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RESUMO 
 
Introdução: A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma infecção 
crônica/permanente, logo, a inclusão da terapia antirretroviral foi de alta relevância 
para a conduta das equipes de saúde, que modificou o quadro da doença de fatal para 
crônica e controlável. o presente trabalho objetivou-se a propor a implantação de uma 
Unidade Dispensadora de Medicamentos antirretrovirais (UDM), no município de 
Morada Nova – Ce. Metodologia: A pesquisa realizada consistiu de um estudo 
exploratório do tipo levantamento, sendo ainda observacional, descritivo, transversal, 
com abordagem quali-quantitativa. O mesmo foi realizado na Coordenadoria de 
Assistência Farmacêutica (COASF), localizada no município de Fortaleza, região 
metropolitana Cearense, e nos hospitais localizados no município de Morada Nova, 
região Jaguaribana. Resultados e Discussão: Foram selecionados 49 prontuários, 
de acordo com o critério de inclusão. Destes 41 (83,6%) são prontuários de pacientes 
com HIV/AIDS que estão ativos e 8 (16,3%) são de pacientes que vieram a óbito. Com 
relação ao gênero, de acordo com a análise dos prontuários de pacientes ativos no 
SINAN do Município de Morada Nova, 30 (73,1%) são homens e 11 (26,8%) são 
mulheres. Diante da análise dos prontuários cadastrados no sistema, 8 (16,3%) são 
de pacientes que vieram a óbito, sendo 6 (75%) homens e 2 (25%) mulheres. 
Conclusões: Diante do exposto neste estudo, foi proposto juntamente à secretária de 
saúde, do município, a implantação de uma unidade dispensadora de medicamentos 
antirretrovirais (UDM), a fim de contribuir positivamente com a dispensação da TARV 
no próprio município. 
Palavras-chave - Terapia Antirretroviral; Farmacoterapia; Adesão do Paciente. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Human immunodeficiency virus (HIV) infection is a chronic / permanent 
infection. Therefore, the inclusion of antiretroviral therapy was of great relevance for 
the conduct of health teams, which changed the condition from fatal to chronic and 
controllable disease . the present work aimed to propose the implementation of an 
Antiretroviral Drug Dispensing Unit (UDM), in the municipality of Morada Nova-Ce. 
Methodology: The research consisted of an exploratory study of the survey type, 
being still observational, descriptive, transversal, with a qualitative-quantitative 
approach. The same was done at the Pharmaceutical Assistance Coordination 
(COASF), located in the city of Fortaleza, Ceará metropolitan region, and in the 
hospitals located in the municipality of Morada Nova, Jaguaribana region. Results and 
Discussion: We selected 49 medical records, according to the inclusion criteria. Of 
these 41 (83.6%) are medical records of patients with HIV / AIDS who are active and 
8 (16.3%) are from patients who died. Regarding gender, 30 (73.1%) are men and 11 
(26.8%) are women, according to the records of active patients in SINAN of the 



