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Resumo 

Basso CR. Avaliação da efetividade de uma intervenção psicossocial para melhorar 
a adesão do paciente à terapia antirretroviral da Aids: ensaio controlado aleatório 
utilizando monitoramento eletrônico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2010. 
 
 
INTRODUÇÃO: O sucesso da terapia antirretroviral de alta potência depende da 
manutenção de altas taxas de adesão do paciente ao tratamento, o que provocou a 
implementação de intervenções para melhorar a adesão nos programas de Aids em 
todo o mundo. No Brasil há poucos estudos sobre a efetividade destas intervenções 
e apenas um foi aleatório e controlado. Este estudo objetiva avaliar a efetividade de 
uma intervenção psicossocial para melhorar a adesão de pessoas vivendo com HIV 
e Aids à terapia antirretroviral. MÉTODOS: Consentiram em participar do estudo 
121 dos 363 pacientes com carga viral >50 cópias/ml e com mesmo esquema 
antirretroviral por no mínimo seis meses, em acompanhamento no Centro de 
Referência e Treinamento em DST e Aids - São Paulo/Brasil. Todos os 
participantes utilizaram monitoramento eletrônico de medicação por 60 dias sendo 
então aleatorizados na proporção de 1:1 para os grupos de intervenção (GI) e 
controle (GC). O GI recebeu o cuidado usual do serviço e participou de quatro 
encontros individuais de uma hora com profissional de saúde previamente 
capacitado a intervalos de 15 dias. O GC recebeu apenas o cuidado usual. O 
desfecho primário foi a adesão medida pelo monitoramento eletrônico no momento 
da alocação nos grupos (início da intervenção), após 30, 60, 90 e 120 dias. A 
medida secundária foi a carga viral no início e no final do estudo. A análise foi feita 
por intenção de tratamento. RESULTADOS: Não houve diferença estatística 
significativa nas medidas de adesão segundo percentual de doses tomadas, de 
doses tomadas no horário e proporção de pacientes com adesão ≥ 95%, entre os 
grupos GI e GC durante o período da intervenção (medidas de 30 e 60 dias). 
Entretanto, a evolução da proporção de pacientes com adesão ≥ 95% entre o início 
da intervenção e o primeiro seguimento pós intervenção (medida de 90 dias) 
mostrou aumento no GI e declínio no GC, embora sem significado estatístico. O GI 
mostrou queda significativa em todas as medidas de adesão de 60 dias (final da 
intervenção) e 120 dias (final do seguimento). A carga viral média diminuiu 
significativamente entre o início e o final do estudo em ambos os grupos, sem 
diferença estatística significativa entre o GI e o GC. CONCLUSÕES: A intervenção 
não provocou aumento na adesão dos participantes do estudo. O discreto aumento 
na proporção de aderentes no grupo da intervenção em relação ao controle durante 
o período da intervenção sugere, contudo, que o número de participantes - bem 
menor do que a estimativa amostral - possa ter comprometido os resultados pela 
falta de poder estatístico suficiente para mostrar diferenças entre os grupos. A 
redução nos níveis de carga viral foi benéfica, pois se associa com a diminuição da 
mortalidade e da progressão para Aids. 
 
Registro do Ensaio: National Institute of Healthy – Clinical Trials: NCTOO716040 
 
DESCRITORES: 1. Ensaios clínicos controlados aleatórios como assunto;  
2. Estudos de intervenção; 3. Efetividade; 4. Adesão ao medicamento;  
5. Síndrome de imunodeficiência adquirida/terapia; 6. Anti-retrovirais. 
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Summary 

 
Basso CR. Evaluation of the effectiveness of a psychosocial intervention to improve 
patient adherence to antiretroviral therapy of AIDS: randomized clinical trial using 
electronic monitoring [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2010.  
 
 
INTRODUCTION: The success of the antiretroviral therapy depends on high patient 
adherence to treatment, which has led to the implementation of interventions aimed 
at enhancing adherence in AIDS programs worldwide. Few studies have been 
performed in Brazil investigating the effectiveness of these interventions, and only 
one randomized controlled study is available. The aim of this study is to assess the 
effectiveness of a psychosocial intervention in improving adherence to antiretroviral 
treatment among individuals living with HIV and AIDS. METHOD: A total of 121 out 
of 363 patients with viral load > 50 copies/ml and in use of the same antiretroviral 
scheme for at least six months were recruited from the Reference and Training 
Center for STD and AIDS – São Paulo/Brazil. All participants used electronic 
monitoring of medication for 60 days and were randomized in a 1:1 ratio for the 
intervention group (IG) and control (CG) The IG, in addition to receiving standard 
care, took part in four 1-hour meetings, held every fortnight by a trained-health 
professional. The CG received standard care only. The study was run for six month. 
The primary outcome was adherence measured by electronic monitoring at the time 
of allocation groups (commencement of intervention), after 30, 60, 90 and 120 days. 
The secondary measure was the viral load at baseline and end-point of the study. 
The analysis was done by intention to treat. RESULTS: Comparison between IG 
and CG during the intervention period revealed no statistically significant difference 
in adherence in terms of percentage of doses taken, percentage of doses taken on 
time, or proportion of patients with adherence ≥ 95%. However, the evolution of the 
proportion of patients with adherence ≥ 95% between the commencement of 
intervention and follow-up after first intervention (as of 90 days) showed increased 
adherence in the GI and a tendency for reduced adherence in the CG, although this 
did not reach statistical significance. A significant decrease in all measures of 
adherence was observed between 60 days (end of intervention) and 120 days 
(study end-point). Viral load was found to decrease between baseline and study 
end-point in both groups (p<0.0001), but presented no statistically significant 
difference between the IG and CG. CONCLUSIONS: The intervention did not lead 
to increased adherence among study participants The slight increase in the 
proportion of adherent participants in the intervention group compared to control 
during the intervention period suggests, however, that the number of participants - 
far less than the estimated sample-may have affected the results by the lack of 
sufficient statistical power to show differences between the groups. Reduced viral 
load can be beneficial to patients since it is associated with lower mortality and 
disease progression. 
 
National Institute of Healthy – Clinical Trials: NCTOO716040 
 
DESCRIPTORS: 1. Randomized controlled trial as topic; 2. Intervention studies; 
3. Effectiveness; 4. Medication adherence; 5. Acquired immunodeficiency 
syndrome/therapy; 6. Antiretroviral agents. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo é um ensaio controlado e aleatorizado que avaliou uma 

intervenção psicossocial destinada a melhorar a adesão de pessoas vivendo 

com HIV à terapia antirretroviral. Faz parte de uma pesquisa financiada pela 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP – 

Processo Nº 2006/61277-6, desenvolvida e coordenada pela Professora 

Maria Ines Battistella Nemes, do Departamento de Medicina Preventiva da 

Universidade de São Paulo em parceria com o Centro de Referência e 

Treinamento em DST e Aids – CRT DST/AIDS da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo. 

A pesquisa intitulada “Avaliação de tecnologias para melhoria da 

adesão do paciente ao tratamento anti-retroviral da AIDS” teve como 

objetivo elaborar e avaliar a efetividade de uma intervenção factível, com 

potencial de ser apropriada pelos serviços do Sistema Único de Saúde – 

SUS que ofertam atenção especializada às pessoas vivendo com HIV. Foi 

estruturada em duas fases: a fase I buscou caracterizar as tecnologias em 

curso nos serviços de saúde, de modo a valorizar as experiências empíricas 

que pudessem contribuir para o desenho de uma intervenção realista e 

passível de ser incorporada na rotina dos serviços; a fase II, que foi o objeto 

desta tese, testou a efetividade da intervenção em um serviço especializado. 
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Da minha participação na pesquisa resultou até o momento, a co-

autoria de dois artigos já publicados*† e a submissão de um terceiro que 

sintetiza o objeto central desta tese‡ (Apêndice) 

A motivação para a realização deste estudo está profundamente 

ligada a minha trajetória profissional como médica sanitarista e infectologista 

que fez uma opção ética, política e ideológica de inserção no SUS, por 

acreditar que a saúde é um direito universal e que não pode se subordinar 

aos interesses mercadológicos. Depois de trabalhar por vários anos como 

gerente, assessora de planejamento e de desenvolvimento institucional na 

Secretaria de Saúde dei uma guinada na minha carreira e retomei as 

atividades assistenciais, como infectologista no CRT DST/AIDS onde 

trabalho até o momento. 

Em 1999, já como gerente de assistência no CRT DST/AIDS, 

atividade que exerci simultaneamente a assistência direta aos pacientes, 

instigada pela percepção da desigualdade de condições materiais e de 

recursos humanos nos serviços de assistência especializada, que supunha 

resultar numa atenção deficiente aos pacientes, fiz minha primeira incursão 

pela área de avaliação. Apresentei minha dissertação de Mestrado à 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo denominada “A 

qualidade da assistência aos portadores de HIV/AIDS nos serviços 

descentralizados do Estado de São Paulo” que avaliou o funcionamento dos 

                                                 
* Nemes MIB, Santa Helena ET, Caraciolo JMM, Basso CR. Assessing patient adherence to chronic 
diseases treatment: differentiating between epidemiological and clinical approaches..Cad. Saúde 
Pública [online]. 2009;25(suppl.3):S392-S400. 
† Caraciolo JMM, Helena ETS, Basso CR, Souza RA, Silva MH, Adão VM, Raposo MT, Nemes MIB 
Atividades para melhoria da adesão à TARV em serviços de saúde do SUS no Estado de São Paulo. 
Saúde e Sociedade.2007;18(supl.2):79-83.  
‡ Basso CR, Nemes MIB, Santa Helena ET, Caraciolo JMM. A psychosocial intervention to improve 
adherence to ART. Submetido à Aids Patient Care and STD.  
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serviços resultantes da expansão da assistência, em especial no 

cumprimento dos requisitos necessários a abordagem das pessoas vivendo 

com HIV. Nesta época me reaproximei da Professora Maria Ines, antiga 

companheira de lutas na diretoria da Associação dos Médicos Sanitaristas, 

ao convidá-la para participar da minha banca de qualificação e 

posteriormente defesa da dissertação. Este reencontro foi o segundo marco 

na minha trajetória ao me introduzir nas atividades de pesquisa. A 

dedicação, apoio e acolhida da professora Maria Ines na elaboração da 

minha dissertação fizeram dela verdadeira co-orientadora, ainda que de 

modo informal.  

Em 2001, fui convidada para fazer parte de um grupo que iria elaborar 

uma proposta de avaliação dos serviços ambulatoriais de assistência 

especializada às pessoas vivendo com HIV, então um projeto de pesquisa 

financiado pelo Programa Nacional de DST e Aids, hoje denominado 

Departamento de DST e Aids e Hepatites Virais. Nascia a Equipe Qualiaids* 

da qual tenho orgulho de pertencer e onde me afirmei nas atividades de 

pesquisa. Feliz, porque pude conciliar a pesquisa com minha prática de 

profissional profundamente inserida na assistência direta aos pacientes. 

Desta forma tenho a oportunidade de transformar minhas inquietações, 

surgidas da vivência prática, em conhecimento que pode ser apropriado e 

retro alimentar os serviços com instrumentos, técnicas e métodos que 

contribuirão para o aprimoramento da gestão e da assistência. Foi assim, 

                                                 
* A Equipe Qualiaids, coordenada pela Profa. Dra. Maria Ines Batisttella Nemes e sediada no 
Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo reúne docentes 
da Universidade Estadual Paulista, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do 
Maranhão, Universidade de Regional de Blumenau, alunos de pós-graduação, alguns também 
técnicos do Programa Estadual de DST e Aids de São Paulo. 
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por exemplo, com o questionário Qualiaids, disponível on-line, para ser 

acessado por gerentes que o utilizam para auto avaliar seus serviços. 

Continuará a sê-lo, com a disponibilização de instrumentos para medir a 

adesão à terapia antirretroviral nos serviços, parte de outra pesquisa em 

curso que está validando um questionário recordatório e elaborando e 

validando um questionário pictórico e mais outro para uso pelos profissionais 

nas consultas.  

Neste ano participo de uma pesquisa nacional de avaliação da 

adesão dos pacientes à terapia antirretroviral nos serviços do SUS. 

Coordenada pela Professora Maria Ines, em parceria com os Professores 

Mark Drew Guimarães e Francisco de Assis Acúrcio da Universidade 

Federal de Minas Gerais e o Professor Ernani Tiaraju de Santa Helena da 

Universidade Regional de Blumenau, o projeto de pesquisa foi vencedor, na 

sua categoria, da última chamada para seleção de pesquisas operacionais 

em DST/HIV/AIDS do Ministério da Saúde. 

Finalizo, esclarecendo que participei intensamente de todos os 

subprojetos da pesquisa que originou esta tese, desde o desenho inicial, 

elaboração dos instrumentos, sua aplicação nas fases I e II, montagem dos 

bancos de dados e desenvolvimento do modelo de análise. O ensaio clínico 

aqui apresentado é a parte da pesquisa que ficou diretamente sob minha 

responsabilidade, ainda que seja fruto do trabalho da equipe*.  
 

