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1. Objetivos  

Identificar os fatores de risco para baixa 
adesão ao tratamento de Enfuvirtida (T20), nos 
usuários de um ambulatório especializado para 
pessoas vivendo com HIV/AIDS, ligado ao 
Departamento de Moléstias Infecciosas do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP. 

2. Métodos/Procedimentos 

Para a coleta de dados tem-se utilizado como 
base, entre outros instrumentos, o 
Subcutaneous Infection Survey (SIS), 
instrumento validado para avaliar a experiência 
dos pacientes que se submetem a 
procedimentos parenterais subcutâneos. O 
questionário é composto por questões abertas 
sobre os conhecimentos da doença, 
considerando-se o que cada paciente, com 
suas palavras, responde sobre HIV, AIDS, 
CD4, carga viral e resistência viral; e fechadas 
(SIS). As entrevistas são realizadas no dia em 
que o paciente comparece à Unidade 
Ambulatorial, para realização de consulta com 
a equipe multiprofissional ou retirada de 
medicamentos. O trabalho foi submetido à 
aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa 
da Casa da Aids e do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP. Todos os 
sujeitos participantes do estudo deverão 
assinar um termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

3. Resultados 

Dos 57 pacientes que utilizam a medicação, 5 
(8,7%) foram entrevistados até o momento. 
Dos 5, 3 são do sexo masculino, 3 brancos, 4 
estudaram até o ensino médio. A idade variou 
entre 46 e 74 anos, com média de 54 anos. Os 
pacientes foram questionados sobre o que é o 
HIV, aids, CD4, carga viral e resistência viral. 
Responderam corretamente, segundo o 
entrevistador, o que é HIV (40%), aids (60%), 
CD4 (60%), carga viral (60%) e resistência viral 
(60%). Considerando as possibilidades de 

respostas “muito fácil e “fácil”, percebemos que 
a maioria dos pacientes não apresentou 
dificuldades: na autoaplicação (80%), em 
manter sua medicação refrigerada (100%), em 
preparar sua medicação para a injeção (100%), 
em dissolver a medicação no diluente para a 
aplicação (100%). A única categoria que não 
apresentou o mesmo padrão de resposta, foi a 
disposição de locais para aplicação da injeção, 
em que 20% julgaram “nem fácil nem difícil”, 
20% consideraram “difícil” e 20% “muito difícil” 
fazer o rodízio das aplicações. 

4. Conclusões 

Os resultados têm mostrado a importância do 
enfermeiro no cuidado relativo à terapêutica 
com T20. Tanto no âmbito das orientações 
gerais, bem como no que se refere aos locais 
indicados para aplicação do medicamento em 
pauta. Ainda nesse sentido, o trabalho do 
enfermeiro é um diferencial, pois propõe 
cuidados individualizados buscando o 
empoderamento do paciente e a 
conscientização quanto à adesão a essa droga 
prevenindo a resistência viral. 
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