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Adesão ao tratamento antiretroviral de pessoas vivendo com HIV/AIDS em 
acompanhamento por serviço de atendimento especializado regional 

RESUMO 

(INTRODUÇÃO) O monitoramento da adesão à Terapia Antiretroviral (TARV) deve ser uma 

prioridade nos serviços de referência de Aids para identificar pacientes com alto risco de 

desenvolver falha terapêutica e resistência virológica para realizar intervenções precoces 

buscando a preservação de esquemas terapêuticos iniciais. (OBJETIVO) investigar os padrões 

de adesão à TARV entre PVHA em acompanhamento no Serviço de Atendimento 

Especializado Regional para HIV/Aids (SAE HIV/Aids). (MÉTODO) Estudo seccional com 

auto relato sistematizado utilizando o instrumento Medida Psicométrica de Adesão ao 

Tratamento (MAT) e variáveis demográficas, clinicas e de comportamento social. 

(RESULTADOS) Entrevistou-se 90 PVHA, sendo classificados em aderentes (72/80%) ou 

não aderentes (18/20%). Observou-se que os aderentes apresentam falhas ao tratamento no 

uso de medicamentos - esquecimento, horário e posologia; não há identificação formal dos 

medicamentos, a convivência social é comprometida pela aceitação pessoal e da sociedade 

(esconde a doença e o tratamento interfere na vida diária). (CONCLUSÕES) Conclui-se que o 

uso do MAT para medir a adesão permite compreender demandas relacionadas ao paciente, 

ao meio sociocultural e ao atendimento de saúde, contribui para o estabelecimento de 

estratégias que melhoram a assistência terapêutica a estes indivíduos, aprimorando a adesão à 

prescrição medicamentosa e validando ações desenvolvidas na atenção especializada para 

HIV/Aids no Brasil.  

Descritores: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Adesão; medicamentos; Terapia 

Antirretroviral; Políticas de saúde 

 

 

 

 

 

 

 



Adherence to Antiretroviral Treatment for People Living with HIV /AIDS in 
Monitoring by Specialized Service 

ABSTRACT 

(INTRODUCTION) The monitoring of adherence to antiretroviral therapy (ART) should be a 

priority in Aids referral services to identify patients at high risk of developing viral resistance 

and treatment failure to intervene early seeking the preservation of initial treatment regimens. 

(OBJETIVE) To investigate the patterns of adherence to ART among people living with 

HIV/Aids (PLHA) monitored by the Regional Specialized Service for HIV/Aids (SAE 

HIV/Aids). (METHOD) Cross-sectional study with self-report instrument using systematic 

psychometric Measure of Adherence to Treatment (MAT) and demographic, clinical and 

social behavior. (RESULTS). We interviewed 90 PLHAs and were classified as adherent 

(72/80%) or non-adherent (18/20%). It was observed that the members present to treatment 

failures in the use of drugs – forget fullness, time and dosage, there was is no formal 

identification of drugs, the social life was compromised by personal acceptance and society 

(hide the disease and treatment interferes with daily life). (CONCLUSIONS) We conclude 

that the use of MAT for measuring compliance allows us to understand the demands related to 

the patients, socio-cultural environment and the health care contributes to the establishment of 

strategies that improve the therapeutic care of these individuals, improving adherence to 

prescriptions and validating actions taken in specialized care for HIV/Aids in Brazil.  

Descriptors: Acquired Immunodeficiency Syndrome; Adherence, Drug; Antiretroviral 

Therapy Highly Active; Health Services. 


