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Resumo

Os serviços de assistência especializada em HIV/AIDS foram implementados 

em 1994 no Brasil, visando a oferecer ações de assistência, prevenção e tratamento às 

pessoas com HIV ou AIDS. O objetivo deste artigo é descrever os aspectos estruturais e 

organizacionais de três serviços de assistência especializada em HIV/AIDS de Recife, Brasil. 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa, desenvolvido por meio 

de um projeto multicêntrico. Participaram do estudo três gestores que apresentaram no 

mínimo seis meses de vínculo com as instituições. Foi utilizado um questionário padronizado 

para a coleta dos dados. Para a análise foi utilizada estatística descritiva e comparativa dos 

serviços estudados. Os resultados indicaram uma desarticulação entre os aspectos teóricos e 

práticos da assistência prestada a pessoas com HIV/AIDS, caracterizada pela deficiência na 

atenção interdisciplinar no processo de trabalho e na realização das ações previstas pelo 

Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde brasileiro. Conclui-se que os serviços mostraram 

características divergentes, apresentando déficit em sua estrutura e organização, que poderão 

repercutir na adesão ao tratamento e sobrevida dos pacientes. Aponta-se para a necessidade 

de melhor gerenciamento e controle social.

Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis. HIV. Síndrome de imunodeficiência 

adquirida.
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STRUCTURAL AND ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS OF SPECIALIZED ASSISTANCE 

SERVICES FOR HIV/AIDS IN THE CITY OF RECIFE, BRASIL

Abstract

The specialized assistance services for HIV/AIDS were deployed in 1994 

in Brazil, aiming to provide assistance, prevention, and treatment actions to people with 

HIV or AIDS. This paper aims to describe the structural and organizational aspects of three 

specialized assistance services for HIV/AIDS in Recife, Brazil. This is an exploratory study, 

with a quantitative approach, carried out through a multicenter project. The study had the 

participation of three managers who showed at least six months of relation to the institutions. 

We used a standardized questionnaire for data collection. For the analysis of the services 

we used descriptive and comparative statistics. The results indicated a gap between the 

theoretical and practical aspects of care provided to people with HIV/AIDS, characterized 

by deficiency in the interdisciplinary attention in the work process and in the fulfillment 

of actions provided for by the STD/AIDS Program of the Brazilian Ministry of Health. 

We conclude that the services showed divergent characteristics, presenting a deficit in their 

structure and organization, which could impact treatment adherence and patient survival. It is 

considered the need for better management and social control.

Keywords: Sexually transmitted diseases. HIV. Acquired immunodeficiency syndrome.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y ORGANIZACIONALES DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN VIH/SIDA EN LA CIUDAD DE RECIFE, BRASIL

Resumen

Los servicios de atención especializada en el VIH/sida fueron implementados en 

1994, en  Brasil, con el fin de ofrecer acciones de asistencia, prevención y tratamiento a las 

personas con VIH o sida. El objetivo de este artículo es describir los aspectos estructurales y 

organizacionales de tres servicios de asistencia especializada en VIH/sida en Recife, Brasil. Este 

es un estudio exploratorio, con abordaje cuantitativo, desarrollado por medio de un proyecto 

multicéntrico. El estudio tuvo la participación de 3 gerentes que tenían por lo menos 6 meses 

de vínculo con las instituciones. Fue utilizado un cuestionario estandarizado para la recogida 

de los datos. Para el análisis fue utilizada estadística descriptiva y comparativa de los servicios 

estudiados. Los resultados indicaron una desarticulación entre los aspectos teóricos y prácticos 

de la atención ofrecida a personas con VIH/sida, caracterizada por la deficiencia en la 
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atención interdisciplinaria en el proceso de trabajo y en la ejecución de las acciones previstas 

por el Programa ETS/sida del Ministerio de la Salud de Brasil. Se concluye que los servicios 

mostraron características divergentes, presentando déficit en su estructura y organización, 

que podrían afectar a la adherencia al tratamiento y la supervivencia del paciente. Señala la 

necesidad de mejorar la gestión y el control social.

Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual. VIH. Síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta resultados parciais de projeto multicêntrico1 

realizado em 12 municipalidades brasileiras, destinado a mapear os perfis gerenciais e das 

práticas de cuidado profissional desenvolvidas no Programa Nacional de DST/AIDS nas cinco 

regiões do país, complementando esse perfil com a análise das representações sociais e das 

memórias das práticas profissionais de cuidado voltadas às pessoas que vivem com o HIV/

AIDS, exercidas pelas equipes multiprofissionais de saúde brasileiras. 

A epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) causada pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) gerou grande repercussão na história da humanidade 

em nível mundial, devido ao seu impacto e alastramento nas diversas regiões do mundo.2 

Surgida em meados de 1981 em adultos do sexo masculino e homossexuais nos Estados 

Unidos, a AIDS é uma doença infectocontagiosa, sem cura, caracterizada como um fenômeno 

global, dinâmico e instável.2,3

No Brasil, o primeiro caso ocorreu em 1982, na cidade de São Paulo,4 e 

até junho de 2013 já haviam sido registrados 686.478 casos, dos quais 95.516 (13,9%) 

localizados na região Nordeste.5   

Em 1988 foi criado o Programa Nacional de DST/AIDS, que tinha como objetivo 

coordenar o Plano Nacional de Combate da AIDS. Em 1999 instituiu-se a Política Nacional 

de DST/AIDS, buscando sistematizar as diretrizes impostas pelo programa através de ações 

fundamentadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).6

Tendo em vista que o tratamento com medicações antirretrovirais corrobora 

para uma maior sobrevida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, o Programa Nacional de 

DST/AIDS lançou em 1996 o primeiro consenso em terapia antirretroviral,4 apresentando o 

Brasil como um dos primeiros países a garantir o direito universal e gratuito ao recebimento 

de antirretrovirais e medicamentos para doenças oportunistas pelo SUS, causando 
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uma significativa redução nas taxas de morbidade e mortalidade,7,8 das internações e 

do acometimento por doenças oportunistas, e assim, melhorando significativamente a 

qualidade de vida.9

Com o aumento da expectativa de vida dos portadores do HIV, a AIDS passou 

a ser considerada uma doença crônica, marcada por uma trajetória do indivíduo e seus 

familiares acerca da aceitação, adaptação e inclusão de novos hábitos no cotidiano para 

melhoria na qualidade de vida.10

Diante da magnitude da AIDS, o Ministério da Saúde propôs, em 1994, 

a implantação de Serviços de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS, por meio 

de recursos repassados às coordenações locais de DST e AIDS.11 O SAE é uma unidade 

assistencial de caráter ambulatorial que visa realizar ações de assistência, prevenção e 

tratamento às pessoas com HIV ou AIDS através da atuação de uma equipe multiprofissional 

mínima composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, 

assistentes sociais, educadores, entre outros.12

As atividades preconizadas para o SAE são embasadas nos cuidados de 

enfermagem, na orientação e no apoio psicológico, nos atendimentos em infectologia, 

bem como o ginecológico, pediátrico e odontológico; além de controle e distribuição 

de antirretrovirais, orientações farmacêuticas, realização de exames de monitoramento, 

distribuição de insumos de prevenção, atividades educativas para adesão ao tratamento e 

para prevenção e controle de DST e AIDS.12

Além dessas atividades, merece destaque a prática do aconselhamento aos 

portadores de HIV/AIDS, que envolve a necessidade do indivíduo receber suporte emocional 

adequado para lidar melhor com essa nova condição e participar ativamente de seu 

processo terapêutico. O aconselhamento é entendido como um processo de escuta ativa, 

individualizado e centrado no cliente, com vista na relação de confiança entre o profissional 

e portador. Vale ressaltar que em qualquer situação de aconselhamento, os profissionais 

de saúde devem levar em conta as condições do cliente em termos de maior ou menor 

fragilidade social.13 

Recife, capital de Pernambuco, detém a sétima posição em taxa de detecção 

de casos de AIDS do Brasil e a terceira maior taxa de detecção entre os municípios com 

mais de 50 mil habitantes na região Nordeste.5. A rede de atenção às pessoas vivendo 

com HIV/AIDS é formada por  oito SAE e  um Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA). Portanto, diante desse contexto, mediante a escassez de trabalhos sobre a temática 

abordada, é fundamental a realização de estudos sobre estruturas e organizações de 
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serviços que prestam cuidado voltado ao HIV/AIDS, proporcionando aos profissionais 

gestores uma discussão sobre as condutas adotadas nos SAE. Frente a isso, o estudo tem 

como objetivo descrever os aspectos estruturais e organizacionais de SAE no cuidado a 

pessoas com HIV/AIDS, na cidade do Recife, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem quantitativa, que apresenta 

dados parciais de um estudo multicêntrico, desenvolvido na cidade do Recife, Brasil.

