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Introdução

O HIV possui caráter pandêmico e devido sua gravidade, representa um dos maiores
problemas de saúde pública. Devido às pesquisas científicas surgem novos medicamentos e
tratamentos com finalidade de controlar a multiplicação do vírus HIV e melhorar a qualidade de
vida (QV) dos portadores deste vírus/doença. Percebe-se a escassez de estudos que abordem
a QV da criança portadora do HIV/AIDS. Assim, cabe aos profissionais de saúde desenvolver
pesquisas sobre o tema, promovendo a saúde de portadores de doenças crônicas,
direcionando as políticas e as práticas na área da saúde para estes indivíduos. Assim, esta
pesquisa teve por objetivo analisar artigos científicos publicados no Brasil acerca do tema
qualidade de vida de crianças portadoras de HIV/AIDS.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa, onde a questão de pesquisa foi: Qual a produção
científica acerca da QV da criança portadora de HIV/AIDS? As bases de dados utilizadas foram
Lilacs, BDENF e SCIELO BRASIL. Como palavras-chave utilizou-se qualidade de vida, HIV e
criança. A revisão integrativa possui a finalidade de reunir e sintetizar os resultados de estudos
sobre um determinado assunto, permitindo a síntese de diversas pesquisas publicadas e
também, conclusões a respeito de uma área de estudo1. A pesquisa ocorreu em julho de 2010,
onde encontrou-se doze estudos, entre artigos e teses. Foram selecionados dois artigos que
contemplavam os critérios de inclusão, como: artigos publicados em periódicos nacionais de
acesso livre; artigos na íntegra que abordem a temática qualidade de vida, HIV e criança,
independente do método de pesquisa utilizado.

Resultados e Discussão

Constatou-se que as pesquisas foram publicadas no ano de 2008, onde a escassez de
estudos sobre QV de crianças portadoras de HIV/AIDS é evidente.

O baixo nível socioeconômico dos cuidadores pode interferir na QV destas crianças,
pois os gastos financeiros decorrentes da doença são elevados devido a não disposição de
determinados medicamentos gratuitos na rede pública de saúde. Frequentemente estas
crianças são acometidas por doenças como pneumonias, gripes e demais comprometimentos
do aparelho respiratório. As ações de prevenção e controle de infecções, a profilaxia e o
manejo clínico das infecções oportunistas, somadas às modalidades assistenciais promovem a
redução das internações hospitalares2. Identifica-se como fatores que possam afetar na adesão
terapêutica medicamentosa e na QV destas crianças os efeitos colaterais das drogas, os
horários de administração dos medicamentos, o acesso aos serviços e os recursos financeiros
limitados.

Considera-se importante a constante avaliação da QV das crianças portadoras de
HIV/AIDS, não abordando somente os aspectos clínicos da doença, mas também o indivíduo
no seu contexto social. Também evidencia-se a necessidade de aplicar instrumentos de
avaliação de qualidade de vida adequados para cada faixa etária das crianças a fim de se obter
resultados fidedignos.

Considerações Finais

É evidente a lacuna de artigos científicos disponíveis nos periódicos da área da saúde
de acesso livre. Destaca-se a importância da publicação de pesquisas nessa área, favorecendo
a reflexão acerca da assistência prestada a esta população. Considera-se importante uma
maior atenção por parte dos profissionais da saúde na avaliação da QV destas crianças, uma
vez que é o cotidiano da assistência destes profissionais com estas crianças. É necessário a
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aplicação de instrumentos capazes de avaliar corretamente a QV destas crianças, para que
sejam criadas estratégias que favoreçam a QV dos portadores de HIV/AIDS.
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