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RESUMO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi

identificada, pela primeira vez, em 1981, nos Estados

Unidos, e constitui a mais nova pandemia da era atual. Ela

e as infecções oportunistas dela decorrentes, em virtude

da deficiência imunológica, recolocam as enfermidades

infecciosas na agenda de todos os países do mundo. O fato

de ser, até o presente momento, uma doença incurável e

mortal, faz da AIDS um objeto privilegiado de estudo, tanto

para as chamadas ciências médicas como para as ciências

sociais e comportamentais. As ciências médicas, embora

ainda não tenham encontrado a cura da doença, já obtiveram

um avanço considerável no seu tratamento e no

conhecimento dos mecanismos de ação do vírus no

organismo humano.  Com o número de casos de AIDS

aumentando, cresce, também, o número de pessoas que

utilizam a medicação anti-retroviral para prolongar a vida

com qualidade. Este estudo teve como objetivo identificar

as maiores causas de recusa ao tratamento com anti-

retrovirais, por parte de doentes de AIDS, quando da sua

necessidade, e justificá-las pela sua contribuição aos

profissionais que atuam no Serviço de Referência e nos

Programas Saúde da Família do município de Lajeado,

oportunizando um melhor entendimento das causas que

levam os pacientes a abandonarem o tratamento e o uso

da medicação anti-retroviral. Entendendo as causas,

podem ser traçadas estratégias de ação no resgate destes

pacientes ao tratamento.
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ABSTRACT

The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) was

identified for the first time, in 1981, in the United States

and, nowadays, it is the newest pandemicity.  AIDS and

the opportunistic infections associated to it, due to the

immunological deficiency system, have brought back the

infectious illnesses into the agenda of all the countries

of the world. The fact of being, until now, an incurable

and lethal disease, turns AIDS a privileged object of study

both for the so-called medical sciences, social and

behavioral sciences. The medical sciences, although they

haven't found the cure of the disease yet, they have

already achieved a considerable advance in its treatment

and knowledge of the mechanisms of action of the virus

in the human body. With the increasing number of AIDS

cases, it also increases the number of people who take

the antiretroviral drugs to extend the life with quality

and this study aimed at identifying the most important

causes for the refusal of the antiretroviral treatment by

the AIDS patients despite its necessity, and justifying such

causes because of its contribution to the professionals

who work at the Reference Service and at the Health

Family Program in Lajeado town, giving opportunity for

a better understanding of the reasons why the patients

give up the treatment and the use of  antiretroviral

medication. Understanding the reasons, it can be

planned action strategies to have these patients coming

back again.
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AIDS

O quadro clínico, descrito nos primeiros
casos de AIDS, era de pneumonia por Pneumo-

cystis carinni, ou de outras infecções oportunis-
tas, além de ser comum a ocorrência de um tipo
de câncer de vasos sangüíneos e pele, o sarco-
ma de Kaposi. Em comum, todos os casos apre-
sentavam deficiência da imunidade celular, o que
permitia a instalação e progressão, de forma
rápida e incontrolável, de doenças infecciosas
banais que levavam o indivíduo à morte.

A elevada taxa de soroprevalência na po-
pulação de alguns países africanos sugere que a
África seja o epicentro da pandemia. Cogita-se
que alguns costumes culturais e religiosos de
alguns africanos sustentem a hipótese do apa-
recimento do vírus no continente africano, en-
tre eles, o de inoculação de sangue de macaco
como estimulante sexual, ou, ainda, o hábito de
comer cérebro cru de macaco.

O objetivo do tratamento com os anti-re-
trovirais é tornar a carga viral do HIV indetectá-
vel e elevar o número de células CD4 no san-
gue. Se a carga viral aumenta e o CD4 começa a
cair, as defesas do organismo ficam debilitadas.
Através dos exames laboratoriais, é possível
identificar, precocemente, o enfraquecimento
do sistema imunológico, dando, assim, ao mé-
dico, a possibilidade de fazer alterações mais
simples e mais eficientes na terapia. Quem toma
medicação, deve repetir seus exames de três

em três meses, para confirmar que continua tudo
bem e saber como estão a carga viral e o CD4
(BRASIL, 2002).

