Novidades desta investigação
O estudo já está concluído. As principais conclusões incluem a descoberta de que
as pessoas positivas para VIH consideravam que a malária era potencialmente mais
perigosa para si, devido ao VIH. No entanto, tal não pareceu traduzir-se num maior
esforço para prevenir a malária, uma vez que a doença era frequentemente
considerada "inevitável".
Os nossos resultados sugerem que as recomendações dos funcionários dos
serviços de saúde podem desempenhar um papel importante para encorajar os
pacientes a se submeterem ao tratamento simultâneo para a malária e VIH. Na
generalidade, a opinião dos pacientes foi de que a administração simultânea de
fármacos para a malária e de tratamento anti-retroviral não constituiu um problema
e, em geral, indicaram elevada adesão à medicação. No entanto, alguns pacientes
consideraram demasiado forte o tratamento combinado, tendo indicado que
tomavam os diferentes fármacos em horários diferentes, para evitar efeitos físicos
negativos.
Descobrimos que a dinâmica social e material do ensaio podem ter influenciado as
atitudes dos participantes face à tomada simultânea de ambos os tratamentos. O
ensaio foi considerado um "projecto" que forneceu cuidados melhorados para os
participantes.
Na generalidade, este estudo indica que a dinâmica entre os funcionários dos
serviços de saúde, os pacientes e as condições sociais e económicas alargadas
influenciam as percepções dos pacientes sobre a tomada simultânea de tratamentos
para VIH e malária, assim como a adesão aos regimes de tratamento. É necessário
maior apoio para ajudar as pessoas positivas para VIH a gerir os riscos
percepcionados relativamente à contracção da malária e encorajá-las a prevenir a
infecção de malária. A gestão de casos de co-infecção pode também ser melhorada
se os funcionários dos serviços de saúde comunicarem melhor com os pacientes
relativamente às instruções para tomar o tratamento no contexto das suas vidas
quotidianas.
Em 2012, a equipa de investigação realizou diversos eventos de divulgação e
discussão com funcionários hospitalares, funcionários do ensaio e investigadores
locais na região de Tanga.
- Obtenha mais informações em:
http://www.actconsortium.org/projects/17/understanding-perceptions-of-hiv-positivepeople-taking-malaria-treatment#sthash.diV7WOpo.dpuf