                                                 
* O texto apresentado a seguir é de minha inteira autoria, embora o crédito da construção dos 
instrumentos e das estratégias metodológicas sejam compartilhados com a equipe Qualiaids, 
particularmente Joselita M.M. Caraciolo, Ernani Tiaraju de Santa Helena e em especial com a 
coordenadora da equipe Profa. Dra. Maria Ines Batisttella Nemes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A não adesão à terapia medicamentosa das pessoas convivendo com 

doenças crônicas é tema de grande relevância no âmbito da Saúde Pública 

em razão das repercussões sobre a efetividade e o impacto do tratamento. 

Adicionalmente, parte dos custos decorrentes do agravamento das doenças 

e da mortalidade relacionados à terapia medicamentosa é atribuível a 

problemas de adesão.1 A Organização Mundial de Saúde estima que a 

prevalência de não adesão ao tratamento de doenças crônicas alcance 

cerca de 50% nos países desenvolvidos podendo ser ainda maior nos 

países pobres.2 

Este estudo aborda a adesão à terapia antirretroviral utilizada para o 

tratamento de pessoas vivendo com HIV (PVHIV).* 

Após a adoção da terapia antirretroviral de alta potência (TARV) 

houve uma redução importante da morbidade e mortalidade das PVHIV3-7 e 

um aumento na sobrevida8,9 e na qualidade de vida10,11 conferindo à aids† a 

condição de doença crônica.2,12,13 Ademais, a redução da excreção viral no 

sêmen e secreções vaginais provocada pela TARV diminui sobremaneira a 

possibilidade de transmissão do vírus, podendo, assim, impactar a incidência 

da infecção pelo HIV.14 

                                                 
* A expressão “pessoas vivendo com HIV” e sua abreviatura “PVHIV” é preferível à “pessoas vivendo 
com HIV e Aids - PVHA”de acordo com as recomendação da UNAIDS Terminology Guidelines 
† Adotamos em nosso estudo a sugestão do PN DST/AIDS de assumir a palavra “aids” como 
substantivo comum que deve ser grafada em caixa baixa. Exceção se faz no caso de nomes próprios 
de entidades e programas (que devem ser grafados em caixa alta e baixa). Quando compuser siglas 
grafadas em caixa alta, deve seguir a grafia em caixa alta. No entanto, respeitamos a grafia original 
das citações e referências. 
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A não adesão dos pacientes à TARV aumenta as taxas de progressão 

da doença, de utilização dos serviços, e os custos do tratamento.15-20 A 

resistência viral limita as possibilidades terapêuticas e aumenta a 

probabilidade de evolução da doença. A transmissão de vírus resistentes 

pode alterar ainda mais negativamente o impacto coletivo do tratamento.  

A dimensão coletiva da adesão é avaliada em estudos observacionais 

que obtêm a taxa média de adesão e/ou a proporção de aderentes na 

população estudada. Estes estudos distinguem os indivíduos em aderentes 

ou não aderentes de acordo com pontos de corte estabelecidos por 

comparação entre estudos e por aqueles que correlacionam adesão e 

resultados clínicos. 21 

A maioria dos estudos observacionais atuais sobre adesão à TARV 

considera aderentes os indivíduos que tomam 95% ou mais das doses 

prescritas. Este “nível de corte” passou a ser tomado como referência a 

partir de 2000 com o estudo de Patterson et al.22 que mostrou que a partir 

deste nível de adesão a carga viral do HIV torna-se indetectável, isto é, 

abaixo de 400 cópias/ml de sangue, em pacientes em uso dos esquemas de 

antirretrovirais da classe dos inibidores da protease disponíveis na época. 

Estudos mais recentes mostraram que níveis de adesão menores que 

95%, mais precisamente entre 53 e 74%, podem resultar em supressão da 

carga viral quando são utilizados os esquemas potentes contemporâneos, 

persistindo, contudo, observando que as melhores taxas de supressão viral 

ocorrem quando os níveis de adesão são de no mínimo 95%.23,24,25 
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A avaliação da adesão no plano individual é realizada, na maioria das 

vezes, pelo médico e se fundamenta na observação dos resultados clínicos. 

No caso da infecção pelo HIV o parâmetro mais utilizado para avaliação do 

resultado clínico é o nível de carga viral medido no sangue periférico. 

Enquanto nos estudos epidemiológicos interessa discriminar com precisão 

aderentes e não aderentes, no cuidado individual esta divisão não tem 

sentido. Neste plano o foco da avaliação deve recair sobre o indivíduo na 

sua singularidade e sua relação com o contexto em que vive. Trata-se muito 

mais de identificar as condições que determinam a forma como o indivíduo 

convive com seu tratamento e que possam contribuir para a não adesão a 

terapia, seja de modo sistemático ou eventual. A avaliação da adesão nesta 

dimensão tem como finalidade apoiar o paciente para que ele possa 

encontrar meios de incorporar o tratamento no seu modo de viver cotidiano 

da forma mais apropriada possível e sem prejuízo de outros aspectos da sua 

vida, quer no plano subjetivo ou das relações sociais. Acreditamos que o 

conjunto de procedimentos que dá corpo a estas ações, ao se expressarem 

como tecnologias, podem e devem ser avaliadas na sua efetividade em 

razão do potencial de adoção e disseminação das mesmas entre os 

profissionais que atuam nos serviços que acompanham PVHIV. É neste 

campo que se situa o presente estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A exigência de taxas tão altas de adesão e as evidências que a não 

adesão implica aumento nas taxas de mortalidade e de progressão para a 

aids22,26, consolidaram a base científica da enorme importância que a 

questão da adesão já adquirira para os programas de tratamento da aids em 

todo o mundo27, e provocaram grande expansão de análises e avaliações 

sobre adesão e proposição de diversas intervenções e estratégias voltadas 

para manter adequados níveis de adesão nos grupos sob TARV.28,29 

A literatura internacional relata grande diversidade de intervenções 

que visam melhorar a adesão à TARV, sendo também cada vez mais 

freqüentes os estudos dedicados a avaliar sua efetividade. 

No Brasil, o Programa Nacional de DST e Aids (PN DST/AIDS) vem 

apresentando várias iniciativas para estimular a implementação de 

atividades voltadas para a adesão, como o apoio ativo à implantação de 

grupos de adesão em 199830 e recentemente a disseminação de diretrizes e 

manuais para fortalecimento de ações de adesão.31,32 

Embora gerentes e dirigentes dos vários níveis do PN DST/AIDS 

confirmem a existência de atividades de adesão em muitos serviços, o 

Programa não dispõe de estudo atualizado sobre o tipo e cobertura destas 

atividades. 

Em pesquisa que realizada em 2000/1 sobre a qualidade de 322 

serviços do SUS que atendem pessoas sob TARV localizados em sete 
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estados brasileiros, 18,3% dos serviços informaram conduzir rotineiramente 

grupos de adesão.33 Na segunda aplicação desta avaliação em 2007 do 

Questionário Qualiaids34, informaram conduzir grupos de adesão 28% dos 

serviços.35 

A adesão tem sido ainda tema recorrente em eventos científicos e 

encontros profissionais do campo das DST e aids no Brasil36 e nas 

publicações e atividades da sociedade civil organizada.37,38 

Em que pese este destaque, não há avaliação disponível sobre a 

efetividade ou sequer a caracterização das atividades voltadas para a 

adesão em curso nos serviços brasileiros. 

Em 2007, inquérito conduzido no Estado de São Paulo39 evidenciou 

que as atividades de estímulo à adesão fazem parte da rotina de assistência 

dos serviços investigados. São realizadas em conjunto com as demais 

atividades nos comparecimentos do paciente ao serviço. Ou seja, parece 

haver um compromisso dos profissionais de saúde em desenvolvê-las no 

decorrer da sua atuação específica criando assim, oportunidades para que 

os pacientes possam expressar os modos como convivem com o tratamento. 

Entretanto, parece haver poucas intervenções diretamente destinadas ao 

estímulo e/ou à avaliação da adesão. Quando ocorrem são de caráter 

individual realizadas principalmente por médicos e enfermeiros. Nos serviços 

de maior porte (mais de 500 pacientes sob TARV), as atividades são 

efetuadas de modo mais organizado. Por exemplo, contam com equipes 

multidisciplinares, fazem grupos de adesão, utilizam os registros de retirada 

de medicamentos da farmácia como indicadores de não adesão e 
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investigam a adesão por meio de instrumentos específicos como 

questionários e até por contagem de pílulas. Priorizam populações 

específicas – gestantes, pessoas vivendo em situação de rua, pacientes 

presumivelmente não aderentes, etc. e se articulam com as Organizações 

Não Governamentais (ONG) no desenvolvimento de projetos conjuntos 

visando melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento. Estas ações, ainda 

que bastante difundidas nos serviços, são realizadas de forma pouco ou 

nada sistematizadas, dependentes do compromisso e do conhecimento 

técnico do profissional que as desenvolve e sem a explicitação de uma teoria 

subjacente que lhes dê unidade e possa transformá-las em propostas 

tecnológicas reprodutíveis e passíveis de avaliação. 

No plano da avaliação da efetividade de atividades e intervenções a 

produção brasileira é muito escassa. Na literatura científica foram 

encontrados apenas dois estudos que avaliaram uma intervenção 

psicológica motivacional40 e uma intervenção multiprofissional domiciliar em 

grupos reduzidos de pacientes. Mais recentemente um estudo clínico 

randomizado testou uma intervenção educativa para incrementar a adesão à 

TARV em 107 pacientes.41 

O presente estudo compreende a terceira etapa da pesquisa 

“AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA ADESÃO DO 

PACIENTE AO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL DA AIDS” que atendeu 

ao edital da FAPESP, chamada PP-SUS 2006/2007, processo nº 

2006/61277-6, cujo objetivo principal foi desenhar testar e avaliar a 

efetividade de uma tecnologia individual para melhoria da adesão, 
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potencialmente efetiva e viável de ser aplicada no contexto do SUS. Foi 

metodologicamente dividida em duas fases, constiuídas de três etapas. 

A primeira etapa foi a caracterização das atividades de adesão em 

curso nos serviços do SUS do Estado de São Paulo que prestam assistência 

às PVHIV. A segunda etapa dedicou-se a construção de uma intervenção 

psicossocial individual fundamentada nos resultados da primeira etapa e nas 

recomendações de oficinas realizadas com profissionais, professores e 

pesquisadores com experiência em assistência e prevenção a PVHIV. A 

terceira e última etapa da pesquisa foi a aplicação desta intervenção em um 

serviço de assistência especializada em PVHIV e a avaliação de sua 

efetividade por meio de estudo randomizado e controlado. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Avaliar a efetividade de uma tecnologia psicossocial individual para 

melhoria da adesão do paciente à terapia antirretroviral da aids. 
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4 ESTUDOS SOBRE INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA ADESÃO 

AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

 

4.1 Principais teorias que subsidiam as intervenções de adesão 

 

Existem várias teorias que subsidiam a elaboração de intervenções 

para melhorar a adesão das pessoas a terapêutica medicamentosa. 

Faremos uma breve descrição das perspectivas teóricas mais 

frequentemente utilizadas na elaboração daquelas que tem como finalidade 

melhorar a adesão de PVHIV à terapia antirretroviral.  

Tomamos como ponto de partida duas publicações, a primeira de 

Bãban e Crãnciun42 descreve os modelos e teorias comportamentais que 

auxiliam intervenções efetivas na prevenção de comportamentos de risco em 

saúde. A segunda, de Munro et al43, investiga a utilidade de teorias 

comportamentais na formulação de intervenções para melhoria da adesão 

ao tratamento da infecção pelo HIV e da tuberculose. 

Munro et al43 adotaram a classificação de Leventhal e Cameron* 

para caracterizar as teorias existentes e apontam pelo menos cinco 

perspectivas teóricas: 1) biomédica; 2) comportamental; 3) comunicacional; 

4) cognitiva e 5) auto-reguladora. Mais recentemente foi agregada uma 

nova perspectiva teórica de estágios que tem no modelo transteórico sua 

principal manifestação. 

                                                 
* Leventhal H, Cameron L. Behavioural theories and the problem of compliance. PatientEduc Couns. 
1987;10:117-138. 
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1 - Perspectiva biomédica: com foco nas causas biomédicas, como 

os efeitos adversos. Compreende o desenvolvimento de ajustes tecnológicos 

destinados a facilitar o tratamento e melhorar a aceitação da medicação As 

intervenções são, portanto, orientadas para a redução no número de 

comprimidos por meio de vários mecanismos: mudanças na 

biodisponibilidade dos medicamentos e conseqüente aumento no intervalo 

das doses; combinação de mais de uma droga por comprimido; embalagens 

com doses fixas diárias; investimentos em novas moléculas visando reduzir 

a toxicidade e a ampliação da meia vida das drogas; etc.44 

2 - Perspectiva comportamental: baseia-se na teoria de 

aprendizado de Skinner, cujos princípios de causa e efeito podem ser 

utilizados para moldar os comportamentos e desenvolver habilidades no 

manejo do tratamento. As causas podem ser internas (pensamentos) ou 

externas (estímulos ambientais) e as consequências podem ser a punição 

ou a recompensa.  

