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RESUMO 

Importantes avanços foram alcançados no Brasil em termos de legislação e acesso 

universal e gratuito à terapia antirretroviral (TARV) desde a descoberta da AIDS. 

Especialmente com o advento da terapia antirretroviral de alta eficácia (HAART), a 

história natural da AIDS foi alterada, mudando o perfil da epidemia e caracterizando-

a, nos dias de hoje, como uma doença crônica. Entretanto, o sucesso terapêutico 

requer níveis elevados de adesão ao tratamento, o que ainda é um grande desafio a 

ser vencido. Neste contexto, o principal objetivo deste estudo foi avaliar fatores 

associados a não adesão à TARV.Foram analisados diferentes aspectos 

socioeconômicos, comportamentais e clínicos de 132 pacientes soropositivos em 

uso de TARV no período de 01-01-2011 a 31-12-2011 e acompanhados em um 

centro de referência microrregional na assistência ambulatorial especializada a 

pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS (PVHA) em Conselheiro Lafaiete-MG. 

Os dados foram obtidos de registros em prontuários clínicos, da Unidade 

Dispensadora de Medicamentos (UDM) e das bases de dados SICLOM e SINAN. O 

critério de adesão ao tratamento foi avaliado por meio do prontuário farmacêutico da 

UDM, sendo categorizados como aderentes aqueles pacientes que tinham um 

intervalo entre as dispensações menor que 31,5 dias (95% de adesão). 

Predominaram indivíduos do sexo masculino (60,61%), com idade média de 43,0 

anos, cor da pele parda ou amarela (44,64%), casados (42,52%), que moravam em 

Conselheiro Lafaiete (53,03%). Menos da metade dos pacientes (40,91%) foram 

classificados como não aderentes à TARV, uma pequena parcela desses 

abandonou o tratamento, sendo que a maioria retornou após o abandono. Sobre os 

fatores relacionados a não adesão, a maioria das variáveis analisadas não estavam 

associadas, apenas as variáveis registro de falta às consultas e carga viral pós-

tratamento foram significativas na análise. Concluiu-se que os pacientes com 

registro de falta às consultas médicas e carga viral detectável tinham uma maior 

chance de não aderir ao tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Important advances have been achieved in Brazil in terms of law, free and universal 

access to antiretroviral therapy (ART) since the AIDS discovery. Especially with the 

advent of Highly Active Antiretroviral Therapy(HAART), the natural history of AIDS 

has changed, changing the profile of the epidemic and characterizing it today as a 

chronic disease. However, therapeutic success requires high levels of adherence to 

treatment, which is still a major challenge to be overcome. Was analyzed different 

socioeconomic, behavioral and clinical data of 132 HIV-positive patients on HAART 

in the period from 01-01-2011 to 31-12-2011 and followed at a micro-regional referral 

center specializing in outpatient care to people who live with HIV/AIDS (PLWHA) in 

Conselheiro Lafaiete-MG. Data were obtained from patient records, clinical records in 

Dispensing Medicines Unit (DMU) and the databases SICLOM and SINAN. The 

criterion of adherence to treatment was assessed by recording the dispensation of 

the UDM, being categorized as adherent patients who had an interval between 

dispensations less than 31.5 days (95% adherence). Most of the patients were male 

(60.61%), mean age 43.0 years, brown skin color or yellow (44.64%), married 

(42.52%), living in Conselheiro Lafaiete (53.03%). Less than half of patients (40.91%) 

were classified as non-adherent to HAART, a small portion of these abandoned the 

treatment, and more than half returned after this abandonment. About factors related 

to non-adherence, most variables were not associated, only variables missing 

medical appointments and viral load after treatment were significant in the analysis. It 

was concluded that patients with a record of missing medical appointments and 

detectable viral load had a greater chance of not adhering to treatment. 
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Muitos foram os avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) desde sua descoberta até os dias atuais. Em 

especial com o advento da Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) ou terapia 

antirretroviral de alta eficácia (TARV) o aumento da expectativa e qualidade de vida 

das pessoas que vivem com HIV/AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 

trouxe uma mudança no perfil da epidemia, sua evolução e tendências, 

caracterizando-a atualmente como doença crônica (DOURADO et al., 2006; 

PALELLA et al., 2006; BARLETT, 2002). 

Desta forma novos desafios foram vislumbrados, tais como a reinserção social, a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular, o direito de 

vivenciar a sexualidade, as relações afetivas e a experiência da paternidade e 

maternidade, a prevenção e manejo dos danos relacionados aos efeitos adversos ao 

tratamento, o acesso e uso dos insumos de prevenção, bem como o concomitante 

tratamento das coinfecções, principalmente hepatites virais crônicas e tuberculose 

(BRASIL, 2008a). Dentre esses desafios, é muito importante que se estruture um 

plano para promover uma adequada adesão ao tratamento por longo prazo, 

entendida como um processo multifatorial que pressupõe a habilidade dos usuários 

de TARV em se envolver na escolha, início, manejo e manutenção de um esquema 

terapêutico prescrito para controlar a replicação viral e, por conseguinte, melhorar a 

função imunológica (JANI et al., 2004). Sendo assim, a adesão entendida no âmbito 

do cuidado ampliado e integral constitui o pilar principal para se alcançar o manejo 

adequado do tratamento, principalmente para pessoas multiexperimentadas em 

TARV que vivem com subtipos virais resistentes (BRASIL, 2007). 

De maneira geral, para que se obtenha sucesso terapêutico sustentado, com 

níveis plasmáticos de carga viral (CV) indetectáveis, reconstituição imunológica e 

ausência de sintomatologia, é necessária uma taxa de adesão mínima, sendo 

considerada em vários estudos como pelo menos 95% das doses prescritas devido 

a uma alta e constante taxa de replicação e mutação do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV - Human Immunodeficiency Virus) (FRIEDLAND e WILLIAMS, 1999; 

NIEUWKERK et al., 2001; BONOLO et al., 2007), mas há que se destacar que 

existem prerrogativas individuais. Normalmente, níveis inferiores de adesão 

relacionam-se com a presença de multiplicação viral e surgimento de mutações, 

induzindo a resistência à TARV e consequente falência terapêutica (BRASIL, 
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2010a). O desenvolvimento de cepas virais resistentes é preocupante não só pelo 

risco de transmissão, como também pela diminuição das alternativas terapêuticas 

disponíveis, assim como da sobrevida do paciente (GOMES et al., 2009). 

No entanto, a adesão em relação aos agentes antirretrovirais (ARV’s) tem 

variado muito, dependendo do medicamento estudado, das características 

demográficas da população e do método de determinação da taxa de adesão (WHO, 

2003; WALSHE et al., 2010). Estudos têm apontado resultados entre 25,0% a 43,1% 

(FARLEY et al., 2005; SEGUY et al., 2007) mostrando que as taxas reais de adesão 

são bastante inferiores aos 95% descritos acima. Outros estudos com pacientes em 

início de TARV demonstram que cerca de 40,0% desses apresentam falha 

terapêutica ainda nos seis primeiros anos de tratamento (PHILIPS et al., 2001) o que 

deixa clara a importância do desenvolvimento de uma estrutura de seguimento 

farmacoterapêutico e de apoio psicossocial ao longo do tratamento (POLEJACK e 

SEIDL, 2010) que pode ser traduzida hoje como a filosofia do cuidado ampliado e 

integral centrado no sujeito. Além disso, o risco de não adesão aumenta com a 

duração e a complexidade dos regimes terapêuticos, características essas inerentes 

às doenças com perfil crônico (WHO, 2003) como é o caso da AIDS nos dias atuais. 

È importante salientar que o desenvolvimento da AIDS é um indicador de não 

cumprimento da terapêutica dentro das prerrogativas de níveis mínimos de adesão. 

Essas questões têm representado um dos pontos fundamentais para se alcançar um 

desfecho satisfatório no tratamento de longa duração.  

O estigma sobre a AIDS constitui outro fator prejudicial para a adesão ao 

tratamento, uma vez que o receio de que terceiros desconfiem da soropositividade 

está ligado ao fato de alguns pacientes esconderem os medicamentos que 

compõem a TARV na tentativa de ocultar o diagnóstico. Com essa mesma intenção, 

alguns pacientes deixam de ir às consultas, de fazer exames, não comparecem à 

farmácia para retirar os ARV’s e nem os tomam nos horários e nas doses 

recomendados(BRASIL, 2008a; SÃO PAULO, 2007).Dessa forma uma ação 

favorável à adesão adequada e ao autocuidado pode ser a autoaceitação da 

condição de pessoa vivendo com HIV/AIDS (PVHA), compartilhando o diagnóstico 

com outras pessoas do seu convívio sociofamiliar (BRASIL, 2008a). Porém,tal 

atitude perpassa condições e preconceitos sociais que ainda precisam ser muito 

bem trabalhados pelos órgãos governamentais e não governamentais, sendo 

necessário conhecer aspectos relacionados à vulnerabilidade dos usuários e tentar 
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estabelecer situações onde haja espaço para intervenções objetivando o incremento 

da adesão (BONOLO et al., 2007). 

Neste contexto, torna-se importante também definir e discutir o papel do 

acompanhamento multiprofissional desses pacientes, que deve ser centrado no 

sujeito e dentro do conceito do cuidado ampliado e integral. O trabalho da equipe de 

saúde pautado na interdisciplinaridade se faz necessário principalmente pela grande 

complexidade e dinâmica da doença e de seu tratamento, uma vez que muitas 

ações e serviços relacionados à doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS 

têm mostrado melhores resultados com o uso de abordagens de equipes nesses 

moldes (DELGADO e LIMA, 2001). Vários profissionais de saúde podem constituir 

essa equipe, dentre eles o médico tem um papel essencial, que vai muito além do 

acompanhamento clínico. No que diz respeito à abordagem das PVHA, além da 

relação médico-paciente, a relação do médico com todos os profissionais de saúde 

envolvidos na assistência é de suma importância para o processo de adesão. Em se 

tratando da relação médico-paciente, a confiança, a empatia e a boa comunicação, 

por si só, representam importantes instrumentos terapêuticos,como ressaltado por 

Cheever (1999). O enfermeiro tem seu lugar de destaque nessa equipe, 

desenvolvendo atividades de prevenção das DST’s, inclusive HIV/AIDS e 

promovendo educação em saúde, além de ser um dos principais profissionais da 

equipe com a responsabilidade de acolhimento do paciente, seja prestando cuidado 

ou coordenando outros setores para a prestação da assistência (ROCHA e 

ALMEIDA, 2000). Por outro lado, conviver com o HIV requer uma readaptação e um 

reajustamento existencial e, sem dúvida, este processo pode ser melhor 

compreendido e trabalhado com o auxílio do profissional de psicologia por meio do 

desenvolvimento de uma escuta ativa com acolhimento adequado do sujeito, sendo 

imprescindível para o processo de assistência, tratamento e adesão terapêutica 

(CALVETTI et al., 2008). Além desses profissionais, o farmacêutico tem um grande 

destaque na luta contra a AIDS, uma vez que é o principal responsável pelo 

desenvolvimento de boas práticas de dispensação dos ARV’s, sendo importante no 

apoio do acompanhamento dos pacientes, no aconselhamento individual e 

principalmente, sendo uma peça chave na promoção da adesão à TARV e ao 

tratamento de outras DST’s e além das infecções oportunistas, quando for o caso 

(CPA, 2003). Embora cada profissional tenha seu papel bem estabelecido dentro da 

equipe, Da Costa (2006) ressalta a importância de uma equipe multiprofissional que 
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seja capacitada do ponto de vista técnico e humano, com objetivo de potencializar 

as chances da adesão integral ao tratamento, pensando principalmente na relação 

entre os aspectos psicossociais da AIDS e a atenção à saúde desses pacientes, que 

devem ser cuidados com ênfase no princípio da integralidade e não da 

fragmentação do ser humano. Na verdade, quando se trata de adesão, em algumas 

situações, os fatores organizacionais podem ser mais importantes que os 

sociodemográficos, como tempo gasto com o médico, continuidade do tratamento 

com o mesmo médico, estilo de comunicação do médico e de outros profissionais de 

saúde (WHO, 2003). 

O sistema de dispensação dos ARV’s segue normas padronizadas pelo 

Programa Nacional de DST/AIDS (PN-DST/AIDS) onde somente as farmácias dos 

Serviços de Assistência Especializada (SAE) credenciados são autorizadas a 

distribuir os medicamentos, sendo denominadas de Unidades Dispensadoras de 

Medicamentos (UDM). A UDM é uma unidade técnico-administrativa dirigida 

obrigatoriamente por um farmacêutico (BRASIL, 1990). Em Conselheiro Lafaiete a 

UDM tem estrutura própria e independente atendendo aos critérios estabelecidos 

pela Resolução Comissão Intergestores Bipartite (CIB) SUS/MG n° 466 DE 

17/07/2008, mas vinculada ao SAE – Ambulatório de DST/HIV/AIDS e Hepatites 

Virais, localizado no prédio do Centro de Promoção da Saúde “Dr. Léo Franco 

Ribeiro” (CPS), unidade de saúde sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - MG. 

Desde 1999 o CPS disponibiliza acompanhamento médico, psicológico, 

cuidados de enfermagem e assistência farmacêutica às pessoas que vivem com o 

vírus HIV entre outros. A dispensação de ARV’s é realizada exclusivamente pela 

equipe da UDM, que é composta por duas farmacêuticas e uma auxiliar de farmácia. 

Essa equipe e o serviço de farmácia estão totalmente integrados à equipe 

multidisciplinar do CPS, sendo reconhecidos como parte atuante da equipe de 

saúde, colaborando ativamente para a adesão do paciente ao tratamento, porém 

ainda sem um trabalho estruturado nos moldes da Atenção Farmacêutica para 

realizar o diagnóstico de pacientes em situação mais vulnerável para não adesão ou 

acompanhamento farmacoterapêutico efetivo de outros tratamentos 

medicamentosos em uso concomitantemente à TARV. 

Vários métodos têm sido adotados para se discutir as questões ligadas à 

avaliação da taxa de adesão a TARV, mas até o momento não há uma medida 
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“padrão-ouro” para essa mensuração. Estes métodos têm sido agrupados em 

medidas subjetivas (autorrelato por entrevista), medidas objetivas [contagem de 

pílulas, registro da dispensação da farmácia, dispositivo eletrônico colocado na 

embalagem dos ARV (Medication Event Monitoring Systems – MEMS)] ou 

combinação de métodos (Bonolo et al., 2007). 

Para Oyugi et al. (2004) medidas validadas de adesão, específicas para lugares 

com recursos limitados, seriam essenciais para compreender melhor as barreiras à 

adesão nesses contextos. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o 

desafio do monitoramento sistemático da adesão pode ser ainda maior, devido a 

problemas estruturais que envolvem a falta de recursos humanos nos serviços de 

saúde, baixa qualificação técnica, grande sobrecarga de trabalho pelo número de 

pacientes/dia atendido por profissional, além de condições laboratoriais limitadas 

para um bom seguimento clínico do paciente. Portanto, na prática dos serviços 

públicos de saúde no Brasil, pode ser importante saber se os bancos de dados 

disponíveis nestes serviços poderiam ser utilizados como parâmetros na 

mensuração da adesão, facilitando a avaliação e permitindo o planejamento das 

intervenções necessárias.Essa demanda é urgente do ponto de vista da saúde 

pública, principalmente por questões ligadas à inibição de resistência viral e ao 

impacto da AIDS e seu tratamento no futuro,em especial nos países onde os 

recursos são mais limitados (POLEJACK e SEIDL, 2010).  

Neste sentido também é necessário compreender melhor os fatores que 

interferem na adesão ao tratamento antirretroviral, reconhecendo que para favorecer 

a adesão é fundamental que a equipe de saúde consiga identificar os fatores 

dificultadores que possam interferir na adesão, assim como as particularidades da 

população a ser atingida (COLOMBRINI et al., 2006). Na literatura estes são 

chamados de fatores preditivos para a não adesão à TARV, sendo agrupados em 

fatores relacionados à pessoa sob tratamento, à doença, ao tratamento, aos 

serviços de saúde e de suporte social (HAYNES et al., 1996; KASTRISSIOS et 

al.,1998; PATERSON et al., 2000). Nos SAE’s a elucidação destes fatores pode 

contribuir para a tomada de decisões em relação ao acompanhamento 

multiprofissional dos pacientes dentro dos protocolos desenvolvidos pelo PN-

DST/AIDS podendo resultar em ganho considerável na qualidade de vida das 

PVHA’s. No que diz respeito às intervenções para promoção da adesão à TARV, 

estratégias que permitam a equidade devem ser prioridade para garantir atenção 
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adequada a grupos que tenham necessidades específicas, como os usuários de 

álcool e outras drogas ilícitas, moradores de rua, pessoas com dificuldades 

cognitivas e outros (BRASIL, 2007). 

Portanto, nesse trabalho, buscou-se compreender como o prontuário 

farmacêutico da UDM pode ser utilizado para elaboração de um método capaz de 

medir a adesão ao tratamento com ARV’s. Esse método teria como objetivo medir a 

real taxa de adesão e os fatores que podem estar associados a não adesão ao 

tratamento, a fim de fornecer subsídios para identificar usuários em situação de risco 

de não adesão ou não aderentes ao tratamento. Posteriormente, num segundo 

momento, após a identificação desses usuários, poderá ser possível propor 

intervenções e estratégias no sentido de melhorar as taxas de adesão e inclusive 

planejar intervenções individualizadas de apoio ao tratamento de acordo com as 

demandas e necessidades de cada usuário, sempre no sentido de perpetuar os 

benefícios ao longo do tratamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - OBJETIVOS
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2.1-Objetivo Geral 

 

Avaliar a não adesão à terapia antirretroviral de alta eficácia em pacientes 

acompanhados no centro de referência microrregional para assistência ambulatorial 

de Pessoas Vivendo Com HIV/AIDS em Conselheiro Lafaiete-MG utilizando os 

registros de dispensação da farmácia. 

 

 

2.2-Objetivos Específicos 

 

 

 Descrever a população selecionada por variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e clínicas; 

 

 Correlacionar as categorias de adesão e não adesão com as variáveis 

sociodemográficas, comportamentais e clínicas; 

 

 Identificar fatores sociodemográficos, comportamentais e clínicos favorecedores 

da não adesão à TARV. 
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3.1-Histórico 

 

Em 1981, nos Estados Unidos, o U.S. Centers for Diseases Control and 

Prevention (CDC) relatou a ocorrência de casos incomuns de pneumonia por 

Pneumocystis carinii,sarcoma de Kaposi e comprometimento do sistema imune em 

jovens homossexuais masculinos em Los Angeles e em Nova York (FAUCI e LANE, 

2002). A primeira definição de caso no mundo foi estabelecida pelo CDC em 

setembro de 1982,sendo a doença oficialmente reconhecida e denominada Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), considerada uma DST, contagiosa e mortal, que pode ser transmitida tanto 

em relações homo quanto heterossexuais. Seus sintomas foram relacionados a um 

déficit do sistema imune e associados a um vírus, até aquele momento chamado de 

LAV (Lynphadenopathy-Associated Vírus), posteriormente intitulado HTLV-III 

(Human T Lymphotropic Vírus)e, mais tarde, rebatizado de HIV - Human 

Immunodeficiency Vírus(BARRÉ-SINOUSSI et al.,1983; BRASIL, 2003a, CLAVEL et 

al.,1986; FRIEDMAN-KIEN et al., 1982, GOTTLIEB et al., 1981, POPOVIC et 

al.,1984). 

Segundo Guimarães e Castilho (1993), o primeiro caso desta doença, no Brasil, 

foi detectado em 1982, mesmo ano em que mais cinco casos de homens que fazem 

sexo com homens (HSH) foram notificados no Estado de São Paulo (BRASIL, 

1998).Já em Minas Gerais o primeiro caso de AIDS foi notificado somente em 1986 

(PAULINO, 1989). 

 

3.2-Dados Epidemiológicos 

 

O Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) divulgou que em 

2011 havia mais de 34,2 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV/AIDS, 

sendo 2,5 milhões de novas infecções e 1,7 milhões de mortes relacionadas a AIDS, 

com uma prevalência média de 0,8% (BRASIL, 2012b). 

No Brasil a AIDS foi incluída na relação de doenças e agravos de notificação 

compulsória em 1986, juntamente com a sífilis congênita por meio da Portaria MS nº 

542/1986. Ainda hoje a notificação destaca-se como a principal ferramenta de 
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vigilância epidemiológica do HIV/AIDS no país, embora seja necessário salientar que 

estão sabidamente sujeitas a erros decorrentes de digitação e de registro, além de 

possíveis subnotificações na base de dados no Sistema de Informações de Agravos 

de Notificação – SINAN (OLIVEIRA et al., 2013). Mesmo assim o SINAN cumpre seu 

papel e, além de controlar o registro e o processamento desses dados em todo o 

território nacional, ainda fornece informações para análise do perfil da morbidade e 

contribui, desta forma, para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e 

federal (BARROS, 2006; BRASIL, 2013a). 

De acordo com o Boletim Epidemiológico Nacional foram notificados no SINAN, 

declarados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e registrados no 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais/Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SISCEL/SICLOM), 608.230 casos de AIDS no Brasil, acumulados de 

1980 a junho de 2011, dos quais 65,4% eram do sexo masculino. Estes números 

podem demonstrar a elevada magnitude do problema apesar de ser conhecida a 

grande subnotificação desse agravo (BARBOSA e STRUCHINER, 1997). Em 2010 a 

taxa de incidência era de 17,9 casos por 100.000 habitantes, indicador que mostrou 

uma diminuição em relação à taxa de 2009 que era de 20,1/100.000 habitantes 

(BRASIL, 2012b). 

Os números do último boletim epidemiológico revelam ainda uma feminização da 

epidemia revelada pelo aumento proporcional do número de casos entre mulheres, 

descrito pela razão de sexos (número de casos em homens dividido pelo número de 

casos em mulheres). Até Junho/2012 esse número foi de 1,9 novos casos em 

homens para cada caso em mulheres, sendo que em 1985, era de 24,8/1,0. 

Percebe-se que mesmo que o número de casos de AIDS ainda seja maior entre 

homens, essa diferença vem diminuindo de forma considerável (BRASIL, 2012e). 

Ao longo dos últimos 12 anos observou-se uma estabilização da taxa de 

incidência de HIV no Brasil, com diminuição na Região Sudeste e aumento nas 

demais regiões. Nos últimos 10 anos observou-se ainda uma redução de 11,1% na 

mortalidade por AIDS no Brasil, sendo que o coeficiente de mortalidade vem 

mantendo-se estável no país desde 1998 (6,3 óbitos por 100 mil habitantes), com 

queda dessa taxa no Sudeste (BRASIL, 2012b). 

http://www.aids.gov.br/pagina/sinan
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Até junho de 2012, foram 367.540 casos de AIDS na Região Sudeste, o que 

corresponde a mais da metade (56,0%) do total de casos registrados no Brasil 

desde o início da epidemia, sendo 45.016 casos (12,2%) em Minas Gerais, estado 

que ocupava em 2010 o 19o lugar entre os 27 estados da Federação com relação a 

taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de AIDS notificados (BRASIL, 

2012e). 

