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Monitoramento em Saúde

Todas as gestantes infectadas pelo HIV deverão receber anti-retrovirais para reduzir as chances de transmissão pe-
rinatal, desta forma é fundamental monitorar e implementar ações para melhorar a adesão ao tratamento. O texto 

aborda questões relacionadas à avaliação de adesão à terapia anti-retroviral com a finalidade de oferecer subsídios 
para a prática assistencial de enfermeiros que atuam junto a gestantes infectadas pelo HIV.

Descritores: Cooperação do paciente, Agentes anti-HIV, Cuidado pré-natal

All HIV pregnant women need to have anti-retroviral prescription to reduce prenatal transmission, by the way it is 
fundamental to attend and to implement strategies for optimizing adherence with therapy. This paper approaches is-

sues related to measures adherence with anti-retroviral therapy and it aims to provide elements for nurse's HIV infected 
pregnant women practice. 

Descriptors:  Guideline adherence, Anti-HIV agents, Prenatal care

Todas las mujeres embarazadas infectadas por VIH deben recibir anti-retrovirals para reducir la transmisión perina-
tal, así es fundamental supervisar y establecer medidas para mejorar la adhesión al tratamiento. El texto trata de as-

pectos relacionados a la evaluación de adhesión con la finalidad de ofrecer aportes para las enfermeras en la práctica 
asistencial de las mujeres embarazadas infectadas por VIH.  

Descriptores: Adhesión a diretriz, Agentes anti HIV, Atención pré-natal
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Introdução
Passadas duas décadas da notificação dos primei-

ros casos de AIDS observa-se profundas modificações 
no perfil epidemiológico da doença, com o aumento 
do número de mulheres notificadas, a partir da déca-
da de 90 e, como conseqüência, número crescente 
de crianças infectadas por transmissão perinatal. Por 
outro lado, ocorreram grandes avanços quanto aos re-
cursos terapêuticos, a prescrição de anti-retrovirais 
(ARV) tem prolongado e melhorado a qualidade de 
vida dos indivíduos portadores de HIV/AIDS, sendo 
recomendada terapia ARV combinada. 

A despeito dos avanços em relação aos novos me-
dicamentos, a prescrição de terapia ARV pode ser 
complexa, vários esquemas potentes (HAART - Highly 
Active Antiretroviral Therapy) requerem prescrições 
que superam 20 comprimidos ou cápsulas por dia, 
além das orientações específi-
cas, como freqüência das doses, 
associação com alimentos ou 
jejum e aumento da ingestão hí-
drica que, podem acarretar efei-
tos colaterais, reduzindo a ade-
são ao tratamento.

Como implicações da não 
adesão tem-se menor efetivida-
de dos ARVs, resistência viral e 
risco de transmissão de vírus 
resistentes às drogas, similar ao 
observado para a tuberculose. O surgimento de ce-
pas resistentes à todas as classes de drogas ARVs já 
foi descrito, porém, não existem informações preci-
sas da relação entre taxas de não adesão e mutações 
virais resistentes1.
Os resultados do protocolo 076 apontam redução 
de aproximadamente 70% nas taxas de transmissão 
perinatal do HIV, com o uso da zidovudina (AZT) du-
rante a gestação, parto e para o recém-nascido. Des-
de a publicação deste protocolo em 1994, verifica-se 
o aumento do número de gestantes tratadas com te-
rapia ARV, inclusive HAART e, também, considerando 
o início durante a gestação, o uso de terapia tripla 
apresentou aumento significativo2. O maior núme-
ro de gestantes infectadas pelo HIV tratadas com 
HAART nos remete à questão da adesão aos ARVs 
nessa população e, os poucos estudos de avaliação 
de adesão aos ARVs, entre gestantes e puérperas3-6, 
apontam baixas taxas de adesão variando de acordo 
com a objetividade do método de medida e defini-
ção de adesão utilizados. 

A não adesão ao tratamento ARV pode ser classifi-

cada como diagnóstico de enfermagem de não-com-
prometimento definido como "estado em que o indi-
víduo... deseja colaborar, mas é impedido de fazê-lo 
por diversos fatores que desencorajam a adesão..."7 
Desta forma o enfermeiro, como membro da equipe 
multidisciplinar, a partir da sistematização da assis-
tência de enfermagem precisa ter conhecimento das 
estratégias de avaliação da adesão para implementar 
intervenções específicas e individualizadas, a fim de 
melhorar a adesão à terapia medicamentosa. 