As estratégias utilizadas nas intervenções de perspectiva 

comportamental compreendem lembretes para não esquecer o horário de 

tomada dos medicamentos (alarmes, despertadores, mensagens eletrônicas, 

mensagens de celulares, telefonemas, auxílio de amigos e familiares); 

organização da rotina (uso de porta-comprimidos, embalagens grafadas com 

dias da semana, prescrição adaptada a rotina diária, dicas de associação 

dos horários da medicação com horários de eventos incorporados na rotina 

– programa de rádio, TV); tratamento supervisionado, recompensas 

(dinheiro, vales) e visitas domiciliares.45-55 
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3 - Perspectiva da comunicação: considera que a boa comunicação 

entre profissional e paciente pode melhorar a adesão. Enfatiza a importância 

de o profissional desenvolver habilidades comunicativas, entre as quais a 

capacidade de passar informações com clareza, de forma compreensível, 

para que a comunicação seja efetiva. Entretanto, as intervenções de adesão 

que utilizam as estratégias de comunicação raramente as explicitam e em 

geral elas não são o seu componente principal.  

4 - Perspectiva cognitiva: há vários modelos de abordagem dentro 

desta perspectiva – modelo de crenças em saúde, teoria cognitivo-social, 

teoria da ação racional, comportamento planejado e teoria da motivação 

para proteção. Estas teorias compartilham a assunção que as atitudes e 

crenças, bem como as possibilidades de futuros eventos ameaçadores do 

estado de saúde e os resultados positivos de um tratamento ou intervenção 

são os principais determinantes do comportamento em relação à saúde. 

• O modelo de crenças em saúde acredita que a possibilidade da 

pessoa adotar um dado comportamento em saúde é função de algumas 

crenças: de um lado, a percepção da suscetibilidade ao adoecimento, da 

severidade da doença e suas conseqüências e de outro, as barreiras/custos 

e benefícios potenciais de adotar um comportamento saudável. Isto é, as 

mudanças de comportamento resultam do balanço racional entre a 

percepção do risco, as barreiras e benefícios da ação. Alguns fatores 

funcionariam como desencadeadores internos (eventos desfavoráveis – dor, 

acidente) e outros como externos (informações na mídia, doença de amigos 

ou parentes) para as mudanças no comportamento. 
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• Teoria da motivação para proteção – segundo esta teoria a 

mudança de comportamento pode ser obtida ao se recorrer ao sentimento 

de medo da pessoa em relação às ameaças à sua saúde e o consequente 

desejo de se proteger. A magnitude do prejuízo à saúde, a probabilidade de 

ocorrência do evento e a eficácia da resposta são características desta 

teoria. O nível de medo pode levar a respostas adaptativas que irá depender 

da avaliação que a pessoa fizer do grau de ameaça e da possibilidade de 

enfrentamento do evento. A resposta-enfrentamento pode determinar a 

remoção da ameaça (resposta eficaz) e a crença de que a pessoa terá êxito 

ao realizar a ação (auto-eficácia). Esta teoria difere da anterior na ênfase 

que é dada aos elementos que as compõem e na explicitação da forma 

como se dá a avaliação da situação quando do seu enfrentamento. Por 

exemplo, o sentimento de ameaça é fruto da percepção da suscetibilidade e 

gravidade do evento e a explicitação do enfrentamento qualifica a ação 

(adaptativa – atitude positiva ou não adaptativa – atitude negativa) que 

decorre da avaliação dos potenciais benefícios.  

• Teoria cognitivo-social – segundo esta vertente, o comportamento 

se desenvolve se a pessoa acredita que ela terá controle sobre os 

resultados, se identifica poucas barreiras para atingir seus objetivos e se tem 

confiança na sua capacidade de alcançá-los. A auto-eficácia e a expectativa 

dos resultados são os conceitos centrais da teoria cognitivo-social. A 

percepção de auto-eficácia se refere à crença que a pessoa tem na sua 

capacidade de organizar e executar o curso da ação requerida para manejar 

situações prospectivas. A expectativa de resultados diz respeito às possíveis 
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conseqüências da própria ação e podem representar os efeitos positivos e 

negativos do comportamento. A habilidade de influenciar resultados torna-os 

previsíveis. Os resultados podem ser sociais, não só de saúde e bem estar, 

como por exemplo, a aprovação ou reprovação social da ação. Um 

sentimento forte de auto-eficácia se relaciona com melhores resultados de 

saúde e melhor integração social. A teoria cognitivo-social tem sido utilizada 

em vários estudos para predizer a variação da intenção nas mudanças de 

comportamento. A noção de auto-eficácia, componente da teoria cognitivo-

social é mais importante que a teoria cognitivo-social em si mesma, devido ao 

papel central que assume no vários modelos de comportamento em saúde. 

• Teoria da ação racional e teoria do comportamento planejado – a 

teoria da ação racional assume que mesmo o comportamento construído 

socialmente está sob a influência da vontade da pessoa. E que a intenção 

de mudar é o determinante imediato e o melhor preditor do comportamento a 

ser assumido. A intenção é definida como a motivação requerida para o 

desenvolvimento de um comportamento específico. Esta intenção não 

resulta apenas de características pessoais. Ela é influenciada por atitudes, 

crenças positivas e negativas e avaliações dos resultados potenciais do 

novo comportamento. E também, pelas normas subjetivas incluindo a 

percepção das expectativas de pessoas importantes na esfera social 

(família, amigos) em relação ao comportamento que a pessoa poderá 

adotar. As normas e atitudes por sua vez sofrem influencia de outras 

variáveis. Uma das críticas a esta teoria é que ela omite o impacto de 

comportamentos passados no comportamento atual. O reconhecimento 
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desta limitação levou a ampliação da teoria para o que foi denominado teoria 

do comportamento planejado. Esta se expressa na crença do controle sobre 

o comportamento por meio da percepção e antecipação das facilidades e 

dificuldades para sua assunção. É um tanto semelhante a auto-eficácia ao 

levar em conta as habilidades relevantes, experiências de ações do 

passado, emoções e circunstâncias externas, no desenvolvimento do 

comportamento. 

• Teoria das habilidades comportamentais baseadas na informação-

motivação – tem como base três componentes que podem apoiar a 

mudança de comportamento: informação, motivação e aquisição de 

habilidades. A informação, usualmente, é sobre meios de prevenção, sobre 

a doença e o tratamento. A motivação decorre de atitudes pessoais, apoio 

social (familiares, amigos, organizações assistenciais, etc.), normas 

subjetivas e percepções das ações de outras pessoas nas mesmas 

condições (pares). O desenvolvimento de habilidades supõe a aquisição de 

ferramentas e identificação de estratégias para mudança e sustentação do 

comportamento adquirido, incluindo a crença de que pode atingir o objetivo 

(auto-eficácia). A informação e motivação são requisitos para o 

desenvolvimento das habilidades. 

Na literatura encontra-se intervenções que podem ser identificadas 

da perspectiva cognitiva tais como: exploração das motivações individuais 

(entrevistas motivacionais), expectativas, grau de conhecimento, crenças 

pessoais e representações sobre a doença e o tratamento; exame dos 

obstáculos e barreiras para o uso da medicação; investigação da experiência 



15 
 

 

e preocupação do viver com o HIV (identificação de medos, ansiedades, 

humor depressivo, incertezas, sentimentos de solidão e isolamento, desejos 

de desistir e perda de esperança), disposição de construir novos 

relacionamentos e o desejo de ter filhos.53,55-62 

 

5 - Perspectiva auto-reguladora: com foco no paciente esta teoria 

considera importante observar as experiências subjetivas das pessoas em 

relação às ameaças à saúde e a forma como se adaptaram à situação. 

Estas ameaças se expressam em representações cognitivas resultantes de 

novas informações combinadas com experiências passadas. Desta forma 

selecionam estratégias próprias para enfrentar as ameaças à saúde e 

alcançar os resultados desejados. A representação das ameaças à saúde e 

a escolha de estratégias de enfrentamento é um processo dinâmico 

dependente da personalidade de cada indivíduo e dos contextos social, 

cultural e religioso. Subjacente as causas das doenças estão a interação 

entre os fatores do ambiente, os sintomas e as crenças dos indivíduos. 

Exemplos de intervenções de perspectiva auto-regulatória são 

intervenções que combinam componentes educacionais, comportamentais 

(principalmente auto-eficácia), cognitivos e sociais, tais como, elaboração de 

inventário de apoio social (lista de familiares, amigos e parceiros que 

possam dar suporte no tratamento), auto-monitoramento, estabelecimento 

de metas e elaboração de listas de auto-incentivos.60 
 

6 - Perspectiva de estágios – modelo transteórico: a perspectiva 

de estágios supõe que a mudança de comportamento requer a progressão 
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por meio de vários estágios e que distintas variáveis determinam o 

comportamento em cada fase. Esta teoria busca ajustar as intervenções às 

necessidades das pessoas de acordo com o estágio em que elas se 

encontram auxiliando-as a superarem as barreiras e prosseguirem para a 

próxima fase. O modelo transteórico é o mais promissor entre as 

perspectivas de múltiplos estágios.42 Inclui cinco estágios: 1) pré-

contemplação em que não há intenção de mudar (“não estou pensando em 

mudar” [p.53] ou “não pensaria em aderir a minha medicação” [p.53]); 2) 

contemplação quando a pessoa está considerando a possibilidade de 

mudança, mas ainda sem estabelecer prazos para que ocorra (“acho que 

poderia aderir a medicação” [p.53]); 3) preparação quando a pessoa está 

considerando a possibilidade de mudar no futuro (“estou pronto para mudar” 

[p.53] “estou fazendo um calendário” [p.53]); 4) ação quando a pessoa 

engaja num processo de mudança do comportamento (“estou tentando 

lembrar da minha medicação [p.53] e já marquei no calendário” [p.53]); 5) 

manutenção quando se consolida a mudança (“estou apto a tomar minha 

medicação todos os dias[ p.53]). 

A classificação destas vertentes difere entre os autores que as 

descrevem. O que Leventhal e Cameron classificam como perspectiva 

cognitiva é denominado modelo motivacional por Armitage e Conner.63 Estes 

propõem uma forma de sistematização que facilita a compreensão das 

sobreposições e aspectos comuns que as caracterizam. O modelo de 

crenças e as teorias – motivação para proteção, ação racional, 

comportamento planejado e cognitivo-social se enquadram dentro do modelo 
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motivacional. Há uma sobreposição entre os modelos e a maioria inclui 

aspectos relativos à percepção do controle (identificação de barreiras, auto-

eficácia) e intenção (motivação para a proteção, motivação em saúde). 

Compartilhando esta análise, a revisão de Bãban e Crãnciun42, 

aponta para necessidade de mais estudos que forneçam evidências da 

validade destes construtos e sua integração às teorias já validadas na 

prática clínica. Por exemplo, o conceito de auto-eficácia da teoria cognitivo-

social se sobrepõe a percepção de controle do comportamento da teoria da 

ação racional e teoria do comportamento planejado. Ou ainda, o conceito de 

barreiras da teoria cognitivo-social se assemelha ao mesmo conceito de 

barreiras do modelo de crenças em saúde.  

Já van Dulmen et al, na ‘’meta revisão’’ que comentamos adiante (no 

próximo item) identificam as abordagens comunicacionais, cognitivas e auto-

regulatórias como predominantes nas intervenções ditas educativas.64 

Ainda, alguns autores65,66 classificam como intervenções 

organizacionais as que objetivam mudar características dos serviços para 

melhorar a comunicação com os pacientes e familiares e também 

modificações no ambiente de trabalho. São exemplos: fornecimento do 

número do telefone para esclarecimento de dúvidas, materiais escritos, 

mensagens breves ofertadas de forma sistemática a cada visita e 

estruturação da assistência no local de trabalho para controlar a pressão 

arterial. 
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Adicionalmente há intervenções de perspectiva “social” que envolvem 

familiares, amigos, (para ajudar a lembrar da medicação), organizações 

sociais de apoio e outras instituições para suporte social.61,67,68 

Entretanto, todas essas perspectivas teóricas que orientam as 

intervenções são descritas nos estudos clínicos de forma simplificada. 

Parece-nos que as mais utilizadas são: comportamentais, educativas, 

cognitivas ou motivacionais, comunicacional, auto-regulação e de suporte 

social. A teoria das habilidades comportamentais baseadas na informação-

motivação, constructo dentro da perspectiva cognitiva, orientou a construção 

da intervenção de adesão do primeiro estudo randomizado e controlado 

realizado no Brasil.41 Não encontramos descrições de intervenções que 

tenham explicitado o uso de estratégias dentro da perspectiva transteórica.  