Conselheiro Lafaiete notificou no SINAN, segundo dados consolidados até 

30/06/2012 no site do PN-DST/HIV/AIDS quatro casos de AIDS em 2010, sendo dois 

pacientes do sexo masculino e dois do sexo feminino (BRASIL, 2012a). Em 2011 

este número aumentou para 11 casos, sendo nove pacientes residentes em 

Conselheiro Lafaiete e do sexo masculino e duas gestantes segundo essa mesma 

fonte de dados. Até 2010 os dados notificados no CPS eram lançados no SINAN 

pelo setor responsável na Superintendência Regional de Saúde – Barbacena/MG, já 

em 2011 as notificações passaram a ser lançadas nesse sistema diretamente pela 

Vigilância Epidemiológica de Conselheiro Lafaiete (informação verbal) o que pode 

ter contribuído para uma maior presteza do registro destas informações no SINAN e 

pode explicar em parte o aumento considerável do número de casos registrados em 

2011. 

 

3.3-Descrição do Vírus HIV 

 

O agente etiológico da AIDS ficou conhecido como HIV (Human 

Immunodeficiency Vírus), sigla em inglês que denomina o Vírus da Imunodeficiência 

Humana (VIH) devido a seus efeitos deletérios no sistema imunológico dos seus 

portadores (BARRÉ-SINOUSSI et al.,1983; CLAVEL et al.,1986; POPOVIC et 

al.,1984). É um vírus esférico, com diâmetro de aproximadamente 100 nm, 

circundado por um envelope lipoprotéico com genoma RNA e, portanto, sujeito a 

uma grande variabilidade de mutações. Este vírus pertence ao gênero dos retrovírus 

e à subfamília dos Lentiviridae, caracterizado pela presença de uma enzima 

denominada transcriptase reversa (DNA polimerase RNA-dependente) que é 

responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia de DNA complementar 

(BRASIL, 2011; HO e KAPLAN, 1987). 
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Já foram descritos na literatura o HIV-1, presente em todo o mundo, e o HIV-

2,mais frequente na África Ocidental e Portugal. Além disso, têm sido descritas 

variantes genômicas (subtipos) para isolados do HIV-1, o que confere a classificação 

dos vírus em dois grupos principais: M (major) e O (outlier), com variabilidade 

genética de até 30% entre eles. No grupo M identificam-se nove subtipos (A, B, C, 

D, E, F, G, H, e I) e no grupo O apenas um. Em relação ao HIV-2 descrevem-se 

cinco subtipos (A, B, C, D, e E), cujos representantes têm algumas propriedades 

comuns, como: período de incubação prolongado antes da fase sintomática da 

doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do 

sistema imune (BRASIL, 2011). 

 

3.4-Ciclo de Replicação do HIV 

 

O conhecimento das fases de replicação do vírus HIV é essencial para um 

melhor entendimento dos alvos da atual terapia antirretroviral. O processo se inicia 

pela ligação do vírus a receptores específicos das células alvo, tais como o CCR5 e 

o CXCR4 presentes em linfócitos T CD4+(LT-CD4+) e macrófagos, seguido da fusão 

do envelope viral à membrana plasmática da célula e posterior perda deste 

envoltório lipoproteico no momento da entrada do material genético e enzimas do 

vírus na célula (HO e KAPLAN, 1987). A partir do RNA viral a transcriptase reversa 

sintetiza uma dupla fita de DNA que entra no núcleo da célula hospedeira, sendo 

integrada ao genoma desta. A posterior transcrição do DNA viral dará origem a um 

novo RNA genômico que contém 10.000 bases e constitui a herança genética de 

novas partículas do vírus, assim como vários tipos de RNA mensageiro que levarão 

a síntese de proteínas virais estruturais e reguladoras. Estas enzimas reguladoras é 

que determinarão os estágios de repressão (latência) ou ativação da replicação viral. 

O RNA genômico apresenta duas Long Terminal Repeats (LTRs) e nove regiões, 

três delas codificadoras de proteínas estruturais. Estas são sintetizadas na forma de 

três precursores polipeptídeos: ENV, clivado por uma protease em proteínas que 

constituirão o envelope viral, GAG e GAG-POL, que requerem uma ação específica 

da protease viral para sua maturação em proteínas virais da matriz, capsídeo e 

nucleocapsídeo e em proteínas com propriedades enzimáticas virais específicas 
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(transcriptase reversa, proteases e integrases) (HO e KAPLAN, 1987; BRASIL, 

2011). 

 

3.5-Transmissão 

 

O HIV está presente no sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno, 

portanto pode ser transmitido da mãe infectada para o filho durante a gestação, o 

parto ou a amamentação (transmissão vertical), por meio do compartilhamento de 

seringas ou agulhas contaminadas ou pela transfusão de sangue contaminado com 

o HIV ou instrumentos pérfuro-cortantes contaminados, não esterilizados. A via de 

transmissão sexual tem se destacado nos últimos boletins epidemiológicos onde o 

tipo de exposição sexual estabelece categorias de risco, sendo que o maior risco 

para relações sexuais com PVHA é associado a relações anais receptivas (pessoa 

exposta penetrada por parceiro soropositivo).Com relação ao sexo oral receptivo o 

consenso nacional sobre o assunto destaca que não existe, até então, comprovação 

científica de seu risco, mesmo havendo plausibilidade biológica para a transmissão. 

Por sua vez o sexo oral insertivo não é considerado exposição de risco (BRASIL, 

2010c).Ressalte-se o aumento do número de infecções transmitidas por meio de 

relações heterossexuais (BRASIL, 2012b). 

 

3.6-História Natural da Infecção 

 

3.6.1-Infecção Aguda ou Síndrome Retroviral Aguda 

 

Após a exposição ao vírus HIV segue-se a Síndrome Retroviral Aguda que para 

o CDC é chamada de estágio 1 onde geralmente não há condições definidoras de 

AIDS e a contagem de LT-CD4+é maior ou igual a 500 células/mL (CDC, 1993; 

CDC,2008). 

Esta fase está associada a grande replicação viral, os sintomas iniciais ocorrem 

em 50 a 90% dos indivíduos, geralmente entre duas a quatro semanas, podendo 

chegar até dez meses após a infecção primária, com quadro clínico semelhante à 
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mononucleose infecciosa (febre alta - seguida ou não de exantemas, suores, 

linfadenomegalia transitória, com nódulos indolores, simétricos e móveis) com 

duração de uma e quatro semanas. Podem ocorrer sintomas digestivos (náuseas, 

vômitos, diarreia e perda de peso), porém o que se destaca nesta fase é a viremia 

plasmática (carga viral) elevada, porém transitória (BRASIL, 2008a). A carga viral 

(CV) é uma avaliação quantitativa do RNA (ácido ribonucléico) do HIV, sendo 

definida como o número de cópias de HIV RNA por mililitro (mL) de sangue. A 

classificação como CV indetectável depende do método laboratorial utilizado 

(BRASIL, 2008a). 

O diagnóstico clínico geralmente passa despercebido nesta fase pela 

inespecificidade dos sintomas ou mesmo ausência deles e ainda pela ausência de 

exames laboratoriais que detectem anticorpos específicos ao HIV durante o período 

de janela imunológica, que dura em média 30 dias em se tratando da sensibilidade e 

especificidade dos testes sorológicos atualmente disponíveis no Brasil para 

diagnóstico. Nesse caso a investigação epidemiológica assim como a avaliação de 

possível exposição de risco para o HIV por meio de relações sexuais sem uso de 

preservativo, utilização de drogas endovenosas com compartilhamento de seringas 

e acidente com material biológico é imprescindível e extremamente importante 

(BRASIL, 2008a). 

 

3.6.2-Fase Latente 

 

Nesta fase, quando o exame físico é geralmente sem alterações, os achados 

laboratoriais comuns são a plaquetopenia (sem nenhuma repercussão clínica), 

anemia e leucopenia discretas(BRASIL, 2008a; CDC, 2008). 

Classificada como estágio 2 pelo CDC, nesta fase ainda não há manifestação de 

condições definidoras de AIDS, a contagem de LT-CD4+ encontra-se entre 14% – 

28% (200 - 499 células/mL)do total de linfócitos (CDC, 2008). Em situações onde a 

contagem de LT-CD4+ permanece acima de 350 células/mL as infecções mais 

frequentes são bacterianas. Entre 200 e 300 LT-CD4+/mL já podem ocorrer doenças 

oportunistas devido à desestruturação do sistema imunológico do portador (BRASIL, 

2010c). 

http://www.labtestsonline.org.br/glossary/quantitative-results
http://www.labtestsonline.org.br/glossary/rna
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3.6.3-Fase Sintomática Inicial 

 

De acordo com Baccheti e Moss (1989) esta fase é caracterizada por manifestações 

clínicas, chamadas sinais de alerta ou manifestações iniciais, tais como perda 

progressiva de peso, febre intermitente, sudorese noturna, herpes zoster e outras 

infecções ou afecções de pele e mucosas que já sinalizam algum grau de 

deficiências do sistema imune, tais como leucoplasia pilosa, furunculose, 

onicomicoses, candidíase oral, dermatite seborreica e molusco contagioso. Também 

é comum nessa fase diarreias persistentes, sem causa aparente e/ou outras 

manifestações como adenite tuberculosa (que pode ser a primeira manifestação 

clínica da infecção pelo HIV), síndrome consumptiva, infecções de repetição por S. 

pneumoniae (incluindo otites ou sinusites, além de pneumonia) e infecções por 

Salmonella spp. Nesse período já é possível encontrar diminuição na contagem de 

T-CD4+ entre 200 e 300 células/mL. Estas manifestações podem surgir em 

indivíduos com imunodeficiência inicial isoladamente, sequencialmente ou 

simultaneamente (BRASIL, 2008a; CDC, 2008). 

3.6.4-Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA ou AIDS 

No estágio 3 ou fase AIDS a contagem de LT-CD4+é geralmente menor que 200 

células/mL ou 14% do total de LT-CD4+, sendo que adultos saudáveis normalmente 

têm contagem de LT-CD4+ de 600 a 1.500/mL de sangue. Também são 

classificados como portadores de AIDS pacientes que apresentem condições 

definidoras de AIDS apresentadas nos Quadros 1 e 2 (CDC, 2008). Segundo 

Baccheti e Moss (1989) o tempo para o desenvolvimento da AIDS após a 

soroconversão é de dez anos em média. 
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3.7-Diagnóstico 

 

A evidência de infecção pelo HIV, seja laboratorial ou via testes rápidos, tem 

sido definida segundo critérios da portaria 151 de 14/10/2009. Para o diagnóstico 

laboratorial são considerados testes de triagem (Etapa I) aqueles capazes de 

detectar anticorpos anti-HIV-1, incluindo grupo O e anticorpos anti-HIV-2, sendo 

autorizado também o uso de testes que detectem simultaneamente anticorpos e 

antígenos. A portaria 151 ainda define que a interpretação dos resultados e 

liberação do laudo deverá ser feita apenas após análise conjunta dos resultados 

obtidos nos testes das Etapas I e II, sendo que a Etapa II somente será realizada 

caso o resultado da Etapa I for positivo. Se o resultado da Etapa I for indeterminado 

o laudo não deve ser liberado, procedendo-se a coleta de nova amostra que deve 

ser submetida ao fluxograma novamente. Caso a paciente seja gestante deve-se 

utilizar também testes moleculares para auxílio na definição do diagnóstico. Caso o 

resultado com a segunda amostra também seja indeterminado o resultado é liberado 

como “Amostra Indeterminada para HIV”, sendo obrigatória a liberação deste 

resultado (BRASIL, 2009). 

Em países onde não há infraestrutura mínima para testes confirmatórios da 

infecção pelo HIV usa-se uma definição de caso recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que se baseia na presença de sinais clínicos associados 

com deficiência imunológica e a exclusão de outras causas conhecidas de 

imunossupressão, como câncer ou desnutrição(WHO, 1994).  

No Brasil os critérios de definição de casos de AIDS adotados pelo Ministério da 

Saúde (MS) estão descritos abaixo no Quadro 1, sendo que nestes já incluiu-se um 

marcador laboratorial de imunossupressão (contagem de linfócitos T CD4+), que 

constituiu um grande avanço para aumentar a sensibilidade da definição de caso. 

Dentre os critérios pode-se utilizar uma escala de sinais, sintomas e doenças, 

descritas no Quadro 2, na qual um somatório de pontos define o que designou-se de 

Critério Rio de Janeiro/Caracas(BRASIL, 2003a). 

Além destes há ainda o Critério Excepcional Óbito também descrito no Quadro 1 

(BRASIL, 2003a). 

http://www.niaid.nih.gov/cgi-shl/disclaimers/disclaimer.asp?location=http://www.who.int/emc/diseases/hiv/Documents/wer1994.pdf
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Quadro  1 - Critérios de definição de casos de AIDS adotados pelo MS - Brasil 

 

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites in Critérios de 

definição de casos de AIDS em adultos e crianças, 2003. 
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Quadro  2 - Escala de sinais e sintomas - critério Rio de Janeiro/Caracas 

 

 

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites in Critérios de 

definição de casos de AIDS em adultos e crianças, 2003. 
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3.8-Tratamento Medicamentoso 

 

Até 1980 a abordagem terapêutica para pacientes com HIV/AIDS era limitada ao 

tratamento das complicações de doenças oportunistas, o que foi modificado apenas 

com o advento dos medicamentos ARV’s. Por volta de 1988 o Ministério da Saúde 

iniciou uma rede de abastecimento dos serviços públicos de saúde com alguns dos 

medicamentos usados para essa finalidade, até então de maneira limitada (LEVI e 

VITÓRIA, 2002). Somente a partir de 1996 a terapia tríplice com a introdução dos 

inibidores de protease consolidou-se como padrão terapêutico (BRASIL, 1998). Esta 

terapia antirretroviral tripla de alta potência (TARV) ou Highly Active Antiretroviral 

Therapy(HAART), popularmente conhecida como “coquetel”, modificou radicalmente 

o curso clínico da AIDS e o perfil da epidemia (PALELLA et al.,2006), sendo que a 

redução da morbimortalidade e internações devido ao HIV em anos recentes tem 

sido atribuída ao sucesso das políticas públicas brasileiras com relação ao 

acompanhamento clínico e tratamento universal e gratuito com a TARV (DOURADO 

et al., 2006) 

Os principais objetivos da TARV podem ser resumidamente descritos como 

clínicos, imunológicos, virológicos e epidemiológicos. Os objetivos clínicos visam 

evitar o aparecimento de comorbidades relacionadas ao HIV, reduzir a mortalidade e 

melhorar a qualidade de vida do paciente. Dentre os objetivos imunológicos 

pretende-se preservar e restaurar o sistema imunológico, se possível, aumentando a 

contagem de LT-CD4+ e melhorando a resposta imune específica aos patógenos. 

Este parâmetro tem sido o principal marcador de prognóstico da infecção pelo HIV. 

Os valores de LT-CD4+ considerados normais são em torno de 1000 células/mL 

(WHO, 2006), sendo que na ausência de tratamento o índice médio de queda dos 

LT-CD4+ é de 4% ao ano para cada 1 log de cópias/mL de RNA-HIV (BRASIL, 

2008a). Além destes é necessário garantir a supressão, de forma sustentada, da 

replicação viral, resultando em níveis indetectáveis pelos métodos disponíveis. Esta 

supressão deve se dar pelo maior tempo possível a fim de conter a progressão da 

doença e prevenir o aparecimento de cepas resistentes do vírus. A carga viral é um 

indicador da progressão da doença, portanto o maior objetivo da TARV é alcançar a 

supressão máxima do vírus (BRASIL, 2008a; MELLORS et al., 1996) que constitui o 
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objetivo virológico da TARV. Pode-se considerar como preditores de sucesso 

virológico a efetividade da TARV, a adesão ao regime terapêutico, carga viral basal 

baixa, alta contagem de LT-CD4+ e redução rápida da carga viral (>1 log em 1 a 4 

meses) com o tratamento (POWDERLY et al.,1999; YAMASHITA et al.,2001). 

Os medicamentos ARV’s interrompem o ciclo de replicação viral em diferentes 

fases e são divididos em 5 classes de acordo com sua ação. Os inibidores da 

transcriptase reversa atuam sobre esta enzima, impedindo que o RNA viral se 

transforme em DNA complementar e dividem-se em: (1) Inibidores da transcriptase 

reversas, que se subdividem em nucleosídeos (ITRN), nucleotídeos (ITRNt) e não-

nucleosídeos (ITRNN). Os ITRN’s incorporam-se à cadeia de DNA criada pelo vírus, 

tornando-a defeituosa e impedindo assim a replicação viral. São eles: Abacavir 

(ABC), Didanosina (ddI), Estavudina (d4T), Lamivudina (3TC), Zidovudina (AZT) e a 

combinação Zidovudina/Lamivudina (AZT/3TC). Com mecanismo de ação 

semelhante aos ITRN’s o único representante atualmente disponível dos ITRNt é o 

Tenofovir (TDF). Os ITRNN’s bloqueiam diretamente a ação da enzima e a 

multiplicação do vírus, sendo que no Brasil estão disponíveis o Efavirenz (EFZ), 

Nevirapina (NVP) e Etravirina(ETR), sendo este último um ITRNN de segunda 

geração, com atividade inibidora da replicação do HIV-1 selvagem e resistente aos 

ITRNN. Sua potência em suprimir a replicação do vírus HIV foi estabelecida em 

diversos estudos de fase IIa ou IIb com pacientes virgens de tratamento 

antirretroviral, com resistência aos ITRNN e uso prévio de ARV’s (GAZZARD et 

al.,2003; GRUZDEV et al.,2003). (2) Inibidores de protease (IP) atuam impedindo a 

clivagem do polipeptídio precursor viral pela protease, bloqueando a maturação do 

vírus e impedindo a infecção de novas células. Atualmente disponíveis no Brasil 

tem-se: Atazanavir (ATV), Darunavir (DRV), Fosamprenavir (FPV), Indinavir (IDV), 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r), Ritonavir (RTV), Saquinavir (SQV). (3) Inibidores de fusão 

atuam impedindo a entrada do material genético viral na célula hospedeira por 

competição pelo mesmo local de entrada do HIV na célula que expressa receptor 

CD4+. Até o momento apenas um representante desta classe está disponível, a 

Enfuvirtida (T-20). (4) Inibidores da integrase atuam bloqueando a atividade da 

enzima integrase, responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano 

(código genético da célula). Assim, inibem a replicação do vírus e sua capacidade de 
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infectar novas células. O único ARV desta classe disponível no Brasil é o Raltegravir 

(RAL). (5) Em 2007 uma nova família de ARV’s teve sua comercialização autorizada, 

os inibidores do correceptor CCR5 ou inibidor de citoquinas, cujo representante é o 

Maraviroque (Maraviroc® - Laboratório Pfizer). Seu mecanismo de ação baseia-se no 

princípio de que para entrar na célula o HIV reconhece proteínas de membrana, 

presente nos LT-CD4+ e macrófagos. O vírus pode ter receptores para dois tipos de 

moléculas presentes na membrana celular destas células: o CCR5 e o CXCR4. O 

maraviroque atua de forma diferente dos demais ARV’s utilizando o tropismo do HIV 

pelo correceptor CCR5 presente na membrana do LT-CD4+ como ferramenta para 

bloquear a entrada do vírus na célula. A principal vantagem do maraviroque é sua 

atividade contra o vírus resistente às demais classes de ARV’s, além de ser mais 

tolerado e seguro, pois atua fora da célula. Porém sua ação se restringe apenas ao 

HIV que usa a molécula CCR5 para infectar a célula, ou seja, que tem tropismo pelo 

CCR5. Algumas cepas do vírus HIV usam outro receptor, o CXCR4, o qual não é 

bloqueado pelo Maraviroque, podendo assim ocorrer uma seleção dos vírus com 

tropismo pelo CXCR4, resistentes ao Maraviroque. Portanto, antes de iniciar o 

tratamento com este medicamento, deve-se realizar uma prova de tropismo para 

assegurar que o vírus utiliza o receptor CCR5 (BRASIL, 2008a, BRASIL, 2012d). 

Este teste ainda não está disponível pelo SUS, o que pode constituir um dificultador 

para a utilização deste ARV como opção terapêutica na rotina dos SAE’s. 

Em dezembro de 2012 o Brasil tinha313 mil pacientes em tratamento com os 21 

medicamentos ARV’s distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 10 

deles de produção nacional (BRASIL, 2013b). 

3.8.1-Início da Terapia Antirretroviral 

 

A decisão mais importante no acompanhamento de uma pessoa infectada pelo 

HIV consiste em definir o melhor momento para iniciar a TARV. O diagnóstico 

precoce é de grande importância para que seja possível o acesso a TARV no 

momento certo, fator determinante para um bom prognóstico. Ressalte-se que o 

início da TARV não é uma emergência e só deve ser iniciada quando as devidas 

avaliações (clínica e laboratorial) forem realizadas, determinando o grau de 

imunodeficiência e o risco de progressão da doença. Além disso, deve-se ter certeza 
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do entendimento e aceitação do paciente com relação à importância da adesão ao 

tratamento antes do início da TARV. Neste contexto a adesão deve ser vista como 

um objetivo do paciente em conjunto com as equipes e serviços de saúde, numa 

relação de corresponsabilidade entre estes(BRASIL, 2008a). 

Até hoje os esquemas de ARV’s disponíveis não são capazes de erradicar o 

vírus HIV do organismo, apesar de muitos pacientes conseguirem alcançar estados 

de supressão prolongada do vírus circulante no plasma (carga viral indetectável), 

que contribuem para a preservação do sistema imunológico, impedindo a 

multiplicação do vírus e consequente morte das células CD4+ infectadas por meio de 

efeito citopático direto. Portanto, é de fundamental importância seu uso para 

aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem e convivem com a 

AIDS. Além disso, a literatura tem apontado que há relação entre a resistência viral, 

a falência terapêutica e a baixa adesão ao tratamento com ARV (LEONARD et al., 

1988). 

Já se sabe que o fato de não ser possível erradicar a viremia, mesmo com o uso 

correto dos ARV’s, acontece devido à existência de reservatórios do vírus HIV-1 no 

Sistema Nervoso Central, medula óssea, tecido linfóide intestinal, pulmão e outros 

onde mesmo os ARV’s mais modernos têm dificuldade de alcançar níveis 

terapêuticos ótimos. De alguma forma o vírus se mantém vivo também em linfócitos 

infectados em fase latente (MUÑOZ, 2006).  

As recomendações para início e uso da TARV são pactuadas anualmente em 

Consensos de especialistas brasileiros, fundamentados em diretrizes 

internacionalmente preconizadas almejando sempre a oferta de tratamentos seguros 

e eficazes, baseados em evidências científicas vigentes, portanto periodicamente 

revisados(BRASIL, 2008a; LEVI e VITÓRIA, 2002).  

