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RESUMO 

 

Introdução: Devido à adesão ao tratamento a farmacoterapia de antirretrovirais, a aderência 

ao tratamento é bem dificultosa em crianças, decorrente a diversos fatores, que podem 

prejudicar e erradicar a melhoria e qualidade de vida desses pacientes, sendo assim os 

profissionais farmacêuticos podem identificar esse problema e assim orientar as equipes de 

saúde, que podem inserir meios de operações técnicas, visando minimizar a não adesão das 

crianças portadoras ao tratamento em questão. Por uma intensificação dos processos de 

feminização, heterossexualização, interiorização, pauperização e juvenização. Objetivo: 

Relatar quais as dificuldades encontradas e a importância do farmacêutico na farmacoterapia 

da AIDS/HIV em crianças portadoras. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de revisão 

literária baseando-se na pesquisa bibliográfica qualitativa, sendo este um método dedutivo, a 

qual proporciona os estudos cabíveis resultados com aplicabilidade e exatidão na pratica. 

Resultados e discussão: A importância da avaliação da atenção à saúde das crianças e 

adolescentes com HIV no âmbito dos serviços de saúde apontam a necessidade de uma fonte 

regular de atenção o serviço especializado, ou seja, a criação de um espaço para a promoção 

de saúde especializada Considerações finais: Este estudo demonstra a trajetória do 

farmacêutico como principal instrumento no tratamento de crianças portadoras de AIDS/HIV, 

quanto ele é indispensável para dispor das informações necessárias sobre os medicamentos 

antirretrovirais, assim como auxiliar a adesão ao tratamento. 

 

Palavras-chaves: HIV em crianças, AIDS e Tratamento de HIV em crianças. 
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ABSTRACT 

 

 
Introduction: Due to adherence to treatment with antiretroviral pharmacotherapy, adherence 

to treatment is very difficult in children, due to several factors, which can harm and eradicate 

the improvement and quality of life of these patients, so pharmaceutical professionals can 

identify this problem and thus guide the health teams, who can insert means of technical 

operations, aiming to minimize the non-adherence of children with the treatment in question. 

For an intensification of the processes of feminization, heterosexualization, interiorization, 

impoverishment and youth. Objective: To report the difficulties encountered and the 

importance of the pharmacist in the pharmacotherapy of AIDS / HIV in children with carriers. 

Methodology: The following research project specifies a literary review based on qualitative 

bibliographic research, this being a deductive method, which provides the applicable studies 

with results with applicability and accuracy in practice. Results and discussion: The 

importance of evaluating the health care of children and adolescents with HIV in the context 

of health services points to the need for a regular source of care, the specialized service, that 

is, the creation of a space for the promotion of specialized health Final considerations: This 

study demonstrates the pharmacist's trajectory as the main instrument in the treatment of 

children with AIDS / HIV, as it is indispensable to have the necessary information about 

antiretroviral drugs, as well as to help treatment adherence. 

 

Keywords: HIV in children, AIDS and HIV treatment in children. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 
A AIDS é um a doença sexualmente transmissível (DST), muito conhecida atualmente 

devido ao seu grande grau de infecção nas células defensoras do organismo, tratando de 

diminuir a sua atividade em proteger o organismo infectado, elevando o grau de prevenção e 

cuidados a serem fornecidos para os infectados. A AIDS é uma doença de imunodeficiência, 

ocorrendo transmissão por via sexual, sanguinária e/ou parenteral, revelando também a 

transmissão via fetal de mãe para filho, essa epidemia pode influenciar no modo de vida 

dessas crianças e adolescentes que são acometidos pelo vírus. 

No Brasil e no mundo, a AIDS pode ser considerada um problema social que atinge, 

sobretudo, as classes mais pobres e desfavorecidas, uma vez que o perfil epidemiológico desta 

doença tem demonstrado as mesmas características referenciais. Desse modo as dificuldades 

encontradas na farmacoterapia nas crianças portadoras tem demonstrado um valor baixo de 

acompanhamento, assim contribuindo para o farmacêutico clinico sua importância e a 

prestação de necessidades, para o paciente adquirir a obtenção de resultados positivos do 

mesmo. 

