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OBJETIVO

Verificar a associação entre a adesão aos antirretrovirais e
a faixa etária de pessoas vivendo com HIV.

O advento do tratamento antirretroviral (TARV) permitiu à
infecção pelo HIV um caráter de doença crônica, pelo fato de
possibilitar uma manutenção de carga viral indetectável, e
assim um curso mais lento da doença. Para tal é
imprescindível que a pessoa vivendo com HIV(PVH) tenha
uma adesão adequada (> 85%) e regular ao tratamento.

INTRODUÇÃO

O processo de adesão à TARV ao longo da vida é difícil independente
da faixa etária. Dentre os fatores que favorecem a adesão ao
tratamento dos adultos jovens estão o conhecimento e a
compreensão sobre a enfermidade e o tratamento, vínculo com os
profissionais de saúde e o apoio social.

DISCUSSÃO

Os resultados apresentaram foram: 57,7% do sexo
masculino, com faixa etária predominante dos 40 a 60 anos
(51,9%), seguida da faixa de 29 a 39 anos (32,7%),
escolaridade de ensino do primeiro grau incompleto
(48,1%), tempo de diagnóstico entre 1 a 5 anos (44,2%).
A maioria (80,8%) apresentou uma adesão inadequada aos
antirretrovirais. Com relação à faixa etária, os adultos
jovens (18 a 28 anos) apresentaram menor percentual de
adesão inadequada (9,5%), enquanto que os adultos entre
os 40 e 60 anos de idade, apresentaram maior percentual
(54,8%). A adesão adequada foi equivalente em ambas
faixas etárias (40%). Contudo não houve diferença
estatística (p=0,0543).

RESULTADOS PRINCIPAIS
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ANTIRRETROVIRAIS: ASSOCIAÇÃO ENTRE ADESÃO E A FAIXA ETÁRIA DE PESSOAS VIVENDO COM HIV

MÉTODOS

Estudo do tipo transversal, descritivo, exploratório com
delineamento quantitativo. Métodos: Realizado em um
Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado na
Zona da Mata Norte de Pernambuco. A amostra foi não
probabilística por conveniência, participaram 52 PVH com 18
anos ou mais de idade, ambos os sexos e com uso de ARV
há pelo menos seis meses. O comportamento de adesão à
TARV foi classificado a partir da aplicação da versão validada
para a língua portuguesa do “Cuestionario para laEvaluación
de laAdhesiónalTratamientoAntiretroviral” – CEAT-VIH. Os
dados foram analisados por meio do teste Qui-Quadrado de
Pearson, nível de significância de 5%. Estudo aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa, parecer nº 212201.

Variáveis

Nível de adesão(1)

P-valor(2)
Inadequada

n              %

Adequada

n                %

Variáveis 

sociodemográficas

Faixa etária

18 a 28 4 9,5 4 40

29 a 39 15 35,7 2 20 0,0543

40 a 60 23 54,8 4 40

> 60 0 0,0 0 0

Nível de adesão das pessoas vivendo com HIV em tratamento
antirretroviral, segundo sexo, em um serviço de assistência
especializada em HIV, Pernambuco - 2017

CONCLUSÃO

o processo de adesão é um evento multifatorial e influenciável por
uma rede interligada de várias questões que perpassam as condições
de vida. Apesar de a PVH ser protagonista no processo de adesão
deve-se haver uma atuação conjunta, destacando-se o acolhimento
profissional como forte fator motivador.
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