O diagnóstico baseia-se na observação de
que a maioria das pessoas infectadas desenvol-
verá anticorpos anti-HIV até 6 a 12 semanas após
a exposição ao vírus.

As técnicas, rotineiramente utilizadas para
o diagnóstico da infecção pelo HIV, baseiam-se
na detecção de anticorpos. São denominadas do-
enças oportunistas, as que se desenvolvem em
decorrência de uma alteração imunológica do
hospedeiro. Estas são geralmente de origem in-
fecciosa, porém várias neoplasias também po-
dem ser consideradas doenças oportunistas.

As doenças oportunistas associadas à AIDS
são várias, podendo ser causadas por vírus, bac-
térias, protozoários, fungos e certas neoplasias.
(SCHECHTER, 1998).

TERAPIA ANTI-RETROVIRAL

O objetivo da terapia anti-retroviral (ARV)
é a inibição duradoura da replicação viral, de
forma que seja atingida uma resposta imune e
eficaz contra a maioria dos potenciais patóge-
nos, se não todos.

A terapia anti-retroviral deve ser iniciada
antes que haja risco significativo de ocorrerem
infecções oportunistas, isto é, antes que a con-
tagem de linfócitos CD4 caia abaixo de 200 cé-
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lulas/mm3, nível a partir do qual infecções opor-
tunistas, potencialmente fatais, tornam-se, pro-
gressivamente, mais comuns.

Para que o tratamento contra a AIDS dê
certo, é fundamental que o paciente respeite os
horários e a forma indicada pela equipe para to-
mar a medicação (com alimentos ou em jejum).
Caso contrário, o HIV pode se tornar resistente
aos medicamentos.

Para fortalecer as políticas de tratamento,
desde novembro de 1996, foi promulgada lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade do acesso uni-
versal e gratuito aos medicamentos anti-retro-
virais pelo Sistema Público de Saúde.

Outra política da Coordenação é que, para
garantir um fluxo continuado de distribuição dos
ARV, foi implementado o Sistema Logístico de
Medicamentos de AIDS. Ainda, para racionali-
zar os custos e facilitar esse controle logístico, a
CN-DST/AIDS desenvolveu o SICLOM - Siste-
ma Informatizado de Controle Logístico de Me-
dicamentos, que tem como objetivo o controle
mais efetivo do estoque e do fornecimento aos
pacientes, a melhoria do sistema de abasteci-
mento, a maior garantia do fornecimento contí-
nuo dos medicamentos e a agilização das ativi-
dades de gerenciamento. (BRASIL, 2003).

O Brasil tem, aproximadamente, 600 mil
portadores do vírus da AIDS, o HIV. Destes 600
mil portadores, incluem-se as pessoas que já
desenvolveram AIDS e excluem-se os óbitos. Em
média, a pessoa infectada pelo HIV demora en-
tre 8 e 10 anos para começar a desenvolver os
sintomas de AIDS. Só então, ela é notificada
como um novo caso. (BRASIL, 2002).

Várias reações adversas à medicação são
apresentadas pelos pacientes quando do seu uso,
tais como: diarréia, distúrbios gastrintestinais
(como vômito e náuseas), rash (manchas aver-
melhadas pelo corpo), cefaléia e astenia. Esses
são os efeitos colaterais mais freqüentes causa-
dos pelos anti-retrovirais. (BRASIL , 2002).

VIDA SAUDÁVEL

Os cuidados que uma pessoa soropositiva
deve ter com sua saúde são os mesmos que toda
pessoa deve ter para se manter saudável.

É importante que o enfermeiro oriente o
paciente para que ele explique seu esquema te-
rapêutico a alguém em quem confie. Familiares,
parceiros ou amigos podem ajudá-lo a lembrar
a medicação.