O Departamento de DST/AIDS publicou em 2012 atualização de suas 

Recomendações de Terapia Antirretroviral para Adultos Vivendo com HIV/AIDS no 

Brasil onde apresentou diversas modificações nos critérios para início do tratamento 

ARV. Neste documento já é aceito o início de tratamento para pessoas 

assintomáticas com contagem de LT-CD4+ menor que 500 células/mm³ o que, até 

então, só era recomendado quando o nível de LT-CD4+ estivesse abaixo de 350 

células/mm³. Com estas mudanças espera-se beneficiar cerca de trinta e cinco mil 
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pessoas que não tinham, até então, indicação para uso destes medicamentos 

(BRASIL, 2012d). 

O início da TARV também está indicado sempre que a carga viral for elevada 

(superior a 100.000 cópias), neste caso deve-se confirmar em duas quantificações e 

descartar-se o fenômeno de “transativação heteróloga” pelo qual acontece a 

ativação do sistema imunológico, podendo alterar o resultado da contagem. Este 

fenômeno pode acontecer até quatro semanas após a resolução de qualquer 

infecção intercorrente ou vacinação, causando elevações transitórias da carga viral 

(BRASIL, 2008a). 

O Quadro 3 demonstra situações especiais nas quais o tratamento 

medicamentoso está indicado na última atualização das recomendações para TARV 

do MS (BRASIL, 2012d), assim como precauções a serem tomadas nestes casos 

com relação à escolha dos medicamentos mais indicados para cada caso. Para 

todos os sintomáticos o tratamento continua indicado, com maior ênfase quando 

presentes manifestações associadas ao HIV, independentemente da contagem de 

LT-CD4+. Esta situação inclui tuberculose ativa, independente da forma clínica, 

alterações neurológicas, nefropatia e cardiomiopatia associadas ao HIV. 

Quadro 1 -Escolha da terapia antirretroviral em situações especiais 

Fonte: Recomendações de terapia antirretroviral para adultos vivendo com HIV/AIDS no Brasil – 2012 
- VERSÃO PRELIMINAR 
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Outra mudança importante e de grande impacto apresentada nesse consenso 

relaciona-se à genotipagem pré-tratamento para detecção de resistência genotípica 

em pessoas que tenham se infectado com um parceiro em uso de medicamentos 

ARV’s. A genotipagem até então só estava disponível para pacientes em falha de 

tratamento, mas devido a grande possibilidade de transmissão de mutações de 

resistência na situação de infecção por pacientes já experimentados na TARV o 

Ministério da Saúde abriu este precedente e recomenda agora inclusive a 

genotipagem pré-tratamento para gestantes infectadas pelo HIV (BRASIL,2012d). 

Com relação às pessoas que vivem com HIV em parceria sorodiscordante, foi 

proposta nesta atualização que o início da TARV seja antecipada, como medida de 

prevenção da transmissão do HIV (tratamento como prevenção), que complementa, 

sem substituir, aquelas já existentes. O tratamento deverá ser oferecido, neste caso, 

independentemente da contagem de LT-CD4+, com avaliação individualizada, sendo 

que o tratamento deve ser iniciado desde que o paciente esteja motivado e 

esclarecido sobre os riscos e benefícios da TARV e respeitando-se a autonomia 

deste na decisão de se tratar ou não(BRASIL, 2012d). 

Os esquemas preferenciais para início de tratamento não foram alterados, mas 

acrescentou-se nesta atualização o TDF como opção de primeira escolha para 

decisão do esquema para início de tratamento, em acréscimo à zidovudina (AZT), na 

definição da dupla de inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa (ITRN) para 

tratamento inicial, em associação com lamivudina (Quadro 4). 

Quadro 2 - Esquema terapêutico preferencial e alternativo para início da terapia 
antirretroviral 

PREFERENCIAL 
2 ITRN/ITRNt + ITRNN 
AZT (ou TDF) + 3TC + EFZ 
AZT (ou TDF) + 3TC + NVP 

ALTERNATIVO 
2 ITRN/ITRNt + LPV/Ritonavir 
AZT (ou TDF) + 3TC + LPV/r 

Nota: AZT (Zidovudina), 3TC (Lamivudina), TDF (Tenofovir disoproxil), EFZ(Efavirenz), NVP (Nevirapina), 
IP (inibidor de protease), ITRNN (Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídeos), ITRN (Inibidores 
da transcriptase reversa nucleosídeos), ITRNt (Inibidores da transcriptase reversa nucleotídeos), LPV/r 
(lopinavir-ritonavir) 

Fonte: Adaptado de Recomendações de terapia antirretroviral para Adultos Vivendo com HIV/AIDS no 
Brasil – 2012 - VERSÃO PRELIMINAR. 
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Recomenda-se ainda neste documento maior ênfase para a utilização de 

ITRNN, de preferência o EFZ e alternativamente a NVP (Quadro 4), indicando-se o 

LPV/r somente em caso de impossibilidade de uso da classe de ITRNN(BRASIL, 

2012d). 

A grande novidade no tratamento está na incorporação do ARV maraviroque 

(inibidor do correceptor CCR5) até o momento não disponível nas UDM’s. Este se 

destina ao tratamento de pacientes com multirresistência viral, já aprovado na 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), com 

previsão de disponibilidade no PN-DST/AIDS a partir de 2013(BRASIL, 2012d). 

3.8.2-Troca da Terapia Antirretroviral 

Após o início do tratamento com medicamentos ARV’s, pode ser necessário 

trocar os esquemas terapêuticos de alguns pacientes devido à intolerância, má-

adesão, uso prévio de combinações de ARV’s inadequadas e/ou resistência primária 

do HIV. Para montar os “esquemas de resgate”, é preciso observar-se a evolução da 

carga viral, contagem de LT-CD4+e a presença de algumas doenças oportunistas. O 

teste de genotipagem é um exame de sangue que analisa a sequência de DNA do 

HIV (genoma) e verifica possível resistência do vírus a algum medicamento, e tem 

sido bastante utilizado para identificar as mutações selecionadas e qual o perfil de 

sensibilidade do vírus aos ARV’s, possibilitando o planejamento coerente da troca do 

esquema (BARONI et al.,2006). 

 

3.9-Políticas públicas de acesso à terapia antirretroviral 

 

A partir de 1946, com a constituição a OMS, iniciou-se um processo pelo qual a 

saúde passou a ser entendida como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social” e “gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir” passou a 

constituir “um dos direitos fundamentais de todo o ser humano” (WHO, 1946). 

Em meados de 1980, o Brasil passou por um processo de reforma político-social 

e com o fim da Ditadura Militar em 1985 criou-se condições para que um movimento 

organizado da sociedade civil ganhasse força ao levantar a bandeira da saúde como 

direito de todos e dever do Estado. Em 1982 foi relatado o primeiro caso de AIDS no 
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Brasil e em 1985, por meio da Portaria MS nº 236,o MS deu início às bases para o 

que é hoje chamado de Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (LEVI e 

VITÓRIA, 2002; TEIXEIRA et al., 2004). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 

elevou o direito à saúde à categoria de direito fundamental expresso em seu art. 

196: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Assim, formou-se a base para a criação do SUS (BRASIL, 1988) que foi uma 

importante ferramenta jurídica para resposta ao HIV.  

Na década de 1990 grande parte das pessoas que viviam com o vírus HIV 

pertencia a uma classe social mais abastada e mesmo assim enfrentava dificuldades 

para sustentar o tratamento com ARV’s devido ao custo elevado e a não distribuição 

de alguns deles no Brasil. Naquela décadamais de 10 mil novos casos de AIDS 

foram registrados e o Banco Mundial estimou que o Brasil teria 1,2 milhão de 

infecções até o ano 2000. Como consequência, uma parcela desses pacientes 

começou a se reunir em torno da criação de grupos emanados da própria sociedade 

civil, como no caso da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) do 

sociólogo Herbert José de Souza, conhecido como Betinho. Surge então, nesta 

década, o fenômeno da judicialização da saúde, com a solicitação do fornecimento 

de alguns ARV’s pelo Poder Público (MESSEDER, 2005; STJ, 2010) para atender a 

demanda das pessoas que viviam com o vírus HIV. Nesta época inúmeras ações 

atracaram nos fóruns brasileiros, processo que culminou em 1991 com a distribuição 

gratuita da zidovudina (AZT) pelo governo brasileiro (PORTELA e LOTROWSKA, 

2006). 

Em 1995 o Brasil passou a produzir alguns ARV’s porque a lei de propriedade 

industrial então vigente (BRASIL, 1971) não incluía o reconhecimento de patentes 

para produtos farmacêuticos e em dezembro de 1996, com a Lei Federal 9.313, 

iniciou-se a distribuição universal e gratuita dos ARV’s para todos que se 

enquadravam nos parâmetros para início de tratamento (LEVI e VITÓRIA, 2002), 

porém, neste mesmo ano, foi aprovada no país a nova Lei de Propriedade Industrial 
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- LPI (BRASIL,1996) que dificultou muito esta política. Em acréscimo, foi 

implementado pela LPI o acordo TRIPS (em português ADPIC – Acordo Relativo aos 

Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio),um 

tratado internacional, que trazia a obrigatoriedade de concessão de proteção 

patentária para produtos e processos de todos os setores tecnológicos, inclusive o 

farmacêutico, o que antes não existia no Brasil.  

Especialmente em relação aos medicamentos ARV’s, em maio de 2001, o 

governo brasileiro apresentou à Assembléia Mundial de Saúde da OMS uma 

resolução que previa o acesso a medicamentos para pacientes com AIDS como um 

direito humano fundamental. Todos os países membros da OMS apoiaram a 

proposta do governo brasileiro, culminando na aprovação da resolução que 

reconhecia a importância de se promover uma resposta à epidemia orientada à 

prevenção e tratamento, o que inclui a promoção do acesso aos medicamentos, bem 

como ações que estimulassem a política de genéricos (WHA, 2010). 

Em 2002 o Brasil ameaça quebrar as patentes de alguns ARV’s. Este processo 

culminou, em 2005, com a aprovação do Projeto de Lei Complementar do Senado nº 

22/2003 (BRASIL, 2003)alterando a Lei nº 9.279/1996 e incluindo medicamentos 

destinados ao tratamento da AIDS e processos de obtenção destes entre as 

invenções não patenteáveis. Com isso, tais medicamentos poderiam ser produzidos 

no Brasil ou tinham sua importação facilitada, o que aumentaria o acesso à 

população brasileira. 

A possibilidade de importação de genéricos sem dúvida aumentou o poder de 

barganha do País e com isso, em janeiro de 2004 o PN–DST/AIDS anunciou uma 

redução de preços de medicamentos e outros insumos relacionados que refletiria 

uma economia de aproximadamente R$ 299 milhões naquele ano (BRASIL, 2004). 

Em 2007 o governo brasileiro utilizou a licença compulsória para o medicamento 

Efavirenz, com fundamento no interesse público, para obter versões genéricas a 

preços mais acessíveis e manter a política de acesso universal ao tratamento no 

país.  

Hoje o PN-DST/AIDS é um programa reconhecido muldialmente por sua política 

pública voltada para conter a transmissão do HIV e promover a saúde das PVHA’s. 

Nesse sentido, desenvolve uma política integrada de prevenção, diagnóstico e 
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tratamento da doença, em que oferece serviços de forma descentralizada, por meio 

de centros de referência e casas de apoio, capacita profissionais de saúde, apoia a 

pesquisa e promove a participação social. O sucesso desse programa brasileiro 

pode ser atribuído a vários fatores, dentre eles o equilíbrio entre prevenção, 

tratamento e humanização em todas as estratégias e ações (MEINERS, 2008). 

As políticas públicas brasileiras têm garantido a assistência à saúde às PVHA’s 

e principalmente no que diz respeito à garantia do acesso universal gratuito aos 

ARV’s tem sido reconhecida mundialmente (OKIE, 2006). Os ARV’s adquiridos pelo 

Ministério da Saúde são distribuídos exclusivamente pelas UDM’s, inclusive para 

atendimento da demanda de pacientes do sistema de saúde privado (BRASIL, 

2012b, BRASIL, 2013b). 

Em um cenário onde, ainda em 2010, no Brasil havia mais de quatro mil 

municípios com pelo menos um caso notificado de AIDS e somente 737 SAE’s e 707 

UDM’s, o grande desafio para alcançar maior impacto e efetividade do acesso 

universal à TARV ainda está na promoção do cuidado de qualidade (BRASIL, 2010c) 

que constitui um dos pilares para o alcance do sucesso terapêutico. 

 

3.10-A Importância da Assistência Farmacêutica 

 

A OMS junto com a Federação Farmacêutica Internacional, desde 1997 vem 

reconhecendo o papel dos farmacêuticos como de extrema relevância no que diz 

respeito a luta contra epidemia da AIDS, uma vez que os mesmos são os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de boas práticas de dispensação dos ARV’s, 

apoio no acompanhamento dos pacientes, aconselhamento individual e 

principalmente uma peça chave na promoção da adesão à TARV, outras DST’s e 

também das infecções oportunistas quando for o caso (CPA, 2003). 

Neste sentido, vários estudos têm ressaltado a importância da assistência 

farmacêutica no processo de promoção da adesão ao tratamento (CECCATO et al., 

2004; CODINA-JANÉ et al.,2004; GELETKO e POULAKOS, 2002; HARDY H., 2005) 

com melhorias na resposta virológica dos pacientes avaliados (CASTILLO et al., 

2004). 
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Em 2003, durante a 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica, propostas para aplicabilidade da Assistência Farmacêutica na área de 

DST/AIDS foram aventadas, ressaltando-se o impacto financeiro direto do MS com 

gastos no suprimento de medicamentos relacionados direta ou indiretamente ao 

tratamento da AIDS e suas comorbidades (BRASIL, 2005). 

Sendo assim em 2007, o Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais, 

reconhecendo a importância estratégica do farmacêutico, estabeleceu protocolos e 

recomendações para contribuir no aumento da qualidade da intervenção do 

dispensador, particularmente do farmacêutico, na oportunidade singular do contato 

com o usuário, melhorando com isso a adesão, a identificação precoce de efeitos 

adversos e a orientação ao usuário sobre os medicamentos e suas interações 

(BRASIL, 2007).Destaca-se neste ponto a importância da Atenção Farmacêutica 

como peça fundamental no cuidado do usuário, mas em se tratando de pacientes 

que vivem e convivem com o HIV/AIDS, principalmente como estratégia de 

promoção do uso racional dos medicamentos (BRASIL, 2008b). 

A TARV produziu um enorme impacto na epidemia de HIV/AIDS, possibilitando a 

diminuição da morbimortalidade e da ocorrência de infecções oportunistas, sendo o 

principal preditor de aumento na sobrevida encontrado por Marins et al. 2003, mas 

contribuindo também em larga escala para a melhoria da qualidade de vida desses 

pacientes (CASSEB et al., 1999; CHEQUER et al., 1992). A maior ameaça à 

manutenção destes ganhos é o desenvolvimento de resistência viral e agravamento 

ou re-agravamento da doença. Neste contexto, as dificuldades no uso cotidiano dos 

medicamentos que compõe a TARV fragilizam esta conquista tornando a adesão ao 

tratamento um fator crucial para a sustentação do sucesso da terapia (SÃO PAULO, 

2007), principalmente se forem considerados os aspectos relacionados a qualquer 

tratamento de longo prazo. 

 

3.11-Adesão ao Tratamento 

 

3.11.1-Definição de Adesão 
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A adesão já foi definida pela OMS como “o quanto o comportamento de uma 

pessoa corresponde às recomendações acordadas com o profissional da saúde: ao 

tomar remédios, seguir uma dieta e/ou executar mudanças no estilo de vida” (WHO, 

2003).Para Haynes (1979) o sucesso terapêutico depende da compreeensão de que 

a adesão deve ser uma atividade conjunta na qual o paciente não apenas obedece 

às orientações médicas, mas as entende, concorda e segue. Especificamente em 

HIV/AIDS Jani et al.(2004) sugeriram que a adesão ao tratamento medicamentoso, 

seria a “habilidade” da PVHA em “se envolver na escolha, início, manejo e 

manutenção de um regime de combinação terapêutica medicamentosa prescrito 

para controlar a replicação viral e melhorar a função imunológica”. Esse conceito é 

bem distante de uma visão mais retrógada, de compreensão limitada, adotada ainda 

há pouco tempo na qual, para se definir um paciente como aderente, considerava-se 

simplesmente o grau de obediência que este demonstrava ao seguir um 

determinado tratamento, equivalente ao ato de conformar-se ou acatar, 

comportamento que tem sido ultimamente relacionado ao termo compliance. Este 

termo foi utilizado preferencialmente ao termo adesão por muitos autores, dadas as 

raízes históricas das questões semânticas, mas também erroneamente implica que 

os pacientes devem necessariamente seguir as ordens dos médicos (LERNER, 

1997). Ou seja, o termo “cumprimento” não leva em consideração a autonomia e 

corresponsabilidade do paciente com relação às recomendações preconizadas para 

o sucesso do seu tratamento. 

Além desta, há outras discussões e propostas em torno dos termos que melhor 

descreveriam estas qualidades relacionadas aos usuários, imprescindíveis 

principalmente quando se trata de esquemas complexos de tratamento a longo 

prazo, tais como a TARV e que culminariam em comportamentos que favoreceriam a 

adesão propriamente dita. Um dos termos sugeridos mais atualmente seria 

“treatment maintenance” que foi citado em um comentário de Noring et al.(2001) 

como aquele que melhor caracterizaria a relação de colaboração entre o paciente 

como participante pró-ativo e um provedor como guia profissional em tempos de um 

novo paradigma para o cuidado dos pacientes sob TARV. 

Num conceito amplo, a adesão à TARV é resultado de um processo de decisão 

compartilhada entre o paciente e os profissionais de saúde que o assistem. É 
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importante destacar que este processo tem que ser um trabalho no sentido de 

estimular no paciente a autonomia para o autocuidado e o estabelecimento de uma 

aliança terapêutica permanente, na qual são reconhecidas as responsabilidades 

específicas de cada um no processo. O conceito da OMS agrega o princípio da 

autonomia, porque exige a concordância do paciente com as recomendações 

preconizadas, exigindo do paciente um papel pró-ativo nos seus cuidados de saúde. 

Deste ponto de vista, a adesão deve ser compreendida como um processo 

dinâmico, multideterminado e de corresponsabilidade entre o paciente e a equipe de 

saúde (POLEJACK e SEIDL, 2010). Para tanto é imprescindível a colaboração e boa 

interação entre o paciente e o profissional que o assiste (BRASIL, 2007; BRASIL, 

2008b). 

A idéia da adesão como resultado de um comportamento do paciente, traduz-se 

no entendimento de que suas condutas podem ser responsáveis pelo fracasso ou 

sucesso do tratamento, considerando as omissões ou atos praticados por ele. Assim 

percebe-se um caráter dinâmico e processual da adesão, expondo também sua 

vulnerabilidade, já que as atitudes de uma pessoa podem ser, e geralmente são, 

constantemente influenciadas por diversos fatores, podendo por isso variar não 

apenas de uma pessoa para outra, mas numa mesma pessoa ao longo do tempo, 

dependendo das modificações no seu contexto de vida. Assim a aceitação, a 

motivação e a perseverança de cada um influenciam no processo da adesão e o 

conhecimento sobre a doença, a credibilidade na própria capacidade para aderir e 

sua participação na definição do esquema terapêutico também passam a ser fatores 

importantes que colaboram para a qualidade da adesão (HAYNES e SACKETT, 

1979; VITÓRIA, 1998). Sendo assim, percebe-se um papel primordial dos serviços 

de saúde que acompanham estes pacientes no sentido de identificar previamente 

fatores de risco para a não adesão e intervir resolutivamente no processo para 

culminar no sucesso terapêutico resguardando sempre a qualidade de vida do 

sujeito. 

 

3.11.2-Importância da Adesão à TARV 
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A adesão ao tratamento farmacológico é um processo dinâmico e multifatorial 

que recebe influências da realidade sociocultural do indivíduo, da qualidade do seu 

relacionamento com os profissionais de saúde, com o tratamento proposto e do 

modo como este enfrenta a própria doença e as perspectivas de vida pós-

diagnóstico. O nível de adesão é determinante do sucesso terapêutico em qualquer 

tratamento de doença crônica, sendo influenciado por diversos fatores (BRASIL, 

2007; BRASIL, 2008b). 

Especificamente no que diz respeito à TARV, questões relacionadas à doença e 

ao tratamento, além de fatores pessoais, sociais e relacionados ao próprio serviço 

de acompanhamento destes pacientes têm sido indicadas como interferentes no 

modo como estes pacientes seguem as orientações acerca do tratamento (BONOLO 

et al., 2005; CARDOSO e ARRUDA, 2005; CARVALHO et al., 2003; NEMES et al., 

2004). Deve-se, portanto, compreender que a adesão ao tratamento com ARV’s 

transcende à simples ingestão dos medicamentos prescritos e deve incluir neste 

processo o fortalecimento da PVHA, assim como buscar estabelecer um vínculo com 

a equipe de saúde, promover o acesso à informação, o acompanhamento clínico-

laboratorial e a adequação aos hábitos e necessidades individuais (BRASIL, 2007). 

Vários estudos têm avaliado os fatores determinantes de adesão à TARV. Com 

relação a idade Lignani Júnior et al.(2001) e Nemes et al. (2004) encontraram maior 

probabilidade de não adesão em pacientes com idade inferior a 40 anos. A raça/cor 

foi o principal preditor de boa adesão encontrado por Carvalho et al. (2007) em 

estudo de caso-controle em Brasília-DF, sendo que este permaneceu importante 

inclusive no modelo de regressão logística. É importante lembrar que esta variável 

reflete indiretamente o nível socioeconômico e, portanto espera-se que seja 

encontrada maior adesão entre as pessoas de cor branca, o que ainda é indicativo 

de maior escolaridade e melhor situação social no Brasil. Ocupações relacionadas a 

um melhor nível socioeconômico têm sido relacionadas a melhor adesão, 

mostrando-se como fator de proteção em relação à não adesão no modelo 

multivariado do estudo de Carvalho et al. (2007). Dados da literatura apontam 

também para influência do porte e da qualidade dos serviços de saúde nos níveis de 

adesão à TARV (NEMES et al., 2004). 
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Dentre as variáveis clínicas associadas à adesão destaca-se a carga viral, sendo 

que os pacientes aderentes devem apresentar redução no log das cargas virais e 

maior proporção de carga viral indetectável que os não aderentes(CARVALHO et al., 

2007), devido ao mecanismo de ação dos medicamentos ARV’s. A incidência de 

efeitos colaterais como preditor de adesão é controversa (BRITO et al., 2006; 

MORALEJO et al., 2006; NEMES et al., 2004). 

O primeiro estudo sobre adesão ao tratamento foi publicado em 1948 (HARDY 

M., 1948), mas até hoje não há um “padrão ouro” para a mensuração deste 

parâmetro (PATERSON et al., 2000). O fato é que independentemente do método 

utilizado para mensurar a adesão é necessário que se estabeleça uma definição 

sobre o nível de adesão capaz de manter níveis sanguíneos dos ARV’s de maneira 

a suprimir a replicação viral. Vários estudos têm indicado que um nível de 95% ou 

mais de adesão deve ser alcançado para este fim, mas também retratam que 

aproximadamente 50% dos pacientes não conseguem alcançar e sustentar esta taxa 

(GROSS et al., 2006; PATERSON et al., 2000).  