 

4.2 Estudos de efetividade das intervenções para melhora da adesão 

 

Os estudos mais proeminentes sobre a efetividade das intervenções 

para melhora da adesão abarcam o período de 1968 a 2006, entre os quais 

várias revisões sistemáticas e poucas metanálises. Destacamos aqueles 

mais abrangentes do ponto de vista temporal e os que se destinam a 

avaliação da adesão de PVHIV. São estudos de adesão à terapêutica 

medicamentosa em doenças crônicas69,70,71 e à terapia antirretroviral da 

aids65,69,72. Acrescentamos artigos publicados a partir de 2006 com ênfase 

nos randomizados e controlados porque as evidências indicam que estes 

são considerados o padrão ouro para avaliação da efetividade. Incluímos 
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também um artigo de cunho mais teórico que se dedica a analisar as teorias 

que subsidiam a construção de intervenções efetivas de adesão.64 

 

4.2.1 Estudos de adesão à terapêutica medicamentosa em 

doenças crônicas 

Kripalani et al70 conduziram uma revisão sistemática de estudos 

randomizados controlados publicados entre janeiro de 1967 e setembro de 

2004, com a finalidade de sistematizar, categorizar e estimar o tamanho do 

efeito (TE) das intervenções de melhoria da adesão à terapêutica 

medicamentosa de doenças crônicas. Estimar o TE foi um artifício utilizado 

para se obter uma medida comum aos trabalhos de modo que fosse possível 

comparar as diferenças de efeito entre as intervenções. O TE* (Cohen d) foi 

calculado com intervalo de confiança de 95%, cujo valor pode ser positivo ou 

negativo dependendo do efeito do tratamento na medida. O valor absoluto 

de cada TE foi categorizado pelo autor em: muito pequeno (<0,20), pequeno 

(0,20 a < 0,50), médio (0,50 a < 0,80) e grande (≥ 0.80). Os critérios de 

inclusão foram: apresentar no mínimo uma medida de adesão e uma de 

resultado clínico com seguimento de pelo menos 80% dos participantes 

durante seis meses. Foram selecionados 37 estudos de várias doenças: 

asma, artrite reumatóide, hipertensão, dislipidemia, cardiopatia isquêmica, 

epilepsia, tromboembolismo, tuberculose, aids (seis estudos), tratamento de 

infertilidade e idosos com medicações. Os estudos estavam assim 

distribuídos: 12 eram de intervenções informativas (dois aids), 10 

                                                 
* TE = a média padronizada da diferença entre o grupo da intervenção e grupo controle dividida pelo 
desvio-padrão 
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comportamentais (um aids) e 15 combinadas (três aids) ou multifacetadas – 

informativa, comportamental e/ou investigação social. Nenhum foi puramente 

de apoio social e familiar. Foram analisadas as características dos estudos, 

as medidas de adesão e os resultados clínicos. Além disso, o TE foi 

calculado para cada resultado (medida de adesão e desfecho clínico). Dos 

37 estudos, 20 relataram melhoria significativa em pelo menos uma medida 

de adesão. A adesão aumentou mais consistentemente com as intervenções 

comportamentais que reduziram o número de doses (três de três estudos 

apresentaram grande TE [0,89 a 1,20]) e com as que envolveram 

acompanhamento e retorno dos resultados aos pacientes (três de quatro 

estudos, cujo TE variou de pequeno a grande [0,27 a 0,81]). A adesão 

também melhorou em seis estudos de múltiplas sessões informativas 

(variação do TE de pequeno a grande [0,35 a 1,13]) e em oito intervenções 

combinadas (TE pequeno a grande [0,43 a 1,20]). Onze, (quatro 

informativos, três comportamentais e quatro combinados) demonstraram 

melhora em pelo menos um resultado clínico, com variável TE (muito 

pequeno a grande [0,17 a 3,41]) e não foram consistentemente relacionados 

com alterações nas medidas de adesão. Os autores concluem que existem 

vários tipos de intervenções eficazes para promover a melhoria da adesão à 

medicação em doenças crônicas, mas poucas afetam significativamente os 

resultados clínicos. 

Achados semelhantes foram encontrados por McDonald et al71 que 

realizaram revisão sistemática no período de 1967 a 2001. Os estudos 

abrangeram o tratamento de doenças como hipertensão, diabetes, 
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esquizofrenia, epilepsia, asma, doença obstrutiva crônica, artrite reumatóide, 

hiperlipidemia, doença cardiovascular e aids (dois estudos). De 6.558 

citações (101 revisões), 33 estudos (que abrangeram 39 intervenções) 

atenderam aos critérios de seleção: estudos randomizados e controlados 

que mediram a adesão e resultados clínicos, retenção de pelo menos 80% 

dos pacientes e seguimento mínimo de seis meses. Destes, 45% (19/39) 

apresentaram aumento na adesão e 17 (43%) melhoraram os resultados 

clínicos, ambos com significância estatística. Entre os tratamentos de curta 

duração (infecções agudas), apenas um mostrou melhora na adesão e nos 

resultados clínicos. Por sua vez nos de longa duração, 18 (46%) 

intervenções melhoraram a adesão e 16 (41%) os resultados clínicos. 

Entretanto os autores ressaltam que apenas 11 (33%) dos 33 estudos 

tinham amostras com tamanho suficiente para assegurar no mínimo 80% de 

poder para detectar uma diferença absoluta de 25% na proporção de 

pacientes com possibilidades de ter uma adesão adequada (critério utilizado 

pelo autor para considerar a amostra com poder estatístico suficiente). Entre 

estes 11 estudos, nove (82%) apresentaram melhora na adesão e nos 

resultados clínicos (incluindo um de aids). No outro estudo de aids que 

integrou esta revisão, a amostra não foi suficiente para conferir poder 

estatístico para mostrar as diferenças entre os grupos tanto em relação à 

medida de adesão quanto ao resultado clínico. Os autores não conseguiram 

identificar um tipo ou intensidade de uma intervenção que pudesse ser 

tomada como preditora de sucesso. Praticamente todas que melhoraram a 

adesão foram complexas (multifacetadas) e combinaram o cuidado mais 
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conveniente,* informações, aconselhamento, lembretes, auto-monitoramento, 

recompensas, terapia familiar e outras formas de supervisão e atenção 

diferenciadas. Concluem que os métodos atuais de intervenções para 

melhorar a adesão são, na maioria, complexos, exigem muito trabalho 

(portanto são caros) e mesmo as mais efetivas não levaram a grandes 

aumentos na adesão e nos resultados clínicos. 

Haynes et al73 avaliaram 1.553 citações (73 revisões) em outra 

revisão sistemática de 1996 que também focou estudos clínicos 

randomizados e controlados com os mesmos critérios de inclusão. Foram 

selecionados 13 estudos (15 intervenções), 11 relativos a tratamentos de 

doenças crônicas (hipertensão, esquizofrenia, epilepsia e asma) e dois de 

infecções agudas. As intervenções testadas foram: informações verbais e 

escritas; cuidado mais conveniente; auto-cuidado e auto-monitoramento dos 

resultados (p.ex., medida da pressão arterial); lembretes (adaptação do 

tratamento a rotina diária, porta comprimidos com alertas, lembretes de 

agendamentos de consultas); recompensas (p.ex., pagamento parcial de 

monitor de pressão arterial). Em apenas sete intervenções (47%) ocorreram 

aumento estatisticamente significativo na adesão e em seis (40%), também, 

nas medidas de resultado. As diferenças metodológicas dos estudos não 

possibilitaram a realização de metanálise. Os achados concordam com as 

revisões anteriores: as intervenções para o tratamento de doenças crônicas 

são complexas, trabalhosas e difíceis de serem viabilizadas fora do 

ambiente de pesquisa. 

                                                 
* Provisão de medicamentos no local de trabalho e simplificação de doses. 



23 
 

 

Haynes vem se dedicando a pesquisas sobre intervenções para 

melhorar a adesão a tratamentos medicamentosos desde a década de 1970. 

Suas revisões sistemáticas, que vêm sendo atualizadas periodicamente e 

publicadas nos anos de 2000, 2002, 2005, 2007 e 200872,74-77, têm incluído 

número crescente de estudos randomizados e controlados (17, 30, 49, e 69 

respectivamente). Ele também é co-autor nas revisões de Kripalani e 

McDonald descritas anteriormente. 

A despeito do grande avanço na terapêutica medicamentosa nos 

últimos dez anos e do grande número de ensaios na literatura, Haynes 

incluiu relativamente poucos estudos nas suas revisões. Desde sua primeira 

publicação o autor vem apontando problemas metodológicos que continuam 

sem solução e dificuldades para identificação de uma intervenção que seja 

promissora. Suas conclusões se repetem nos mesmos termos nos vários 

artigos. Do ponto de vista metodológico aponta para: amostras pequenas, 

insuficientes para conferir poder estatístico e marcar as diferenças entre os 

grupos; estudos sem relato sobre o sigilo no processo de aleatorização; 

avaliação da efetividade de intervenções multifacetadas que não 

discriminam quais dos seus componentes são mais efetivos, colocando em 

dúvida se todos são necessários para o sucesso da intervenção. O autor 

também discute que muitos estudos sequer descrevem com clareza os 

componentes da intervenção e o cuidado usual do grupo controle, não 

especificando se este inclui atividades de adesão que podem funcionar tão 

bem a ponto de confundir os resultados. Em sua maioria, os pesquisadores 

são externos às instituições provocando incertezas sobre a possibilidade de 
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reprodução pelos serviços. Adicionalmente os estudos de intervenções para 

doenças crônicas têm curta duração (em geral seis meses) e nem sempre 

medem os resultados após o término da intervenção. O autor especula que 

podem haver situações em que a intervenção seja efetiva, mas a forma de 

avaliação é inadequada para demonstrar seu êxito. 

Do ponto de vista da efetividade das intervenções estudadas, Haynes 

conclui que quase todas que se mostraram efetivas são complexas ou 

multifacetadas, combinando cuidado mais conveniente, informações, 

aconselhamento, lembretes, recompensas, terapia familiar, psicoterapia, 

intervenções nas crises, acompanhamento por telefone e medidas de apoio. 

Reafirma que as complexas são trabalhosas e caras tornando difícil sua 

incorporação na prática diária dos serviços. Mesmo as intervenções mais 

efetivas não conduzem a grandes mudanças na adesão e nos resultados 

clínicos. O autor critica a concentração de pesquisas nos países 

desenvolvidos e questiona a possibilidade de transposição destes modelos 

de intervenções para países de recursos escassos. 

 

4.2.2 Estudos de adesão à terapia antirretroviral 

No período de 1996 a 2005 foram conduzidas três revisões 

sistemáticas e uma metanálise que avaliaram intervenções para melhorar a 

adesão aos antirretrovirais. 

Rueda et al78 realizaram revisão sistemática de estudos 

randomizados e controlados que testaram intervenções de educação e apoio 

ao paciente para melhorar a adesão à terapia antirretroviral publicadas no 
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período de janeiro de 1996 a maio de 2005. Foram analisados 19 estudos 

que incluíram 2.159 pacientes. As intervenções encontradas abrangeram 

terapia cognitivo-comportamental (baseadas nas noções de auto-eficácia, 

manejo do estresse e disfunções cognitivas), entrevistas motivacionais, 

estratégias farmacológicas (adaptação do esquema terapêutico à rotina 

diária, uso de porta-comprimidos, suporte telefônico para dúvidas sobre a 

medicação, alarmes, planilhas de planejamento da medicação, calendários, 

sistemas de busca por rádio e mensagens de texto e/ou visuais). Também 

constavam intervenções indiretamente dirigidas à adesão (associadas a 

outras destinadas à redução de conduta sexual de risco). 

Os resultados foram medidos por meio de auto-relato, contagem de 

comprimidos, diários, registros clínicos e farmacêuticos. Dez (53%) estudos 

mostraram benefícios sobre a adesão, oito (42%) não mostraram melhora e 

um não informou resultados da comparação entre os grupos. As 

características que se associaram ao êxito das intervenções foram: as 

administradas individualmente versus grupo; as de maior duração (12 

semanas); as orientadas para as habilidades práticas no manejo da 

medicação versus as cognitivo-comportamentais ou motivacionais. Em 67% 

das intervenções administradas individualmente (10/15) houve melhora da 

adesão em comparação com 0% de efetividade (0/4) nas de grupo. Da 

mesma forma, 86% (6/7) das intervenções com duração de 12 semanas 

tiveram efeito sobre a adesão contra 0% (0/8) daquelas com duração menor. 

As intervenções orientadas para melhorar as habilidades foram exitosas em 

75% (6/8) contra 14% (1/7) das baseadas em terapia cognitivo-
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comportamental. As realizadas em serviços acadêmicos foram efetivas em 

62% (8/13) contra 33% (1/3) nos serviços não acadêmicos. 

Não foi possível identificar se o sucesso das intervenções foi devido 

ao tipo de profissional que realizou a atividade, ao número de sessões, as 

características dos serviços (especializados ou de ensino), a experiência dos 

pacientes com os antirretrovirais ou ao conhecimento prévio das dificuldades 

de adesão dos participantes. Apenas seis estudos incluíram medidas de 

resultados virológicos ou imunológicos além das medidas de adesão, 

impossibilitando a verificação da associação entre a melhora da adesão e os 

resultados virológicos e/ou imunológicos. 

Concordando com as revisões anteriores sobre intervenções em 

doenças crônicas em geral (que incluíram alguns estudos de aids)64,65,69,70,71 

os autores recomendam que os estudos tenham mais rigor metodológico, 

com destaque para aspectos como utilização de medidas de adesão 

objetivas, duração dos estudos de pelo menos seis meses, esclarecimentos 

sobre a forma como protegem o sigilo da aleatorização e realização de 

análises por intenção de tratamento. 

