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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR TERAPÊUTICA (ADT) NO 

TRATAMENTO DAS DOENÇAS OPORTUNISTAS EM PESSOAS VIVENDO COM 

AIDS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM MOLÉSTIAS INFECCIOSAS DE BAURU 

RESUMO 

A temática abordada trata-se da atuação da equipe multidisciplinar no tratamento da PVHA 

(pessoa vivendo com HIV/AIDS) inseridas na ADT (Assistência Domiciliar Terapêutica) do 

CRMI (Centro de Referência em Moléstias Infecciosas) de Bauru, com ênfase na atuação da 

enfermagem. Os resultados parciais demonstram a ausência do profissional fisioterapeuta na 

equipe, e de uma sistematização de assistência de enfermagem, que encontra-se em fase de 

formulação. 

INTRODUÇÃO 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) causa a deterioração contínua do 

sistema imune, com evolução infecciosa crônica. Esse ataque resulta no aparecimento de 

doenças oportunistas relacionadas ao avanço da patologia, que pode levar o paciente ao óbito. 

A AIDS derrubou o paradigma de doença mortal passando para doença crônica, influenciando 

aspectos psicossociais do indivíduo portador (SOUZA, 2008). 

 Os cuidados paliativos também devem ser executados visando “garantir uma 

assistência física, emocional e espiritual” (KNOBEL, 2006). 

 Dentro desta temática, observa-se a necessidade da atuação do atendimento 

interdisciplinar ao paciente com a finalidade de promover a sua qualidade de vida de forma 

multidimensional, onde o paciente tem uma participação ativa no cuidado para o seu 

restabelecimento. O cuidado domiciliar promove a mudança de hábitos e costumes da 

vivencia diária, por meio da observação e intervenção da equipe interdisciplinar, visando o 

restabelecimento da saúde (BRASIL, 2006). 

 De acordo com Cunha e Galvão (2010) a sistematização da assistência de enfermagem 

norteia o trabalho da equipe, dirigindo os trabalhos por meio de diagnósticos precoces, 

direcionando as intervenções da equipe.  

 Nesta interdisciplinaridade, a enfermagem tem um papel importante a ser apresentado. 

O profissional deve ser capaz de trabalhar em equipe, ter condições de desenvolver atividades 

de educação em saúde, ter conhecimentos necessários para efetuar uma assistência de 

enfermagem adequada a pacientes e familiares e capacidade de tomar decisões rápidas. 

(BRASIL, 2006). 
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 Considerando o exposto, este projeto de pesquisa científica tem como finalidade, 

estudar a atuação da equipe interdisciplinar no atendimento domiciliar a PVHA, visando a 

resolutividade do critério de inclusão do paciente na Assistência Domiciliar Terapêutica 

(ADT), enfatizando o trabalho do enfermeiro neste processo. 

OBJETIVOS 

 Analisar a importância da equipe multidisciplinar dentro da vivência na ADT no 

tratamento da PVHA com doenças oportunistas verificando a atuação do enfermeiro no 

atendimento domiciliar visando o processo de assistência de enfermagem ao paciente 

acometido pelas doenças oportunistas. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa realiza-se no Centro de Referência em Moléstias Infecciosas de Bauru 

(CRMI) “Dr. Diltor Vladimir Araújo Opromolla”, como serviço de referência junta a Divisão 

de Unidades Referenciais, da Secretária Municipal da Saúde de Bauru.  

 Trata-se de uma pesquisa documental, de caráter descritivo e abordagem quali-

quantitativa. A coleta de dados ocorre mediante análise dos prontuários, visita domiciliar, pesquisa 

em banco de dados científicos, entrevista semiestruturada e diário de campo. 

As informações obtidas serão transcritas em planilhas eletrônicas para composição dos 

gráficos e tabelas, seguindo de análise estatística, mediante os objetivos propostos. Utiliza-se 

como amostra todos os pacientes inclusos na ADT. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 A pesquisa encontra-se em fase de execução com as coletas de dados obtidos por meio 

dos prontuários e entrevistas com os profissionais que atuam na ADT. Observa-se a falta do 

profissional fisioterapeuta na equipe, sendo que os pacientes que necessitam de fisioterapia 

são atendidos por meio de convênios firmados com outros serviços. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Devido à escassez de anotações em prontuário por parte da enfermeira responsável 

pela ADT, não chegou-se uma conclusão. Encontra-se em fase de desenvolvimento a 

sistematização de assistência de enfermagem ainda sem data definida para sua implantação. 
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