 

3.11.3 -Métodos de Medida de Adesão à TARV 

 

Bonolo et al. (2007) em revisão de literatura sobre medidas da adesão à terapia 

ARV agruparam os métodos de mensuração em medidas subjetivas, medidas 

objetivas e combinação de métodos. O autorrelato, como uma entrevista 

estruturada, é uma metodologia indireta e subjetiva bastante utilizada. Já as 

medidas classificadas como indiretas e objetivas incluem o dispositivo eletrônico 

[Medication Event Monitoring Systems (MEMS)] colocado na embalagem dos ARV, a 

contagem de comprimidos e os registros referentes à retirada de medicamentos da 

farmácia, a análise de prontuário médico e o registro diário de uso de medicamentos 

pelo próprio paciente. Já como exemplo de medida direta da adesão cita-se a 

dosagem dos medicamentos ARV’s ou de seus metabólitos no sangue (BERG e 

ARNSTEIN, 2006). Nemes et al.(2000) e Cheever (1999) destacam que todos esses 

métodos possuem alguma limitação, sendo que o autorrelato pode superestimar a 

taxa de adesão, a contagem manual de pílulas ou a contagem eletrônica não 

garantem que o usuário tenha realmente ingerido as doses, uma vez que, apesar do 
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recipiente ter sido aberto, a manipulação dos chips ou mesmo a não-tomada do 

medicamento podem ocorrer. Portanto a combinação de métodos parece ser uma 

abordagem interessante para minimizar estas fontes de erro. De fato BONOLO et al. 

(2007) em revisão da literatura que analisou 56 artigos sobre o tema identificou que 

12 deles utilizavam combinação de métodos, sendo que em todos eles o autorrelato 

por entrevista estava presente. 

O tratamento diretamente observado (TDO) foi citado por Berg e Arnstein (2006) 

como um método direto de aferição da adesão considerado por alguns autores, já 

que possibilita a verificação objetiva da ingestão do medicamento. Mas, para estes 

autores, o TDO também é reconhecido como uma intervenção em adesão e não 

uma estratégia de avaliação. Tal intervenção beneficiaria mais alguns grupos como: 

os menos escolarizados, os portadores de sequelas neuropsiquiátricas em situação 

de grande isolamento social, os idosos com maior comprometimento cognitivo ou as 

pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, até que a adesão ao 

tratamento se estabeleça, tendo como meta principal alcançar a autonomia e o 

autocuidado da PVHA, de modo que ela possa, a partir deste momento, prescindir 

da TDO (Brasil, 2008b). 

Não existindo um padrão ouro para medir a adesão e sabendo-se que dentre as 

diversas opções disponíveis todas apresentam alguma limitação metodológica 

optou-se por utilizar nesse estudo o registro das dispensações da farmácia como 

indicador para identificar pacientes em risco de não adesão, cuja utilidade já foi 

apontada por estudo de Gomes et al. (2009), utilizando a avaliação do tempo 

transcorrido entre as dispensações para avaliar a adesão. Além disso, o prontuário 

farmacêutico também pode ser utilizado como uma ferramenta para gestão do 

serviço, favorecendo o processo de busca ativa e planejamento de intervenções que 

modifiquem a realidade das pessoas em uso de TARV potencialmente não 

aderentes. Para minimizar o potencial viés da coleta de dados a equipe responsável 

por esta etapa foi intensivamente treinada, porém a possibilidade de subestimativa 

dos dados clínicos registrados nos prontuários não pode ser contornada, uma vez 

que trata-se de um estudo baseado em dados secundários. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - MATERIAL E MÉTODOS
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Foi realizado um estudo individual observacional, descritivo, transversal, tipo 

inquérito investigativo e exploratório,que utilizou dados secundários provenientes 

dos registros de dispensação de medicamentos ARV’s da UDM, do SICLOM e dos 

prontuários de acompanhamento multiprofissional do CPS em Conselheiro Lafaiete-

MG. Para a realização deste trabalho contamos com o apoio logístico da Secretaria 

Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete (ANEXO A). 

Os dados foram coletados em local privativo na UDM, objetivando manter o 

sigilo dos prontuários, no período de junho a dezembro de 2012. Foram avaliadas 

informações dos pacientes que atenderam aos critérios de inclusão no estudo, no 

período de 01/01/2011 a 31/12/2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, parecer nº. 064/2012 de 

22/05/2012. 

 

4.1-Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os dados analisados são referentes a indivíduos cadastrados no CPS com 

evidência laboratorial de infecção pelo HIV e/ou diagnóstico de AIDS à partir de 

1999, quando foi criado o Centro de Referência e que estavam em uso de TARV, 

sendo incluídos no estudo todos aqueles que iniciaram o tratamento até 1º de 

Janeiro de 2011, com idade igual ou superior a 18 anos nesta data. Excluindo-se, 

portanto, menores de 18 anos devido à dificuldade na definição de dose correta 

(dependente do peso e variável ao longo do período estudado) e à fatores 

associados ao cuidador, que não estão inseridos no escopo do projeto. Optou-se por 

excluir os indivíduos com registro de transferência e/ou de óbito no período 

analisado evitando assim uma superestimativa do abandono de tratamento. Pelo 

mesmo motivo também foram excluídas as gestantes, já que existe a possibilidade 

de interrupção do uso dos ARV’s após o parto com indicação médica e baseada nos 

protocolos vigentes, sem que isso possa ser caracterizado como não adesão. 

Por meio do programa SICLOM foram obtidos os dados de181 pacientes 

cadastrados na UDM. A partir desta lista selecionou-se apenas aqueles com data de 

cadastro em 2011, que totalizaram 146 pacientes. Esta lista foi confrontada com o 

arquivo de prontuário farmacêutico de cada paciente na UDM sendo possível 
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verificar quais pacientes atendiam aos outros critérios de inclusão e exclusão do 

estudo, sendo que ao final foram totalizados 132 pacientes. 

Os prontuários foram codificados antes da coleta de dados, com o objetivo de 

garantir o anonimato e evitar possíveis erros no momento da coleta de dados. 

 

4.2-Elaboração do formulário de coleta de dados para avaliação da não 

adesão. 

 

Em princípio um modelo básico do formulário de coleta de dados foi construído 

baseando-se em um levantamento preliminar dos dados disponíveis nos prontuários 

médicos e nos registros da UDM. Após tomar conhecimento da realidade do serviço 

no que diz respeito a rotinas de coleta de dados para cadastro, a notificações 

obrigatórias ou não e a natureza dos dados que poderiam ser utilizados, optou-se 

por adaptar um formulário de coleta de dados já estruturado em função da 

inexistência de um formulário padrão com o qual o instrumento elaborado pudesse 

ser comparado. Este formulário foi fundamentado em modelos construídos por 

Guimarães et al. (2003) para implantação no Projeto ATAR - Adesão ao Tratamento 

Antirretroviral no Brasil - do Ministério da Saúde, primeiro estudo de coorte no Brasil 

a avaliar a incidência de adesão ao tratamento ARV utilizando diferentes medidas de 

não adesão. 

O formulário inicial foi previamente testado por três profissionais, de diferentes 

especialidades (psicólogo, enfermeiro e nutricionista) que trabalham no CPS. Este 

teste foi realizado a princípio sem nenhum tipo de treinamento prévio, para que 

fosse possível avaliar as dificuldades de interpretação que poderiam surgir no 

decorrer da coleta de dados. Além disso, três médicos de diferentes especialidades 

(clínico geral, infectologista e gastroenterologista) participaram da discussão desta 

elaboração e checagem do mesmo. 

Durante a fase de elaboração do formulário de coleta de dados, a partir do pré-

teste realizado aleatoriamente dentro da amostra selecionada, surgiram várias 

dúvidas e problemas com algumas questões do instrumento relativas ao bom 

entendimento das perguntas e também da aplicabilidade das mesmas nesse estudo. 

Essas foram então substituídas ou retiradas do mesmo para possibilitar respostas 

mais diretas aos questionamentos e objetivos traçados.Em seguida os formulários 
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foram reestruturados seguindo as orientações e sugestões dos avaliadores com a 

retirada de algumas variáveis clínicas e inclusão de mais dados relacionados à 

adesão, menos explorados na literatura; além da inclusão de perguntas que 

avaliassem diretamente fatores conhecidamente relacionados à adesão ou não, 

como uso de álcool e drogas, escolaridade, tempo transcorrido entre as 

dispensações consecutivas, etc. 

Após esta primeira avaliação gerou-se um novo formulário de coleta de dados 

que foi mais uma vez testado pelos colaboradores do projeto, desta vez, já 

previamente treinados. 

Antes de se iniciar a coleta de dados, o instrumento definitivo completo (ANEXO 

B) foi submetido a um estudo piloto em 29 prontuários (~20%), aleatoriamente, para 

se verificar sua adequação. A coleta de dados foi realizada por diferentes membros 

da equipe de colaboradores, sendo realizada revisão de 10% dos formulários 

preenchidos, escolhidos também aleatoriamente, para se avaliar a confiabilidade das 

informações obtidas. 

 

4.3-Descrição da população por variáveis sociodemográficas e clínicas 

 

4.3.1-Levantamento dos dados no Prontuário Médico 

 

As variáveis obtidas no prontuário médico foram agrupadas em: 

 

 Variáveis sociodemográficas: sexo, idade, cor da pele, estado civil, 

município e zona de residência, escolaridade e ocupação. 

 

 Variáveis comportamentais: uso de álcool e drogas ilícitas, na primeira 

consulta e no período estudado. 

 

 Variáveis clínicas: contagem de LT-CD4+ e carga viral (cópias de RNA 

do vírus/mL de sangue), data do diagnóstico, primeiro esquema ARV 

prescrito, status sorológico anterior à primeira prescrição de ARV, registro de 

uso de outros medicamentos, registro de outros diagnósticos, registro de 

genotipagem e ajuste de dose, registro de não adesão e motivos para tal, 
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registro de encaminhamento/internação hospitalar, registro de outros exames 

laboratoriais de que possam corroborar os dados relativos à não adesão e 

efeitos adversos decorrentes do tratamento com ARV’s. 

 

 Variáveis relacionadas ao uso do serviço: número de consultas 

médicas no período estudado e intervalo entre estas, registro de falta às 

consultas médicas. 

4.3.2-Levantamento de dados no Prontuário Farmacêutico 

 

Foram analisadas todas as dispensações dos ARV’s realizadas no período de 

01/01/2011 a 31/12/2011 dos pacientes que atenderam aos critérios de inclusão no 

estudo. Para cada dispensação obteve-se dados a respeito das datas, dose e 

número de comprimidos dispensados, além do esquema de ARV’s em uso.  

Foram analisados também o número de dispensações no período, o tempo entre 

as dispensações e o número de comprimidos dispensados. Para efeito de contagem 

do número de dispensações no período, quando em Dezembro/2010 havia registro 

de duas dispensações uma delas era considerada para somar o número de 

dispensações em 2011. Além disso, esporadicamente e devidamente autorizado 

pelas farmacêuticas da UDM, havia casos de dispensações de quantidades de 

ARV’s suficientes para dois meses de tratamento. Nestes casos fez-se um ajuste no 

tempo e na contagem de comprimidos para o período mensal. 

Também foram avaliadas as trocas de esquema e motivos para troca, sendo 

considerada troca a inclusão, exclusão ou ajuste de dose de pelo menos um ARV.  

 

4.4- Critérios para avaliação da adesão e não adesão 

 

O registro da dispensação dos ARV’s pela UDM foi utilizado como base para 

determinar o critério de adesão.  

A partir dos dados coletados nestes registros foram analisados critérios 

relacionados a particularidades da dispensação que poderiam influenciar nesta 

medida de adesão, tais como: (1) houve dispensação todos os meses no período 

estudado? (2) houve período superior a 30 dias sem receber ARV’s? (3) houve 
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interrupção da dispensação por período superior a 90 dias no período estudado? (4) 

Qual o motivo desta interrupção?e (5) se houve retorno após esta interrupção. 

A princípio a adesão ao tratamento foi avaliada utilizando-se o critério de 95% de 

adesão (GROSS et al., 2006; PATERSON et al., 2000) aplicado simplesmente ao 

número de dispensações no período, ou seja, os pacientes que tinham 11 

dispensações no período de 12 meses eram considerados aderentes. 

Posteriormente foi necessário considerar o tempo transcorrido entre dispensações 

consecutivas, pois percebeu-se que é comum os pacientes retirarem seus ARV’s em 

intervalos de tempo não regulares, inclusive menores que 30 dias, o que poderia se 

tornar um viés quando analisadas as datas de dispensação isoladamente. 

Para estipular o tempo médio de intervalo entre as dispensações para cada 

paciente, foi calculada a diferença, em dias, entre as datas de dispensações 

consecutivas no período de 01/01/2011 até 31/12/2011. Posteriormente foram 

somados o número de dias entre cada dispensação. Este resultado foi dividido pelo 

número total de dispensações de cada paciente originando o tempo médio entre as 

dispensações. A partir daí, considerando-se o tempo máximo esperado entre as 

dispensações igual a 30 dias e o critério de 95% de adesão, estabeleceu-se um 

ponto de corte, considerando-se aderentes aqueles pacientes com intervalo médio 

entre as dispensações igual ou menor a 31,5 dias. 

Sendo assim, criou-se uma nova variável baseada no tempo transcorrido entre 

as dispensações, para considerar um indivíduo aderente ou não ao tratamento 

(GOMES et al., 2009 modificada), que foi incorporada na análise final sendo 

considerada a variável resposta. 

Após levantamento dos dados disponíveis nos sistemas de informação, 

prontuários e registros de dispensação da UDM e definidos os critérios de adesão, 

foi possível criar um banco de dados para posterior análise de diversas variáveis a 

fim de identificar os fatores associados a não adesão à TARV. 

 

4.5-Análise Estatística dos dados 

 

As informações coletadas por meio do questionário foram codificadas e 

posteriormente duplamente digitadas no programa EpiData versão 3.1. Os arquivos 

gerados foram então comparados e as divergências detectadas corrigidas.  
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Após a correção das divergências de digitação foi realizada uma análise inicial, 

através das medidas de tendência central (média, mediana e desvio padrão), sendo 

realizada descrição dos achados à partir da tabulação no softwareStata, versão 10.0 

(StataCorp, 2007) e Graph Pad Prism 5.0 (Prism Software, Irvine, CA, USA). Para as 

variáveis contínuas foram calculadas as médias e medianas. A comparação das 

médias foi realizada utilizando-se o teste t de Student e das medianas o teste de 

Wilcoxon (Mann-Whitney) e Kruskal-Wallis.  

Para identificar fatores de risco associados a não adesão foram utilizados 

modelos de regressão logística multivariada. A força da associação foi medida por 

meio da Odds Ratio (OR), com intervalo de confiança de 95%. A identificação dos 

possíveis fatores de risco associados a não adesão foi realizada comparando os 

pacientes que aderiram com os que não aderiram ao tratamento. A existência de 

associação entre adesão e cada variável foi avaliada utilizando-se regressão 

logística. Na análise univariada, foram comparadas todas as variáveis do estudo, 

entre pacientes que aderiram e não aderiram. Foram selecionadas para compor os 

modelos intermediários as variáveis que apresentaram na análise univariada 

associação estatística (p<0,25) com a não adesão. Variáveis com mais de duas 

categorias foram transformadas em variáveis dummies. Variáveis significativas 

(p<0,25), mas que apresentavam frequências muito baixas (inferior a 10% das 

observações ou frequência ≤ 3 em uma das células da tabela de contingência) foram 

excluídas dos modelos logísticos por resultarem em intervalos de confiança de 

grande amplitude nas estimativas da OR.Variáveis que foram estatisticamente 

significantes, porém exibiam colinearidade, foram excluídas da análise multivariada. 

Durante a modelagem, introduziu-se inicialmente todas as variáveis e 

posteriormente foi realizado o descarte sucessivo (passo a passo) das variáveis que 

não produziram mudanças significativas nas estimativas, ou seja, que não alteravam 

a OR e intervalos de confiança (HOSMER e LEMESHOW, 2004). Aquelas variáveis 

que permaneceram no modelo com nível de significância de p<0,05 foram mantidas 

no modelo final. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5.1-Descrição da população por variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e clínicas. 

 

Várias características sociodemográficas já foram associadas à não adesão, 

portanto é importante caracterizar a população do estudo segundo essas variáveis. 

Em relação às características sociodemográficas (Tabela 1) a maioria dos pacientes 

era do sexo masculino (60,61%), com idade média de 43,05 anos (DP 10,67 anos), 

mediana de 43,0 anos (IRQ – intervalo interquartil - 35,0; 49,0) sendo que a maioria 

(58,33%) tinha mais que 40,0 anos no momento da coleta de dados.  

A epidemiologia da AIDS no Brasil caracteriza-se pela heterosexualização, 

feminilização, faixa etária jovem, baixo nível de escolaridade e pauperização da 

doença (BRASIL, 2012b), porém os dados sociodemográficos do presente estudo 

não podem ser comparados com a média nacional e nem refletem o perfil dos 

usuários do serviço, uma vez que menores de 18 anos e gestantes foram excluídos 

do estudo, influenciando nas proporções relativas a idade e sexo descritas. 

Os dados encontrados foram semelhantes aqueles descritos por Bonolo et 

al.(2007) em um estudo de revisão sobre adesão à TARV que utilizou critérios de 

exclusão semelhantes. Kyser et al. (2011) estudou 528 pacientes em uso de TARV e 

encontrou uma média de idade de 41 anos, ressaltando que, do ponto de vista da 

adesão à TARV,este dado é importante, já que alguns estudos encontraram maior 

probabilidade de não adesão em pacientes com idade inferior a 40 anos (LIGNANI 

JÚNIOR et al.,2001; NEMES et al., 2004). 

No que se refere a cor da pele os dados obtidos no prontuário farmacêutico e 

nas bases de dados SICLOM e SINAN revelaram que 44,64% dos sujeitos 

estudados declararam ser de cor parda ou amarela e 41,96% branca (Tabela 1). A 

raça/cor já foi descrita como preditor de boa adesão (CARVALHO et al.; 2007). Esta 

variável pode refletir indiretamente o nível socioeconômico e, portanto, espera-se 

que seja encontrada maior adesão entre as pessoas de cor branca, o que ainda é 

indicativo de maior escolaridade e melhor situação social no Brasil. Porém quando 

analisamos este fator através dos dados registrados no SICLOM/SINAN, como neste 

estudo, deve-se destacar que estes sistemas pressupõem a autoclassificação de 

raça/cor o que confere uma característica extremamente subjetiva ao parâmetro, 

limitando seu poder preditivo (CARVALHO et al., 2007). 
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Foi observado também que grande parte dos pacientes tinha um(a) 

companheiro(a), sendo que 42,52% se declararam casados e 7,09% em união 

estável (Tabela 1). 

Como o município de Conselheiro Lafaiete é sede da Microrregião do Alto 

Paraopeba, vários usuários do CPS foram referenciados de outros municípios, 

entretanto, na análise dos dados mostrados na Tabela 1 percebe-seque 53,03% dos 

usuários que faziam uso de TARV em 2011 residiam no município de Conselheiro 

Lafaiete e desses, a grande maioria era da zona urbana (96,21%). 

Referente à escolaridade, observou-se que 35,61% tinham de 8 a 11 anos de 

estudo e 31,82% tinham 4 a 7 anos (Tabela 1). Colombrini et al. (2008) ao avaliar 

fatores de risco para não adesão à TARV em um estudo analítico de prevalência 

identificou entre 60 indivíduos uma média de escolaridade de 7,25 (DP 4,3) anos de 

estudo, com mediana de 6,5 anos, dados que se assemelham aos encontrados 

neste estudo.  

Nos dados secundários pesquisados não estavam disponíveis informações 

sobre ocupação dos pacientes no período do estudo (2011). No prontuário clínico e 

demais documentos analisados constavam apenas a ocupação no momento do 

diagnóstico. Além disso,houve grande variabilidade de respostas para esta variável 

não sendo possível categorizar as ocupações e descrevê-las. Por essas razões 

optou-se por não incluir essa variável no estudo, embora esta já tenha sido citada 

por Carvalho et al. (2007) como um fator que se relaciona à adesão por refletir 

indiretamente o nível socioeconômico dos pacientes. 
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Tabela 1 - Distribuição de frequências das características sociodemográficas dos 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

IGN: ignorado 

 

Dentre as características comportamentais, o uso de álcool e/ou drogas ilícitas 

foi avaliado por este estudo em dois momentos distintos (1) na primeira consulta e 

(2) entre 01/01/2011 e 31/12/2011 (Tabela 2). 

Variáveis Frequência Percentual (%) 

Idade   
>40 anos 77 58,33 
<40 anos 55 41,67 
   
Sexo   
Masculino 80 60,61 
Feminino 52 39,39 
   
Cor da pele   
Parda ou Amarela 50 44,64 
Branca 47 41,96 
Preta 15 13,39 
   
Estado Civil   
Casado 54 42,52 
Solteiro 47 37,01 
Separado, desquitado, divorciado 11 8,66 
União Estável 9 7,09 
Viúvo 6 4,72 
   
Município de Residência   
Conselheiro Lafaiete 70 53,03 
Congonhas 18 13,64 
Ouro Branco 23 17,42 
Carandaí 4 3,03 
Lamim 3 2,27 
Ouro Preto 2 1,52 
Piranga 2 1,52 
São Brás do Suaçuí 1 0,76 
Outro  9 6,82 
   
Zona de Residência   
Urbana 127 96,21 
Rural 5 3,79 
   
Escolaridade   
12 anos ou mais 12 9,09 
De 8 a 11 anos 47 35,61 
De 4 a 7 anos 42 31,82 
De 1 a 3 anos ou Nenhuma 6 4,55 
Outra 2 1,52 
IGN 23 17,42 
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Os dados obtidos dos prontuários de acompanhamento clínico mostraram que 

na primeira consulta a maioria dos pacientes tinha relatado não fazer uso de álcool 

(60,61%) e drogas ilícitas (89,39%). Entre aqueles que responderam fazer uso de 

drogas ilícitas, 21,43% relataram uso de maconha e 28,52% maconha e cocaína 

(Tabela 2). 

No segundo momento, a análise dos dados registrados entre 01/01/2011 e 

31/12/2011 nos prontuários de acompanhamento clínico mostrou que houve registro 

de uso de álcool em apenas 6,06% dos prontuários e uso de drogas ilícitas em 

somente 3,03% dos prontuários, sendo a cocaína a mais citada, com 75,0% dos 

dados referenciando uso desta droga isolada, associada ao crack ou à maconha 

(Tabela 2).  