A pesquisa foi desenvolvida em três SAE localizados em hospitais públicos na 

cidade do Recife, Pernambuco, identificados pelas letras A, B e C, sendo duas instituições 

estaduais e uma filantrópica.

O hospital A é referência estadual para o tratamento de doenças 

infectocontagiosas, especificamente AIDS e Meningite.14 O hospital B visa prestar assistência 

integral à saúde da criança, da mulher e do adulto.15 O hospital C é referência estadual em 

atendimento materno-infantil de alta complexidade.16 

Participaram do estudo apenas gestores que apresentaram no mínimo 

seis meses de vínculo com as instituições contempladas, resultando em uma amostra 

composta por três profissionais gestores, dentre eles dois médicos e um enfermeiro. 

Todos concordaram em participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE).

Os dados foram coletados no período de dezembro de 2011 a maio 

de 2012 por pesquisadores integrantes do projeto, os quais se depararam com 

dificuldades para o agendamento da coleta. Para a coleta dos dados a técnica utilizada 

foi entrevista para aplicação de questionário estandartizado. O instrumento de coleta 

foi voltado para a caracterização dos serviços, que abrangeu as seguintes variáveis: 

localização do serviço HIV/AIDS, identificação e característica do serviço, identificação 

e caracterização da equipe multiprofissional do serviço de HIV/AIDS, captação da 

demanda e primeiro atendimento de clientes com HIV/AIDS, organização geral da 

assistência às pessoas que vivem com HIV/AIDS, característica da assistência prestada 

pela equipe multiprofissional e atividade de gerência. 

A análise e a discussão pautaram-se nos dados empíricos obtidos do 

instrumento de coleta, sendo analisados através de estatística descritiva e apresentados 

em forma tabelas e quadros com valores absolutos. Em se tratando de estudo descritivo, 

a discussão se remete a autores nacionais e internacionais que tratam da temática e do 
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Sistema QualiAIDS (2008) que trata da avaliação e monitoramento da qualidade da 

assistência ambulatorial em AIDS no SUS.

O estudo foi elaborado em consonância com a legislação que regulamenta a 

pesquisa com seres humanos no país, Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), tendo sido garantido o sigilo e o anonimato dos sujeitos. O protocolo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco sob parecer nº 

125/11 e CAEE 01080.0.097.000-11.

RESULTADOS

Em todas as instituições estudadas, os SAE em HIV/AIDS são vinculados ao 

hospital. Todos os serviços estão localizados em região de fácil disponibilidade de transporte 

coletivo para as regiões metropolitanas, além de possuir uma planta física que facilita a 

circulação interna.

Quanto à rotina de atendimento às pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

observou-se que nos serviços A e B o ambulatório está aberto ao público durante  5 dias úteis 

da semana, funcionando 12 horas por dia, enquanto que o SAE C está aberto ao público 4 dias 

úteis na semana, atendendo durante 4 horas por dia.

No que diz respeito à estrutura, o número de consultórios e salas para 

atendimento ocupadas pelo ambulatório de HIV/AIDS se encontra disposto na Tabela 1.

Quanto à demanda no ambulatório para a consulta médica, foi identificado que 

nos SAE A e C os profissionais que atendem a essa demanda eram médicos infectologistas 

vinculados ao próprio serviço, enquanto que no SAE B eram médicos clínicos gerais e/ou 

infectologistas contratados.

O quantitativo de profissionais responsáveis pelo atendimento ambulatorial de 

rotina se encontra disposto na Tabela 2.

