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RESUMO

O Ministério da Saúde, atendendo a meta da Organização das Nações Unidas (ONU), para impulsionar o progresso em direção ao fim da epidemia de Aids, lança em 2015, a

meta de 90% de pessoas testadas, 90% de pessoas diagnosticadas e 90% de pessoas recebendo terapia antirretroviral com supressão viral (UNAIDS, 2015).  Nesse contexto, a

busca ativa para a adesão ao tratamento é fundamental para o cumprimento da meta e melhora na qualidade de vida das Pessoas que Vivem com HIV/Aids (PVHA).  A busca

ativa refere-se a uma estratégia de trabalho realizada pelos extensionistas com o objetivo de identificar, localizar, contatar, sensibilizar, estabelecer vínculo e promover adesão ao

tratamento. Assim, o objetivo do projeto foi realizar busca ativa das pessoas que vivem com HIV/Aids cadastrados em uma Unidade de Atendimento especializada na cidade de

Passos-MG. A relevância consistiu em oportunizar aos usuários reflexão sobre os aspectos positivos da adesão ao tratamento e sua qualidade de vida e oportunizou aos

acadêmicos extensionistas aprimoramento de seus conhecimentos e práticas na formação e qualificação profissional. A metodologia consistiu na busca ativa de 62 pessoas

identificadas nos prontuários com baixa adesão, após, foi realizado contatos telefônicos, visitas domiciliares, abordagem no espaço institucional, sensibilização, aconselhamento,

estabelecimento de estratégias de favorecimento a escuta, discussão e compartilhamento de decisões de forma clara e corresponsável favorecendo a autonomia e a garantia da

participação das PVHA. Destas, 27 (43,5%) retornaram ao tratamento, 16 (26%) abandonos, seis (9,6%) transferidos, sete (11,3%) contato desatualizado e seis (9,6%) óbitos.

Durante o desenvolvimento do projeto foi percebido a resistência entre os usuários devido a não aceitação da doença e ao tratamento, por desacreditar na progressão da doença,

por não adequar o uso dos antirretrovirais (ARV’s) a sua rotina, pelo uso de álcool/drogas, medo de ser reconhecido na unidade. Enfim, a busca ativa para adesão ao tratamento

é um processo contínuo e essencial para o retorno do usuário ao tratamento.
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