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CRIANÇAS PORTADORAS DE AIDS E SUAS EXPERIÊNCIAS COM O USO DE ANTI-
RETROVIRAIS. Joel Kuyava, Daisy Zanchi de Abreu Botene, Thanie Kerber Gonçalves, Eva Neri 
Rubim Pedro (orient.) (UFRGS). 

Os avanços na terapia ARV permitiram uma melhora significativa na sobrevida e qualidade das crianças e 
adolescentes com infecção pelo HIV. Contudo, na prática clínica, um dos maiores obstáculos ao sucesso da terapia 
ARV é a má adesão dos pacientes e/ou familiares ao tratamento prescrito (RUBINI, 2003). A terapêutica ARV deve 
ser usada criteriosamente. Do contrário, pode-se incorrer no risco da indução de resistência e, conseqüentemente, no 
esgotamento precoce do arsenal ARV disponível. Este estudo tem como objetivos conhecer como a criança em uso 
de ARV relata a sua experiência com a administração do medicamento, observar e descrever aspectos de situações 
relacionadas ao uso de ARV. Trata-se de um estudo qualitativo exploratório descritivo realizado no ambulatório do 
Serviço de Assistência Especializada em DST/AIDS no Centro de Saúde Vila dos Comerciários com quatro crianças 
em uso de ARV. A coleta de dados foi realizada por meio de atividades lúdicas desenvolvidas em grupo adequando-
se à técnica do grupo focal. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo conforme (BARDIN, 
2004), evidenciou como resultados as seguintes categorias: Modo de vida; Manuseio da medicação; Expectativas; 
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Sentimentos. O estudo trouxe contribuições importantes e que devem ser aprofundadas ainda em relação a temática 
da aids no universo infantil como: Revelação do diagnóstico; Estratégias para adesão ao tratamento na criança e no 
adolescente, pois a adesão a medicação antiretrviral constitui-se ainda um grande desafio para os profissionais da 
saúde, e também para a família. Não se tem ainda um mecanismo que nos ajude a interpretar corretamente uma 
adesão nessa faixa etária, a não ser os relatos das próprias crianças e de seus cuidadores. Portanto, estudos desse 
porte precisam ser desenvolvidos com o objetivo de auxiliar os profissionais que lidam com essa temática a conhecer 
e descobrir estratégia voltadas para o sucesso da adesão. (PIBIC). 