Disponibilidade de locais de atendimento A B C

Consultórios médicos 7 4 1

Salas para atendimento de enfermagem 1 1 1

Salas para atendimento individual por outros profissionais 3 1 1

Salas para atendimento em grupo 0 1 0

Outras finalidades 4 1 0

Total de salas utilizadas pelo programa 15 8 3

Tabela 1 – Distribuição do quantitativo de salas para atendimento às pessoas com HIV/

AIDS de acordo com os Serviços de Assistência Especializada. Recife, 2012
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Quando o teste anti-HIV é oferecido no serviço A e B, a orientação e o 

aconselhamento pré e pós-teste são realizados individualmente por profissional de nível 

superior. No caso do serviço C não é realizada nenhuma forma de aconselhamento.

Nos casos de cliente com sorologia positiva confirmada pelo teste e que não 

retornou ao serviço, a conduta adotada no serviço A é aguardar o retorno espontâneo; no B, 

convocar apenas se for gestante; e no C, convocar todos os faltosos. 

As pessoas com HIV/AIDS que buscam o serviço mas não são atendidas são 

encaminhadas no serviço A e B com guia/carta para outro serviço após contato e/ou agendamento. 

No serviço C, são encaminhadas verbalmente para outro serviço. Após o primeiro atendimento, 

verificou-se nos três serviços que o cliente sai com a consulta de retorno agendada. O intervalo 

médio de tempo entre o primeiro atendimento e a primeira consulta médica nos serviços A e C é 

de uma a quatro semanas, e no B o primeiro atendimento sempre é a primeira consulta.

A organização geral da assistência às pessoas que vivem com o HIV/AIDS nos 

serviços analisados estão dispostas no Quadro 1.

Observa-se que nos SAE A e C são realizadas as pré-consultas e as pós-consultas. 

Na pré-consulta são verificadas as queixas agudas e a adesão aos antirretrovirais, enquanto 

que a pós-consulta tem a finalidade de reforçar as orientações quanto ao uso de medicação 

Profissionais
Número total de profissionais por Serviço de Assistência Especializada

A B C

Médico generalista ou infectologista 13 3 1

Médico especialista 10 1 1

Enfermeiro 3 1 1

Psicólogo 8 1 1

Assistente social 3 1 1

Dentista 3 3 0

Farmacêutico 2 1 0

Técnico de enfermagem 3 2 0

Auxiliar de enfermagem 0 0 0

Nutricionista 1 0 0

Outro(s) 1 0 0

TOTAL 47 13 5

Tabela 2 – Distribuição de profissionais responsáveis pelo atendimento ambulatorial ao 

cliente HIV/AIDS nos serviços de saúde. Recife, 2012
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e preservativos, encaminhar para outros serviços quando necessário e esclarecer sobre os 

benefícios sociais e os direitos civis do doente. Nenhum dos serviços realiza o aconselhamento 

coletivo pré-teste, aconselhamento coletivo pós-teste e atividade educativa em sala de espera.

Nos três serviços o agendamento das consultas médicas é realizado para todos 

os clientes no período da manhã e o agendamento das consultas médicas de retorno é feito 

sempre com o mesmo profissional. 

No período de 4 horas de trabalho para cada infectologista e/ou clínico são 

previstas 5 a 7 consultas no serviço A, 12 no serviço B e 8 no serviço C.

Nos serviços com atendimento odontológico, a forma de acesso se dá através do 

agendamento, e em ocorrência de queixas agudas existe o pronto atendimento. O atendimento 

ginecológico é feito através de agendamento conforme demanda das clientes.

Quadro 1 – Ações previstas e ações desenvolvidas no Programa DST/AIDS. Recife, 2012

Ações do Programa DST/AIDS A B C

Aconselhamento individual pré-teste X X

Aconselhamento coletivo pré-teste

Aconselhamento individual pós-teste X X X

Aconselhamento coletivo pós-teste

Oferta de exame anti-HIV X X X

Coleta de material para exame anti-HIV X X X

Consulta médica de rotina com clínico ou infectologista X X X

Consulta médica de rotina com ginecologista X X X

Consulta médica eventual X

Atendimento pré-consulta X X

Atendimento pós-consulta X X

Consulta de enfermagem X X X

Atendimento psicológico X X X

Atendimento social X X X

Atendimento odontológico X X

Atendimento farmacêutico X X

Ações educativas individuais X X

Ações educativas em grupo X

Grupo de adesão X

Atividade educativa em sala de espera

Atendimento domiciliar X

Dispensação de medicamentos antirretrovirais X X X

Obs.: Os itens assinalados se referem às ações desenvolvidas, itens em branco se referem àquelas previstas, mas não desenvolvidas.
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Neste estudo, dentre as atividades realizadas por cada profissional de saúde no 

ambulatório de DST/AIDS, destacou-se aquelas que estavam presentes nas três instituições. 