Após a análise dos dados descritos acima e pela percepção da equipe durante a 

coleta de dados, considerou-se importante levantar a hipótese de uma subestimativa 

nesta variável devido a falta de registro nos prontuários a respeito do uso de álcool e 

drogas, principalmente nas consultas posteriores à admissão do paciente. Além 

disso há possibilidade de um viés de informação deste item no formulário de coleta 

de dados, uma vez que a pergunta no instrumento era sobre “uso referido” de álcool 

ou drogas, ou seja, pode ser que o paciente não tenha sido questionado a respeito 

deste aspecto comportamental e/ou até mesmo que o profissional de saúde que o 

acolheu não tenha anotado tal informação no prontuário, o que poderia subestimar o 

número de usuários de álcool e drogas nessa pesquisa. Deve-se considerar que a 

pergunta sobre uso referido de álcool e/ou drogas no formulário de coleta de dados 

era preenchida com a opção “não” em duas situações distintas; (1) quando havia 

registro no prontuário de que o paciente não estava fazendo uso dessas substâncias 

e (2) quando não havia nenhuma referência no prontuário sobre o uso ou não 

dessas. Embora na vivência da coleta de dados tenha sido percebido que a maioria 

dos prontuários na verdade não apresentavam esta informação, o questionário 

utilizado não permitiu a diferenciação da resposta nessas duas situações. Talvez 

essa adequação seja importante, caso haja interesse de utilizar o instrumento 

novamente, principalmente se o objetivo for avaliar a qualidade das informações 

registradas nos prontuários de acompanhamento clínico. Ressalta-se que a falta de 

registro de fatores que podem estar associados à não adesão tornar-se um grande 

dificultador quando se trata do planejamento de intervenções para melhoria da 

adesão à farmacoterapia. Uma outra hipótese que pode ser levantada aqui é que o 
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uso de drogas ilícitas ainda constitui um tabu e o uso de álcool “socialmente” é bem 

aceito e por estas razões, talvez, frequentemente este assunto deixa de ser 

abordado pelos profissionais de saúde. Porém há que se ressaltar também que os 

usuários de substâncias psicoativas podem sentir dificuldades em fornecer 

informações sobre o seu padrão de consumo, menosprezá-lo ou até mesmo ocultá-

lo, por causa do estigma associado ou até mesmo pela falta de motivação para 

mudar este hábito (BRASIL, 2008b). Assim, os estereótipos associados ao uso de 

drogas dificultam a abordagem destes usuários em sua particularidade, 

comportamento que impede que a equipe de saúde auxilie estes pacientes que 

potencialmente têm dificuldades específicas (BRASIL, 2008a). O uso do álcool é 

considerado um importante fator associado à falta de adesão ao tratamento de 

doenças crônicas em geral. Para as PVHA’s representa um desafio a ser 

vencido(BRASIL, 2008a, NEMES, 2000; MEHTA et al., 1997; ICKOVICS e 

MEISLER, 1997), sendo inclusive encontrada associação entre o uso de álcool e o 

abandono da TARV, segundo estudo realizado por Gomes et al., 2009. No entanto, 

outros estudos indicam que não é propriamente o uso do álcool e/ou drogas ilícitas 

que interfere na adesão ao tratamento e sim o estilo de vida de alguns usuários de 

álcool e outras drogas (BRASIL, 2008a). 

No Brasil, o uso concomitante de bebidas alcoólicas e medicamentos não é bem 

visto pelo senso comum. Além disso, muitas pessoas deixam de tomar os ARV’s em 

dias de festa ou nos finais de semana por receio dos efeitos diretos do álcool e dos 

questionamentos que possam surgir ao recusarem a bebida nestes dias. Eles 

temem que estas situações possam expor seu diagnóstico, o que pode contribuir 

para que, mesmo aqueles com histórico de boa adesão ao tratamento, suspendam a 

medicação para consumir bebidas alcoólicas, ainda que socialmente (SÃO PAULO, 

2007). Este comportamento não tem embasamento, uma vez que não há evidências 

de redução do efeito dos medicamentos ARV’s quando utilizados 

concomitantemente com bebidas alcoólicas, sendo que os problemas desta 

associação parecem estar mais relacionados à toxicidade hepática e às dificuldades 

de adesão já descritas anteriormente(BRASIL, 2008a). Tem sido demonstrado 

também que o uso de álcool pode levar ao atraso ou ao esquecimento de alguma 

dose dos ARV’s e também, especialmente com o Efavirenz, a alterações 

neuropsiquiátricas (BRASIL, 2008b). 
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Tabela 2 - Distribuição de frequências das características comportamentais dos 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

Nota: IGN = ignorada 

 

A prevenção às DST/AIDS, assim como o tratamento, está prevista no Programa 

Estadual de DST/AIDS de Minas Gerais e as ações do programa são realizadas 

através da rede formada pelos SAE’s, Centros de Testagem e Aconselhamento 

Variáveis Frequência Percentual (%) 

Uso referido de álcool na 1ª consulta    
Não 80 60,61 
Sim 52 39,39 
   
Há quanto tempo   
Entre 1 e 12 meses 1 1,92 
Mais de 12 meses 9 17,31 
IGN 42 80,77 
   
Uso referido de álcool de 01/01/2011 a 31/12/2011  
Não 124 93,94 
Sim 8 6,06 
  
Uso referido de drogas ilícitas na 1ª consulta  
Não 118 89,39 
Sim 14 10,61 
   
Há quanto tempo   
Mais de 12 meses 2 14,29 
IGN 12 85,71 
   
Tipo de Droga na 1ª consulta   
Maconha e cocaína 4 28,52 
Maconha 3 21,43 
Cocaína 2 14,28 
Maconha e crack 1 7,14 
Maconha, crack e Cocaína 1 7,14 
Outra 1 7,14 
IGN 2 14,28 
   
Uso referido de drogas ilícitas no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 
Não 128 96,97 
Sim 4 3,03 
   
Tipo de Droga no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 
Crack 1 25,00 
Maconha e cocaína 1 25,00 
Cocaína 1 25,00 
Cocaína e crack 1 25,00 
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(CTA’s), UDM’s entre outras. O CPS é um espaço que disponibiliza todos esses 

serviços às PVHA, com atendimento humanizado e visando a melhoria da qualidade 

de vida dos seus usuários. Sendo assim o primeiro contato do paciente com o CPS 

pode acontecer de duas formas distintas: 

(1) por demanda espontânea, através do CTA, onde o paciente é atendido 

primeiramente pelo psicólogo. Neste modelo, o atendimento consiste de 

aconselhamento pré-teste, teste rápido para HIV e aconselhamento pós-teste, onde 

é entregue o resultado do teste rápido, momento oportuno para se procederem as 

orientações sobre as DST’s, inclusive AIDS, com destaque para as informações 

sobre janela imunológica no caso de teste não reagente.  

(2) referenciado por outros profissionais de saúde, onde o paciente pode ser 

atendido diretamente pelo médico, pelo psicólogo do CTA ou pelo enfermeiro. Nessa 

situação, geralmente o paciente já está com o diagnóstico firmado, primeira amostra 

reagente para HIV ou suspeita clínica da doença. 

No presente estudo, os dados referentes ao primeiro contato do paciente com o 

serviço revelaram que 60,61% tiveram o primeiro contato com o profissional médico, 

28,79% com o psicólogo e 4,55% com o enfermeiro (dados não mostrados). Como 

pode ser observado, o psicólogo foi um profissional de grande destaque nessa etapa 

inicial de acolhimento do usuário. Segundo Calvetti et al. (2008) é importante 

entender o papel de destaque do psicólogo na equipe multidisciplinar no momento 

do diagnóstico, quando a revelação da soropositividade envolve questões 

emocionais de estigma, preconceito, medo, orientação sexual e morte. Este 

profissional muito tem a contribuir no fortalecimento dos processos de resiliência e 

enfrentamento da doença para estes sujeitos, ressaltando-se ainda a importância 

destes nos aspectos relacionados à proteção à saúde, contribuindo também para 

uma melhora da qualidade de vida. Calvetti et al. (2008) ainda destacam que a 

presença de um profissional que desenvolva uma escuta ativa com acolhimento 

adequado do sujeito é de fundamental importância para o processo de assistência, 

tratamento e adesão terapêutica, sendo o psicólogo um dos principais profissionais 

com manejo para lidar com o mundo subjetivo deste paciente, estando apto para dar 

o apoio emocional e informações educativas sobre formas de transmissão, no intuito 

de reduzir o nível de estresse no primeiro momento pós-diagnóstico.  

Os pacientes incluídos neste estudo tiveram diagnóstico laboratorial positivo para 

HIV entre 1994 e 2010, ou seja, eles tinham entre um e 17 anos de diagnóstico.Seidl 
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et al. (2007) em estudo transversal com amostra de conveniência de 101 pessoas 

em TARV encontrou tempo de diagnóstico variando de menos de um ano a 19 anos 

(Média 6,0; DP 4,0), o que se aproxima dos resultados deste estudo. 

Dados sobre a carga viral quantificada logo após a admissão no serviço (primeira 

carga viral) estavam disponíveis no prontuário de 114 pacientes (86,36%). Destes 24 

(21,05%) tinham CV indetectável. No restante (N=90) a CV variou de 42a 4.920.000 

cópias/mL, com média de 225.088,4 cópias (DP 635.066) (Tabela 3). Os dados 

referentes à primeira contagem de LT-CD4+revelaram que 70,17% (N=80) dos 

pacientes apresentavam menos de 350 LT-CD4+/mL no momento da admissão no 

SAE (dados não mostrados), média de 341,03 céls/mL com DP 582,24 (Tabela 3). 

Ao comparar esses números com os dados obtidos por Seidl et al. (2007) onde a 

carga viral plasmática variou de 50 a 410.000 copias/mL (Média 18.769,7; DP 

58.922,8) e os LT-CD4+ somaram em média 295,6 células/mL (DP 194,3) percebe-

se que a contagem de LT-CD4+foi bem aproximada, mas a CV foi bastante 

discrepante, demonstrando que os pacientes do CPS chegaram ao serviço com uma 

viremia mais alta, com status imunológico indicativo de início de tratamento segundo 

as diretrizes atuais em 70,17% dos casos. Isso equivale dizer que, neste universo de 

132 pacientes, 80 deles já teriam indicação de tratamento logo na admissão no 

serviço. 

 

 

Tabela 3 - Dados relacionados a primeira contagem de LT-CD4+ e Carga Viral dos 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

Variáveis N(%) Mediana IQR Média DP 

1
a
 LT-CD4

+       

células/mL 114 (86,36) 213,5 103 - 416 341,03 582,24 

1
a
 CV      

cópias/mL 114 (86,36) 30.609 4.728 – 121.000   225.088,4 635.066 

Nota: CV = carga viral; DP = desvio padrão; IQR = intervalo inter-quartil; LT-CD4
+
 = linfócitos T CD4

+
 

Porém quando foram analisadas as variáveis relacionadas ao início do 

tratamento com ARV, percebeu-se que 79,55% dos pacientes não iniciaram o 

tratamento logo no primeiro contato com o serviço, o que pode ter sido afetado pelo 

modelo de entrada dos pacientes no SAE, pois o primeiro contato pode ter sido com 
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o psicólogo ou com o enfermeiro, sendo o tratamento iniciado, posteriormente, na 

primeira consulta médica. Portanto, neste estudo não foi possível correlacionar a 

data do primeiro contato com a data do início do tratamento. Porém a situação 

imunológica e o status virológico basal podem ser avaliados a partir da análise do 

primeiro resultado de contagem de LT-CD4+ e carga viral registrado no prontuário, 

apresentados na Tabela 3. 

A contagem sérica de LT-CD4+tem sido considerada o melhor marcador para a 

avaliação do status imunológico dos pacientes (BRASIL, 2010b).O principal objetivo 

da contagem inicial dessas células é estabelecer um valor basal como risco de 

progressão para AIDS e morte, sendo essencialmente importante principalmente nos 

pacientes assintomáticos. Quando a contagem de LT-CD4+ encontra-se próxima a 

350 células/mL a CV passa a ter maior importância, auxiliando na estimativa da 

intensidade da deterioração imunológica até a próxima consulta agendada, apoiando 

a decisão de iniciar ou não o tratamento (BRASIL, 2008a), uma vez que na fase de 

latência clínica o número de LT-CD4+ vai diminuindo lentamente.Quando este 

número está abaixo do limite de 200 células/mL há o risco cumulativo de 

desenvolvimento de doenças oportunistas, definidoras de AIDS, que têm uma 

associação bem estabelecida com o grau de imunossupressão (BRASIL, 2010b). 

Os dados da contagem de LT-CD4+ antes do início da TARV eram conhecidos 

em 57,58% (N=73) dos pacientes, sendo que destes, 90,4% (N=66) apresentavam 

contagem igual ou menor a 350 células/mL, com média de 193,25 células/mL (DP 

133,41) e mediana 189,00 células/mL, IQR 103-264 (dados não mostrados).Com 

esse status imunológico apresentado pela média dos indivíduos, segundo os 

critérios para início do tratamento do MS, todos eles, mesmo assintomáticos, 

deveriam iniciar a TARV, além de receber a quimioprofilaxia para infecções 

oportunistas, cujo tipo e duração variam de acordo com a contagem de LT-

CD4+(BRASIL, 2010a). Outra conclusão que pode ser feita da analise dos dados é 

de que o início do tratamento foi tardio, para a maioria dos pacientes, se analisarmos 

os dados à luz do consenso atual.Porém, como a amostra estudada contempla 

pacientes que foram admitidos no serviço desde 1996 não foi possível discutir os 

critérios adotados pelos profissionais médicos para início do tratamento baseando-

se somente na contagem de LT-CD4+ e carga viral. 

A contagem sérica de LT-CD4+ contribui auxiliando na avaliação do benefício de 

iniciar a TARV e também como complementação da avaliação geral da saúde e a 
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pesquisa da presença de co-morbidades. Assim, a análise da evolução temporal do 

grau de imunossupressão torna-se importante para determinar o momento da 

introdução da TARV, pois sabe-se que, na ausência desta, o índice médio de queda 

do LT-CD4+ é de 4% ao ano para cada um log de cópias/mL de RNA-HIV. A 

contagem de LT-CD4+também é importante após o início do tratamento para avaliar 

a eficácia deste, mas nesse sentido a CV é mais relevante(BRASIL, 2008a). 

A figura 1 demonstra como a contagem de LT-CD4+foi influenciada pelo início da 

TARV, sendo que com relação ao número absoluto de LT-CD4+ houve aumento 

significativo (p<0,01) desta subpopulação de linfócitos após o tratamento (teste de t 

pareado). Dos prontuários avaliados só havia registro de dados sobre este exame de 

62 pacientes (46,97%). Após o início da TARV a média foi de 523,55 células/mL (DP 

333,39) dados descritos na Tabela 4. Comparando-se esses dados com o estudo de 

Ndubuka e Ehlers (2011) percebe-se que encontrou-se valores aproximados, uma 

vez que o DP foi grande (M=367,7; DP=247,4). 

 

 
Obs.: * representa diferença significativa (p<0,05) 

 
Figura 1 – Contagem de linfócitos LT-CD4+ de pacientes antes e após o tratamento 
antirretroviral.  

Obs.: Dados antes do tratamento (data mais próxima ao início da TARV) e no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011 obtidos dos prontuários clínicos do Centro de Promoção da Saúde – Conselheiro Lafaiete/MG. 

 

Os dados da carga viral no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 estão descritos 

na Tabela 4. Dos 106 dados de CV após início da TARV (01/01/2011 a 31/12/2011) 

disponíveis nos prontuários, 79,24% (N= 84) eram de CV indetectável, o que pode 

ser um indicativo de boa eficácia da TARV, uma vez que a carga viral é considerada 

* 
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um indicador de progressão da doença, sendo o maior objetivo da TARV alcançar a 

supressão máxima do vírus (MELLORS et al., 1996). Nos 22 (20,76%) pacientes 

restantes a CV variou de 128 a 251.559 cópias/mL, sendo que a média de 4.245,41 

cópias/mL foi bastante inferior aos valores descritos por Seidl et al.(2007) que 

encontrou um valor de 18.769,7 (DP 58.922,8) em um estudo transversal. 

Percebe-se também da análise dos dados apresentados na Tabela 4 que a 

contagem de LT-CD4+ apresentou uma média compatível com uma situação de 

reestruturação do sistema imune se comparadas as médias obtidas após a TARV 

(523,55 células/mL) com a média antes da TARV (193,25 células/mL), o que era de 

se esperar dado o mecanismo de ação desses medicamentos. Esta diferença foi 

significativa conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

Tabela 4 - Relação da contagem de LT-CD4+ e carga viral pós-tratamento dos 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

Variáveis N(%) Mediana IQR Média DP 

LT-CD4+       

células/mL 62 (46,97) 468 323-639 523,55 333,39 

CV     

cópias/mL 106 (80,30) 2.320 946-19.582 4.245,41 53.984,06 

Nota: CV = carga viral; DP = desvio padrão; IQR = intervalo inter-quartil; LT-CD4
+
 = linfócitos T CD4

+ 

 

Como observado na Figura 2 houve uma redução significativa (teste de t 

pareado) da carga viral após o início do tratamento (p<0,0001) em comparação ao 

número de cópias antes do tratamento, resultados corroborados por estudo de 

Walshe et al. (2010). 
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Obs.:* representa diferença significativa (p<0,0001). 

Figura 2 – Carga viral de pacientes antes e após o tratamento antirretroviral.  

Obs.: Dados antes do tratamento (data mais próxima ao início da TARV) e no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011 obtidos dos prontuários clínicos do Centro de Promoção da Saúde – Conselheiro Lafaiete/MG. 

 

O acesso universal e gratuito aos medicamentos ARV’s é política prioritária do 

Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais desde a publicação da Lei Nº 9.313 

em 1996 (BRASIL, 1996). Em 2013,dos 21 medicamentos ARV’s distribuídos pelo 

SUS, 10 são produzidos no Brasil (BRASIL, 2013b).Os registros dos prontuários 

clínicos mostraram que no início do tratamento foram prescritos 12 esquemas 

terapêuticos distintos, sendo que para 53,03%dos pacientes esse esquema foi 

composto por Zidovudina (AZT)/Lamivudina (3TC)/Efavirenz (EFZ) e em 11,36% foi 

composto de Zidovudina (AZT)/Lamivudina (3TC)/Nevirapina (NVP) conforme 

demonstrado na Tabela 5. Este dado está de acordo com as Recomendações do 

PN-DST/AIDS para início de tratamento (BRASIL, 2008a, BRASIL, 2012d). 

Posteriormente, durante a análise dos dados referentes aos esquemas de ARV’s 

em uso no período estudado (01/01/2011 a 31/12/2011), observou-se que 56,82% 

dos pacientes utilizavam AZT/3TC/EFZ. Ao analisar os dados da Tabela 5 percebe-

se que haviam 15 esquemas diferentes em uso em 2011 e uma diminuição no uso 

de AZT/3TC/NVP para 9,09%. Houve aumento também da proporção de pacientes 

em uso de EFZ/3TC/TDF (6,06%) e AZT/3TC/LPV/RTV (6,06%) se comparados os 

esquemas terapêuticos do início do tratamento com aqueles utilizados em 2011. 

Nobre et al. (2012) ao avaliar as prescrições de ARV’s em um centro de referência 

no Ceará encontrou proporções bem distintas destas, com o esquema AZT/3TC/EFV 

* 
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sendo utilizado por apenas 28,8% dos 59 pacientes incluídos no estudo, seguido, 

em segundo lugar pelo esquema com IP (AZT/3TC/LPV/RTV) prescrito para 27,1% 

dos pacientes.Estes dados podem refletir a condição da população estudada e a 

proporção desta que já apresentou alguma falha terapêutica,pois a indicação de uso 

dos IP’s pode estar relacionada a terapia de resgate de primeira linha, devido a 

barreira genética mais eficiente promovida por esta classe de medicamentos, não 

sendo geralmente indicado seu uso como terapia inicial, com algumas exceções 

(BRASIL, 2008a; BRASIL, 2008d; BRASIL, 2012d). 

Por fim, os dados da Tabela 5 demonstram que houve uma mudança no perfil de 

uso dos ARV’s. Pode ser observada uma maior variedade de esquemas em uso em 

2011 se comparado aos esquemas de início de tratamento, o que reflete a maior 

disponibilidade de escolhas terapêuticas atualmente, além de estarem de acordo 

com as mais novas recomendações de tratamento do MS (BRASIL, 2012d) onde já 

se incorporou o TDF como primeira escolha de tratamento. A diminuição do uso do 

esquema com NVP é esperada devido aos riscos de efeitos adversos sérios 

associados ao uso da mesma e também algumas dificuldades no manejo da sua 

terapêutica (BRASIL, 2008a). O aumento da proporção de pacientes em uso de 

esquema contendo IP potencializado com ritonavir (AZT/3TC/LPV/RTV) de 1,52% 

para 6,06% pode refletir a tendência do aumento dos pacientes em falha terapêutica 

que precisaram trocar a TARV, acrescentando esta classe de medicamentos que 

apresenta uma barreira genética mais eficaz contra os vírus como esquema de 

resgate. Ainda na Tabela 5 pode ser observado que apenas 5,30% (N=7) dos 

pacientes tiveram seus esquemas terapêuticos trocados no período estudado, por 

motivos variados, como falha terapêutica (n=2), reações adversas (N=2) e outros. A 

incidência de reações adversas como preditor de adesão é controversa, sendo que 

alguns estudos a consideram como importante neste aspecto (MORALEJO et al., 

2006) e outros encontram resultado contrário (BRITO et al., 2006; NEMES et al., 

2004). 
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Tabela 5 - Distribuição de frequências dos esquemas terapêuticos utilizados por 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

Variável Frequência Percentual (%) 

Primeiro esquema ARV prescrito   
EFZ/AZT/3TC 70 53,03 
AZT/3TC/NVP 15 11,36 
AZT 5 3,79 
AZT/DDI 5 3,79 
OUTROS 9 6,82 
IGN 9 6,82 
EFZ/3TC/d4T 5 3,79 
AZT/DDI/NVP 4 3,03 
EFZ/3TC/TDF 4 3,03 
AZT/3TC/LPV/RTV 2 1,52 
3TC/TDF/LPV/RTV 1 0,76 
3TC/TDF/LPV/RTV/RAL 1 0,76 
AZT/3TC/IDV 1 0,76 
AZT/DDI/RTV 1 0,76 
   
Esquema em uso em 01/01/2011   

EFZ/AZT/3TC 75 56,82 
AZT/3TC/NVP 12 9,09 
OUTRO 9 6,82 
AZT/3TC/LPV/RTV 8 6,06 
EFZ/3TC/TDF 8 6,06 
3TC/TDF/LPV/RTV 5 3,79 
EFZ/3TC/d4T 4 3,03 
3TC/NVP/d4T 2 1,52 
3TC/TDF/ATV/RTV 2 1,52 
AZT/3TC/DRV/RAL/RTV 1 0,76 
AZT/3TC/IDV 1 0,76 
AZT/3TC/TDF   1 0,76 
3TC/d4T 1 0,76 
3TC/TDF/LPV/RTV/RAL 1 0,76 
3TC/TDF/DRV/RTV/RAL 1 0,76 
AZT/DDI/LPV/RTV 1 0,76 
   
Registro de troca entre 01/01/2011 e 31/12/2011 
NÃO 125 94,70 
SIM 7 5,30 
   
Motivo para troca   
Falha terapêutica 2 28,57 
Reação Adversa 2 28,57 
Outra (profissão, interação medicamentosa) 2 28,57 
IGN 1 14,29 

Nota: IGN = ignorado 

 

No transcorrer dos 12 meses estudados 62,88% dos pacientes (N=83) tiveram 

outro diagnóstico diferente de HIV/AIDS, sendo dislipidemia e hipertensão arterial 
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sistêmica os mais frequentes (dados não mostrados), corroborando outros estudos 

que avaliaram especificamente a associação entre o uso de ARV, risco 

cardiovascular e perfil lipídico de pacientes HIV positivos (GUIMARÃES et al., 2007; 

SHEPP, 2013). 