É relatado em torno de 1,7 milhões de crianças (com menos de 15 anos) possuem o 
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vírus a nível global, no Brasil em 30 anos de pesquisas foram verificados em torno de 600.000 

casos de crianças e adolescentes com a doença. No Brasil, é necessário o acompanhamento da 

mãe gestante soropositiva, sendo realizados os exames no pré-natal, para que assim possa 

diminuir o risco de a criança ser infectada pelo HIV. O período demonstrado dos sintomas da 

criança infectada com HIV é muito mutável, geralmente as infectadas dão início aos sintomas 

até os dois anos de idade. É verificado que em torno de 20 a 30% das lactantes infectadas 

aparecem com doença progressiva e desenvolvem AIDS no decorrer do primeiro ano de vida. 

Com isso o objetivo desse trabalho é relatar quais as dificuldades encontradas e a 

importância do farmacêutico na farmacoterapia da AIDS/HIV em crianças portadoras, 

apontando e relatando a forma de tratamento aceitável e suas dificuldades para deliberar o 

caminho a ser seguido pelo profissional farmacêutico nesse estudo importante. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O artigo especifica uma revisão literária baseando-se na pesquisa bibliográfica 

qualitativa, sendo este um método dedutivo, a qual proporciona os estudos cabíveis 

resultados com aplicabilidade e exatidão na pratica. 

MÉTODO: Diante do tema abordado, o método utilizado será o dedutivo, que é um 

método que proporciona a síntese de conhecimentos e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados e estudos significativos na prática. 

ABORDAGEM: A espécie de abordagem  empregada foi a abordagem qualitativa. A 

pesquisa se resume na importância da atenção farmacêutica na farmacoterapia do tratamento 

de crianças portadoras de AIDS/HIV. 

TÉCNICAS DE PESQUISA: O meio utilizado foi à pesquisa bibliográfica, extraindo 

diversas opiniões de autores com relação ao tema. Foram seguidas etapas para a elaboração do 

projeto literário, sendo inicialmente desenvolvidos as hipóteses e os objetivos, gerais e 

específicos, após essa etapa, fez-se a seleção de modelos de artigos, as quais entram no 

processo de inclusão, como: artigos científicos com metodologia literária para com o mesmo 

idioma, ou seja, uma limitação de pesquisa, com tempo determinado, baseando-se em torno de 

2012 a 2020, disponíveis eletronicamente. 

Com base na etapa de definição da amostra e a então coleta de dados para a estrutura, 

ocorrida em meados de início de 2020, com busca em bases virtuais, como: Scientific 

Eletronic Library (SCIELO) e Google Acadêmico. Para o levantamento dos artigos foi 

utilizando as seguintes descrições: HIV em crianças, AIDS e Tratamento de HIV em crianças. 
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Ao término da inclusão dos artigos pesquisados para a inclusão, foram coletados e 

armazenados em aparelho eletrônico (computador e celular), sendo realizado por cada 

participante uma pré-seleção em virtude da leitura dos mesmos. Sendo verificada a 

semelhança com a forma de descrição pesquisada anteriormente, para que assim possa ser 

comparativo ao objetivo geral do presente estudo.  

As informações retiradas dos estudos, pode se classificar como: os autores, o ano da 

publicação, o quesito da cidade a qual foi proposta, ou ao agente etiológico, proposta, 

metodologia e considerações finais. E por fim, realizou-se a análise dos textos onde foram 

pesquisados 40 artigos, onde 20 estavam de acordo com o tema proposto, sendo 10 utilizados 

como fonte de pesquisa para elaboração do trabalho. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Dificuldades e a aceitação do tratamento 

 

A experiência desenvolvida no atendimento a pessoas soropositivas, desde 1996, 

revela um crescimento na demanda de atendimento a crianças. Essas evidências apontam 

novos e crescentes desafios para a equipe multiprofissional que assiste essa clientela infantil, 

pois dúvidas, dificuldades e preocupações surgem sobre a adesão ao tratamento (FEITOSA et 

al., 2008, p. 515) 

Sendo observado, o manejo da infecção por HIV em crianças está evoluindo 

rapidamente e se torna cada vez mais complexo. 

 

 

Oleske observa que: 

 

[...] isso se deve ao fato de que o tratamento adequado de 

lactentes, crianças e adolescentes com HIV exigem 

considerações sobre diversos fatores específicos a essas 

populações, inclusive diferenças na farmacocinética dos 

medicamentos e nos marcadores virológicos ou 

imunológicos em comparação aos outros pacientes, além 

de questões de adesão relacionadas à idade (OLESKE, 

2006). 