A revisão sistemática de Amico et al65 focou as publicações do 

período de 1996 a dezembro de 2004 e incluiu estudos cujos resultados 

primários objetivaram a melhoria ou manutenção da adesão aos ARV e 

realizaram comparação da adesão com grupo controle ou com as taxas da 

linha de base. Além destes, os critérios contemplaram os trabalhos com 

informações suficientes para o cálculo do TE e os que foram publicados em 

jornais de revisão por pares. 
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De 828 artigos pesquisados, 24 (25 intervenções) atenderam aos 

critérios de seleção. Foi possível avaliar o TE imediatamente após o término 

de 25 intervenções e em 13, até 48 semanas posteriores a finalização. Treze 

(52%) intervenções randomizadas e duas (8%) não randomizadas 

realizaram comparações entre os grupos de estudo. Dez (40%) realizaram 

comparações intra-grupo. As medidas de adesão foram obtidas 

principalmente por meio de auto-relato (75%) e apenas 17% pelo MEMS. Em 

17 estudos (71%) havia referência descritiva ou estatística a resultados 

clínicos (carga viral e/ou contagem de CD4). As estratégias mais freqüentes 

foram o uso de lembretes (36%) tais como, lembretes eletrônicos, porta-

comprimidos, adesivos, contatos telefônicos; aconselhamento fornecido por 

profissionais (72%) e apoio de profissionais especializados. Foram 

identificados três estudos de tratamento supervisionado por enfermeiros, um 

deles no sistema prisional. 

Os participantes de uma maneira geral melhoraram significativamente 

a adesão em comparação aos controles, porém as intervenções não foram 

igualmente efetivas nos estudos. O TE das intervenções variou entre menos 

(-) 0,19 a 1,45. Na metanálise dos TE as intervenções mostraram, no geral, 

resultado de pequena magnitude (0,35) com grande variabilidade entre eles. A 

única característica encontrada pelos autores que se associou 

significativamente à variação do TE foi a adesão ser conhecida previamente à 

intervenção. As que foram dirigidas a pacientes sabidamente com dificuldades 

na adesão apresentaram TE = 0,62, enquanto as que visaram pacientes sem 

problemas na adesão tiveram 0,19. Não mostraram associação: gênero, 
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desenho do estudo (comparação entre grupos ou dentro do grupo), métodos 

de aferição utilizados (MEMS versus auto-relato), duração e intensidade da 

intervenção. Tampouco os autores conseguiram estabelecer relações entre a 

fundamentação teórica e o TE. Não houve queda da adesão nas avaliações 

realizadas no seguimento de 26 semanas após o término da intervenção. 

Repetindo considerações de outras revisões, os autores apontam 

para limitações dos estudos que dificultam a análise. Entre elas a falta de 

poder para detectar os efeitos das intervenções; a insuficiente descrição das 

intervenções e a dificuldade para distinguir os componentes potencialmente 

efetivos; a falta de informações sobre os esquemas antirretrovirais com 

comprometimento da análise dos resultados clínicos; e as dificuldades de 

comparar os estudos em razão da variabilidade no relato das medidas 

dicotômicas de adesão (80%, 90% e 95%). Por fim, nesta revisão 

especificamente, o pequeno número de estudos usando o MEMS como 

método de aferição contra o grande número usando o auto-relato não 

permitiu afirmar com confiabilidade que o TE não é influenciado pela forma 

como se mede a adesão. 

Como recomendação, sugerem que sejam consideradas as diferentes 

necessidades dos pacientes em uso de antirretroviral ao longo do seu 

tratamento que podem requerer diferentes estratégias no desenho das 

intervenções para melhorar ou manter os níveis de adesão. Intervenções 

com maior número de recursos e estratégias para pacientes com diferentes 

necessidades ao longo de sua história com seu tratamento parecem ser 

mais promissoras. 
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Simoni et al69 realizaram uma revisão sistemática dos estudos 

publicados no mês de janeiro de 2003 sobre intervenções para melhorar a 

adesão à terapia antirretroviral, bem como dos projetos financiados pelo 

Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos que estavam sendo 

desenvolvidos neste mesmo período. O critério utilizado foi apenas a 

descrição das intervenções para melhorar a adesão. Foram incluídos 21 

estudos e identificadas quatro tipos de estratégias: cognitiva e 

comportamental (nove estudos), comportamental (quatro estudos), tratamento 

supervisionado modificado (seis estudos) e afetiva (dois estudos). 

As intervenções cognitivas comportamentais foram realizadas em 

grupo, individualmente ou ambos, por enfermeiros, farmacêuticos e 

aconselhadores ou facilitadores treinados (no caso dos grupos). As 

estratégias comportamentais compreenderam o uso de mensagens 

eletrônicas, monitoramento freqüente da carga viral e recompensa 

monetária. O tratamento supervisionado foi realizado por meio da 

observação de todas as tomadas da medicação, das matinais ou apenas das 

que ocorreram nos finais de semana. Nestas últimas situações o paciente 

auto-administrou as demais doses. As estratégias afetivas contemplaram o 

apoio por pares e o paciente escrever duas vezes por semana sobre o tema: 

usar apenas um comprimido ao dia para tratar a aids. 

A maioria dos estudos tinha sérios problemas metodológicos. 

Somente 36% forneceram indicadores de adesão ao final do programa. 

Poucos apresentaram dados comparativos pré e pós intervenção. Apenas 

um explicitou o referencial teórico. A maioria tinha amostras pequenas e 
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provavelmente sem poder estatístico. Menos de um terço incorporou 

seguimento pós intervenção. Dois utilizaram só auto-relato como método de 

aferição da adesão. Em 10 (48%) houve melhora de resultados imunológicos 

ou virológicos, mas com relatos descritivos sem teste de significância 

estatística. Apenas sete eram controlados e randomizados e destes, quatro 

incluíram avaliação pós-intervenção. Neste subgrupo um empregou 

estratégias comportamentais, educacionais (cognitivas) e de apoio social, 

mas não mostrou efeito significativo na adesão. Os outros três apresentaram 

resultados preliminares aparentemente encorajadores, mas também 

continham questões metodológicas. 

Entre os projetos financiados pelo Instituto Nacional de Saúde dos 

Estados Unidos, os autores encontraram 39 resumos que ofereceram uma 

variedade de métodos superiores aos estudos publicados, como por exemplo: 

equipamentos portáteis para realizar intervenções afetivas, educativas e 

comportamentais, dispositivos eletrônicos para mensagens de dupla via, 

porta-comprimidos com alarmes, otimização de apoio social e emocional por 

grupos de pares, manejo de estresse, redução de risco e tratamento de 

depressão. Estes estudos apresentam maior rigor metodológico, o que deve 

permitir melhor avaliação das intervenções no futuro. 

Em metanálise de quase uma década (janeiro de 1996 a setembro de 

2005), Simoni et al69 avaliaram se as intervenções comportamentais 

conseguiram aumentar a probabilidade das PVHIV alcançarem 95% de 

adesão ou carga viral indetectável. Entre 1.891 citações, 19 (1.839 pessoas) 

atenderam aos critérios: testar uma intervenção comportamental; ter idade 
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igual ou maior de 18 anos; seguir aleatorização para destinar os 

participantes para os grupos; utilizar medidas de adesão e carga viral. Em 

37% o critério de elegibilidade dos participantes foi ter carga viral detectável 

ou adesão considerada insuficiente na avaliação de linha de base. 

As intervenções foram ofertadas individualmente em 55% dos estudos 

e em 16% na forma de grupos. Há predomínio de médicos e enfermeiros 

(47%), seguidos por psicólogos (26%) na realização das intervenções. Em 

53% os profissionais faziam parte da equipe de pesquisa. A mediana do 

número de sessões foi dois (1-54), da duração das sessões foi 60 minutos 

(45 minutos a 2 e meia horas) e de 70 dias (1 dia a 1 ano). Quanto aos 

componentes, 79% forneceram informações didáticas, 79% discussões 

interativas abordando aspectos cognitivos, motivações e expectativas sobre 

o uso dos ARV. Estratégias comportamentais do tipo terapia cognitivo-

comportamental e sugestões de associação de eventos com horário das 

tomadas de medicação foram relatadas em 84% dos estudos e a maioria 

(58%) combinava três destes componentes. 

Todos fizeram suas análises por intenção de tratamento. A mediana 

da taxa de retenção foi de 80% ao final da intervenção e 70% no primeiro 

seguimento pós-intervenção. Mais da metade (58%) utilizou auto-relato 

como método de aferição da adesão e os demais, monitoramento eletrônico. 

Dos 18 estudos com informações de adesão de 95%, 62% ocorreram nos 

grupos da intervenção e 50% nos grupos controles. O tamanho do efeito 

agregado foi significativo (OR = 1,50; 95% IC= 1,16-1,94 e n= 1633) para a 

medida de adesão e também para a carga viral indetectável (OR= 1,25; 95% 
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IC= 0,99 a 1,59 e n = 1.247). A análise estratificada mostrou que o TE foi 

maior naqueles que mediu adesão por auto-relato com período recordatório 

de duas semanas ou um mês. O TE também foi maior em estudos 

realizados fora dos Estados Unidos, nos que incluíram informações didáticas 

sobre a terapia antirretroviral, discussões interativas de conhecimento, 

motivação e expectativas e naqueles que os dados dos resultados foram 

obtidos do primeiro retorno pós-intervenção. 

Os achados desta metanálise são animadores porque demonstram 

que as intervenções podem resultar em mudanças tanto na adesão como 

nos resultados clínicos. O fato de o TE ser menor na medida de carga viral 

pode estar relacionado com a potência do esquema terapêutico ou 

resistência às drogas. A medida da adesão por auto-relato não parece ter 

superestimado o TE na adesão, porque o TE foi inclusive maior nas medidas 

objetivas (MEMS e contagem de comprimidos). Semelhante ao descrito por 

Amico et al65, os autores concluem que as intervenções de um modo geral 

são efetivas para melhorar a adesão e que há dificuldades para identificar os 

componentes mais efetivos para seu incremento devido a combinação de 

várias estratégias em uma mesma intervenção. Repetindo Haynes, criticam a 

concentração de estudos nos Estados Unidos e nações ocidentais e apontam 

o desafio de transpor intervenções efetivas em ambiente de pesquisa para a 

rotina dos serviços, em especial para locais de poucos recursos. 
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4.2.3 Estudos mais recentes 

Com o objetivo de identificar as teorias subjacentes às intervenções 

efetivas para melhoria da adesão, van Dulmen et al64 avaliaram artigos de 

revisão e metanálises publicadas entre 1990 e 2005. Foram incluídos 38 

artigos. Doze revisões focaram apenas um tipo de intervenção de adesão. 

Treze avaliaram dois ou mais tipos e compararam com alguma outra (mais 

freqüentemente a comparação foi feita entre comportamental, educacional e 

complexa ou multifacetada). Doze estavam direcionadas para problemas 

cardiovasculares, três para diabetes, duas para asma ou doença pulmonar 

obstrutiva crônica, uma hemodiálise e uma úlcera péptica. Oito se dedicaram 

a revisar problemas de saúde mental, principalmente esquizofrenia e 

depressão. As outras 11 revisões tiveram como objeto doenças variadas, 

das quais duas se restringiram a população idosa. No total estas 38 revisões 

abarcaram 1.373 estudos primários e envolveram 266.998 pacientes. Não 

havia ainda nenhuma metanálise de estudos em HIV publicada. Os autores 

encontraram intervenções efetivas em cada uma das quatro abordagens 

teóricas identificadas nas revisões: técnicas, comportamentais, educativas e 

multifacetadas ou intervenções complexas. 

A maioria das revisões de abordagens técnicas de mudanças de 

dosagens concluiu que tomadas menos freqüentes das medicações 

melhoram a adesão. Isto ocorre numa variedade de patologias crônicas que 

redundam em tratamentos prolongados, por exemplo, hipertensão, diabetes, 

distúrbios cardiovasculares e úlcera péptica. A única exceção foi em relação 

ao tratamento da depressão onde o número de antidepressivos não mostrou 
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relação com abandono do tratamento. Um estudo que usou o MEMS 

demonstrou a relação entre número de doses e adesão: uma dose = 79% de 

adesão, duas doses = 69%, três doses = 65% e quatro doses = 51% de 

adesão. O uso de pacotes com doses únicas diárias e a combinação de 

drogas em um mesmo comprimido também melhoram a adesão, embora 

não tenha sido possível avaliar a extensão deste benefício em razão de 

problemas metodológicos observados nos estudos primários (amostras 

pequenas e curta duração dos estudos). 

Adicionalmente os autores também observaram que a diminuição da 

freqüência das doses, quando possível, é custo efetiva tanto para pacientes 

quanto para gestores de saúde, no caso dos mesmos se responsabilizarem 

pelo fornecimento da medicação. Entretanto, conforme demonstrado em 

estudo qualitativo sobre a conveniência da co-formulação de drogas num 

mesmo comprimido, estas estratégias nem sempre são viáveis. Dependem 

dos tipos das drogas, da patologia e da aceitação do paciente em relação ao 

tamanho dos comprimidos. Além disto, é difícil identificar qual droga é 

responsável por eventuais alergias medicamentosas ou efeitos colaterais. As 

intervenções que utilizam porta-comprimidos (caixinhas para dose diária) 

com ou sem alarmes, ou embalagens-calendário (registro dos dias da 

semana na embalagem) e dispositivos eletrônicos que mostram a última 

abertura e avisam sobre a próxima tomada, também aumentaram a adesão. 