Neste período não houve registro de genotipagem ou de ajustes de dose no 

prontuário clínico ou nos registros da UDM. A pequena amostra analisada neste 

estudo pode ter sido insuficiente para demonstrar de maneira importante estas 

condições, porém tem sido demonstrado que a genotipagem pode estar associada 

tanto à adesão quanto à não adesão. Um estudo prospectivo longitudinal realizado 

por Baroni (2006) demonstrou que 80% dos pacientes entrevistados após realização 

da genotipagem relataram melhor adesão, mostrando-se mais motivados em aderir 

ao esquema terapêutico. Em contrapartida, pacientes que não aderem 

convenientemente ao tratamento podem apresentar falha terapêutica precoce, 

necessitando da realização da genotipagem para definição de esquema de resgate 

(BRASIL, 2012d), nesse caso a genotipagem associaria-se a não adesão. 

A mais nova atualização das recomendações de início de tratamento, publicada 

em 2012 pelo MS já aceita a hipótese de genotipagem pré-tratamento para detecção 

de resistência genotípica, em especial para pessoas que tenham se infectado com 

um parceiro em uso de medicamentos ARV’s, situação na qual fica mais evidente a 

possibilidade de transmissão de vírus que já possuem mutações de resistência. Já é 

recomendada também a realização de genotipagem pré-tratamento para gestantes 

infectadas pelo HIV (BRASIL, 2012d). Certamente a possibilidade de genotipagem 

precoce é um grande avanço, porém na prática pode não ser tão simples, nos 

moldes como funciona até então, pois ainda há uma demora no processo de 

autorização e realização deste exame, que é de responsabilidade de uma rede de 

laboratórios ligados a Rede Nacional para Genotipagem e também pelo pequeno 

número de médicos referência em genotipagem (MRG) disponíveis e dos quais 

depende a análise dos resultados e indicação das melhores opções para o 

tratamento de resgate 

Para 77,27% (N=102) dos pacientes houve registro de uso de outros 

medicamentos além dos ARV’s, sendo que a média foi de 3,92 (DP 3,18) e o 

número máximo de 20 medicamentos (dados não mostrados). Destes, 19,61% 

usavam pelo menos mais um e cumulativamente 57,84% usavam três ou mais 

(Tabela 6), que juntamente com os ARV’s em uso caracterizam a polifarmácia, 
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situação onde é mais provável a presença de efeitos adversos e toxicidade dos 

medicamentos, principalmente aqueles de uso contínuo (SECOLI, 2010). Além 

disso, outros autores têm relatado que um número excessivo de medicamentos 

prescritos pode ser uma das dificuldades no uso dos ARV’s (SEIDL et al.,2007; 

WHO, 2006). 

O registro de não adesão foi encontrado em apenas 16,67% (N=22) dos 

prontuários, sendo que 72,73% (N=16) foram relativos ao esquema mais usado no 

centro de referência, EFZ/AZT/3TC (Tabela 6) no qual os pacientes precisam tomar 

cinco comprimidos ao dia divididos em duas tomadas, não sendo um dos esquemas 

mais complexos disponíveis. Em todos os registros de não adesão os pacientes 

relataram que deixaram de tomar todo o esquema por pelo menos um mês, pelo 

menos uma vez no período estudado, sendo que foram encontrados registros dos 

motivos para não adesão para 12 pacientes (52,17%). Porém, não houve uma razão 

principal predominante para a não adesão, mas as mais frequentes foram reação 

adversa 25,0% (N=3), “esquecimento” 16,67% (N=2) e outros motivos 58,33% (N=7), 

dados demonstrados na Tabela 6.  

A proporção de registros de não adesão nesse estudo foi inferior a encontrada 

na literatura (Gomes et al., 2009). Na realidade esse dado confirma a impressão 

relatada pela equipe de coleta de dados de que não havia no centro de referência 

uma rotina estabelecida de registro dessa informação nos prontuários. O registro de 

não adesão nos prontuários deve ser uma ação rotineira da equipe de saúde e, 

quando presentes, estes não devem ser subestimados, pois conforme conclusões 

do estudo de Gomes et al.(2009) os registros de não adesão podem estar 

estatisticamente associados ao abandono da TARV.Ao incorporar nas atividades da 

equipe a busca ativa dos registros de não adesão como sinal de alerta para 

abandono seria possível planejar intervenções individualizadas e contribuir para a 

manutenção da adesão ao tratamento e consequente sucesso terapêutico. 

Referente aos motivos relatados para não adesão é aconselhável que sejam 

explorados posteriormente aqueles classificados como “outros” e que somaram mais 

da metade destes. A revisão da literatura à respeito do tema sugere que dentre eles 

podem ser encontrados fatores relacionados ao estigma da AIDS, como descrito por 

Rao et al. (2007), em um estudo que utilizou a técnica de grupo focal para avaliação 

das barreiras sociais e estigmas relacionados à adesão em pacientes jovens vivendo 

com HIV. Neste estudo metade dos participantes relatou que perdeu alguma dose 
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do medicamento porque teve medo que a família ou amigos descobrissem seu 

diagnóstico. 

Ainda com relação aos motivos para não adesão encontrados no presente 

estudo, as reações adversas se destacam. Estas também constituíram as principais 

causas de falha na adesão em estudo de Lignani Júnior et al. (2001). 

A respeito do “esquecimento” das doses, Ostrop (2000) relatou que a dificuldade 

de se lembrar das doses foi referida como principal fator para baixa adesão em seu 

estudo de análise retrospectiva. Em outro estudo Felix e Ceolim (2012) destacaram 

ainda que o “esquecimento” pode apontar algum grau de rejeição ao tratamento ou 

até mesmo à própria doença, sendo necessário identificar esse comportamento e 

intervir buscando mecanismos que ajudem os pacientes a se engajarem no 

tratamento. Em outro estudo, Carvalho et al. (2003) concluiu que o esquecimento foi 

o principal motivo para falha terapêutica. 
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Tabela 6 - Distribuição de frequências dos dados relativos a adesão dos pacientes 
do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de 
antirretrovirais em 2011. 

Variável Frequência Percentual(%) 

Registro de uso de outros medicamentos além dos ARV’s 
Sim 102 77,27 
Não 30 22,73 
   

Número de outros medicamentos usados  
1 20 19,61 
2 23 22,55 
3 ou mais 59 57,84 
   

Registro de não adesão   
Não 110 83,33 
Sim 22 16,67 
   

Esquema de antirretroviral relativo a não adesão  
EFZ/AZT/3TC 16 72,73 
AZT/3TC/LPV/RTV 2 9,09 
   

Registro do motivo de não adesão  

Sim 12 52,17 
Não 10 47,83 
   

Qual motivo   
Reação Adversa 3 25,00 
Esquecimento 2 16,67 
Outros (fatores individuais) 7 58,33 
   

Nota: AZT (Zidovudina), 3TC (Lamivudina), EFZ (Efavirenz), LPV/RTV (Lopinavir/ritonavir), ARV’s 
(antirretrovirais). 

No que diz respeito aos fatores associados a não adesão à TARV,24,24% 

(N=32) dos pacientes apresentaram um intervalo maior que seis meses entre as 

consultas, mas somente em 10 prontuários (31,25%) havia o registro do motivo para 

este intervalo maior que o recomendado na literatura que é de três a quatro meses 

(BRASIL, 2008a). Daqueles que apresentavam motivo 20,00% (N=2) foi por 

abandono do acompanhamento clínico/tratamento e 40,00% (N=4) porque faltaram à 

consulta agendada (Tabela 7). O intervalo de tempo entre as consultas é 

considerado de grande importância na avaliação da não adesão.Em estudo 

utilizando os registros de dispensação da farmácia como indicador de não-

adesão,Gomes et al. (2009)concluíram que os pacientes que compareceram às 

consultas com intervalo maior que seis meses apresentaram uma chance 
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aproximadamente oito vezes maior de abandonar a terapia do que os pacientes que 

tiveram consultas em menos de seis meses. 

Ao avaliar-se o número de consultas no intervalo de 12 meses a análise revelou 

mediana de 4 (IQR 2-5) e média 4,17; DP 2,84 (dados não mostrados).Os protocolos 

atuais recomendam consultas clínicas frequentes no período entre duas e três 

semanas após o início da terapia e, posteriormente, com intervalos mais longos 

entre as reavaliações, à medida que o paciente se adapta a nova rotina. Porém este 

fator deve ser avaliado de forma individualizada, sugerindo-se que para casos de 

diagnóstico tardio e de pessoas com maior comprometimento clínico as reavaliações 

sejam ainda mais frequentes. Após este período os controles periódicos podem ser 

realizados a cada três a quatro meses (BRASIL, 2008a). No Centro de Referência 

onde este estudo foi desenvolvido costuma-se adotar o período de seis meses de 

intervalo como padrão, quando o paciente está com um bom status imunológico. De 

acordo com as Recomendações do MS, vários fatores estão associados à melhoria 

da adesão, entre eles a regularidade nas consultas. Outros fatores como a confiança 

do paciente no tratamento, suporte social adequado e experiência do médico, 

(BRASIL, 2008a), embora muito importantes, não poderão ser descritos e discutidos 

com o modelo de análise proposto neste estudo.  

Verificou-se também que os registros de internação destes pacientes revelaram 

ter havido, no período de 12 meses, apenas 21 internações e/ou encaminhamentos 

hospitalares (15,91%) por motivos diversos (dados não mostrados). É razoável 

sugerir que um dos motivos de internação pode estar relacionado com a não adesão 

ao tratamento, pois esta pode levar a um estado de imunossupressão com todas as 

suas consequências, principalmente no que diz respeito à infecções oportunistas. 

Porém, não houve uma predominância significativa de nenhum motivo em particular 

que pudesse permitir confirmar essa hipótese na amostra estudada. 
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Tabela 7 - Distribuição de frequência das variáveis relacionadas ao uso do serviço 
pelos pacientes do Centro de Promoção da Saúde – Conselheiro Lafaiete/MG – em 
uso de antirretrovirais no ano de 2011. 

Variável Frequência Percentual(%) 

Intervalo > 6 meses entre as consultas médicas 
Não 100 75,76 
Sim 32 24,24 
   

Há registro do(s) motivo(s) para este intervalo  
Não 22 68,75 
Sim 10 31,25 
   

Motivos para intervalo > 6 meses entre as consultas 
Falta à consulta 4 40,00 
Abandono do acompanhamento 
clínico/tratamento 

2 20,00 

Motivos relativos à profissão 1 10,00 
Outros 3 30,00 
 

Registros de internação e/ou encaminhamento hospitalar 
Não 111 84,09 
Sim 21 15,91 
   

Registro de falta às consultas   
Não  88 66,67 
Sim 44 33,33 

 

5.2-Determinação da adesão e não adesão à TARV e fatores associados 

 

Para determinar o número de dispensações no período estudado foi considerado 

que, quando em dezembro/2010 havia registro de duas dispensações, a última delas 

era contabilizada nas dispensações de 2011. Dessa forma, foram sete dispensações 

de dezembro/2010 somadas às dispensações de 2011. Nesse período houveram de 

0 a 14 dispensações, por paciente, com média de 10,37 (DP 2,90) e mediana de 11 

(IQR 9-12), no período de 12 meses e a taxa de adesão considerando-se o número 

de dispensações no período foi de 51,52% (Tabela 8).Se for considerada essa taxa 

como reflexo da adesão é possível dizer que está próxima aos dados encontrados 

na literatura uma vez que vários estudos têm indicado que um nível de 95% ou mais 

deve ser alcançado para o sucesso da TARV, mas também retratam que 

aproximadamente 50% dos pacientes não conseguem alcançar e sustentar esta taxa 

(GROSS et al., 2006; PATERSON et al., 2000). No estudo de campo de Nobre et 
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al.(2012) realizado em um centro de referência no Ceará que também avaliou o 

registro de dispensação dos medicamentos ARV durante um ano, foi observado que 

45,7% dos pacientes compareceram todos os meses para receber os 

medicamentos. Entretanto, ao combinar com o método do auto-relato, desses, 

apenas 37,2% referiram não deixar de tomar o medicamento nenhum dia. Dessa 

análise pode-se deduzir que a avaliação da taxa de adesão considerando 

unicamente as datas de dispensação da farmácia pode apresentar resultados 

superestimados. Em outro estudo, uma revisão de literatura de Bonolo et al.(2007), 

foi descrito que em 41,8% dos artigos (N=18) a taxa média de adesão foi 17,5 a 

30,0%, mas destes apenas 7,7% dos artigos utilizavam os registros de dispensação 

da farmácia como método isolado da medida de adesão. Portanto estes dados não 

podem ser comparados, pois os métodos utilizados para mensurar a adesão foram 

diferentes, o que pode influenciar muito no resultado (WALSHE et al., 2010). A falta 

de um método “padrão ouro” para esta avaliação no Brasil, assim como nos demais 

países do mundo, prejudica a comparação de dados encontrados por diversos 

autores, pois não é possível confrontar resultados encontrados com questões 

metodológicas distintas como definição do evento, tempo em que a medida foi obtida 

e forma de coleta das informações (Gomes et al., 2009). Por esta razão um método 

que seja adequado para medir o risco de não adesão a TARV continua sendo 

investigado. 

A maioria dos estudos sobre adesão a TARV tem utilizado métodos combinados 

para avaliar a adesão, o que é relevante, pois todos os métodos possuem alguma 

limitação e com esta abordagem seria possível minimizar as fontes de erro (NEMES 

et al., 2000; CHEEVER,1999). Por outro lado a importância dos registros de 

dispensação da farmácia como medida de não adesão tem sido destacada e 

inclusive apontada como melhor preditor de falha virológica que o monitoramento da 

contagem de CD4+ (BISSON et al.,2006), o que pode constituir grande impacto 

econômico em termos de saúde pública, no âmbito do custeio destes exames pelo 

PN-DST/HIV/AIDS. 

Os dados apresentados na tabela 8 demonstram que no período de 12 meses 

do estudo 78,03% dos pacientes não compareceram todos os meses para retirar 

seus medicamentos e 94,70% ficaram um período superior a 30 dias sem retornar à 

UDM para tal. Após análise destes dados percebe-se que mesmo para os pacientes 

que tinham pelo menos 11 dispensações no período de 12 meses (N=68) pode ter 
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transcorrido um intervalo de tempo maior que 30 dias sem retirar os ARV’s, pois o 

número de pacientes que se enquadraram neste critério foi quase o dobro (N=125) 

do número de pacientes que tiveram pelo menos 11 dispensações. Por esta razão é 

necessário que se conheça na verdade os intervalos, em dias, entre as 

dispensações para que se estabeleça de forma mais criteriosa o ponto de corte para 

não adesão baseado nos registros de dispensação dos ARV’s. 

 

 

Tabela 8 – Distribuição de frequência das variáveis relacionadas à adesão à terapia 
antirretroviral dos pacientes do Centro de Promoção da Saúde – Conselheiro 
Lafaiete/MG – em 2011. 

Variáveis Frequência Percentual(%) 

Adesão (11 dispensações em 12 meses)   
Não 64 48,48 
Sim 68 51,52 
  

Adesão (intervalo entre as dispensações ≤31,5 dias)  
Não 54 40,91 
Sim 78 59,09 
   

Dispensação todos os meses de 01/01/2011 a 31/12/2011 
Não 103 78,03 
Sim 29 21,97 

   

Período superior a 30 dias sem retirar ARV's 
Não 7 5,30 
Sim 125 94,70 

   

Período superior a 90 dias sem retirar ARV’s 
Não 120 90,91 
Sim 12 9,09 
   

Motivo da interrupção   
Abandono 9 75,00 
IGN 3 25,00 
   

Retorno após abandono   
Não 5 41,67 
Sim 7 58,33 

  

IGN: ignorado 
 

Embora no projeto inicial do estudo tenha sido sugerido como critério de adesão 

o número de dispensações, as Recomendações do MS (BRASIL, 2008a) afirmam 
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que, para garantir a supressão viral sustentada, é necessário que o paciente tome 

mais de 95% das doses prescritas. Por esse motivo analisou-se a adesão aplicando-

se o critério de 95% à média dos intervalos entre as dispensações conforme descrito 

na metodologia do estudo. Assim os indivíduos com intervalo superior a 31,5 dias 

entre as dispensações foram considerados não aderentes. Analisando os dados de 

adesão por esse critério percebeu-se que a taxa de adesão aumentou para 59,09% 

(N=78) se comparada àquela calculada apenas considerando-se o número total de 

dispensações no período de 12 meses (Tabela 8). Já foi demonstrado que os 

métodos utilizados para mensurar a adesão à TARV influenciam muito no 

resultado.Em um estudo transversal com 200 pacientes em Mumbai – Índia, Walshe 

et al., 2010 demonstraram que a supressão viral foi associada com a adesão 

mensurada por meio de auto-relato (OR 3,08; p<0,05) mas não associou-se quando 

a adesão foi mensurada pela estimativa do médico. Interessantemente, o mesmo 

autor comparando as taxas de adesão relatadas pelo médico e aquelas calculadas 

por meio de auto-relato descreveu que a discordância entre a taxa dos participantes 

que se autodeclararam aderentes e a estimativa do médico foi de 62,1%, sendo que 

dos participantes que foram considerados aderentes pelos seus médicos assistentes 

27,9% tinham níveis de adesão inferiores a 95% se considerado o auto-relato 

(superestimativa), ao passo que 60,8% dos participantes que foram considerados 

não aderentes pelo médico tinham adesão ≥95% (adesão subestimada). 

Considera-se que a análise dos registros de dispensação tem metodologia 

simples e, por utilizar-se um sistema padronizado pelo PN-DST/AIDS, pode ser 

facilmente implantada na rotina do serviço e na prática clínica de orientação e 

reforço da adesão com os pacientes em tratamento com ARV no Brasil. Conforme 

destaca Bonolo et al. (2007) em termos de praticidade é importante monitorar a 

dispensação dos ARV, o que possibilita a identificação dos pacientes com retirada 

irregular na farmácia.Ressalta-se que a medida de adesão a partir de registros de 

dispensação das UDM’s em estudos que associam esta medida aos resultados 

virológicos (CV) e imunológicos (LT-CD4+), além de progressão clínica e 

mortalidade, tem sido validada como um instrumento confiável (GROSS et al., 2006; 

GROSSBERG et al., 2004; HOGG et al., 2002; KITAHATA et al., 2004; NACHEGA et 

al., 2007). 

Alguns estudos têm descrito que as informações sobre as datas das 

dispensações dos ARV’s são instrumentos de grande importância na identificação 
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precoce dos pacientes em risco de não adesão. Em um estudo de adesão à TARV 

em condições semelhantes às encontradas no Brasil, onde tanto o tratamento 

medicamentoso quanto os exames de CV e CD4+ são fornecidos gratuitamente, 

Ndubuka e Ehlers (2011) correlacionaram os registros de dispensação com os 

índices virológicos (CV) e imunológicos (CD4+) concluindo que estes registros são 

indicadores úteis dos níveis de adesão, mas necessitam ser complementados pelas 

contagens de CD4+ e CV em intervalos regulares. Em contrapartida Bisson et al. 

(2006) em um estudo de coorte concluíram que os dados da farmácia poderiam ser 

melhores preditores de falha virológica que o monitoramento da contagem de CD4+. 

Porém este achado foi consistente quando os pacientes eram avaliados duas vezes 

no primeiro ano de tratamento e após a supressão virológica inicial. 

Mesmo que não seja possível prever que os medicamentos retirados na UDM 

serão realmente utilizados pelo paciente de maneira adequada, o não 

comparecimento à UDM para retirá-los já prejudica a dispensação como um ato 

profissional considerado como suporte para atividades de orientação e atenção 

farmacêutica. Segundo o Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/AIDS 

(BRASIL, 2010b),o ato da dispensação deve ir além da simples entrega dos ARV’s, 

informando ao usuário sobre os medicamentos utilizados e detectando situações nas 

quais haja risco de ocorrência de problemas relacionados a medicamentos (PRM). 

Nessa oportunidade o farmacêutico deve oferecer assistência mediante atividades 

complementares (aconselhamento individual ou coletivo, seguimento 

farmacoterapêutico e atenção farmacêutica, quando possível); estudar o caso com o 

prescritor e subsidiá-lo para adequações que se fizerem necessárias (BRASIL, 

2010b). 

Nas UDM’s do PN-DST/AIDS, geralmente as dispensações são feitas 

mensalmente de acordo com a prescrição. Na UDM do CPS criou-se uma rotina 

desde 2010 onde, nesta oportunidade, é registrado no prontuário farmacêutico 

individual dos pacientes, o número de comprimidos de cada medicamento retirado e 

a data da retirada. Não há restrição quanto ao intervalo entre as dispensações, mas 

para garantir um adequado controle do estoque e respeitar-se as programações de 

pedidos mensais, foi acordado com a equipe uma diferença mínima de20 e máxima 

de 90 dias entre uma dispensação e outra, sendo que o paciente que não 

comparecer à UDM por um período igual ou superior a 90 dias após o período de 

cobertura referente a última dispensação é considerado um caso de abandono de 
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tratamento (BRASIL, 2010b). Houve 12 casos (9,09%) de interrupção da 

dispensação por período superior a 90 dias na amostra estudada (Tabela 8), sendo 

que em 9deles (75,0%) o motivo foi abandono.Mais da metade destes pacientes 

(58,33%) retornou após o abandono ainda em 2011.De acordo com o Procedimento 

Operacional Padrão instituído na UDM/CPS desde 2009, em situações de abandono 

da TARV os pacientes voltam a receber os ARV’s somente após consulta com um 

profissional médico da equipe, que avaliará os riscos de falha terapêutica com o 

esquema em uso antes do abandono e fará nova prescrição de acordo com esta 

avaliação. Este procedimento torna-se necessário uma vez que os dados de 

dispensação podem e devem servir para uma avaliação, mas é extremamente 

necessário associar essa situação a outros fatores de monitoramento, como as 

faltas às consultas médicas agendadas e/ou para realização dos exames de 

seguimento, pois o abandono da TARV pode ocorrer em paralelo à estes outros 

abandonos ou mesmo ao abandono de qualquer outra ação relacionada ao auto-

cuidado. Nesses casos, o serviço pode perder completamente o contato com o 

paciente e desconhecer as dificuldades e motivos que o levaram ao abandono. O 

abandono, portanto, pode refletir uma ineficiência do serviço em proceder a busca 

ativa eficaz ou mesmo em propor uma abordagem consentida,o que deve ser 

evitado (BRASIL, 2008b). 