Municipality of Morada Nova. Before analyzing the medical records registered in the 
system, 8 (16.3%) were of patients who died, 6 (75%) men and 2 (25%) women. 
Conclusions: In view of the above, the health secretary of the municipality proposed 
the implementation of an antiretroviral drug dispensing unit (UDM), in order to 
contribute positively to the provision of ART in the municipality itself. 
Keywords - Antiretroviral Therapy; Pharmacotherapy; Patient Adhesion. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma infecção 
crônica/permanente, visto que a pessoa infectada é incapaz de extinguir esse agente, 
que se não tratada e acompanhada precocemente, desenvolve a Síndrome da 
Imunodeficiência adquirida (AIDS) (AZEVEDO-PEREIRA; LORETO, 2012). 
A dispensação da terapia antirretroviral (TARV) vem atingindo elevado número de 
pessoas infectadas, refletindo melhoria na qualidade de vida, morbidade, mortalidade, 
e também na diminuição da transmissão viral (SGARBI, 2015).  
A Lei nº 9.313 de 13 de novembro de 1996, afirma que os portadores do HIV e doentes 
de AIDS receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação 
necessária para a realização de seu tratamento. 
No início dos anos 90, foram definidas diretrizes para a organização da assistência a 
pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVAH) no Brasil, podendo ser descritas as 
instalações de Serviços Ambulatoriais Especializados e a publicação da lei 9.313 em 
1996, que garantiu o acesso ao tratamento antirretroviral, melhorando assim os 
indicadores de morbimortalidade e em consequência melhorando a qualidade de vida 
das PVHA (DANTAS, 2012). 
Os Serviços de Atendimento Especializado (SAE) são uma rede de unidades 
ambulatoriais vinculadas ao SUS, fundamentada na universalidade e nas carências 
de saúde, dedicando-se na assistência medicamentosa pelo tratamento antirretroviral 
e na adesão, mas que não se delimitam somente à medicalização. O SAE proporciona 
o vínculo de uma equipe multiprofissional com o portador do vírus HIV/Aids ou outras 
DSTs, durante a sua debilidade. Concedendo atendimento médico, com diagnósticos, 
e tratamentos com assistência farmacêutica e psicossocial aos usuários e familiares 
(COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015; SILVA, 2007).  
A interrupção e não adesão do TARV, eleva a carga viral e desenvolve cepas 
multirresistentes, ocasionando vastos riscos à saúde do usuário, como as doenças 
oportunistas. Os portadores de HIV/Aids têm necessidade de qualidade no cuidado 
ofertados pelos serviços, é de alta relevância a participação do profissional de saúde 
com o mesmo, buscando estratégias que melhor se adequem para a adesão e 
sucesso no tratamento (NOGUEIRA et al., 2007). 
Com base nisso, o presente trabalho objetivou-se a propor a implantação de uma 
Unidade Dispensadora de Medicamentos antirretrovirais (UDM), no município de 
Morada Nova – Ce. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Católica de Quixadá, através da Plataforma Brasil e aprovada com parecer de número 
2.531.284. 



A pesquisa realizada consistiu de um estudo exploratório do tipo levantamento, sendo 
ainda observacional, descritivo, transversal, com abordagem quali-quantitativa. O 
mesmo foi realizado na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (COASF), 
localizada no município de Fortaleza, região metropolitana Cearense, e nos hospitais 
localizados no município de Morada Nova, região Jaguaribana. 
Foram incluídos no estudo 49 prontuários de acordo com os critérios de inclusão, 
sendo, os protocolos atualizados e cadastrados no SINAN (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação), apenas do município de Morada Nova – Ce. 
Foi aplicado um formulário de entrevista às pessoas responsáveis pelos setores 
citados acima. Na COASF, foram avaliados o gênero, faixa etária, quantidade de 
pacientes existentes cadastrados no SINAN, quantos destes pacientes recebem o 
tratamento ARV e acompanhamento farmacoterapêutico e quais os locais de 
dispensação da TARV para esses usuários. Nos hospitais, foram avaliadas as 
medidas profiláticas em casos de contaminação, se existe notificação e se há 
disponibilidade de ofertar a TARV durante o tempo de internação desses pacientes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram selecionados 49 prontuários, de acordo com o critério de inclusão. Destes 41 
(83,6%) são prontuários de pacientes com HIV/AIDS que estão ativos e 8 (16,3%) são 
de pacientes que vieram a óbito (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1 - Prontuários de pacientes ativos e que vieram a óbito, cadastrados no 
SINAN, do Município de Morada Nova - CE, até 2018. 