Este trabalho tem como objetivos descrever aspec-
tos relativos à avaliação de adesão à terapia anti-retro-
viral e propor ações de enfermagem para melhorar a 
adesão entre gestantes infectadas pelo HIV, com a fi-
nalidade de oferecer subsídios para a prática assisten-
cial de enfermeiros que atuam junto a esta população. 
Para tanto utilizou-se metodologia de revisão bibliográ-

fica.

Adesão e terapia anti-retroviral
A não adesão aos medica-

mentos é um problema antigo. 
As primeiras medidas de Saúde 
Pública com pacientes não coo-
perativos ocorreram em 1890, 
para prevenir a expansão da tu-
berculose. Após 1945, a introdu-
ção de antibióticos na terapia 
para a tuberculose aumentou 

a preocupação com a não adesão. Muitos pacientes 
não seguiam as prescrições médicas, quando saiam 
dos sanatórios desenvolvendo resistência aos medi-
camentos e rápida evolução da doença. Na década 
de 50, com a expansão do uso de antibióticos, a não 
adesão passou a ser estudada entre pacientes com 
outras infecções8.

A adesão ao tratamento não deve ser considera-
da apenas em relação ao uso correto de medicamen-
tos, mas também, às modificações necessárias no 
estilo de vida dos pacientes, tais como: a realização 
de exercícios físicos, alterações dietéticas, parar de 
fumar e comparecer às consultas. Quanto aos medi-
camentos pode ser considerada não adesão, quando 
o paciente não adquire o medicamento, não toma 
parte ou a totalidade da medicação prescrita, bem 
como não segue o número e freqüência das doses9. 
Para países em desenvolvimento a falta de recursos 
econômicos parece ser um fator importante para a 
aquisição dos ARVs. No Brasil, o Ministério da Saúde 
disponibiliza gratuitamente os ARVs para todos os in-
divíduos infectados pelo HIV. 
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“COMO IMPLICAÇÕES DE NÃO AD-
ESÃO TEM-SE MENOR EFETIVIDADE 
DOS ARV’S, RESISTÊNCIA VIRAL E 

RISCO 
DE TRANSMISSÃO DE VÍRUS RE-
SISTENTES ÀS DROGAS, SIMILAR 

AO OBSERVADO PARA 
A TUBERCULOSE”.
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A instituição da terapia ARV visa alcançar níveis 
plasmáticos indetectáveis de carga viral consideran-
do-se falha do esquema terapêutico, quando não 
ocorre redução ou supressão inicial; isso geralmen-
te é acompanhado de novo aumento da carga viral. 
Características individuais que afetam a farmacoci-
nética da droga, prescrição de combinações terapêu-
ticas ou dosagens não adequadas, resistência viral 
prévia à droga em uso e não adesão ao tratamento 
são fatores que podem interferir na resposta ao trata-
mento ARV10.

Em estudos de adesão para doenças crônicas 
e anteriores à terapia ARV combinada, verifica-se 
como definição de adesão tomar em torno de 80% 
ou mais das doses prescritas; todavia, com a introdu-
ção da terapia ARV combinada para o tratamento da 
AIDS, ensaios clínicos controlados apontam signifi-
cativa associação entre baixas 
taxas de adesão e falha na su-
pressão virológica11. 

Medidas de adesão
Além da definição do nível 

de adesão adotada deve-se con-
siderar o método de medida 
utilizado pois, não existe um 
padrão ouro (gold standart) e 
todas as medidas apresentam li-
mitações para quantificar a ade-
são. Apesar das limitações de 
cada método observa-se significativa associação entre 
as taxas de adesão e supressão virológica, indepen-
dente da medida analisada1,12. Os métodos de medida 
mais utilizados nos estudos de adesão são:

1) Entrevista ou questionário auto-administrado 
(self-report): a adesão é avaliada a partir das repos-
tas do paciente em relação ao número de doses per-
didas em determinado período de tempo. Tem como 
vantagens a fácil e rápida aplicação fornecendo in-
formações a respeito das circunstâncias e causas da 
não adesão. Como limitações avalia curtos períodos 
de tempo superestimando a adesão, uma vez que o 
paciente pode expressar o que ele acredita que o en-
trevistador quer ouvir, por outro lado, os pacientes 
não relatariam pouca adesão, se isto não fosse verda-
de. Os pacientes tendem a admitir mais facilmente 
a não adesão quando preenchem privativamente os 
questionários, do que pessoalmente em entrevistas 
com formulários estruturados; porém, esta vantagem 
deixa de existir para pacientes com diferenças de 
linguagem e escolaridade; 