 

O tratamento da infecção pelo HIV se dá pelo uso dos medicamentos antirretrovirais, 

que fortalecem o sistema imunológico e diminuem a incidência de infecções oportunistas, 

além de resultar num aumento do prolongamento da sobrevida e melhoria da qualidade de 
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vida destas crianças. Porém, os benefícios da terapia antirretroviral são limitados, por conta da 

dificuldade das crianças aderirem a esta terapia (BRASIL, 2014). 

Um fator fundamental para a eficácia do esquema terapêutico é a adequada adesão ao 

tratamento por parte da criança e dos responsáveis. Na escolha do regime antirretroviral, 

devem ser levados em conta os principais fatores que influenciam na adesão: disponibilidade 

e palatabilidade da formulação; impacto do esquema terapêutico na qualidade de vida, 

incluindo número de medicamentos, frequência de administração e necessidade de ingestão 

com ou sem alimentos; habilidade dos responsáveis na administração de regimes complexos; 

potencial de interação com outras drogas e efeitos colaterais (BRASIL, 2004). 

Outros diferentes fatores como a própria aderência e obtenção dos medicamentos 

necessários são uma das porcentagens mais altas para a não adesão ao tratamento, isso implica 

sobre a melhoria através dos anos dos antirretrovirais, já que o mesmo possui acesso gratuito 

para a população aqui no Brasil (BRASIL, 1996). 

A eficácia da terapia antirretroviral depende de altos níveis de aderência. A 

complexidade dos regimes antirretrovirais em conjunto com os vários efeitos colaterais 

associados e a falta de informação adequada sobre o uso da medicação contribui para a não 

adesão. O fato de que as crianças são dependentes de cuidadores adultos para seguir o 

tratamento e que o seu paladar é mais intolerante apresenta complicações adicionais 

(WACHHOLZ; FERREIRA, 2007).  

Após 30 anos do início da epidemia da AIDS, vive-se uma situação para o quais 

muitos se julgam despreparados: crianças infectadas pelo vírus estão adolescendo. Crossetti e 

Paula (2008) afirmam que este novo desafio está sendo vivenciado nos serviços de saúde que 

atendem principalmente crianças que se infectaram por transmissão vertical, considerados 

como primeira geração infectada desde o nascimento e que estão tornando-se adolescentes 

com HIV.  

Motta et al. (2007) afirmam ser fundamental valorizar as implicações da 

soropositividade para as crianças que enfrentam uma doença ainda sem cura, a qual necessita 

de tratamento adequado e satisfatória adesão medicamentosa, evidenciando vulnerabilidades 

específicas relacionadas ao HIV que vão além daquelas que fazem parte da infância. O 

impacto entre crianças e adolescentes se faz sentir de diversas formas.  

Além da própria doença, a discriminação e a estigmatização são obstáculos à sua 

integração na comunidade. No Brasil, a morte precoce de adultos resultou em aumento de 

crianças órfãs, impondo a crianças e adolescentes a convivência com a dor e isolamento pela 

perda dos pais e separação dos irmãos (CROZATTI, 2007). 
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De acordo Brackis-Cott et al. (2003) a adesão ao tratamento antirretroviral é um 

processo longo e contínuo, que está diretamente ligado à vida familiar da criança infectada 

pelo HIV, e este processo não depende apenas do indivíduo portador da doença, no caso de 

crianças esse processo também é de responsabilidade de seu cuidador.  

Nesse aspecto, para atingir níveis satisfatórios de adesão, é essencial que haja uma boa 

adesão também do cuidador (BRANCO, 2007).  

A articulação e interface com outros profissionais e serviços são essenciais para a 

garantia da qualidade do atendimento (BRASIL, 2014). 

É fundamental para a adesão o envolvimento da criança e do adolescente em seu 

próprio tratamento, mesmo em faixas etárias precoces. Inserir o adolescente ativamente no 

seu tratamento e acreditar na sua capacidade de autocuidado é um dos passos para estabelecer 

uma relação de confiança. Entender o que se passa com ele e acolher as suas dificuldades é 

fundamental para uma atenção mais vasta à sua saúde (BRASIL, 2009).   

