvidos. O planejamento da 

intervenção exige um desenho, um passo a passo desta ação. É necessário 

também se prever métodos ou estratégias de avaliação mesmo que os 

resultados não sejam objetos deste relato. Para sua elaboração foram 

consultados e utilizados documentos e sites governamentais. 

4.1 Cenário do projeto de intervenção 

O projeto será desenvolvido em um SAE em DST/AIDS localizado no município 

de Lajes Pintadas/RN a qual possui 4.813 habitantes. O serviço é responsável 

pelo atendimento de toda população alvo do município, já que se trata de um 

município relativamente pequeno e com poucos casos notificados. Este serviço 

realiza atendimentos aos indivíduos de todas as faixas etárias que procuram a 

unidade para diagnóstico e/ou tratamento pela infecção pelo HlV/AIDS, além de 

outras doenças sexualmente transmissíveis. O SAE trabalha com uma equipe 

multiprofissional composta por: enfermeiros; auxiliares e técnicos de 

enfermagem; infectologistas adulto e infantil; ginecologistas; dentistas; auxiliar 

de consultório dentário; nutricionistas; assistentes sociais, educadora; psiquiatra 

e psicólogas; agentes administrativos. 

Neste serviço ambulatorial os usuários vêm encaminhados da Unidade Básica 

de Saúde do município e de programas sociais quando identificam o usuário com 

alguma vulnerabilidade social. Muitos destes procuram o SAE com uma 

testagem reagente para o HIV e/ou apresentam sinais e sintomas indicativos de 

outras doenças sexualmente transmissíveis como corrimento uretral, verrugas e 

outras lesões genitais. Também tem uma demanda que procura 

espontaneamente este serviço, devido exposição a algum tipo de risco como: 

relações sexuais desprotegidas, acidente de trabalho com material biológico, 

pessoas com sinais e sintomas que podem estar relacionados à infecção pelo 

HIV.  
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Quanto ao atendimento, todo paciente que vem por demanda espontânea ou 

com encaminhamento de outros serviços, passa por um atendimento 

individualizado com a equipe do aconselhamento. Estes atendimentos são 

realizados por profissionais de nível superior como assistentes sociais, 

educadoras, nutricionistas e psicólogas que por meio de escuta qualificada 

tentam levantar a situação de risco destes usuários, sendo posteriormente 

orientados quanto às medidas de prevenção e por fim são solicitados exames 

laboratoriais sorológicos convencionais para detecção de infecção pelo HIV, 

sífilis, Hepatites B e C, além de testagem rápida para HIV se necessário. 

Caso o usuário tenha apresentado resultado reagente para o HIV são agendados 

para consulta com infectologista e outros profissionais conforme necessidade.     

4.2 Elementos do plano de intervenção 

 Serão discutidas e desenvolvidas estratégias baseadas na pedagogia da 

problematização, de modo que possam sensibilizar os funcionários para 

fortalecer as pessoas vivendo com o HIV/AIDS para adesão ao 

tratamento, identificando as fragilidades dos usuários em relação à 

adesão. 

 Proporcionar momentos de reflexão para repensar os comportamentos e 

práticas de saúde. 

 Realização de oficina com encontros semanais com os funcionários de 

enfermagem, na qual, a partir da proposta pedagógica problematizadora, 

elaboradas novas estratégias de intervenção que possam fortalecer os 

portadores de HIV/AIDS para o atendimento de suas necessidades de 

maneira a proporcionar a adesão ao tratamento. Nestes encontros serão 

abordados temas que subsidiarão a adesão ao tratamento como: 

epidemia da AIDS nos dias atuais, tratamento, necessidades de saúde 

dos portadores de HIV com ênfase nos aspectos psicossociais e 

acolhimento. 

 Participarão os profissionais da equipe de enfermagem que estão 

envolvidos no atendimento diário das pessoas vivendo com HIV/AIDS, 

pois, nota-se que muitas das lacunas na adesão ao tratamento são 

observadas nestes atendimentos. 
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4.3 Fragilidades e oportunidades 

É importante reconhecer que os profissionais que trabalham com pessoas 

vivendo com HIV/AIDS deparam-se diariamente com situações bastante 

estressantes como revelação do diagnóstico de soro positividade ao HIV, 

infidelidade conjugal, dependência de drogas, falta de recursos financeiros, dor 

e sofrimento, o que ocasiona, muitas vezes, sentimento de impotência frente à 

dimensão dos problemas. Deste modo, faz-se necessário a criação de espaços 

de discussão, reflexão e suporte emocional para amenizar o desgaste destes 

profissionais, refletindo na qualidade do atendimento e na adesão do usuário ao 

tratamento.  

Observa-se uma grande preocupação para que a educação e promoção em 

saúde nos locais de trabalho ocorram de forma não preconceituosa e 

discriminatória, atendendo a todos os sujeitos em suas necessidades e 

particularidades.  