A simplificação do regime terapêutico parece uma solução lógica e 

prática, com claro mecanismo teórico operante. Entretanto, apesar dos 

achados reforçarem o princípio da simplicidade, não foram encontradas 
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explicações teóricas que justificassem as mudanças de comportamento dos 

pacientes perante as diferentes doses. Talvez a ausência de uma teoria 

consistente seja a razão para algumas revisões categorizarem as 

intervenções técnicas como abordagens comportamentais. Muito embora a 

busca por soluções técnicas seja tão velha quanto a humanidade, falta até 

o momento uma explicação para a efetividade da simplificação. Encontrar 

tal explicação parece o primeiro desafio para o desenvolvimento de 

qualquer teoria. 

Entre as intervenções comportamentais de estímulo externo 

destacam-se os estudos de auxílio à memória por meio de lembretes, 

monitoramento do paciente utilizando calendários e diários que funcionam 

como desencadeadores externos do comportamento. Os lembretes por 

correio e telefonema dias antes do agendamento também diminuíram o 

número de faltas para tratamento supervisionado. Lembretes por meio de 

mensagens enviadas direta e automaticamente por telefone aumentou a 

adesão em idosos e teve maior efetividade que intervenções multifacetadas. 

Ainda na perspectiva comportamental, encontram-se os estudos em 

que a intervenção é feita por meio de incentivos financeiros. Os mecanismos 

de recompensa utilizados foram dinheiro, presentes, bilhetes de loteria e 

vales. Inclusive, um pequeno incentivo financeiro para pessoas sem teto se 

mostrou mais efetivo que o apoio social por pares. Não ficou demonstrado 

se o pagamento em dinheiro é mais efetivo que outras formas de 

recompensa. O incentivo financeiro pode ser custo-efetivo se o benefício se 
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estender para a sociedade, como no caso do tratamento da tuberculose cuja 

efetividade reduz os riscos de transmissão para a comunidade. 

As intervenções com base em lembretes funcionam como sinais ou 

estímulos e os incentivos como recompensas. Estes são os principais e mais 

conhecidos princípios da teoria comportamental, que acredita que o 

comportamento pode ser gradualmente aprendido e mantido automatizado 

após suficientes repetições. Os achados mostram que lembretes são 

capazes de melhorar o comparecimento a agendamentos no tratamento de 

doenças crônicas e podem ser consideradas alternativas baratas e fáceis de 

implementar. Segundo os autores64, Bandura incorporou os princípios de 

teorias do aprendizado social, aprender olhando, escutando ou lendo e 

associou o conceito de auto-eficácia (a confiança da pessoa em sua 

capacidade de mudar), o que aumentou o poder da abordagem 

comportamental. Entretanto eles não encontraram revisões que examinaram 

os conceitos isoladamente, de modo que não puderam analisar a efetividade 

dos vários componentes. 

As intervenções educativas foram realizadas individualmente ou em 

grupo, presencialmente ou por telefone e mensagens eletrônicas, por escrito 

sob a forma de folhetos, ou por meio de recursos audiovisuais. A educação é 

aqui compreendida como uma abordagem cognitivo-didática que inclui 

conhecimento e aprendizagem. Por vezes tem um caráter mais interativo 

criando a oportunidade para o paciente expor seus conhecimentos prévios e 

valoriza a troca de experiência. Em três metanálises envolvendo 202 

estudos primários realizados para avaliar a adesão em doenças crônicas – 
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diabetes, hipertensão e asma, os autores concluíram que houve efetividade 

da educação sobre o conhecimento, a adesão e os resultados. O TE foi 

maior na educação para abordagem dos pacientes com diabetes e o 

conhecimento parece diminuir ao longo do tempo. 

Este trabalho de van Dulmen et al64 não forneceu informações sobre 

qual o tipo de estratégia educativa foi mais efetiva. Originalmente educação 

se refere a abordagem didático-cognitiva, mas na atualidade parece ser um 

conceito amplo. Intervenção educacional é definida como qualquer 

intervenção que objetive o incremento da habilidade da pessoa manejar sua 

doença. Princípios comportamentais como reforço e retorno aos pacientes 

dos próprios desempenhos, estão bem incorporadas nas intervenções 

educacionais. Para serem efetivas devem ser talhadas para as 

necessidades e contextos dos pacientes e ocorrerem sob determinada 

qualidade de relação com os cuidadores. Este conjunto de condições 

acrescenta complexidade ao conceito de educação, que passa a não 

atender somente aos modelos teóricos cognitivos ou didáticos. A educação 

do paciente pode conter componentes de mais de uma abordagem teórica e 

infelizmente não se sabe exatamente como e quais contribuem para o 

sucesso da intervenção. As revisões examinadas não discriminaram 

claramente os elementos que estavam presentes. Algumas vezes o 

conteúdo educacional não foi descrito ou o foi genericamente mencionado, 

denominados mais pelas suas formas e propósitos que por seus conteúdos. 

Por exemplo, quando é descrita como aconselhamento ou programa de 

auto-administração sem explicitar o que integra estas estratégias. 
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A meta-revisão sugere ainda que as intervenções que empregam 

tipos de suporte social* – prático, emocional ou indiferenciado, apresentam 

forte relação com a adesão. O suporte prático tem efeito significativamente 

maior que os demais (OR = 3.60 [2.55-5,19]). 

Como exemplos de intervenção estrutural ou organizacional van 

Dulmen et al64 encontraram que programas que ofertam cuidados no local 

de trabalho para controlar a hipertensão arterial, administrados por 

enfermeiros treinados, levaram a pequena, mas significativa melhora na 

pressão arterial. Também apresentaram sucesso os programas com base na 

comunidade para reabilitação de pacientes com esquizofrenia que focaram 

especificamente problemas de não-adesão: foram duas vezes mais efetivos 

que as intervenções mais complexas. 

Na categoria de intervenções complexas menos da metade (45%) 

resultou em incrementos na adesão e apenas 33% em melhores resultados 

clínicos. Aquelas que foram mais efetivas para tratamento de longo prazo 

foram muito complexas e laboriosas e mesmo assim não levaram a 

substanciais melhoras na adesão ou nos resultados clínicos. Nenhuma 

estratégia mostrou clara vantagem sobre a outra. As abordagens 

comportamentais e educacionais foram igualmente efetivas e a associação 

de componentes afetivos aumentou a efetividade da intervenção. 

Nenhuma estratégia ou programa isolado mostrou clara vantagem 

uma sobre a outra. Intervenções abrangentes combinando componentes 

cognitivos, comportamentais e afetivos foram mais efetivos que intervenções 

                                                 
* Caracterizado pelo envolvimento da família, amigos, organizações sociais da comunidade e auxílio à 
pessoa para o enfrentamento das dificuldades no manejo do tratamento 
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com foco único (TE=0,34). Componente afetivo diz respeito a relação 

profissional-paciente e se refere a aspectos como empatia, atenção, 

cuidado, interesse ou apoio. A intensidade e duração da intervenção fizeram 

diferença. As que melhoraram a adesão tiveram mediana de oito sessões 

enquanto as que não apresentaram ganhos a mediana foi de três sessões. 

Van Dulmen et al64 encontrou uma metanálise que concluiu que abordagens 

comportamentais e educativas foram igualmente efetivas, mas sugerem que 

a adição do componente afetivo melhora a efetividade da intervenção.  

A variabilidade nos desenhos dos estudos junto com a multiplicidade 

de definições de adesão e de métodos de avaliação impediu os revisores de 

desenvolverem metanálises. Não foi possível comparar mudanças na 

adesão entre os estudos, bem como calcular as taxas médias de não 

adesão. A diversidade de intervenções e de populações alvo foram 

dificuldades adicionais. Além disso, apenas duas revisões tinham duração 

de seis meses, impossibilitando a análise de quais tipos de intervenções são 

capazes de favorecer melhoras na adesão a longo prazo. 

Embora o estudo não tenha permitido conclusões consistentes, os 

achados podem inspirar novas direções e idéias. Apesar dos estudos de 

revisão selecionados terem sido de alta qualidade, ainda há necessidade 

que sejam mais bem desenhados para formular sólidas recomendações. 

Os autores concluem que existem intervenções de adesão efetivas 

baseadas em soluções técnicas de simplificação de dosagens e embalagens 

para as quais falta teoria explicativa sobre os mecanismos de operação. Em 

contra partida, existem intervenções de adesão efetivas, tais como, 
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lembretes e incentivos, claramente derivadas de teorias comportamentais. 

Apontam ainda para a escassez de estudos que comparam explicitamente 

modelos teóricos contrastantes. Também não está claro se há alguma 

superioridade entre os modelos biomédicos, comportamental ou educativo 

em melhorar a adesão.  

Um estudo randomizado e controlado67 buscou avaliar a eficácia de 

uma intervenção baseada no envolvimento do parceiro soro-diferente no 

estímulo a adesão de PVHIV e com adesão pré-estudo menor que 80%. 

Foram incluídos 215 casais hetero e homossexuais. A adesão foi medida por 

meio de dispositivo eletrônico nas duas semanas anteriores a intervenção e 

quinze dias, três e seis meses após o seu final. Os participantes do grupo da 

intervenção freqüentaram quatro sessões quinzenais educativas sobre os 

temas: tratamento e adesão, identificação de barreiras, estratégias para 

melhorar a comunicação e resolução de problemas, otimização do apoio do 

parceiro e construção de confiança para alcançar adesão ótima. Ocorreu 

aumento da adesão no grupo da intervenção quando comparado ao grupo 

controle imediatamente após a intervenção. Entretanto, este efeito não se 

sustentou no seguimento de três e seis meses. A intervenção se 

fundamentou na teoria da ação social de Ewart*, apud Remien, que é um 

dos construtos dentro da perspectiva teórica da auto-regulação que enfatiza 

a interdependência e interação entre o contexto social e o controle pessoal 

na conformação do comportamento. 

                                                 
* Ewart.Social action theory for a public health psychology. Am Psychol.1991Sep;46(9):931-946. 
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Diferente de achados de revisões anteriores63, uma revisão 

sistemática que avaliou o uso de lembretes por meio de dispositivos 

eletrônicos para melhorar a adesão à TARV79 concluiu que não há 

evidências sobre a efetividade desta estratégia, quando utilizada 

isoladamente na abordagem do tratamento da aids. Do total de 15 estudos 

analisados, apenas quatro relataram melhora significativa da adesão no 

grupo sob intervenção. Os dispositivos eletrônicos utilizados foram aqueles 

tradicionais de envio de mensagens (“pagers”) e com comunicação on-line, 

alarmes de horários sonoros ou silenciosos, celulares e caixas de 

comprimidos também com alarmes. Houve transtornos em relação ao 

tamanho dos dispositivos e sons emitidos e por sentirem a confidencialidade 

do diagnóstico ameaçada, alguns pacientes abandonaram seu uso. 

Três estudos randomizados e controlados46,47, que podem ser 

categorizados na perspectiva comportamental, apresentaram resultados 

divergentes em relação ao desfecho primário (carga viral HIV). Concordaram, 

entretanto, em relação às medidas de adesão por meio de auto-relato: não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo da 

intervenção e o controle. Todos avaliaram a efetividade da administração do 

tratamento antirretroviral supervisionado. 

Em relação às intervenções educativas chamou-nos a atenção um 

trabalho que utilizou a filosofia de Paulo Freire em sua construção. Trata-se 

de estudo randomizado e controlado, no qual Williams et al48 adotaram como 

eixos a compreensão que “o verdadeiro aprendizado ocorre por meio da 

participação e diálogo entre iguais...” (pg. 316) e a “...crença na capacidade 
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do sujeito ampliar sua consciência pela reflexão e ação e transformar o 

mundo e sua vida” (pg. 316). Foram incluídos 171 PVHIV com história atual 

ou pregressa de uso abusivo de drogas Além do cuidado usual, o grupo da 

intervenção recebeu 24 visitas domiciliares semanalmente por três meses, 

quinzenalmente nos três meses seguintes e mensalmente nos últimos seis 

meses. Os participantes permaneceram com MEMS nas quatro semanas 

anteriores à intervenção e a adesão inicial foi medida por meio das 

informações registradas nas duas semanas anteriores à randomização. Ao 

final do estudo houve um aumento na proporção de pacientes com adesão 

maior que 90% no grupo da intervenção em relação ao grupo controle. Não 

houve diferença estatística significativa nas medidas de carga viral e CD4 

entre os grupos. 

O primeiro estudo randomizado controlado realizado no Brasil avaliou 

uma intervenção para melhorar a adesão de PVHIV. O grupo da intervenção 

participou de quatro oficinas educativas de 6 a 8 pessoas, com duração de 

duas a três horas, durante dois meses, fundamentadas na teoria das 

habilidades comportamentais baseadas na informação e motivação. Nas 

oficinas ocorreram discussões interativas sobre a doença e o tratamento, 

nutrição, apoio psicológico e o desenvolvimento de habilidades para superar 

as barreiras para adesão. Ao grupo controle foram oferecidas sessões 

educativas apoiadas por vídeos. A adesão foi medida por meio de auto-

relato e registro de retirada dos medicamentos na farmácia e as medidas de 

resultado foram a carga viral e a contagem de linfócitos CD4. Os pacientes 

foram acompanhados por 12 meses. A análise por intenção de tratamento 
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não mostrou diferenças na proporção de pacientes com adesão maior ou 

igual a 95% entre os grupos da intervenção e controle nas medidas 

tomadas, por auto-relato e registros da farmácia, aos 6 e 12 meses de 

seguimento. A carga viral e o CD4 dos participantes aumentaram durante o 

estudo, mas não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos.Erro! Indicador não definido. 