 

5.3-Análise das variáveis associadas à adesão a TARV 

 

Na análise univariada descrita na Tabela 9 percebe-se que algumas variáveis 

que relacionam o intervalo entre as dispensações e número de dispensações no 

período estudado mostraram diferença significativa entre grupos aderentes e não 

aderentes. Como era de se esperar, pacientes não aderentes não comparecem à 

UDM durante todos os meses do ano para retirar seus medicamentos. 

Nesse estudo não encontrou-se associação de não adesão com escolaridade, 

porém tem sido descrito na literatura que este fator é um preditor importante de não-

adesão no que se refere à TARV (NEMES et al., 2000). 

Outras variáveis relacionadas às características clínicas e à utilização dos 

serviços do SAE como: a quantificação da CV após início do tratamento, a falta às 

consultas e o registro de não adesão a TARV também foram significativas (p<0,25) 

na análise univariada entre os grupos. O registro de não adesão à TARV não 
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manteve-se no modelo final, provavelmente devido ao número reduzido de registros 

encontrados (16,67%). A associação estatística entre esta variável e o abandono da 

TARV já foi demonstrada por Gomes et al., 2009, portanto este dado não deve ser 

subestimado. 

Ao analisar isoladamente, por regressão logística, as variáveis registro de não 

adesão e abandono encontrou-se associação (p=0,000; OR=9.8; IC 95%; 2,75 – 

34,85) assim como no estudo de Gomes et al., 2009. O intervalo de confiança 

extenso, provavelmente foi devido ao pequeno número de pacientes que 

abandonaram o tratamento (N=12, 9,09%).Sobre estes aspectos outros estudos 

apontam que a interrupção do tratamento por conta própria, por diferentes períodos 

de tempo, uma ou mais vezes ao longo da história do tratamento, está presente em 

30 a 50% dos casos de pessoas em uso de TARV (BRITO et al., 2006). 

Na amostra estudada observou-se que todos os pacientes que não retiraram 

seus medicamentos mensalmente na UDM apresentaram não adesão ao 

tratamento, o que é corroborado por estudos que apontam o momento da 

dispensação como uma oportunidade ímpar para o contato farmacêutico-usuário, 

extremamente importante do ponto de vista do reforço da adesão e identificação 

precoce de efeitos adversos, além de orientação ao usuário sobre os medicamentos, 

suas interações e a dinâmica da farmacoterapia (BRASIL, 2007). Neste contexto, o 

ato da dispensação, pode ser considerado como uma intervenção que favorece a 

manutenção da adesão. 

A análise da CV relacionada à adesão demonstrou que a proporção de 

aderentes que mantiveram a CV indetectável (86,06%) aproximou-se daquela 

relatada na literatura (PATERSON et al., 2000). Este resultado demonstra que os 

medicamentos ARV’s têm conseguido reduzir a carga viral na grande maioria dos 

pacientes aderentes, nessa amostra, como era esperado. Em estudo com 

delineamento prospectivo, realizado por Paterson et al.(2000) com 81 pacientes 

norte-americanos HIV+, foi demonstrado que 81% dos pacientes que autorrelataram 

adesão igual ou superior a 95% das doses prescritas conseguiram manter a carga 

viral indetectável nas avaliações subsequentes.Este estudo tem sido muito utilizado 

como referência de vários autores no que diz respeito à determinação da taxa de 

adesão mínima necessária para supressão da replicação viral, embora se saiba que 

esta também é dependente do método utilizado para mensurar a adesão. Em um 

estudo de caso-controle Carvalho et al.(2007) concluiu que CV foi a única variável 
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clínica associada à adesão. Além disso, observou que os pacientes aderentes 

apresentavam cargas virais significativamente mais baixas que os não aderentes e 

conseguiam manter seus níveis indetectáveis em maior proporção, o que é plausível 

dado o mecanismo de ação dos ARV’s já citado neste estudo. 
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Tabela 9 – Distribuição das variáveis relacionadas à adesão e não adesão dos 
pacientes do Centro de Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete - em uso de 
antirretrovirais no ano de 2011. 

Grupo/variável 

Adesão ao tratamento* 

Sim Não Total  
P 

N (%) N (%) N(%) 

Idade     
< 40 anos 29 (37,18) 26 (48,15) 55 (41,67)  
≥ 40 anos  49 (62,82) 28 (51,85) 77 (58,33) 0,209 

 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Cor da pele     
Parda e amarela 27 (41,54) 23 (48,94) 50 (44,64)  
Branca 33 (50,77) 14 (29,79) 47 (41,96)  
Preta 5 (7,69) 10 (21,28) 15 (13,39) 0,031 

 65 (100,00) 47 (100,00) 112 (100,00)  

Registro de não adesão à TARV     
Não 71 (91,03) 39 (72,22) 110 (83,33)  
Sim 7 (8,97) 15 (27,78) 22 (16,67) 0,004 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Houve pelo menos 11 dispensas no período de 12 meses   
Não 11 (14,10) 53 (98,15) 64 (48,48)  
Sim 67 (85,90) 1 (1,85) 68 (51,52) 0,000 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Houve dispensação todos os meses no período de 12 meses  
Não  49 (62,82) 54 (100,00) 103 (78,03)  
Sim 29 (37,18) 0 (0,00) 29 (21,97) 0,000 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Período superior a 30 dias sem retirar ARV’s na UDM 
Não  7 (8,97) 0 (0,00) 7 (5,30)  
Sim 71 (91,03) 54 (100,0) 125 (94,70) 0,024 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Houve interrupção da dispensação por intervalo superior a 90 dias 
(abandono) 

 

Não 78 (100,00) 42 (77,78) 120 (90,91)  
Sim 0 (0,00) 12 (22,22) 12 (9,09) 0,000 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

Uso de outros medicamentos além dos ARV’s   
Não 14 (17,95) 16 (29,63) 30 (22,73)  
Sim 64 (82,05) 38 (70,37) 102 (77,27) 0,115 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

CV indetectável em 2011   
Não 8 (11,94) 14 (35,90) 22 (20,75)  
Sim 59 (88,06) 25 (64,10) 84 (79,25) 0,003 
 67 (100,00) 39 (100,00) 106 (100,00)  

Registro de falta às consultas     
Não 60 (76,92) 28(51,85) 88 (66,67)  
Sim 18 (23,08) 26 (48,15) 44 (33,33) 0,003 
 78 (100,00) 54 (100,00) 132 (100,00)  

*considerando-se o critério de intervalo entre as dispensações ≤ 31,5 dias = ADESÃO. 

Nota: ARV = antirretroviral; CV = carga viral; UDM = unidade dispensadora de medicamentos; TARV = terapia 
antirretroviral. 
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Após a análise univariada foram selecionadas as variáveis com valor de p<0,25 

para o modelo multivariado, estas variáveis estão descritas na tabela 9. 

Posteriormente foi elaborado um modelo logístico multivariado, no qual duas 

variáveis se mantiveram (p<0,05) após a remoção sucessiva das variáveis para 

construção do modelo. A tabela 10 demonstra as variáveis sobre fatores associados 

a não adesão. Foi observado que indivíduos com carga viral detectável apresentam 

4,1 vezes mais risco de não estar aderindo ao tratamento, quando comparado com 

pacientes que apresentam carga viral indetectável. Foi observado também que 

indivíduos que têm registro de falta à consulta médica apresentam 2,6 vezes mais 

risco de não adesão ao tratamento por TARV quando comparados a pacientes que 

não apresentam registro de falta à consulta médica. 

 

Tabela 10 - Fatores associados a não adesão dos pacientes do Centro de 
Promoção da Saúde - Conselheiro Lafaiete/MG - em uso de antirretrovirais em 2011. 

Variável 
OR 

Bruta 
IC 

OR 
ajustada 

IC 

CV pós-tratamento       
(indetectável versus detectável) 

4.13 1.54 - 11.08 4.10 1.49 - 11.28 

Registro de falta às consultas 
(não versus sim) 

3.09 1.46 - 6.55 2.65 1.09 - 6.48 

Nota: CV=carga viral 

 

Na literatura já foi descrito que a falta às consultas médicas pode estar 

associada a não adesão à TARV (BONOLO et al., 2007), portanto, torna-se 

necessário fazer o registro dessas faltas, uma vez que à partir delas pode-se 

identificar pacientes em risco de não adesão e vulneráveis ao abandono. Dessa 

maneira seria importante a conscientização da equipe de saúde dos SAE’s para 

contribuir com a melhoria da qualidade dos registros nos prontuários clínicos. 

Embora não seja possível estabelecer uma relação causal entre os fatores 

encontrados e a não adesão, estes fatores podem servir como indicadores para a 

identificação de pacientes em maior risco de não adesão. Uma vez identificadas as 

necessidades individuais desses pacientes seria possível promover intervenções 

mais acertadas, beneficiando um maior número de PVHA no que diz respeito à 
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adesão à TARV. Conforme ressaltado por HAYNES et al. (2003) já existem provas 

suficientes de que aumentar a efetividade das intervenções que abordam os 

aspectos relacionados à não adesão pode ter uma repercussão muito maior para a 

Saúde Pública que qualquer outra melhora em tratamentos médicos específico. 

Percebeu-se no decorrer da coleta de dados nos prontuários clínicos que várias 

informações relevantes ao estudo não estavam sendo satisfatoriamente registradas, 

como, por exemplo, o uso de álcool e/ou drogas, a não adesão, as faltas às 

consultas e os motivos para tal. Isto pode ter constituído uma das limitações do 

estudo que contribuíram para um intervalo de confiança extenso e muito próximo de 

um na variável de registro de falta às consultas. Além disso, a amostra analisada é 

relativamente pequena limitando o poder dos resultados. A ausência de um padrão 

de comparação para os dados de adesão também constitui um dificultador para que 

conclusões mais acertadas possam ser tiradas com os resultados encontrados, pois 

a maioria dos estudos não utilizou o registro de dispensação da farmácia 

isoladamente como método de medida de adesão. Ao utilizar os registros de 

dispensação da UDM como medida de adesão à TARV, assume-se que os 

medicamentos recebidos pelo paciente estão sendo utilizados regularmente, o que 

pode não ser verdadeiro em algumas situações. Portanto este método pode ser mais 

eficaz na demonstração de não adesão, suposta pelos intervalos irregulares entre as 

retiradas dos ARV’s, do que na medida da taxa de adesão prevista unicamente pela 

dispensação em intervalos regulares. De fato, Gomes et al. (2009), comparando 

vários métodos de medida de adesão afirmou que os registros da farmácia 

mostraram-se adequados para detectar os pacientes em risco de efetivamente não 

aderir ao tratamento, podendo constituir um marcador de utilização do serviço e 

indicador indireto na identificação de pacientes em risco de não-adesão. 
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Foi possível constatar que a maioria dos pacientes que fazia uso de TARV no 

período estudado era do sexo masculino, adultos com idade por volta de 40 anos, 

sem predominância de cor ou de estado civil. A maioria residia em zona urbana e 

tinha de quatro a 11 anos de estudo, não fazia uso de álcool e drogas e o esquema 

antirretroviral mais utilizado era composto de AZT/3TC/EFZ.A não adesão estava 

registrada no prontuário de poucos pacientes, sendo que o esquema antirretroviral 

mais relacionado a este evento foi aquele que era mais utilizado e os motivos para 

não adesão foram inespecíficos. A maioria dos pacientes compareceu às consultas 

médicas em intervalos maiores que seis meses, por motivos diversos, destacando-

se a falta às consultas agendadas. 

A taxa de adesão encontrada estava abaixo do recomendado pelo Ministério da 

Saúde e aquém do preconizado pela literatura. 

Os pacientes com registro de falta às consultas e com carga viral detectável 

apresentaram maior chance de não aderir ao tratamento.  
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Destaca–se neste trabalho a importância da implantação de um prontuário único 

semiestruturado nos CR’s em DST/HIV/AIDS para otimizar o registro sistemático das 

características sociodemográficas e comportamentais,o que poderia contribuir para a 

identificação de usuários em abandono ou em risco de não adesão à TARV, desde 

que esses dados fossem também sistematicamente analisados pela equipe de 

saúde em particular o farmacêutico, podendo constituir um sinal de alerta ou preditor 

do uso não racional desses medicamentos. 

Essas duas variáveis foram obtidas dos prontuários clínicos, os quais não são 

utilizados rotineiramente para registro das ações do serviço de farmácia, o que 

evidencia um ponto a ser trabalhado para melhoria do acompanhamento dos 

pacientes em risco de não adesão. 
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INSTRUÇÕES:

1. Transcreva no formulário a existência ou não dos dados solicitados. 

2. Preencha as caselas e espaços com a marca (x), letras ou números apropriados.  

3. Não deixe nenhuma questão em branco. Quando a informação não estiver disponível, registre como ignorado (IGN). 

4. Lembre-se de que a informação que você registra é absolutamente confidencial.

PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRIA PREGRESSA

1.0. Número de Ident.: _________________________________ IDENTIF |___|___|___|___|___|___|

                      (NÚMERO DE ORDEM + INICIAIS DO NOME)

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

1.1. Data de nascimento:            ______/______/________ DNASC|__|__|__|__|__|__|__|__|

dia      mês      ano

1.2. Idade completa na data da coleta de dados (em anos): ________________ IDADE |___|___|

1.3. Sexo:       Masculino....................................... 0

                         Feminino......................................... 1 SEXO |___|

IGN................................................ 9

1.4. Gestante: Sim................................................   1

              Não...............................................  0 GESTANTE |___|

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

1.5. Cor da pele:         Branca............................................ 1

 (preferir dado do SICLOM): Preta............................................... 2 CORPELE |___|

                                     Amarela ......................................... 3

Parda ............................................. 4

Indígena ......................................... 5

Outra.............................................. 6

                                     IGN................................................ 9

1.6. Estado civil/marital: Solteiro(a)......................................    1

 (preferir dado do SICLOM): Casado(a)......................................    2 ESTCIVIL |___|

                  Viúvo(a)......................................... 3

                 Separado, desquitado, divorciado... 4

União Estável.................................  5

                  IGN............................................... 9

1.7. Ocupação  __________________________________________________ [  ] IGN 9 OCUPAÇAO|_________________________|

(No momento da notificação ou primeira consulta)

1.8. A. Município de residência: MUNICRES |__|__|

Conselheiro Lafaiete 1

Congonhas 2

Ouro Branco 3

Catas Altas da Noruega 4

Ouro Preto 5

Piranga 6

São Bras do Suaçui 7

Lamim 10

Carandaí 11

Outro. Descrever: 12

[  ] IGN 9

1.8.B. Zona de residência zona urbana.................................... 1

zona rural........................................ 2 ZONARES |__|

[  ] IGN 9

1.9. Escolaridade formal (preferir dado do SICLOM):

12 anos ou mais................................... 0 ESCOLAR |___|

De 8 a 11 anos..................................... 1

De 4 a 7 anos....................................... 2

De 1 a 3 anos....................................... 3

Nenhuma............................................. 4

Outra................................................... 5

IGN........................................................9

SE OUTRA ESPECIFICAR:_________________________________________ [ ] NA 08  

AVALIAÇÃO DA NÃO ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE ALTA EFICÁCIA UTILIZANDO OS 

REGISTROS DE DISPENSAÇÃO DA FARMÁCIA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA MICRORREGIONAL EM 

DST/HIV/AIDS.

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS DE FONTE SECUNDÁRIA

Instituições: 
UFOP / PMCL  
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1.10. Data do diagnóstico laboratorial POSITIVO para o HIV (data da coleta teste confirmatório):

DTHIV1 |__|__|__|__|__|__|__|__|

                 _______/________/_________  [ ] IGN 9

                      Dia         Mês          Ano

PARTE 2 - PRIMEIRA CONSULTA

2.0. Data do PRIMEIRO contato, registrado no prontuário:                   ______/_______/_________    DTCONS1 |__|__|__|__|__|__|__|__|

        Dia       Mês      Ano

Psicólogo..................................................................................... 0

Médico........................................................................................ 1

Enfermeiro......................................................................................... 2

Outros: Descrever: ____________________________________ 3 PROFIS |__|

IGN................................................................................................. 9

2.1.0.  Há registro de PRIMEIRA contagem de Linfócitos T CD4?

Sim...............................................................................................   1 REGCDA1|__|

Não..............................................................................................  0

2.1. PRIMEIRA contagem de Linfócito T CD4 registrada:

2.1.A. Data da COLETA do exame:

DTCD41 |__|__|__|__|__|__|__|__|

    ______/______/________              9 [ ] IGN

        Dia       Mês      Ano

2.1.B. CD4:   Abs: ___________                9 [ ] IGN CD4ABS1 |___|___|___|___|

2.1.B1.                 CD4%: ___________                  8 [ ] NA      9 [ ] IGN CD41|___|___|___|___|

2.1.C. Método utilizado:

Citometria de fluxo ......................................................................... 1 CD4MET1 |___|

Outro .................................................................................................... 0

Especificar:________________________________________________ 

 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

2.2.0.  Há registro de PRIMEIRA Carga Viral?

Sim...............................................................................................   1 REGCV1|__|

Não..............................................................................................  0

2.2. PRIMEIRA Carga Viral registrada:

2.2.A. Data da COLETA do exame:

    ______/______/________                8 [ ] NA     9 [ ] IGN DTCV1 |__|__|__|__|__|__|__|__|

        Dia       Mês      Ano         

2.2.B. Resultado: _________________ cópias/ml              8 [ ] NA      9 [ ] IGN CVABS1 |__|__|__|__|__|__|__|__|

SE INDETECTÁVEL (< L. Mín.)....................................................................0

2.2.B1.______________ log       8 [ ] NA      9 [ ] IGN CVLOG1 |__|__|__|__|

2.2.C. Método utilizado: 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

b-DNA ........................................................................................... 0 METCV1 |__|

PCR QUANTITATIVO TEMPO REAL......................................... 1

2.3. Uso referido de álcool na primeira consulta:

Sim...............................................................................................   1 ALCCONS1 |__|

Não..............................................................................................  0

2.3.A. Há quanto tempo?

Menos de 1 mês ............................................................................. 0 TEMPALC1 |__|

Entre 1 e 12 meses ......................................................................... 1

Mais de 12 meses .......................................................................... 2

Outro. Especificar:_____________________________________ 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

2.4. Uso referido de drogas ilícitas na primeira consulta:

Sim...............................................................................................   1 DRGCONS|__|

Não..............................................................................................  0

2.4.A. Há quanto tempo?

Menos de 1 mês ............................................................................. 0 TEMPDROG |__|

Entre 1 e 12 meses ......................................................................... 1

Mais de 12 meses .......................................................................... 2

Outro. Especificar:_____________________________________ 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

2.4.B. Qual?

Maconha......................................................................................... 0 QDRG1|__|

Cocaína........................................................................................... 1 QDRG2|__|

Crack.............................................................................................. 2 QDRG3|__|

Outra............................................................................................... 3

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

PARTE 3 - PRIMEIRA PRESCRIÇÃO DE ARV

3.0.  Data da PRIMEIRA PRESCRIÇÃO de ARV: DTARV|__|__|__|__|__|__|__|__|

 ______/_______/_________   [ ] IGN 9

     Dia       Mês      Ano         

A. Primeiro contato com:
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3.1. As datas da 1a consulta e 1a prescrição são iguais:

Sim...............................................................................................   1 DTCONARV |__|

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

3.2. Primeiro ESQUEMA de ARV prescrito:

AZT .................................................................... 1

AZT/DDI ............................................................ 2 ESQC1|__|__|

AZT/DDI/RTV .................................................... 3

AZT/DDI/NVP  ................................................... 4

AZT/DDI/LPV/RTV  ............................................ 5

AZT/3TC/IDV  .................................................... 6

AZT/3TC/TDF  .................................................... 7

AZT/3TC/NVP  ................................................... 10

AZT/3TC/ATV/RTV  ........................................... 11

AZT/3TC/TDF/RTV  ............................................ 12

AZT/3TC/LPV/RTV  ............................................ 13

AZT/3TC/DRV/RAL/RTV  ................................... 14

EFZ/AZT/3TC  .................................................... 15

EFZ/AZT/3TC/LPV/RTV  ..................................... 16

EFZ/3TC/TDF  ................................................... 17

EFZ/3TC/TDF/DRV/RTV  ................................... 18

EFZ/3TC/d4T  .................................................... 19

EFZ/3TC/ABC/LPV  ............................................ 20

3TC/D4t  ............................................................ 21

3TC/LPV/SQV  .................................................... 22

3TC/NVP/D4t  .................................................... 23

3TC/TDF/LPV/RTV ............................................. 24

3TC/TDF/ATV/RTV ............................................. 25

3TC/TDF/FPV/RTV  ............................................ 26

3TC/TDF/LPV/RTV/RAL  ..................................... 27

3TC/TDF/DRV/RTV/RAL ..................................... 28

Outros. Descrever: ............................................. 29

____________________________________________________________________

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

3.3.0.  Há registro de contagem de Linfócitos T CD4 anterior à PRIMEIRA PRESCRIÇÃO DE ARV?

Sim...............................................................................................   1 REGCD4AR |__|

Não..............................................................................................  0

3.3.A. Data da COLETA do exame:

    ______/______/________                8 [ ] NA      9 [ ] IGN DTCD4ARV|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Dia       Mês      Ano

3.3.B. CD4:   Abs: ___________                 8 [ ] NA      9 [ ] IGN CD4ABARV|__|__|__|__|

3.3.B.1. CD4  %: _____________                8 [ ] NA      9 [ ] IGN CDPORARV |__|__|__|__|

3.3.C. Método utilizado:

Citometria de fluxo ......................................................................... 1 METCD4AR |__|

Outro............................................................................................... 0

Especificar:______________________________________________________________

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

3.4.0.  Há registro de Carga Viral ANTERIOR à PRIMEIRA PRESCRIÇÃO DE ARV?

Sim...............................................................................................   1 REGCVARV |__|

Não..............................................................................................  0

3.4. PRIMEIRA Carga Viral ANTERIOR à PRIMEIRA PRESCRIÇÃO de ARV:

3.4.A. Data da COLETA do exame: DTCVARV|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ______/______/________                                      8 [ ] NA      9 [ ] IGN

        Dia       Mês      Ano          

3.4.B. Resultado: ____________________________ cópias/ml                    8 [ ] NA      9 [ ] IGN CVABARV |__|__|__|__|__|__|__|__|

SE INDETECTÁVEL (< L. Mín.)....................................................................0

3.4.B.1. ____________ log                                                       8 [ ] NA      9 [ ] IGN CVLOGARV |__|__|__|__|

3.4.C. Método utilizado:

b-DNA .......................................................................................... 0 METCVARV |__|

PCR QUANTITATIVO TEMPO REAL........................................ 1

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Outro. Especificar:_______________________________________________________ 8 [ ] NA

3.5. Uso referido de álcool entre 01/01/2011 e 31/12/2011:

Sim...............................................................................................   1 ALCAPER |__|

Não..............................................................................................  0

3.6. Uso referido de drogas ilícitas entre 01/01/2011 e 31/12/2011:

Sim...............................................................................................   1 DRGPER |__|

Não..............................................................................................  0

3.3. PRIMEIRA contagem de Linfócito T CD4 anterior à PRIMEIRA PRESCRIÇÃO de ARV:
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3.6.A. Qual?