As principais estratégias de prevenção em-
pregadas pelos programas de controle envolvem
a promoção do uso de preservativos, a promo-
ção do uso de agulhas e seringas esterilizadas ou
descartáveis, o controle do sangue e derivados,
a adoção de cuidados na exposição ocupacional
a materiais biológicos e o manejo adequado das
outras DST.

A RELAÇÃO DA EQUIPE
DE SAÚDE COM O PACIENTE

A fim de evitar os erros de uma prática ob-
jetiva de cuidado, divorciada do sujeito, e que
reduz o paciente a objeto, procura-se, cada vez
mais, destacar aspectos intersubjetivos.

É preciso ter um pouco de cuidado, pois o
abandono do paciente por parte da equipe de
saúde pode se expressar, em curto prazo, atra-
vés de doenças funcionais.

É mais cômodo observar, descrever, palpar,
medir, manipular um corpo, ou um psiquismo a
partir do exterior, do que acolher uma lingua-
gem e se envolver numa participação, num diá-
logo ou num silêncio atencioso. Muitos obstá-
culos dificultam a aproximação recíproca entre
paciente e terapeuta.

A maior parte dos pacientes que não utili-
zam, de forma correta, a medicação ARV (sem
interrupções), relata que o fazem, nem tanto
pelos efeitos colaterais destas, mas por não acei-
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tarem a sua condição de doentes e a necessida-
de de tomar medicamentos, utilizando-se, as-
sim, dos mecanismos de defesa que nos coloca
a psicologia.

REAÇÕES DOS PACIENTES
EM RELAÇÃO À DOENÇA

As emoções constituem algumas das expe-
riências mais fundamentais do nosso eu. Sentimos
cólera, medo, alegria e tristeza; sentimos culpa,
orgulho e vergonha, infelicidade e satisfação, te-
mor e admiração, amor e ódio. (KRECH, 1973).

Segundo Kaplan (1993), os mecanismos de
defesa classificam-se em dois grandes grupos:
Defesas Narcisistas e Defesas Imaturas. Entre as
Defesas Narcisistas, que aparecem nos relatos dos
pacientes, estão a negação, projeção e identifica-
ção projetiva. Para exemplificar as Defesas Ima-
turas, temos atuação, bloqueio, hipocondria, com-
portamento passivo-agressivo e projeção.

Muitos pacientes portadores do vírus HIV,
ou doentes de AIDS, são considerados, pelos
profissionais de saúde, como deprimidos. O que
aparentemente incomoda os pacientes não é o
fato de falar de morte, mas, sim, fazer dela um
problema atual. Se o futuro ainda está distante,
é melhor viver o presente, sem a interferência
de previsões futuras. Assim, não estando doen-
tes, por que vão inquietar-se no presente por
fazer projeções para o futuro?

METODOLOGIA

A presente pesquisa tem caráter qualitativo,
por ser a oposição ao positivismo. Foram entre-
vistados 17 pacientes cadastrados no SAE – Ser-
viço de Assistência Especializada em DST/HIV, de
Lajeado, no período de agosto a setembro de
2003. Destes, 12 eram do sexo feminino, e 5 do

sexo masculino. A maior parte tinha entre 22 e
38 anos, e sabe que é  portador do vírus.

As entrevistas foram aplicadas de forma sub-
jetiva, com questionário semi-estruturado aos
portadores do vírus HIV e doentes de AIDS, e as
respostas foram transcritas posteriormente por
mim. A maior parte dos dados foi coletada junto
ao SAE. Dos pacientes abordados para entrevis-
ta, houve três que se negaram a responder ao
questionário, mesmo sendo-lhes explicado que
não seriam usados os nomes nas respostas.

A análise dos dados foi feita de forma des-
critiva e comparativa com os resultados obtidos
com as entrevistas, e foi usada a pesquisa quali-
tativa, com base nos principais temas (conflitos
e dificuldades) relatados pelos pacientes quan-
do da sua entrevista.