 

 

3.2 A importância da farmacoterapia 

 

 Constata-se que as crianças mesmo as que desconhecem o seu diagnóstico, denotam 

conhecimento em relação ao tratamento, às peculiaridades de cada uma das medicações que 

utilizam, por exemplo, o gosto e a forma com que se apresentam. Assim, dentre os fatores que 

contribuem ou não para a adesão ao tratamento, ressalta-se a quantidade de drogas, o número 

de comprimidos, o número de doses ao dia, a duração do esquema proposto, a interferência 

nas atividades e no estilo de vida do paciente (GUARAGNA et al., 2007).  

O tratamento do paciente com HIV é de extrema importância, podendo prolongar a 

vida do paciente, permitindo à disponibilização de vários benefícios a saúde quando o mesmo 

segue devidamente as orientações sobre o uso da farmacoterapia. O uso dos medicamentos 

antirretrovirais faz surgir no paciente alguns efeitos colaterais, que podem ocorrer no começo 

do tratamento, e geralmente somem após poucos dias ou semanas. O paciente deve estar 

disposto a desenvolver um vínculo com tratamento, pois somente com a adesão da terapia de 

forma contínua, englobando os profissionais da saúde, será capaz de proporcionar o bem-estar 

do paciente (MS, 2010). 

Apesar dos efeitos adversos imanentes às medicações ARV, as crianças têm 

consciência de sua necessidade, e enfrentam seus efeitos adversos em um movimento 

paradoxal de rejeição/aceitação. Os efeitos adversos podem significar uma barreira, pois 

tomar a medicação pode desencadear sintomas desagradáveis como náuseas, enjoos, mal-
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estar, somados às dificuldades de comunicação entre pacientes e profissionais de saúde
 

(SEIDL et al., 2007). 

A atitude perante a doença pode favorecer ou desfavorecer a adesão ao tratamento. 

Algumas situações a facilitam, por exemplo, a percepção dos medicamentos como aliados 

para melhorar e prolongar a vida, ou seja, sentir-se melhor com o uso dos medicamentos 

fortalece a motivação para continuar com o tratamento (VENTURA, 2006). 

Percebe-se, assim, que o movimento da criança no mundo é mediado pela 

família/cuidador que, além de cuidar, lhe dedica apoio e suporte afetivo vida (VENTURA, 

2006).  

O tratamento da criança com HIV/AIDS e os múltiplos fatores associados - condições 

socioeconômicas, culturais, dinâmica familiar alterada, associadas ao estigma da doença - 

requerem um planejamento e execução de cuidados adequados à singularidade de cada 

criança, familiar/cuidador. Para tanto é fundamental buscar a quebra do paradigma da 

fragmentação do cuidado. 

 

3.3 O papel do farmacêutico como principal agente de saúde ao tratamento 

 

 

A atenção farmacêutica é fundamental para promover a adesão aos antirretrovirais, 

além de ressaltar os benefícios clínicos ao paciente do quão importante são esses 

medicamentos, são medidas de grande importância, onde os pacientes e familiares precisam 

saber que a baixa adesão ao tratamento gera a redução da eficácia do tratamento agravando o 

estado clinico do mesmo. A atenção farmacêutica é a área da Farmácia que se responsabiliza 

pela interação do farmacêutico com o paciente, tendo como ponto principal a correlação das 

necessidades do mesmo com os medicamentos (PEREIRA; FREITAS, 2008).  

O estabelecimento de uma política nacional de tratamento para pessoas vivendo com 

HIV/AIDS deve conter todo o conjunto de aspectos compreendidos no conceito de assistência 

farmacêutica. A ausência de uma orientação teórica em um modelo de avaliação pode resultar 

em avaliações do tipo “caixa preta”, as quais são utilizadas geralmente para analisar os efeitos 

produzidos por uma determinada intervenção (CHEN, 1990). 

A Atenção Farmacêutica é disposta como uma ferramenta que permite auxiliar no 

tratamento de portadores de HIV, e melhorando a terapia antirretroviral, além de propor 

também que o indivíduo portador se vincule ao serviço e ao tratamento correto para garantir a 

qualidade de vida e uso racional (VIELMO et al., 2014).  

