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          No panorama epidemiológico atual da infecção 

pelo HIV são observadas mudanças consideráveis no 

perfil populacional dos grupos atingidos. Nesse 

contexto, se encontram as crianças que assumem a 

condição crônica de uma infecção viral e passam a 

fazer uso de terapias antirretrovirais para suprimir ao 

máximo a replicação do vírus. 

          Com os avanços terapêuticos e diminuição da 

mortalidade, cresceu o quantitativo de crianças em 

idade escolar que convive com o HIV/aids. Nesse 

contexto, outras implicações emergiram no âmbito da 

saúde a exemplo de como compartilhar o diagnóstico 

com a criança soropositiva. 

INTRODUÇÃO 

É responsabilidade dos serviços de saúde que tratam crianças com 

HIV estabelecer uma política de revelação diagnóstica, visto que a 

descoberta da soropositividade é uma etapa fundamental da 

assistência, devendo ser gradual e progressiva. Este processo não 

se encerra com a descoberta em si pela criança devendo incluir o 

acompanhamento dos seus desdobramentos. A condução planejada 

favorece, sobretudo, a autonomia no enfrentamento dessa condição 

de saúde. Destaca-se o brinquedo terapêutico como iniciativa 

positiva por proporcionar posicionamento participativo, permitir à 

criança exteriorizar seus sentimentos e medos, capacitando-a para o 

autocuidado, de acordo com o seu desenvolvimento. 

DISCUSSÃO 

Foram utilizados 3 artigos de cada base para formulação dos 

resultados. Para revelação diagnóstica, verificou-se que alguns 

serviços de saúde adotam entrevistas motivacionais, utilização do 

lúdico, como brinquedo terapêutico, histórias adaptadas e desenhos. 

Contudo, não apresentam método padronizado, embora, usem 

intervenções individualizadas por meio do diálogo, destacando 

elementos como: inclusão da família no processo; educação em saúde 

em grupos e estratificação de casos para revelação completa, parcial 

ou não revelação. 

RESULTADOS 
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Discorrer sobre as intervenções utilizadas no processo 

de revelação diagnóstica de HIV à criança no Brasil. 

OBJETIVO 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 

produzida a fim de sumarizar conteúdos científicos 

oriundos de pesquisas descritas em artigos originais. 

Esse tipo de produção consiste em um método de 

pesquisa que reúne achados de estudos desenvolvidos 

mediante diferentes metodologias e permite resumir o 

conhecimento produzido sobre determinada temática 

incorporando-o em uma esfera prática. A amostra final 

foi composta por 9 artigos. 

MÉTODO 

• LILACS, SCOPUS e CINAHL 

Bases 

• “revelação da verdade”, “diagnóstico”, 
“criança” e “HIV” 

Descritores (DeCS) 

• artigos originais publicados no Brasil, 
sem recorte temporal 

Inclusão 

“A descoberta 
de Pedro e 

Júlia: 
conversando 

sobre saúde e 
doença”1  

Revelação 
completa, parcial 
e não revelação 

(processo 
terapêutico)2  

História ficcional 
criada para a 

criança na 
revelação 

diagnóstica3 

Entrevistas 
motivacionais 
pautadas na 
educação em 

saúde4 

A pesquisa evidenciou que, no Brasil, ainda são poucos os estudos 

que descrevem o desenvolvimento de intervenções que assegurem o 

atendimento das particularidades da criança no acesso ao 

diagnóstico da infecção pelo HIV. Esta é, sem dúvidas, uma questão 

complexa em que se faz necessário estabelecer parceria entre 

serviço e família a fim de favorecer a adesão ao tratamento. 

CONCLUSÃO 