ANÁLISE DOS DADOS

Convivência com o Vírus HIV

Com referência à convivência com o vírus
HIV, muitos dos entrevistados relatam que con-
tinuam exercendo suas atividades como antes
de saberem o resultado positivo. Alguns dos
medicamentos anti-retrovirais mais usados
como, por exemplo, a Lamivudina, a Estavudina
e a Nevirapina provocam reações adversas como
a fadiga e alterações de comportamento. (BRA-
SIL, 2002). Em uma entrevista, uma pessoa fez
o seguinte relato:

“Tem dias que não tenho vontade de ir para o

trabalho e não quero ver ninguém. Se tivesse

mais coragem, já tinha me matado, já que esta

vida não adianta fazer mais nada mesmo, por-

que não vai mudar.”(E5).

No início, a aceitação do resultado do teste
positivo para HIV foi difícil, talvez porque mui-
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tos dos entrevistados foram contaminados pelo
parceiro em um relacionamento estável. Três
pessoas entrevistadas relataram que foram usuá-
rias de drogas injetáveis.

Discriminação Social

Em relação à discriminação sofrida, a maio-
ria refere que não existem muitas pessoas que
sabem sobre o resultado do teste, somente o
companheiro ou companheira e, em alguns ca-
sos, os parentes mais próximos. Mesmo assim,
sentem se discriminados pela sociedade, vizinhos
e, até mesmo, por parentes. Sabemos que al-
guns pacientes fantasiam um pouco sobre os
sentimentos; eles próprios demonstram precon-
ceito em suas falas.

Adesão ao Tratamento

Quando perguntados se usam medicação anti-
retroviral e como se sentem, as respostas que apa-
recem citam os efeitos adversos das medicações
como fatores complicadores do tratamento.

Outra questão muito comentada é a ques-
tão do medo que o paciente tem de algo que ele
não conhece -  no caso, a doença -  ou do fato
de que precisará  tomar medicação “para o res-
to de sua vida”.

Um relato que também aparece nas entrevis-
tas é a questão do uso da medicação ARV como
obrigação para poder “ter tempo de criar os filhos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não tenhamos dúvidas de que a AIDS trou-
xe novos e valiosos conhecimentos científicos,
além de um apropriado estudo dos padrões de
comportamento de vários segmentos da socie-

dade e das populações em geral. No entanto, o
pouco tempo da existência da doença, que sofre
influência de uma grande variedade de fatores,
torna difícil qualquer projeção para o futuro.

O número de casos da doença indica uma
trajetória ascendente da epidemia e a maior im-
portância da transmissão heterossexual. A ten-
dência parece ser o crescimento relativo da pro-
porção de mulheres infectadas pelo HIV, e a as-
censão da doença nos extratos mais pobres da
população. (BUCHALLA, 1993).

A mesma dificuldade de mensurar o efeito
de possíveis mudanças de comportamento e de
campanhas educativas na prevenção da doença
foi encontrada na tentativa de averiguar as pos-
síveis causas do não uso da medicação anti-re-
troviral por parte dos doentes de AIDS.

Ainda assim, dentre as causas mais comuns,
estão aquelas que dizem respeito à aceitação
propriamente dita da sua condição de doente
de AIDS, e de que esta medicação será necessá-
ria por toda a vida, de forma contínua, se o pa-
ciente desejar uma melhor qualidade de vida.

Apesar da história da medicina não ter regis-
trado outra doença que tenha recebido tantos re-
cursos para investigação, muitos aspectos da AIDS
são ainda desconhecidos. Aspectos do próprio ví-
rus e de sua ação no organismo humano e a ma-
neira de inativá-lo, por meio de vacina ou droga,
ainda estão sendo investigados, e necessitarão de
mais tempo para ser completamente esclarecidos.

De todo o estudo realizado, ficou a certeza
de que o maior causador do abandono ao trata-
mento é o fato de os pacientes não se aceitarem
como tal: como pessoas que precisam de cuida-
dos como qualquer outra, e que a medicação
ARV só vem acrescentar mais qualidade e ex-
pectativa de vida a eles. Cabe a nós, enfermei-
ros, como parte integrante da equipe de saúde,
a tarefa de procurar estreitar as relações com
os pacientes, a fim de que o tratamento seja
menos agressivo às suas vidas.
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