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Resumo: Diferentes estudos têm enfocado o papel do apoio social na promoção da adesão ao
tratamento antirretroviral em portadores de HIV/AIDS (Dunbar¬Jacob & Schlenk, 2001). Por meio
da compreensão do impacto das redes sociais nos comportamentos de saúde, intervenções
podem ser desenvolvidas para auxiliar na efetividade das ações em saúde, como as das
abordagens social, comportamental ou cognitiva (Edwards, 2006; Vyavaharkar, 2007). Desta
forma, o apoio social está diretamente associado à capacidade individual de enfrentamento das
dificuldades decorrentes do diagnóstico e tratamento do HIV (Laserman et al., 1999), contribuindo
para uma evolução das condições clínicas, como sintomas e efeitos colaterais mais amenos,
melhora imunológica, além da diminuição da carga viral (Burgoyne, 2004).O presente estudo visa
identificar que aspectos do apoio social para aderir ao tratamento para HIV que se associam à
adesão a este tratamento. Especificamente o estudo irá, descrever a adesão de pacientes ao uso
de antirretroviral, estudar efeitos do apoio social para o tratamento com antirretrovirais e investigar
a extensão em que condições sociais, econômicas, terapeuticas e de saúde influenciam na
adesão ao tratamento.Participarão do estudo 130 pacientes do SAE¬Canoas¬RS, portadores do
vírus HIV (recém diagnósticados ou não). Os pacientes serão acompanhados em uma coorte
prospectiva de 6 meses, sendo a primeira coleta de dados realizada após uma avaliação clínica;
cerca de 6 meses após, a segunda coleta de dados será realizada para avaliar a adesão ao
tratamento antirretroviral.O projeto que descreve o estudo acima foi encaminhado há Secretaria
Municipal da Saúde de Canoas, onde passou por todos os procedimentos de autorização e de
registro, sendo autorizado para a sua realização, agora será encaminhado ao cômite de ética
(Unilasalle¬Canoas).
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