4.4 Processo de avaliação 

É fundamental a análise dos fatores associados à adesão para a elaboração de 

políticas e práticas de saúde que possam contribuir para a efetividade do 

tratamento é importante ressaltar que adesão ao tratamento transcende à 

simples ingestão de medicamentos, devendo ser compreendida de forma mais 

ampla, pensando em outros aspectos como o estabelecimento de vínculo com a 

equipe de saúde, o acesso à informação, o acompanhamento clinico-laboratorial, 

a adequação aos hábitos e necessidades individuais e o compartilhamento das 

decisões relacionadas à própria saúde. Sendo assim ações como as propostas 

no item acima podem gerar segurança aos profissionais que precisam estar 

preparados não somente para o atendimento da doença e sim para as nuanças 

e dramas da experiência humana, já que profissionais que trabalham com 

pessoas vivendo com HIV/AIDS deparam-se diariamente com situações 

bastante estressantes como revelação do diagnóstico de soro positividade ao 

HIV, infidelidade conjugal, dependência de drogas, falta de recursos financeiros, 

dor e sofrimento, o que ocasiona, muitas vezes, sentimento de impotência frente 

à dimensão dos problemas. Deste modo, faz-se necessário a criação de espaços 

de discussão como os propostos para reflexão e suporte emocional para 

amenizar o desgaste destes profissionais, refletindo na qualidade do 
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atendimento e na adesão do usuário ao tratamento, ressaltando que são 

fundamentais para a adoção de práticas voltadas para o autocuidado. 

Deste modo espera-se que consiga implementar todas as propostas e que os 

objetivos sejam alcançados, visto que como citado anteriormente essas ações 

possuem diversas contribuições, abrangendo do profissional até o usuário do 

serviço, promovendo conforto para ambas as partes no que se diz respeito a 

saber lidar com os problemas e dificuldades que envolvem a infecção e 

tratamento do HIV/AIDS. 
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5 Considerações finais 

O sucesso da adesão ao tratamento tem importância crucial para longevidade e 

qualidade de vida dos portadores de HIV/AIDS. Porém, mesmo diante dos 

grandes avanços da terapêutica antirretroviral, ainda se verifica lacunas no 

atendimento das questões emocionais principalmente de ordem afetiva, que 

parecem fundamentais para a adesão ao tratamento e autocuidado dos 

portadores do vírus. 

Muito embora os profissionais estejam mais instrumentalizados técnica e 

teoricamente, a visibilidade em relação ao portador de HIV/AIDS ainda encontra- 

se limitada pela compartimentalização do conhecimento e da prática. Nos 

atendimentos pelos profissionais e técnicos muitas vezes não ocorre a “troca” 

esperada, pois, o “saber” e as crenças do usuário não são valorizadas. 

 Acredita-se que um trabalho que se utilize de estratégias problematizadoras, 

muito efetiva na educação permanente, é muito importante para que o 

profissional possa compartilhar de fato com o usuário portador de HlV/AIDS as 

questões objetivas e subjetivas que envolvem a adesão ao tratamento, além de 

auxiliá-lo para o fortalecimento e empoderamento para o enfrentamento da 

epidemia. Desta forma, este TCC instrumentalizou a possibilidade do uso desta 

tecnologia de saúde para o serviço em questão.   
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7 Apêndices 

7.1 Orçamento de Projeto de Pesquisa 

Especificação do 

Material  

Quantidade  Preço Unit. R$  Preço Total R$ 

Material de Consumo 

Papel A4 - resma 6  15,00  90,00 

Cartucho para 

impressão 

colorido HP n°62 

2 20,00 40,00 

Cartucho para 

impressão 

P&B HP n° 61 

5 20,00 100,00 

CD-RW – 

Unidade 

5 0,30 1,50 

Canetas 20 1,50 30,00 

Lápis grafite 25 0,70 17,50 

Pranchetas de 

acrílico 

5 10,00 50,00 

Clips 2/0 – caixa 

com 

100 unidades 

10 3,00 30,00 

Pen drive 1 35,00 35,00 

Xerox  4000 0,10 400,00 

SUBTOTAL  794,00 

Serviços a Terceiros e Encargos 

Traduções 1  200,00 

 

200,00 

 

Combustível/ L  250  4,00  1.000,00 

Telefone/créditos  -  -  200,00 

SUBTOTAL  1.200,00 

TOTAL  1.994,00 
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7.2 Cronograma de Trabalho 

Fase da Pesquisa 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Referencial Teórico  X           

2) Refinamento do 

planejamento 
 X           

3) Coleta de dados   X          

4) Transcrição das 

entrevistas 
  X          

5) Análise dos dados   X          

6) Redação do 

relatório e dos artigos 

Científicos 

  X          

7) Prestação de contas   X          
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