O farmacêutico é o profissional capacitado para auxiliar o paciente sobre a 
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farmacoterapia, pois, o mesmo possui estudo aprofundado sobre os medicamentos, cabe ao 

farmacêutico orientar e tirar todas as dúvidas do paciente, abrangendo todos os aspectos, 

abordando os riscos e os benefícios proporcionados pelo tratamento (CARLINI, 2015).  

O cuidado farmacêutico no tratamento é classificado conforme alguns processos, tais 

como, a análise da necessidade social, foco no paciente, medidas de prevenção, o 

reconhecimento e a resolução de problemas da terapia farmacológica (LIMA, 2017).   

O farmacêutico usando as estratégias da atenção farmacêutica vai visar à melhoria 

clínica do paciente pregando o uso racional do medicamento e os cuidados a serem tomados 

na farmacoterapia (ARAÚJO et al., 2018).  

Obtendo um tratamento satisfatório e melhor qualidade vida aos pacientes, é de suma 

importância que vise uma ótima adesão ao tratamento farmacoterapêutico, sendo assim, é 

necessário a participação de excelentes profissionais da saúde. Levando em consideração o 

papel do farmacêutico, que tem como intuito disponibilizar orientação e esclarecimento sobre 

os efeitos colaterais, interação medicamentosa e com alimentos, desenvolver um esquema 

terapêutico de fácil atendimento em relação ao caso clinico de cada paciente, possibilitando, 

deste modo, um tratamento eficaz e seguro (WRUBEL et al. 2005). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A importância da avaliação da atenção à saúde das crianças e adolescentes com HIV 

no âmbito dos serviços de saúde apontam a necessidade de uma fonte regular de atenção o 

serviço especializado, ou seja, a criação de um espaço para a promoção de saúde 

especializada. O estudo aponta para a obrigação de melhoria de alguns atributos dos serviços 

e do especializado, o que sugere reformulações de certos aspectos de sua composição e 

atuação, com o fim de oferecerem a qualidade a que se propõem. Para dar a assistência à 

criança, alguns aspectos são necessários como calma e interpretação de demonstrações faciais 

e corporais, pois elas são carentes de afeto. Os serviços precisariam definir atribuições para 

atender as demandas de saúde desta população e resolver uma orientação quando é indicado. 

O serviço especializado desenvolve o cuidado específico à doença, abrangendo as demandas 

clínicas e terapêuticas, porém é papel da coordenação da atenção e o acompanhamento do 

usuário na sua comunidade visando à promoção da sua saúde. 

Trabalhar com criança soropositiva requer se desvestir de preconceitos para receber 

suas necessidades, sejam elas diárias ou psicológicas. Neste âmbito, o cuidador separa a 

importância de alguns aspectos para lidar com essas crianças em distintas situações. 
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A criança portadora do HIV/AIDS necessita então, além do tratamento médico, do 

acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, em razão de apresentar uma morbidade e 

mortalidade maior que crianças não portadoras do vírus e por vezes uma qualidade de vida 

prejudicada, cabendo então aos profissionais da saúde saber identificar e intervir nestas 

situações. (GOMES ET.al, 2012). 

As medidas  terapêuticas vão de acordo com o estágio dos portadores e de outros fatores, ele 

requer mudanças de estilo de vida, ou seja no seu cotidiano, sendo um grande desafio para os 

pacientes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo demonstra a trajetória do farmacêutico como principal instrumento no 

tratamento de crianças portadoras de AIDS/HIV. A pesquisa mostrou a importância do 

farmacêutico durante a farmacoterapia, o quanto ele é indispensável para dispor das 

informações necessárias sobre os medicamentos antirretrovirais, assim como importante 

também para auxiliar a aderência ao tratamento.  

 A atenção farmacêutica auxilia e beneficia o tratamento de crianças portadoras da 

AIDS/HIV, a fim de alcançar o objetivo de cada paciente, que é concluir a terapia de forma 

segura e adequada, claro que com a ajuda de outros profissionais qualificados na área da 

saúde para complementar o tratamento, tornando-o mais eficaz possível, automaticamente 

aumentando a qualidade de vida das crianças soropositivas que carregam a doença. Apesar de 

tudo, a atenção farmacêutica precisa sofrer melhorias para que o cuidado com os pacientes 

aprimore ainda mais. 
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