 

 

4.3 Considerações 

 

Tentamos sintetizar a seguir os achados mais freqüentes e que 

guardam maior concordância entre os estudos acima resumidos: 
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Quadro resumo dos principais achados dos estudos sobre a efetividade 

das intervenções: 

 

Do ponto de vista da efetividade 

• Não há um modelo de intervenção que se mostre superior a outro.  

• Para todas as abordagens teóricas há estudos que evidenciam algum grau de 
efetividade, ainda que haja resultados conflitantes. 

• A maioria das intervenções é multifacetada, isto é, combinam várias 
abordagens. 

• Muitas das intervenções são complexas e trabalhosas, portanto caras e 
difíceis de serem viabilizadas fora do ambiente de pesquisa. 

• Não é possível isolar os componentes das intervenções e determinar qual é 
mais efetivo. 

• Existem intervenções não efetivas fundamentadas em modelos teóricos e 
outras sem bases teóricas que são efetivas. 

• Os resultados clínicos não parecem se correlacionar com a magnitude da 
melhora verificada na adesão nem com as características da intervenção. 

Do ponto de vista metodológico 

• Grande parte das amostras são pequenas e insuficientes para conferir poder 
estatístico e marcar as diferenças entre os grupos. 

• Os estudos têm curta duração e nem sempre medem os resultados após o 
término da intervenção. 

• Falta clareza na descrição dos componentes das intervenções e no cuidado 
usual oferecido ao grupo controle. 

• Vários estudos randomizados e controlados não relatam os cuidados sobre o 
sigilo do processo de aleatorização. 

• A maioria dos estudos utiliza medidas de adesão subjetivas. 

• Nem todos os estudos realizam análises por intenção de tratamento. 

• Nos estudos de adesão à terapia antirretroviral faltam informações sobre os 
esquemas terapêuticos o que compromete a análise dos resultados clínicos. 

• A variabilidade nos desenhos dos estudos, incluindo população estudada, 
métodos de aferição da adesão, duração do seguimento e a própria definição 
de corte dos níveis de adesão nas medidas dicotômicas dificultam a realização 
de metanálises. 
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Algumas das conclusões acima mereceram especial atenção no 

processo de discussão que nos levou à construção da intervenção cuja 

efetividade é objeto deste trabalho.  

Parece presumível nenhuma abordagem isoladamente ter mostrado 

superioridade em relação à outra. A convivência com o tratamento das 

doenças crônicas em geral - especialmente com o da aids por todas as sua 

implicações adicionais- resulta em necessidades diversas e mutáveis ao 

longo do tempo, que requerem respostas em intensidade e qualidade 

diferentes. Ao menos até certo ponto, isto parece ser reconhecido: muitas 

das intervenções atuais são descritas como complexas ou, pelo menos, 

multifacetadas. 

Não seria então possível encontrar uma resposta única? Deveríamos 

buscar um modelo de intervenção universalmente potente?  

A reconhecida pesquisadora Chesney79 critica a preocupação dos 

pesquisadores em encontrar uma intervenção potente ajustável a todas as 

situações, argumentando que as estratégias de intervenção sempre 

dependem do contexto em que serão desenvolvidas.  

Os estudos de efetividade corroboram isto. Uma grande variedade de 

intervenções já mostrou efetividade, mas também intervenções 

aparentemente muito semelhantes tiveram resultados conflitantes. Apesar 

da reiteração deste achado, a possibilidade de um modelo ideal parece 

permanecer na base das reflexões de autores reconhecidos no campo.  

Assim, por exemplo, Amico et al65 se surpreendem com o resultado 

de sua metanálise que não mostrou associação entre o que chama de 
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diferentes bases teóricas de intervenções efetivas e o tamanho do efeito 

alcançado. Busca explicar este achado pela insuficiência da descrição 

destas bases teóricas nos artigos ou ainda pela multiplicidade de constructos 

dentro de uma mesma intervenção que dificulta a identificação de uma base 

teórica subjacente.  

Em sentido semelhante Gordon80 critica o entusiasmo de Simoni et al69 

ao comentar que os resultados de sua revisão mostram que intervenções de 

características diferentes funcionam. Afirma que seria mais sensato adotar 

uma perspectiva alternativa: a faixa de intervenções eficazes e não eficazes 

é tão ampla que ainda não está claro quais os mecanismos são 

determinantes do sucesso ou falhas observadas. 

O reconhecimento que estes autores fazem das bases teóricas e/ou 

dos mecanismos nos parece, entretanto, insuficiente. Nos casos em que a 

intervenção se restringe a uma técnica possível de ser uniformemente 

aplicada é evidentemente possível nomeá-los de modo consensual. Este é, 

por exemplo, o caso das intervenções que se utilizam apenas de 

procedimentos quase inteiramente materiais, como alarmes e outros 

dispositivos eletrônicos.  

A maioria das intervenções, contudo, está centrada em práticas 

discursivas, ou seja, utilizam como núcleo da intervenção algum formato de 

comunicação entre profissional de saúde e paciente (como atendimentos 

individuais, grupos, palestras, inter-consultas, apoio por telefone, etc.). A 

comunicação é o principal mecanismo da intervenção, o que “dá vida” aos 

procedimentos técnicos.  
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Deste ponto de vista parece provável que parte do sucesso 

semelhante de intervenções de bases teóricas tão diferentes quanto as 

reconhecidas por Amico et al65, tenha sido determinado pelo sucesso deste 

mecanismo: das 25 intervenções submetidas à metanálise apenas duas não 

envolveram contatos diretos profissional-paciente (para além dos do cuidado 

usual, obviamente).  

Na comunicação com o paciente o profissional participa informado por 

saberes técnicos. Entretanto, é nos sentidos tecnológico e interacional desta 

comunicação que reside o “coração” das intervenções. Desde as 

tecnicamente mais simples, como uma explicação sobre a meia vida do 

medicamento, quanto uma que envolve lidar com questões relacionadas aos 

estigmas da aids, por exemplo. 

As diversas bases teóricas das intervenções são constituintes destes 

saberes técnicos enquanto explicações sobre os “porquês” da adesão. 

Assim, por exemplo, os estudos epidemiológicos mostram que certas 

características do tratamento e dos pacientes estão associadas a maiores 

riscos de não adesão; os estudos qualitativos apontam que processos como 

os de aceitação da doença e de enfrentamento do estigma influenciam as 

possibilidades das pessoas seguirem seu tratamento.* 

Ter esse conhecimento auxilia os profissionais na identificação de 

pessoas e grupos que podem estar ou vir a estar com problemas de adesão. 

Nesse sentido, propiciar fluxogramas e atividades que particularizam 

estratégias em função deste conhecimento constitui uma correta medida 
                                                 
* O texto que se segue e completa este item do trabalho se baseia em grande parte no artigo. Utiliza 
ainda alguns excertos de textos que a equipe vem produzindo na preparação das demais publicações 
baseadas na pesquisa.  
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gerencial, que não prescinde da individualização do cuidado proporcionado a 

cada pessoa. 

No cuidado individual para aqueles que enfrentam dificuldades com o 

tratamento, não há “chances” ou “riscos”: há, sim, a vivência de cada um 

com seu tratamento. Os fatores e dimensões da vida - que o conhecimento 

técnico afirma como relacionados à adesão - podem estar presentes, mas 

sempre virão combinados com outros, de modos particulares para cada 

indivíduo. Assim, por exemplo, alguns problemas que não são relevados 

pelo conhecimento técnico do profissional são, muitas vezes, aqueles que, 

no momento, ocupam a “cena” principal da forma como um determinado 

paciente vivencia o seu tratamento. Que somente fará parte da comunicação 

se for, em primeiro lugar, ouvida e, mais importante, se for considerada de 

fato como um objeto a ser discutido.  

O “paciente como centro da atenção” tal como preconizado em muitas 

intervenções, não pode limitar-se à disponibilização do saber técnico do 

profissional para ajudar o paciente, ainda que dirigido para este paciente em 

particular. 

Isto porque, como coloca Vermeire et al81, pacientes e profissionais 

vivem em mundos conceitualmente diferentes. Enquanto os profissionais 

estão preocupados com a adesão, os pacientes estão preocupados em 

viver melhor. O paciente não está preocupado em obedecer ou 

desobedecer à receita médica, mas sim em “lidar com sua condição de 

vida da forma que lhe convenha e que lhe permita maior autocontrole e 

liberdade” (Conrad P, 1985, p15. [grifo nosso]).82  
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As vivências das pessoas com o tratamento acontecem no seu dia-a-

dia, relacionadas a diversas outras dimensões de seu viver. Seu modo de 

conviver com a doença, assim como com o tratamento, baseia-se em um 

saber prático, fundado na razão (que inclui o conhecimento técnico sobre a 

doença e o tratamento), e ainda, em fatores não-racionais, emocionais, 

intuitivos e intersubjetivos.  

Este saber é construído e exercido na vida social cotidiana, em 

diversos contextos intersubjetivos, como na relação com o serviço de saúde, 

o trabalho e a família. Ele é composto por conjuntos de conhecimentos 

(racionais e não-racionais) e experiências afetivas – os quais conformam 

“repertórios” que as pessoas utilizam e acionam em sua vida cotidiana para 

que possam se relacionar com o mundo, com a política, com as instituições, 

e com as demais pessoas com quem convivem, dentre as quais, os 

profissionais dos serviços de saúde. Inclui as regras derivadas do 

conhecimento técnico sobre a doença e o tratamento (como a necessidade 

de tomar os medicamentos corretamente). Não se fundamenta, porém, 

apenas nessas regras, e tampouco se desenvolve para segui-las, mas sim 

para conduzir a vida de um modo melhor, mais feliz. 

Vários recursos técnicos que o profissional conhece, sejam de cunho 

comportamental, cognitivo, afetivo, emocional, social, etc., podem contribuir 

para ampliar e modificar os repertórios com os quais uma pessoa lida com o 

tratamento na sua vida cotidiana.  

Para isto, contudo, é necessário admitir radicalmente a fundamental 

importância do caráter relacional da intervenção – do trabalho em saúde em 

geral, por meio, e para além de sua dimensão técnica. 
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O trabalho em saúde sempre terá uma finalidade técnica: trabalhamos 

para que os pacientes sigam os tratamentos e melhorem. Esta é, 

obviamente, a finalidade instrumental de uma intervenção em adesão. 

Entretanto, esta finalidade não pode ser apartada artificialmente da interação 

humana que se estabelece na tentativa de alcançá-la, e tampouco ignorar a 

que preço ela será alcançada.  

O quê, por sua vez, implica aceitar também radicalmente o paciente 

como um sujeito de direitos, com autonomia para determinar sua própria 

vida, e não apenas um portador do vírus que necessita tão somente das 

técnicas disponíveis para melhorar sua adesão. 
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5 CONSTRUÇÃO DA INTERVENÇÃO AVALIADA 

 

 

5.1 Bases conceituais 

 

Antes de descrever a estruturação da intervenção, apresentamos para 

maior clareza do leitor, uma síntese bastante resumida de suas principais 

bases conceituais e metodológicas. Esta síntese está baseada no relatório 

técnico da pesquisa que redigimos para a instituição financiadora. Como se 

trata de material extenso e complexo, procuramos resumi-lo em itens e no 

quadro (Anexo B) apenas no sentido de apontar seus principais 

componentes.  

As noções e conceitos a seguir resumidos instruíram a construção de 

uma intervenção psicossocial, baseada nas noções de Cuidado, 

Emancipação e Vulnerabilidade. Sua principal finalidade é a de contribuir 

para que as pessoas que enfrentam dificuldades de adesão possam 

encontrar e aprimorar suas próprias formas de conviver melhor com 

seu tratamento. 

O pressuposto central que nos guiou foi o de construir uma 

proposição coerente com os valores éticos, morais e políticos que vêm 

sendo definidos e perseguidos no desenvolvimento da chamada resposta 

brasileira à aids. Nesta construção, procuramos integrar as reflexões 

baseadas nas nossas pesquisas anteriores sobre adesão83,84, com a noção 

de Cuidado, tal com proposta por Ayres85,86 e as da dimensão psicossocial e 

intersubjetiva da vulnerabilidade, tal como proposta por Paiva.87,88,89 
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O principal fundamento da intervenção pode ser assim resumido: a 

atividade em adesão deve se realizar como um encontro entre 

profissionais e pacientes, de modo a construir conjuntamente a 

conveniência entre as possibilidades técnicas de tratamento e os 

projetos de felicidade das pessoas vivendo com HIV. Este encontro é 

um processo de cuidado; isto é, uma interação que busca alcançar 

êxito técnico na forma e medida em que este se configure como 

legítimo sucesso prático. 