As atividades desenvolvidas pelo enfermeiro foram a de recepção e o acolhimento de novos 

casos, triagem de intercorrências, orientação sobre o uso de medicação, realização de 

consulta de enfermagem, bem como verificar a necessidade de realizar encaminhamentos 

para outros profissionais. Cabia ao médico preencher os formulários para a dispensação de 

antirretrovirais, investigar as dificuldades no uso de antirretrovirais, identificar a necessidade 

de encaminhar para outros atendimentos e agendar pessoalmente o retorno. A atividade do 

psicólogo envolve o atendimento, a psicoterapia individual e o suporte familiar. O assistente 

social abrangeu a discussão e o apoio sobre estrutura familiar, orientação sobre questões 

trabalhistas, os direitos civis e previdenciários e os encaminhamentos para benefícios sociais.

A coordenação técnica principal das atividades ambulatoriais desses serviços 

de HIV/AIDS, responsável pela assistência, reuniões, supervisões, dentre outras funções, 

é realizada por um coordenador ou chefia técnica da equipe de assistência ambulatorial. 

Nos serviços B e C o profissional que responde esse cargo é o médico infectologista, 

enquanto que no A o responsável é uma enfermeira.

As atividades que as instituições oferecem para promover a melhoria da 

qualidade de vida dos profissionais que atendem os clientes com HIV/AIDS é o atendimento 

individual com psicólogos e/ou psiquiatras no serviço A. Nos demais serviços não existem 

atividades direcionadas ao profissional de saúde.

As dificuldades gerenciais enfrentadas nos três serviços nos últimos seis meses 

foram relacionadas à ausência de medicações contra infecções oportunistas e dificuldades 

de encaminhamento para especialistas. Diante dessas dificuldades, as medidas tomadas 

na busca de soluções foram o encaminhamento dos problemas para a direção local e 

notificação à coordenação estadual do DST/AIDS.

DISCUSSÃO

No Brasil, as diretrizes que norteiam a estrutura e organização dos SAE em HIV/

AIDS são igualitárias no âmbito nacional, obedecendo as diferentes necessidades e condições 

expostas em cada serviço.17 No Recife, é possível encontrar serviços de mesma denominação, 

porém com estruturas organizacionais diversificadas. Essa heterogeneidade é observada nos 

três SAE deste estudo.

Os SAE estudados mostraram-se de acordo com os preceitos preconizados 

nos documentos oficiais, no entanto apresentam deficiências em alguns aspectos, como por 
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exemplo, a falta de uma equipe multiprofissional mínima, de salas para atendimento e a 

realização das ações de rotina previstas no Programa DST/AIDS. 

Um estudo de Sridhar e Gómez, em 2011,18 identificou o Brasil como um 

país que investe em programas de saúde. Segundo o autor, o HIV/AIDS aparece dentre as 

doenças infecciosas com o maior apoio financeiro do governo federal. Em contrapartida, 

a Rússia mostrou-se com divergência de padrões de financiamento voltados à saúde. 

Outro estudo revela que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos da América quando 

comparados os reforços burocráticos nacionais para HIV/AIDS, como também devido à 

expansão burocrática durante a elaboração de novas políticas voltadas ao fortalecimento de 

processos de descentralização da saúde.19

Ainda no que tange ao SAE, é através dele que o paciente com HIV/AIDS e 

outras DST mantém um vínculo com a equipe multiprofissional durante o acompanhamento 

de sua enfermidade. Os profissionais de saúde são responsáveis por prestar uma assistência 

integral, de qualidade e livre de preconceitos, e agirem como coautores do processo de 

promoção da saúde dos infectados. Além disso, devem garantir a todos os paciente o direito 

de serem tratados com respeito, dignidade, igualdade e justiça, obedecendo assim um dos 