2) Contagem de comprimidos/cápsulas restantes 
no frasco: método simples no qual é avaliada, nas 
consultas de retorno, a relação entre os comprimi-
dos/cápsulas restantes e o número que deveria ter 
sido tomado no período monitorado. A contagem é 
um método potencialmente mais objetivo de avaliar 
a adesão, a médio e longo prazos e com baixo cus-
to. Este método apresenta como restrições: o esque-
cimento dos frascos, o uso de doses extras tomadas 
para compensar doses perdidas, não permitindo as-
sim avaliar freqüência e intervalo das doses; outros-
sim, comprimidos/cápsulas podem ser desprezados 
se o paciente sabe que haverá contagem superesti-
mando as taxas de adesão. 

3) Dispositivo eletrônico (MEMS - Medication 
Event Management System): consiste de um dis-
positivo eletrônico na tampa do frasco de medica-

mentos onde são gravados os 
momentos da abertura dos fras-
cos, e a leitura dos dados é fei-
ta em um computador. Além de 
medir a adesão pelo número 
de vezes em que a tampa foi re-
tirada do frasco e teoricamen-
te o medicamento foi tomado, 
o MEMS apresenta a vantagem 
de também fornecer informa-
ções precisas do horário e in-
tervalo das doses. A medida de 
adesão com dispositivo eletrô-

nico pode ser subestimada, quando o paciente abre 
o frasco e retira doses extras para outros horários 
ou para acondicionar em frascos menores, fato que 
pode ser minimizado quando se associa ao MEMS o 
relato do paciente sobre o uso dos medicamentos12. 

4) Concentração plasmática e análises das alte-
rações biológicas induzidas pelos medicamentos: a 
interpretação dos resultados da análise laboratorial 
deve prever que existe considerável variabilidade 
individual na farmacocinética das drogas, podendo 
refletir tanto diferenças de adesão, quanto de varia-
ções na absorção, metabolismo e excreção das dro-
gas. E, também, a dosagem dos níveis séricos dos 
ARVs verifica apenas se os pacientes tomaram sua 
dose mais recente e, o paciente pode tomar o me-
dicamento apenas pouco tempo antes da coleta de 
material para análise, superestimando a adesão. 
Fatores que interferem na adesão

Tais fatores podem ser agrupados quanto às se-
guintes características: 

1) em relação ao paciente - compreensão, conhe-

“A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO 
ARV PODE SER CLASSIFICADA 

COMO DIAGNÓSTICO DE ENFERMA-
GEM DE NÃO COMPROMETIMENTO, 
DEFINIDO COMO ESTADO EM QUE O 
INDIVÍDUO...DESEJA COLABORAR, 

MAS É IMPEDIDO DE FAZÊ-LO”.
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cimento, crenças a respeito da doença, satisfação 
com o tratamento, condição social, econômica e 
emocional, uso de drogas ilícitas; 

2) no tocante ao regime terapêutico - número 
de medicamentos, freqüência das doses, número de 
comprimidos e cápsulas por dia, complexidade e du-
ração do tratamento, sabor do medicamento, efeitos 
colaterais; 

3) no que concerne a interação paciente-profis-
sional - atitudes profissionais, como fornecer expli-
cações claras, palavras de encorajamento e tranquili-
zadoras, seguimento sistemático;

4) da unidade de atendimento - incentivos e ser-
viços prestados, flexibilidade de horários, reembolso 
de transporte, privacidade, ambiente, localização; 

5) da doença – severidade, cronicidade13. 
6) Outros - fatores sócio-econômicos, demográfi-

cos, unidade de atendimento, tempo de tratamento 
e regime terapêutico foram associados à não adesão 
em diversos estudos, porém, não confirmados em 
outros, desta forma, clínicos e outros profissionais 
devem ser cautelosos nas suposições de não adesão 
da clientela baseada em tais aspectos. Além disso, a 
adesão estimada por médicos e enfermeiros tende a 
ser superestimada14.

