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Saúde

RESUMO

Não resta dúvida que a introdução da terapia antirretroviral altamente potente (TARV) vem contribuindo para mudanças nos padrões de 
morbimortalidade associados à infecção pelo HIV-aids, com aumento expressivo da sobrevida e da qualidade de vida. Contudo, o conhecimento 
da infecção e início do tratamento parece envolver questões comportamentais, como o medo da discriminação e exclusão de familiares e amigos 
e, em algumas situações, os efeitos colaterais resultados da terapia. Essas e outras razões resultam, em alguns casos, no abandono do 
tratamento. Neste sentido, a interrupção do acompanhamento ambulatorial pode resultar em comprometimento da saúde, com destaque para o 
aumento da carga viral, desenvolvimento de cepas virais resistentes, ocorrência de infecções oportunidades e aumento da morbimortalidade. 
Este estudo teve como objetivo identificar os fatores associados ao abandono do tratamento em adultos num Serviço de Atenção Especializada 
(SAE) em HIV-Aids em Feira de Santana-Bahia. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional com delineamento longitudinal, conduzido 
por meio de revisão de prontuários clínicos de adultos matriculados no SAE do Centro de Referência Municipal/CRM de DST-HIV-AIDS de Feira de 
Santana-Bahia, desde 2003 até dezembro de 2017. A coleta de dados foi orientada por um instrumento previamente elaborado e adaptado, 
contendo as informações que seriam obtidas nos prontuários clínicos e dos sistemas de informações, SICLOM e SINAN. Os prontuários clínicos os 
registros dos sistemas foram analisados pelo mesmo pesquisador, visando padronizar a coleta de dados e a qualidade da informação. Após coleta 
e leitura de todo o conteúdo registrado no instrumento de coleta de dados ocorreu a fase de digitação no software EpiData, com posterior análise 
no software stata versão 14.0. Os dados apresentados são preliminares, pois correspondem ao estudo piloto com amostra aleatória de 29 
prontuários clínicos, onde foram investigadas as características sociodemográficas, clínicas e terapêuticas. A população do estudo se caracteriza 
por indivíduos com idade acima dos quarenta anos (44,9 ± 16,09); do sexo masculino (78,6 %); em atividade laboral (60,0 %); negros (85,2 %); 
solteiros (53,6 %); heterossexuais (76,9 %); alfabetizados (92,9 %). Além disto, 86,2 % eram residentes de Feira de Santana, com via de exposição 
sexual (96,2 %).  Dos 29 indivíduos analisados, cerca de 52,0 % eram etilistas e 28,0 % tabagistas. Apenas 21,4 % utilizavam habitualmente o 
preservativo nas relações. A taxa de abandono foi de 20,7 %, sendo que 72,0% já interromperam o acompanhamento ambulatorial. Os dados 
produzidos nesta fase preliminar indicam a preocupante ocorrência do acompanhamento ambulatorial e abandono de tratamento. Portanto, 
estes achados iniciais apontam para a necessidade de implementação de estratégias que reforçam o vínculo e retenção das pessoas vivendo com 
o HIV-aids aos serviços de saúde, reduzindo a interrupção do acompanhamento ambulatorial e abandono de tratamento.
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