princípios do SUS, que é a equidade.20

Recomenda-se que o pronto atendimento ao usuário que procura o serviço 

de saúde pela primeira vez seja realizado por médico ou por outro profissional de nível 

superior, como o psicólogo, assistente social, enfermeiro, entre outros.21 Vale salientar que 

esse atendimento é visto de forma positiva, pois garante uma assistência multiprofissional e 

holística na abordagem às pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Observa-se que quando há uma equipe multiprofissional mínima 

exigida pelo Ministério da Saúde, os serviços se tornam mais aptos a realizar as ações 

previstas pelo Programa DST/AIDS durante a rotina desenvolvida no SAE.

As atividades do enfermeiro preconizadas e que são realizadas pelos SAE 

são a consulta de enfermagem, o acolhimento, a realização de grupos de adesão e de 

outros temas específicos, bem como pré e pós-consulta médica para casos prioritários. 

Há também a visita domiciliar e notificação epidemiológica, porém não estão inclusas 

nos serviços estudados, estando os serviços com um déficit de informações pertinentes ao 

quantitativo de infectados e a população sujeita à não adesão ao tratamento. A contribuição 

do assistente social nas atividades de acolhimento, trabalhos de grupo, reinserção social e 

geração de renda são essenciais para a qualidade do cuidado,21 e essas atribuições estão 

incorporadas nos SAE pesquisados.
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Verificou-se que a consulta médica realizada por um especialista em infectologia 

assume papel de facilitador no processo saúde-doença, resultando de forma positiva na 

adesão dos portadores ao tratamento, inclusive quando esse acompanhamento é realizado 

pelo mesmo profissional.

A distribuição universal e gratuita de medicamentos oferecida no Brasil aos 

portadores de HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) deve estar 

disponível para acesso da população em toda a rede básica de saúde e a responsabilidade 

pela sua distribuição cabe aos gestores municipais e estaduais.

Devido à importância da distribuição gratuita de medicamentos, várias 

organizações, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana 

da Saúde (OPAS), têm trabalhado com o propósito de construir métodos e indicadores para 

avaliar os programas de distribuição de medicamentos essenciais dos diversos países do mundo 

e, assim, contribuir para o diagnóstico da situação, identificando possíveis falhas e progressos.22

Aderir ao tratamento para a AIDS significa tomar os remédios prescritos pelo médico 

nos horários corretos, manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, comparecer ao serviço 

de saúde nos dias previstos, entre outros cuidados. Através da adesão busca-se reduzir a morbidade e 

mortalidade e ampliar a qualidade de vida dos indivíduos soropositivos.23 Sendo assim, a atuação dos 

profissionais de saúde na promoção da adesão à terapia antirretroviral (TARV) é fundamental, tendo 

em vista que atuam como facilitadores no acompanhamento e, se necessário, nas intervenções, 

através da identificação de fatores que estejam relacionados às fragilidades e falhas da adesão ao 

tratamento.24 Nesse contexto, destaca-se que somente um dos SAE estudados realiza atividades com 

grupos de adesão, revelando assim, possíveis focos que merecem atenção e gestão. 

A importância e a complexidade do tratamento medicamentoso, assim como 

o dinamismo com que são incorporados novos fármacos, dão ao farmacêutico um papel de 

destaque no apoio à qualidade da prescrição, o que inclui orientação individual aos pacientes 

sobre o uso da medicação, supervisão e orientação da equipe médica sobre a adequação dos 

esquemas antirretrovirais, participação em grupos de adesão e o controle de faltosos.21

O cuidado às pessoas que vivem com HIV/AIDS envolve atividades-chave que 

muitas vezes estão sob responsabilidade do psicólogo, ou sob sua supervisão, tais como: 

acolhimento, participação em grupos, atendimento conjunto com médico e/ou serviço 

social,21 assim como o apoio à equipe multiprofissional, uma questão de grande valia, porém 

ainda precária em dois dos SAE analisados.