Por outro lado, pacientes que tiveram implemen-
tadas medidas específicas para adesão, como: infor-
mações sobre a terapia e riscos da não adesão, horá-
rios das medicações adaptados ao estilo de vida do 
paciente e, nos retornos abordagem das dificuldades 
encontradas com a terapia, apresentaram taxas de 
adesão aos ARVs mais elevadas quando comparados 
aos pacientes que receberam orientações habituais15.

O tratamento diretamente observado (DOT - di-
rectly observed therapy) implementado para o trata-
mento da tuberculose, apresenta limitações no caso 
da AIDS, pois o tratamento ARV necessita várias do-
ses ao dia e pelo resto da vida. Em situações específi-
cas, como prisões e clínicas de reabilitação de usuá-
rios de drogas, o DOT pode ser intervenção viável 
para a melhorar a adesão aos ARVs

Proposta de intervenções de enfermagem para 
adesão ao tratamento ARV 

A partir do exposto, e constatando-se o pequeno 
número de publicações sobre intervenções de enfer-
magem para melhorar a adesão ao tratamento ARV 
entre gestantes infectadas pelo HIV elaborou-se um 
roteiro de ações, buscando-se contemplar as diver-
sas dificuldades enfrentadas pelas mulheres, descri-
tas a seguir: 

•Para evitar omissão de informações sobre as di-
ficuldades enfrentadas é importante observar como 
se faz a abordagem de adesão ao tratamento. Deve-
se permitir que as gestantes sintam-se a vontade 
para falar a verdade, sem medo de represálias. As se-
guintes colocações auxiliam nos questionamentos: 
conhecemos as dificuldades que algumas pessoas 
apresentam para tomar estas medicações; não se 
preocupe se não estiver tomando as medicações 
corretamente, para nós é importante que você 
fale o que realmente está acontecendo; esclarecen-
do que o objetivo desse levantamento é estabelecer 
relação do uso dos ARVs com os resultados dos exa-
mes específicos e assim, adequar ou alterar a terapia 
medicamentosa.

• Adequar os horários das doses dos ARVs de 
acordo com as atividades diárias (horário que acor-
da, inclusive finais de semana; horários das refeições; 
horário de trabalho/escola) e recomendações espe-
cíficas dos ARVs (necessidade de jejum ou com ali-
mentos); 

• Abrir frascos dos ARVs para mostrar o forma-
to/cor/tamanho dos comprimidos/cápsulas e os res-
pectivos nomes dos medicamentos, diminuindo tam-
bém, a chance de erros quando os medicamentos 
são parecidos e a paciente retira o rótulo de identi-
ficação; 

• Fornecer por escrito o esquema estabelecido 
junto à gestante de acordo com o grau de instrução. 
São coladas etiquetas nos frascos contendo: número 
de comprimidos, horários e símbolos/desenhos ilus-
trativos quando necessário;

• Orientar acondicionamento especial dos ARVs, 
se necessário (p.ex. manter em geladeira); 

• Facilitar estratégias para impedir a omissão do 
uso dos ARVs, como retirar o rótulo ou colocar eti-
queta sobre o nome e indicação do medicamento;

• Informar possíveis efeitos colaterais de cada 
ARV; 

• Reforçar a importância do uso correto dos ARV 
para o cuidado da própria saúde e redução da trans-
missão materno-fetal do HIV; 

• Solicitar que traga todos os frascos de ARV, re-
ceitas e orientações escritas nas consultas de retor-
no, para levar nova medicação;

•Em caso de dúvidas ou intercorrências favore-
cer contato, com os profissionais do serviço.

Considerações finais 
Parece clara a relação da adesão aos ARVs como 

preditor de resposta virológica, porém, avaliar ou 
medir a adesão é por si só um aspecto complexo. 
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O significado de uma taxa de adesão precisa ser ex-
plicado a partir da medida utilizada. Os fatores para 
não adesão aos tratamentos diferem nos diversos es-
tudos e, nem sempre podem ser generalizados para 
outras populações. Já o sucesso de uma intervenção 
requer um grande investimento de tempo e trabalho 
em equipe. Ainda que as gestantes infectadas pelo 
HIV possam estar mais motivadas a usar corretamen-
te seus medicamentos para reduzir as chances de 
transmissão perinatal da infecção, pouco se conhece 
sobre adesão aos ARVs nessa população, sendo neces-
sários estudos e implementação de intervenções de 
enfermagem específicas de adesão aos ARVs.
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