Maconha......................................................................................... 0 QDRGPER |__|

Cocaína........................................................................................... 1

Crack.............................................................................................. 2

Outra............................................................................................... 3

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

PARTE 4 - ACOMPANHAMENTO PÓS-PRIMEIRA PRESCRIÇÃO DE ARV

4.0. Data da ÚLTIMA consulta médica (até 31/12/2011): DTULTCONS|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ______/______/________                                      9 [ ] IGN

        Dia       Mês      Ano          

Sim...............................................................................................   1 OUTDIAG |__|

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Diagnóstico                         

4.1.1. _________________________________________________________________________ 1DIAG |____________________________|

4.1.2. _________________________________________________________________________ 2DIAG  |____________________________|

4.1.3. _________________________________________________________________________ 3DIAG  |____________________________|

4.1.4 _________________________________________________________________________ 4DIAG  |____________________________|

4.1.5 _________________________________________________________________________ 5DIAG  |____________________________|

4.1.6. _________________________________________________________________________ 6DIAG |____________________________|

4.1.7. _________________________________________________________________________ 7DIAG  |____________________________|

4.1.8. _________________________________________________________________________ 8DIAG  |____________________________|

4.1.9 _________________________________________________________________________ 9DIAG  |____________________________|

4.1.10 _________________________________________________________________________ 10DIAG  |____________________________|

4.2. Há registro de uso de medicamento diferente do ARV entre 01/01/2011 e  31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 OUTMED |__|

Não..............................................................................................  0

4.3. Qual(is)? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

4.3.A. Medicamento Classificação ATC

1. ___________________________________________
|__|__|__| 1OUTMED |_______________________| CLATC1 |__|__|__|

2. ___________________________________________
|__|__|__| 2OUTMED |_______________________| CLATC2 |__|__|__|

3. ___________________________________________
|__|__|__| 3OUTMED |_______________________| CLATC3 |__|__|__|

4.___________________________________________
|__|__|__| 4OUTMED |_______________________| CLATC4 |__|__|__|

5. ___________________________________________
|__|__|__| 5OUTMED |_______________________| CLATC5 |__|__|__|

6. ___________________________________________
|__|__|__| 6OUTMED |_______________________| CLATC6 |__|__|__|

7. ___________________________________________
|__|__|__| 7OUTMED |_______________________| CLATC7 |__|__|__|

8. ___________________________________________
|__|__|__| 8OUTMED |_______________________| CLATC8 |__|__|__|

9. ___________________________________________
|__|__|__| 9OUTMED |_______________________| CLATC9 |__|__|__|

10.___________________________________________
|__|__|__| 10OUTMED |_______________________| CLATC10 |__|__|__|

Legenda tipo de medicamento (ATC):

A10 Medicamentos usados na diabetes J01 Antibacterianos para uso sistêmico 

B01 Medicamentos antitrombóticos J02 Antimicóticos para uso sistémico 

B03 Preparados antianêmicos J04 Antimicobacterianos 

B05 Substitutos do sangue e soluções de perfusão M01 Anti-inflamatórios e anti-reumáticos 

C02 Anti-hipertensores M03 Relaxantes musculares 

C03 Diuréticos N02 Analgésicos 

C07 Betabloqueantes N03 Antiepilépticos 

C09 Agentes que actuam sobre o sistema renina-angiotensina N05 Psicolépticos 

C10 Hipolipemiantes N06 Psicoanalépticos 

D01 Antifúngicos para uso dermatológico P01 Antiprotozoários 

D07 Corticosteróides, preparados dermatológicos P02 Anti-helmínticos 

G01 Anti-infecciosos e anti-sépticos ginecológicos R02 Preparados para uso faríngeo 

H02 Corticosteróides para uso sistémico R03 Antiasmáticos 

H03 Terapêutica tiroidea R06 Anti-histamínicos para uso sistémico 

V03 Todos os restantes produtos terapêuticos 

4.3.B. Nº total de medicamentos: ___________________________ 88 [ ] NA      99 [ ] IGN NOUTMED |__|__|

4.1. Houve registro de OUTRO(S) diagnósticos entre 01/01/2011 e 31/12/2011?
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4.4.0.  Há registro da ÚLTIMA contagem de linfócitos T CD4 antes de 01/01/2011?

Sim...............................................................................................   1 RECD4ANT |__|

Não..............................................................................................  0

4.4. ÚLTIMA contagem de Linfócito T CD4 antes de 01/01/2011

4.4.A. Data da COLETA do exame: DTCD4ANT|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ______/______/________                                    9 [ ] IGN

        Dia       Mês      Ano          

4.4.B. CD4:   Abs: ___________________                8 [ ] NA      9 [ ] IGN CD4ABANT|__|__|__|__|

4.4.B.1.CD4%: ___________________                8 [ ] NA      9 [ ] IGN CDPORANT|__|__|__|__|__|

4.4.C. Método utilizado:

Citometria de fluxo ......................................................................... 1 MTCD4ANT|__|

Outro. Especificar:_______________________________________________________0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

4.5.0.  Há registro da ÚLTIMA carga viral antes de 01/01/2011?

Sim...............................................................................................   1 RECVANT |__|

Não..............................................................................................  0

4.5. ÚLTIMA Carga Viral antes de 01/01/2011:

4.5.A. Data da COLETA do exame: DTCVANT|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ______/______/________                                    9 [ ] IGN

        Dia       Mês      Ano          

4.5.B. Resultado: ____________ cópias/ml               9 [ ] IGN CVABANT|__|__|__|__|__|__|__|__|

SE INDETECTÁVEL (< L. Mín.)....................................................................0

4.5.B.1.____________ log     8 [ ] NA      9 [ ] IGN CVLOGANT|__|__|

4.5.C. Método utilizado:

b-DNA .......................................................................................... 0 METCVANT |__|

PCR QUANTITATIVO TEMPO REAL........................................ 1

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Outro. Especificar:______________________________________ 

4.6. Há registro de EFEITOS ADVERSOS entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 EFADV|__|

Não..............................................................................................  0

SE SIM, INDIQUE OS EVENTOS. SE NÃO, PASSAR PARA 4.7.

Evento                                   Tipo

4.6.1.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV1 |_______________________|

EFADVT1 |__|

4.6.2.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV2 |_______________________|

EFADVT2 |__|

4.6.3. __________________________________________________________________________________ |__| EFADV3 |_______________________|

EFADVT3 |__|

4.6.4.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV4 |_______________________|

EFADVT4 |__|

4.6.5.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV5 |_______________________|

EFADVT5 |__|

4.6.6.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV6 |_______________________|

EFADVT6 |__|

4.6.7.__________________________________________________________________________________ |__| EFADV7 |_______________________|

Tipo: EFADVT7 |__|

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

4.7. Há registro de OUTRAS QUEIXAS do paciente entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 REGQUE |__|

Não..............................................................................................  0

SE SIM, INDIQUE A QUEIXA. SE NÃO, PASSAR PARA 4.8.

Queixa                           8 [ ] NA      9 [ ] IGN

4.7.1.__________________________________________________________________________________ QUE1 |________________________|

4.7.2.__________________________________________________________________________________ QUE2 |________________________|

4.7.3. __________________________________________________________________________________ QUE3 |________________________|

4.7.4.__________________________________________________________________________________ QUE4 |________________________|

4.7.5.__________________________________________________________________________________ QUE5 |________________________|

4.7.6.__________________________________________________________________________________ QUE6 |_______________________|

4.7.7.__________________________________________________________________________________ QUE7 |________________________|

1. se for registrado evento devido a outros medicamentos

2. se não há especificação do medicamento                   

0. se for registrado evento devido aos ARV's
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4.8. Há registro de TROCA de ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 TRCESQ |__|

Não..............................................................................................  0

4.8.A. SE SIM, ESPECIFIQUE O NÚMERO DE TROCAS: _________________ NTROCAS |__|

SE SIM, INDIQUE O(S) ARV. SE NÃO, PASSAR PARA 4.9.

DE*  Para*: 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

(ver numeração dos esquemas na questão 3.2)*     

4.8.1 |__|__|                                   4.8.1.A |__|__| 1ESQTRDE |__|__| 1ESQTRPA |__|__|

4.8.2 |__|__|                                   4.8.2.A |__|__| 2ESQTRDE |__|__| 2ESQTRPA |__|__|

4.8.3 |__|__|                                   4.8.3.A |__|__| 3ESQTRDE |__|__| 3ESQTRPA |__|__|

4.8.4 |__|__|                                   4.8.4.A |__|__| 4ESQTRDE |__|__| 4ESQTRPA |__|__|

4.8.5 |__|__|                                   4.8.5.A |__|__| 5ESQTRDE |__|__| 5ESQTRPA |__|__|

4.9. Há registro do(s) MOTIVO(s) para a(s) troca(s)?

Sim...............................................................................................   1 MOTTROC |__|

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

SE SIM, ESPECIFICAR: (Seguir numeração da questão 4.8) TIPO

1. Outra: ______________________________________________________ |__| MOTTROC1 |__|

2. Outra: ______________________________________________________ |__| MOTTROC2 |__|

3. Outra: ______________________________________________________ |__| MOTTROC3 |__|

4. Outra: ______________________________________________________ |__| MOTTROC4 |__|

5. Outra: ______________________________________________________ |__| MOTTROC5 |__|

0. Falha Terapêutica 1.Reação adversa 2.Outra. Especificar.  

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Sim...............................................................................................   1 GENOTIP |__|

Não..............................................................................................  0

SE SIM, ESPECIFICAR:

4.10.A. Data da COLETA do exame:

    ______/______/________                                      8 [ ] NA      9 [ ] IGN DTGENOT|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Dia       Mês      Ano          

B. MUTAÇÕES ENCONTRADAS: 8 [ ] NA      9 [ ] IGN 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

ITRNN K103N ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTK103N |__|

A98G ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTA98G |__|

L100I ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL100I |__|

K101E/P ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTK101E/P |__|

 L100I ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL100I |__|

G190A/S ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTG190A/S |__|

V108I ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTV108I |__|

y181C/I/V ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTy181C/I/V |__|

y188C/H/L ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTy188C/H/L |__|

v179dx ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTv179dx |__|

ITRN M184V ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTM184V |__|

M41L ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTM41L |__|

d67N 19 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTd67N19 |__|

K70R 19 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTK70R19 |__|

L210W 17 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL210W17 |__|

K65R 12 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTK65R12 |__|

t215F 12 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTt215F12 |__|

214F ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUT214F |__|

211K ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUT211K |__|

IP L63P ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL63P |__|

V82A 36 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTV82A36 |__|

L10I 34 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL10I34 |__|

M36I 31 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTM36I31 |__|

L90M 22 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTL90M22 |__|

A71V 17 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTA71V17 |__|

I54V 17 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTI54V17 |__|

M46L 12 ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUTM46L12 |__|

93L ....................................................... 1 [ ] sim   0 [ ] não MUT93L |__|

Sim...............................................................................................   1 AJDOSE |__|

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

SE SIM, INDIQUE QUAL O(S) ARV. SE NÃO, PASSAR PARA 4.13.         8 [ ] NA      9 [ ] IGN

1 [ ] sim   0 [ ] não Abacavir(ABC) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Amprenavir(AMP) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Atazanavir(ATV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Darunavir(DRV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Didanosina(ddI) |___|

4.11.D - Darunavir (DRV)

4.11.E - Didanosina (ddI)

4.11.B - Amprenavir (AMP)

4.11.C - Atazanavir (ATV)

4.10. Há registro de realização de GENOTIPAGEM entre  01/01/2011 e 31/12/2011?

4.11. Há registro de AJUSTE DE DOSE de algum ARV entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

Tipos:

4.11.A - Abacavir (ABC)
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1 [ ] sim   0 [ ] não Efavirenz(EFZ) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Enfuvirtida(T-20) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Estavudina(d4T) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Fosamprenavir(FPV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Indinavir(IDV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Lamivudina(3TC) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não LPV+RTV(kaletra) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Nevirapina(NVP) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Raltegravir(RAL) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Ritonavir(RTV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Saquinavir(SQV) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Tenofovir disoproxil(TDF) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não Zidovudina(AZT) |___|

1 [ ] sim   0 [ ] não AZT+3TC(biovir) |___|

4.11.T - Outros. Descrever: 1 [ ] sim   0 [ ] não Outros |___|

___________________________________________________________________ 9 [ ] IGN

4.12. Há registro(s) do MOTIVO(s) para o(s) ajuste(s)? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Sim...............................................................................................   1 REGMOTAJ |__|

Não..............................................................................................  0

4.12.A. Qual motivo: 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

ARV (nº) MOTIVO

_______________ ______________________________________ 8 [ ] NA  9 [ ] IGN MOTAJUS1 |__|

_______________ ______________________________________ 8 [ ] NA  9 [ ] IGN MOTAJUS2 |__|

_______________ ______________________________________ 8 [ ] NA  9 [ ] IGN MOTAJUS3 |__|

Sim...............................................................................................   1 REGNADES |__|

Não..............................................................................................  0

SE SIM, INDIQUE ARV/ESQUEMA E TIPO. SE NÃO, PASSAR PARA PARTE 4.14.

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

4.13.A.   *Esquema                    B. Tipo:                    

1. |__|__| 1. |__|__|        ESQ1COL2|__|__|

TIP1COL2 |__|__|

2. |__|__| 2. |__|__|        ESQ2COL2|__|__|

TIP2COL2 |__|__|

*Usar codificação dos esquemas que consta na questão 3.2

Legenda: Tipos de não adesão:

5 = Outro tipo. Especificar:

___________________________________________________________________

Sim...............................................................................................   1   8 [ ] NA      9 [ ] IGN RGMOTNAD |__|

Não..............................................................................................  0

4.13.C.. Qual MOTIVO? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN MOTNADES |__|

Reação adversa ao(s) medicamento(s) ...................................................... 0

Esquecimento ...................................................................................................1

Não tinha o medicamento em casa ............................................................. 2

Outra ................................................................................................... 3

Especificar: ____________________________________________________________________

Observações:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ n2011ESQ3 |__|__|

DISPENSA 1 SIM: 1                    NÃO: 0 DT1.___/___/____ DISPEN1.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 2 SIM: 1                    NÃO: 0 DT2.___/___/____ DISPEN2.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 3 SIM: 1                    NÃO: 0 DT3.___/___/____ DISPEN3.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 4 SIM: 1                    NÃO: 0 DT4.___/___/____ DISPEN4.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 5 SIM: 1                    NÃO: 0 DT5.___/___/____ DISPEN5.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 6 SIM: 1                    NÃO: 0 DT6.___/___/____ DISPEN6.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 7 SIM: 1                    NÃO: 0 DT7.___/___/____ DISPEN7.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 8 SIM: 1                    NÃO: 0 DT8.___/___/____ DISPEN8.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 9 SIM: 1                    NÃO: 0 DT9.___/___/____ DISPEN9.  |__|__|__|__|__|__|__|__|

4.11.F - Efavirenz (EFZ)

4.11.J - Indinavir (IDV)

4.11.N - Raltegravir (RAL)

4.11.0 - Ritonavir (RTV)

4.11.S - Zidovudina + Lamivudina (AZT+3TC)

2 = Deixou de tomar todo o esquema nos 3 dias anteriores à consulta,  pelo menos uma vez neste período.

4.14. Esquema em uso em 01/01/2011 (VER CÓDIGOS – QUESTÃO 3.2): |__|__|

4.13.B. Há registro do(s) MOTIVO(S) de não ter tomado algum ARV mencionado em A?

3 =  Interrompeu o uso de algum dos ARV's por pelo menos um mês,  pelo menos uma vez neste período.

4 = Interrompeu o uso de todo o esquema por pelo menos um mês,  pelo menos uma vez neste período.

0 = Deixou de tomar alguma dose de algum ARV nos 3 dias anteriores à última consulta neste período.

1 = Deixou de tomar algum dos ARV's nos 3 dias anteriores à consulta, pelo menos uma vez neste 

período.

4.15. Registrar as datas de dispensação constantes do formulário de controle de dispensação da UDM de 

01/12/2010 até 31/12/2011:

4.11.K - Lamivudina (3TC)

4.11.L - Lopinavir + Ritonavir (LPV+RTV)

*obs.: Seguir numeração da questão 4.11

4.11.I -  Fosamprenavir (FPV)

4.11.M - Nevirapina (NVP)

4.11.P - Saquinavir (SQV)

4.11.Q - Tenofovir disoproxil (TDF)

4.11.R - Zidovudina (AZT)

4.13. Há registro de NÃO ADESÃO a algum ARV entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

4.11.G - Enfuvirtida (T-20)

4.11.H - Estavudina (d4T)
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DISPENSA 10 SIM: 1                    NÃO: 0 DT10.___/___/____ DISPEN10.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 11 SIM: 1                    NÃO: 0 DT11.___/___/____ DISPEN11.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 12 SIM: 1                    NÃO: 0 DT12.___/___/____ DISPEN12.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 13 SIM: 1                    NÃO: 0 DT13.___/___/____ DISPEN13.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 14 SIM: 1                    NÃO: 0 DT14.___/___/____ DISPEN14.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 15 SIM: 1                    NÃO: 0 DT15.___/___/____ DISPEN15.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 16 SIM: 1                    NÃO: 0 DT16.___/___/____ DISPEN16.|__|__|__|__|__|__|__|__|

DISPENSA 17 SIM: 1                    NÃO: 0 DT17.___/___/____ DISPEN17.|__|__|__|__|__|__|__|__|

Observações:

________________________________________________________________________________

SÍNTESES DOS DADOS DE DISPENSAÇÃO

4.16. Houve adesão mínima de 95% (pelo menos 11 dispensas no período)? ADES95 |__|

AVALIAÇÃO DO PESQUISADOR Obs.:

Sim...............................................................................................   1  Considerar se, em Dezembro/2010 (QUESTÃO 4.15),

Não..............................................................................................  0  houve dispensação de ARV's para uso em 2011.

4.17. Houve dispensação todos os meses de 01/01/2011 a 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 417RET |__|

Não..............................................................................................  0

4.18. Período superior a 30 dias sem receber medicamentos ARV's?

Sim...............................................................................................   1 418PERIO |__|

Não..............................................................................................  0

4.19. Houve interrupção da dispensação por período superior a 90 dias de 01/01/2011 a 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 419INTER |__|

Não..............................................................................................  0

4.19.A. Se sim, especificar o motivo: 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

1 419AMOT |__|

2

3

4

4.19.B. Se sim, houve retorno após este período de interrupção? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Sim...............................................................................................   1 419BRET |__|

Não..............................................................................................  0

PARTE 5 - ATENÇÃO HOSPITALAR RECEBIDA/OUTROS REGISTROS

Sim...............................................................................................   1 HOSPPER|__|

Não..............................................................................................  0

SE SIM, INDIQUE. SE NÃO, PASSAR PARA  5.1. 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

                    Data                                Motivo                                                          Tipo DTHOPS1|__|__|__|__|__|__|__|__|

MOTHOSP1 |_________________________|

A.___/____/______ 1. ___________________________________________     1  2  3  4  8  9 TIPHOSP1|__|

DTHOPS2|__|__|__|__|__|__|__|__|

B.___/____/______ 2. ___________________________________________     1  2  3  4  8  9 MOTHOSP2  |_________________________|

TIPHOSP2|__|

C.___/____/______ 3. ___________________________________________     1  2  3  4  8  9 DTHOPS3|__|__|__|__|__|__|__|__|

MOTHOSP3  |_________________________|

D.___/____/______ 4. ___________________________________________     1  2  3  4  8  9 TIPHOSP3|__|

DTHOPS4|__|__|__|__|__|__|__|__|

1 = dx clínico    2 = dx laboratorial    3 = ambos    4 = hipótese diagnóstica    MOTHOSP4  |_________________________|

TIPHOSP4|__|

Sim...............................................................................................   1 REGTRANS |__|

Não..............................................................................................  0

5.2. Há registro do MOTIVO para solicitação de transferência neste intervalo?

Sim...............................................................................................   1        8 [ ] NA      9 [ ] IGN MOTTRANS|__|

Não..............................................................................................  0

5.3. Houve RETORNO do paciente ao serviço entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

Sim...............................................................................................   1 RETORNO|__|

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

5.4. Há registro do MOTIVO para RETORNO  ao serviço? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN

Sim...............................................................................................   1 MOTRET|__|

Não..............................................................................................  0

5.5. Número de consultas médicas entre 01/01/2011 e 31/12/2011: __________  99 [ ] IGN NCONSPER|__|__|

Sim...............................................................................................   1 REGFALT|__|

Não..............................................................................................  0

INTCONS|__|

Sim...............................................................................................   1

Não..............................................................................................  0

8 [ ] NA      9 [ ] IGN

A. Há registro do(s) MOTIVO(s) da ocorrência neste intervalo? 8 [ ] NA      9 [ ] IGN MOTINTER|__|

Sim...............................................................................................   1

Não..............................................................................................  0

5.1. Há registro de TRANSFERÊNCIA para outro serviço de atendimento especializado entre 01/01/2011 e 

31/12/2011?

5.0. Há registro de encaminhamento/internação hospitalar entre 01/01/2011 e 31/12/2011?

5.7. Ocorreu um INTERVALO maior que SEIS MESES entre consultas médicas no período de 01/01/2011 e 

31/12/2011?

Transferência ..............................................................................

Óbito .........................................................................................

Abandono ..................................................................................

Outro .........................................................................................

5.6. Há registro de falta às consultas médicas entre 01/01/2011 e 31/12/2011?
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5.7.A. Quais?

           1. _____________________________________________________   QMOT1 |______________________________|

           2. _____________________________________________________   QMOT2 |______________________________|

           3. _____________________________________________________   QMOT3 |______________________________|

           4. _____________________________________________________   QMOT4 |______________________________|

PARTE 6 - EXAMES LABORATORIAIS

6.0. Registrar data de coleta e último resultado dos exames abaixo até 31/12/2011:

DATAS/TIPO: Data coleta Resultado

1. HBsAg HBsAg |__|

2. Anti-HBs     9 [ ] IGN Anti-HBs |__|

3. Anti-HBc IgG Anti-HBcIgG |__|

4. Anti-HBc IgM Anti-HBcIgM |__|

5. Anti-HCV Legenda: HCV |__|

6. Toxoplasm IgG 1 [ ] Reagente 0 [ ] Não reagente ToxoplasmIgG |__|

7. Toxoplasm IgM 1 [ ] Positivo   0 [ ] Negativo ToxoplasmIgM |__|

8. CMV IgG CMVIgG |__|

9. CMV IgM CMVIgM |__|

10. VDRL VDRL |__|

11. PPD PPD = Nrg (não reagente) PPD |__|

Data do preenchimento: ______/_______/________ Responsável: ________________________________________

Data da digitação: ______/_______/________  Responsável: _________________________________________

6.1. Registrar data de coleta e resultados dos exames realizados entre 01/01/2011 e 31/12/2011: (VER LEGENDA ABAIXO)

Legenda:  (7) se CV indetectável (<LM) ; (8)NA ; (9)IGN . Se não foi registrado resultado (NR); Positivo (P); Negativo (N) 