 

 
Foi divulgado através do boletim epidemiológico, segundo o Ministério da Saúde, 
cerca de 55% de casos de HIV/AIDS confirmados no estado do Ceará em 2016. No 
primeiro semestre de 2017, foram divulgados 309 casos do vírus, sendo 171 em 
Fortaleza. A infecção resultou em 93 óbitos neste ano, sendo 54 na capital (BRASIL, 
2017). 
Com relação ao gênero, de acordo com a análise dos prontuários de pacientes ativos 
no SINAN do Município de Morada Nova, 30 (73,1%) são homens e 11 (26,8%) são 
mulheres. 
Ainda há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres, mas essa 
diferença vem diminuindo ao longo do tempo. Em 1989, a razão de sexos era de cerca 
6 casos de AIDS no sexo masculino para cada 1 caso do sexo feminino. Em 2011, 
último dado disponível, chegou a 1,7 casos em homens para cada 1 em mulheres 
(BRASIL, 2013). 
A população estudada apresentou perfil sócio demográfico semelhante ao de outros 
estudos: predomínio da infecção pelo o vírus no sexo masculino.  



A avaliação da distribuição dos dados da faixa etária dos prontuários de pacientes 
ativos cadastrados no SINAN, demonstra que, 1 (2,12%) tem de 15 a 19 anos, 12 
(29,2%) de 20 a 29 anos, 28 (68,29%) de 30 anos ou mais (sendo esta a faixa etária 
com maior número de pacientes infectados). 
De acordo com o ministério da saúde a faixa de etária de 26 a 45 anos é representada 
por 71,8% dos homens e 73,4% das mulheres, em conformidade aos dados estaduais 
para a população de indivíduos soropositivos para o HIV, em que predominam 
indivíduos entre 20 e 49 anos (BRASIL, 2008).  
Diante da análise dos prontuários cadastrados no sistema, 8 (16,3%) são de pacientes 
que vieram a óbito, sendo 6 (75%) homens e 2 (25%) mulheres, corroborando com 
dados do Ministério da Saúde quanto a baixa adesão em pacientes masculinos 
repercutindo nos óbitos dessa população. 
Conforme resultados encontrados nos Hospitais de Morada Nova: ambos 
disponibilizam a terapia antirretroviral em casos de internação de pacientes 
soropositivos, porém, em casos de contaminações por HIV, os mesmos são 
encaminhados ao Hospital São José, em Fortaleza – Ce, não existindo assim, 
medidas profiláticas no Município e nem notificações. 
Algumas dificuldades encontradas em outros estudos, foram compatíveis com análise 
dos resultados do presente estudo, visto que estes pacientes, necessitam de 
deslocamento até a capital do Estado ou até o município de Russas, em busca da 
dispensação de sua TARV. O acompanhamento farmacoterapêutico é inexistente, 
devido a distância, a maioria dos pacientes mandam buscar seus medicamentos em 
carros da secretaria de saúde ou em veículos particulares.  
O método de implantação e execução de um serviço especializado envolve a 
presença de recursos materiais e humanos, como exames pré e pós-teste para HIV e 
sífilis. A necessidade de fornecimento contínuo da TARV facilita o ingresso do usuário 
a um serviço especializado no Município em que habita, não precisando dirigir-se para 
outros centros de referência a procura de tratamento, acolhendo as pessoas 
soropositivas no seu próprio Município, melhorando a qualidade de vida (COSTA; 
OLIVEIRA; FORMOZO, 2015; SILVA, 2007). 
 
CONCLUSÕES 
 
As limitações deste estudo, foram decorrentes da provável subnotificação de casos, o 
que dificulta num acompanhamento adequado, até mesmo pelo próprio município. 
Diante do exposto neste estudo, foi proposto juntamente à secretária de saúde do 
município de Morada Nova - CE, a implantação de uma UDM no munícipio, afim de 
contribuir positivamente com a dispensação da TARV, sem haver necessidade de 
deslocamento, com um acompanhamento farmacoterapêutico favorecendo a adesão 
desses pacientes, aumentando assim a qualidade de vida dos mesmos. 
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