Sabe-se que o acompanhamento médico da infecção pelo HIV é essencial, 

tanto para quem não apresenta sintomas e não toma remédios (fase assintomática), quanto 
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para quem já exibe algum sinal da doença e segue tratamento com os medicamentos 

antirretrovirais, fase que a medicina classifica como AIDS. Para a consulta médica, é 

recomendado que cada profissional atenda no máximo 8 consultas em um período de 4 horas 

de trabalho,21 apresentando-se assim dois dos serviços analisados, porém um deles ultrapassa 

essa expectativa, o que o submete a diminuição de informações relevantes ao  tratamento.

O atendimento ginecológico das mulheres vivendo com o HIV/AIDS deve ser 

realizado periodicamente. Muitas mulheres podem não ter queixas, no entanto o estudo 

microbiológico do conteúdo cervicovaginal pode revelar alterações importantes, como o 

desequilíbrio da flora ou mesmo a presença de agentes patogênicos associados ou não às 

infecções sexualmente transmissíveis. O espaçamento entre as consultas de avaliação depende 

da contagem de células CD4 e de outras intercorrências, podendo ser semestral ou mesmo 

anual de rotina, ou ainda mais frequente, se necessário.21

Na assistência odontológica, as medidas de precaução-padrão devem 

ser adotadas para todos os usuários, independentemente de sua condição sorológica. 

Recomenda-se o uso adequado dos equipamentos de proteção individual específica 

objetivando diminuir o risco de infecção de profissionais e pacientes.21

O atendimento multiprofissional na saúde é uma alternativa de suma 

importância, pois atua no conjunto de fatores relacionados ao cliente, buscando torná-los 

corresponsáveis pelo enfrentamento de sua enfermidade.25

Dentre as atividades realizadas pela equipe multiprofissional, merece destaque 

a prática do aconselhamento, realizada nos serviços individualmente, composta pelo apoio 

emocional e apoio educativo, que trata das trocas de informações sobre DST e HIV/AIDS, 

suas formas de transmissão, prevenção e tratamento, e da avaliação de riscos, que propicia 

a reflexão sobre valores, atitudes e condutas, incluindo o planejamento de estratégias de 

redução de risco.13 O Programa Nacional de DST/AIDS admite que o aconselhamento possa 

ser conduzido também por profissionais de nível médio devidamente capacitados.21

Vê-se como positiva a abordagem dos serviços A e B realizarem o 

aconselhamento, pois é um momento de grande importância e oportuno para 

o profissional de saúde estabelecer uma relação de confiança com o seu paciente, visto 

que é nesse momento que os dois sujeitos interagem, facilitando o diálogo entre si e 

resgatando do cliente a possibilidade de se reconhecer como sujeito de sua própria saúde 

e transformação.26

Vale ressaltar que o acolhimento constitui um desafio na construção de um 

cuidado integral e é elemento de fundamental importância para a qualidade do serviço. 
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Deve ser considerada ferramenta essencial para o estabelecimento de um processo de trabalho 

diferenciado e para a concretização de relações humanitárias entre usuários e profissionais.27

Diante dos serviços de assistência às pessoas com HIV/AIDS analisados, também 

merece destaque o serviço B por se caracterizar como SAE, Centro de Referência em HIV/

AIDS e Hospital Dia. O Hospital Dia consta de um serviço disponível para pacientes que 

necessitam de uma assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, 

para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que 

requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de 12 horas.28

Além da qualidade na assistência prestada às pessoas que vivem com HIV/

AIDS, percebe-se a necessidade das ações visando a promoção da qualidade de vida dos 

profissionais que atendem os clientes com o vírus, visto que é uma questão ainda pouco 

priorizada nos SAE B e C. É sabido que é dever do coordenador do serviço manter articuladas 

as dimensões técnicas e gerenciais na condução do trabalho assistencial que visa a melhoria 

de qualidade tanto do cuidado quanto do cuidador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das fragilidades dos serviços de assistência especializados em HIV/AIDS 

apontadas neste estudo, faz-se necessário um melhor gerenciamento e controle social nesses 

serviços, visando melhorar a qualidade da assistência às pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

repercutindo na redução dos danos, na adesão ao tratamento e na incidência da mortalidade. 

Para tal, a interdisciplinaridade e intersetorialidade são componentes essenciais, em especial 

no cuidado prestado pela equipe de enfermagem, a qual atua junto à sociedade e ao 

soropositivo promovendo a educação em saúde e o apoio necessário ao cuidado.
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