Os itens a seguir resumem os passos conceituais que embasaram o 

desenho da intervenção: 

• A intervenção profissional em saúde voltada para a adesão visa aumentar 

as possibilidades de que as PVHIV sigam adequadamente seu 

tratamento, objetivando como êxito técnico a melhor evolução clínica; 

• As PVHIV lidam cotidianamente com conjuntos dinâmicos de situações 

que modificam as possibilidades de adesão ao tratamento, acarretando, 

portanto, sua vulnerabilidade ao adoecimento; 

• O convívio com o tratamento é baseado em saberes práticos, fundados 

na razão (o que inclui o conhecimento técnico sobre a doença e o 

tratamento), e também em aspectos não-racionais, emocionais e intuitivos;  

• Esses saberes são dependentes dos contextos intersubjetivos nos 

quais são produzidos, entre eles, os serviços de saúde, que, como tais, 

podem concorrer para aumentar ou diminuir a adesão e, em 

conseqüência, a vulnerabilidade ao adoecimento; 
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• Os saberes práticos, embora incluam normas derivadas do conhecimento 

técnico, não se limitam a “segui-las”, mas buscam conduzir a vida conforme 

o projeto de felicidade que se coloca a cada momento para as pessoas;  

• A adesão ao uso de medicamentos depende, portanto, do que as PVHIV 

entendem como sucesso prático; ou seja, da conveniência do 

tratamento às suas condições de vida e seus projetos de felicidade; 

• O saber prático é composto por repertórios pessoais, construídos e 

acionados nos contextos intersubjetivos da vida cotidiana, em ‘cenas’ 

cotidianas, incluindo as originadas na vivência com os profissionais de 

saúde; 

• A qualidade, quantidade e flexibilidade desses repertórios determinam 

situações que modificam as possibilidades de sucesso prático;  

• O diálogo profissional-paciente pode auxiliar a ampliação da 

consciência acerca das possibilidades e limites reais da incorporação de 

novos e melhores repertórios;  

• A ampliação da consciência e a emergência de novos repertórios se dão 

mediante a reflexão sobre a realidade cotidiana e as possibilidades de 

sua transformação; 

• A reflexão baseia-se na compreensão da realidade, decodificada por 

meio da mobilização de recursos internos que possibilitem a realização de 

juízos normativos espontâneos a partir de situações cotidianas.  

• A partir do reconhecimento de uma situação de limitação, identifica-se sua 

construção psicossocial e exploram-se as possibilidades de sua 

superação com base na análise de “cenas” do cotidiano, que desvelem 

a experiência do uso da medicação. 
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Os passos empíricos seguidos para a construção da intervenção 

foram:  

• Revisão da literatura nacional e internacional sobre intervenções em 

adesão; 

• Inquérito sobre atividades de adesão em curso nos serviços de aids do 

Estado de São Paulo; 

• Oficinas de trabalho com profissionais responsáveis pela condução de 

tecnologias de adesão nos serviços do Estado de São Paulo, 

selecionados intencionalmente segundo tipos diversos de tecnologias 

utilizadas e diferentes graus de complexidade dos serviços onde estas 

são conduzidas; 

• Grupo de discussão com especialistas selecionados pela sua experiência 

na reflexão crítica sobre intervenções no campo da aids, em particular, e 

na atenção primária à saúde, em geral. 

 

5.2 Estrutura da intervenção 

 

Consiste de quatro encontros individuais, de aproximadamente uma 

hora de duração, a cada quinze dias. 

O primeiro encontro objetiva o reconhecimento mútuo entre 

profissional e paciente, a identificação de situações, contextos e questões 

que dificultam o tratamento, bem como o reconhecimento conjunto dos 

temas a serem abordados nos próximos encontros. 
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O segundo e terceiro encontros e, quando for o caso, a primeira 

parte do quarto encontro, objetivam ampliar repertórios pessoais em 

relação às situações e dificuldades com o tratamento, mediante a exploração 

de cenas de vivências cotidianas com os problemas priorizados. Essa 

exploração pode ocorrer através da discussão verbal em torno das cenas 

relatadas pelo paciente, ou ainda através da dramatização das cenas pelo 

paciente, auxiliado pelo profissional. Em ambos os casos, o profissional age 

como se fosse um “diretor” da cena, levantando e explorando episódios 

cotidianos e suas respectivas cenas - identificadas como típicas das 

dificuldades com a tomada da medicação - e, eventualmente, contrastando-

as com cenas que favorecem a adesão. Sugerem-se mudanças de papéis 

nas cenas discutidas, como, por exemplo, solicitar ao paciente que se 

coloque no lugar do outro (dramatizando espontaneamente o papel, ou 

apenas fazendo uma reflexão verbal a respeito disso), eventualmente, de um 

colega de trabalho, ou da mãe, ou do cônjuge (caso haja outro personagem 

na cena vivida). Por vezes, o personagem não está presente fisicamente na 

cena, mas ainda assim participa desta, como por exemplo: a mãe que vai 

chegar em casa, o colega que vai entrar no banheiro, o parceiro que vai me 

rejeitar se encontrar os remédios na mochila etc. Em seguida, refaz-se a 

cena, ou coloca-se o paciente como espectador da cena (o profissional 

descreve verbalmente ou dramatiza a nova cena), como se ele fosse olhar a 

cena “de fora”. A exploração decodificadora se dá até que a pessoa “veja” o 

sentido de cada ação, no seu “papel” e no dos “outros”, a dinâmica de cada 

episódio de novas maneiras e perspectivas, bem como as possibilidades de 

suas novas “atuações”, dela e dos outros. Quando a pessoa em uso de 
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TARV e também o profissional percebem que decodificaram e 

compreenderam densamente os sentidos e a dinâmica da cena (esse é o 

objetivo primordial dessa técnica, que visa ampliar a capacidade de 

exploração do problema), podem voltar a assumir seus papéis convencionais 

de paciente e profissional, conversando mais racionalmente sobre aquela 

cena; ou seja, compreendendo-a no contexto dos desafios e projetos 

pessoais associados ao tratamento, visualizando novas possibilidades 

resultantes da ampliação da consciência do sujeito, em suas cenas. Neste 

momento, o profissional explora, junto com o paciente, caminhos viáveis 

para a superação dos problemas trazidos à cena. Para tanto, deve usar seu 

conhecimento técnico e sua própria experiência prática, que inclui o 

aprendizado a partir de situações vividas por outros pacientes. 

A parte final do quarto encontro objetiva retomar e aprofundar a 

conversa sobre os caminhos e soluções, visando à promoção do auto-

cuidado e da autonomia, à identificação dos meios para a continuidade e 

sustentabilidade das soluções propostas, e à reiteração das possibilidades 

de apoio existentes no serviço. Como instrumento para auxiliar os acordos e 

a retomada de discussões entre profissional e paciente, construímos 

formatos de registros da atividade a serem preenchidos pelos profissionais, 

juntamente com os pacientes, em todos os encontros (Anexo C). 

O ineditismo da metodologia e a necessidade de homogeneidade na 

condução que permitisse a avaliação adequada da intervenção exigiram, 

como no caso de qualquer tecnologia em saúde, um processo de 

capacitação e de supervisão diferenciados.  
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Para desenvolver competência, conhecimento e habilidades para a 

realização de uma intervenção baseada nas noções e valores do cuidado, o 

desafio central foi o de “desconstruir” a relação predominantemente 

instrumental que norteia tradicionalmente a relação profissional-paciente. 

Este processo foi realizado mediante a chamada metodologia 

problematizadora. Baseada na teoria pedagógico-crítica, desenvolvida por 

Paulo Freire - que também inspira a abordagem que embasa a tecnologia 

em questão -, a pedagogia problematizadora centraliza sua ação na análise 

crítica da realidade, ou na problematização da realidade e do conhecimento. 

Essa problematização parte da realidade concreta de cada um, valorizando 

as experiências e os saberes trazidos na construção do conhecimento, para 

estimular uma reflexão crítica e desenvolver autonomia.  

A capacitação foi composta de dois módulos, um teórico e um prático. 

A primeira parte, teórica, consistiu principalmente de vivências psico-

pedagógicas seguidas de discussão e síntese feita pelos coordenadores, ou 

seja, de constante convocação à reflexão crítica e mobilização para 

mudança, de acordo com a seqüência dos encontros. Entre as vivências 

inclui-se: (a) passar por experiência que simulasse a tomada de medicação, 

colocando-se no lugar do paciente em tratamento: cada treinando deveria 

receber uma “receita” e tomar por 48 horas os “medicamentos” (placebos), 

de acordo com uma “prescrição” que simulava uso de TARV; (b) fazer “role-

playing”, público e em pequenos grupos, de cada um dos encontros 

desenhados para a intervenção, com a participação de atores ou dos 

colegas atuando no papel de um paciente, cuja trajetória e características 
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tinham sido previamente descritas. Esse processo proporcionou a 

experiência de acolher e ser acolhido, escutar e sentir-se escutado, bem 

como enxergar as próprias limitações e os potenciais do outro. 

Durante 40 horas, os profissionais-treinandos foram convidados, 

portanto, a dialogar com seus próprios conceitos, valores e práticas, 

revisitando-os à luz dos referenciais teóricos colocados pela intervenção, e 

participaram de dramatizações nas quais puderam testar livremente a 

intervenção e adequá-la em “cena”, ora no papel de paciente, ora no papel 

de profissional. Consideramos que o treinamento deveria proporcionar a 

apreensão e a realização da abordagem, entendida como: habilidade para 

estabelecer uma comunicação fundada no diálogo, na escuta ativa e 

estímulo à autonomia do paciente; e capacidade de atuar como multiplicador 

dessa tecnologia. 

Na parte prática da capacitação, os profissionais em treinamento 

atenderam pacientes que já haviam usado TARV com oscilações da adesão, 

e que aceitaram participar do treinamento. Foram realizados dois encontros 

com o mesmo paciente para cada treinando. 

A intervenção foi, ainda, pilotada junto a outros pacientes (com os 

quais foram realizados quatro encontros completos) e, finalmente, teve início 

com os pacientes participantes da intervenção da pesquisa.  

O desenho final da intervenção incluiu, para todos os primeiros 

encontros, a supervisão dos pesquisadores, realizada com base nos 

registros e relatos dos profissionais. Também no que se refere aos segundos 

encontros, foi incluída a supervisão feita por um psicólogo com formação 
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experiente no uso do recurso das cenas, em projetos de pesquisa e 

intervenção no campo das DST e aids. Ofereceu-se, ainda, a supervisão da 

equipe de pesquisa para eventuais problemas que os profissionais 

identificassem durante o terceiro encontro. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

6.1 Local do estudo 

 

Centro de Referência e Treinamento de DST e Aids da Secretaria da 

Saúde de São Paulo, que é um serviço assistencial e ao mesmo tempo, 

sede da Coordenação Estadual de DST e Aids. É um serviço de excelência 

que além de desenvolver as ações de prevenção, vigilância epidemiológica e 

assistência médica e psicossocial a portadores de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e HIV, realiza pesquisas em todas as suas áreas de atuação. 

É também, o local onde são geradas e difundidas tecnologias e um dos mais 

atuantes e importantes Centro de capacitação dos profissionais que atuam 

na assistência as DST e HIV/AIDS na rede pública do Estado de São Paulo. 

Oferta assistência ambulatorial especializada às PVHIV por meio de 

consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas de psicólogos, 

consultas de nutrição, atendimento de serviço social, atividades de grupo 

(adesão, arte terapia, mulheres, sexualidade, gestantes, álcool e drogas, 

etc.). Conta com equipes multidisciplinares compostas por médicos 

infectologistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e cirurgiões-

dentistas, além de outros especialistas (psiquiatra, neurologista, 

cardiologista, endocrinologista, urologista, proctologista, dermatologista, 

etc.). Realiza reuniões periódicas para discussão de casos clínicos e elabora 

projetos terapêuticos individuais com foco nas demandas dos pacientes.  
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A escolha justificou-se pela necessidade logística de controle da 

intervenção e pelo grau aceitável de homogeneidade da assistência aos 

usuários ali praticada. Trata-se do principal serviço de referência do 

Programa Estadual de DST e Aids de São Paulo, cuja equipe está habituada 

à condução de protocolos clínicos e pesquisas operacionais. A eleição deste 

serviço visa ainda maximizar a validade externa dos resultados, uma vez 

que se trata de serviço de reconhecido bom padrão de qualidade, atenuando 

assim a influência da heterogeneidade de importantes variáveis de contexto 

institucional e da equipe envolvidas na determinação da adesão dos 

pacientes ao tratamento. 

 

6.2 População-alvo 

 

Usuários do serviço com carga viral para o HIV detectável – maior que 

50 cópias/ml de sangue, em tratamento com o mesmo esquema 

antirretroviral há pelo menos seis meses.  

 

Critérios de inclusão: 

Foram consideradas elegíveis pessoas da população-alvo maiores de 

18 anos, com carga viral detectável identificada a partir dos exames 

realizados nos últimos quatro meses anteriores ao recrutamento e em uso 

de terapia antirretroviral com o mesmo esquema medicamentoso por mais 

de seis meses. 
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Critérios de exclusão: 

Foram considerados critérios de exclusão para a alocação no estudo 

qualquer uma das seguintes condições: ser gestante, possuir doença física 

ou mental incapacitante (que o impeça de comparecer ao serviço e participar 

das atividades propostas), estar em tratamento para hepatite B ou C, estar 

participando de outro estudo no serviço e estar em tratamento para doença 

oportunista ativa.  

 

6.3 Recrutamento 

 

Foi elaborada uma lista de usuários do serviço com Carga Viral acima 

de 50 cópias/ml de acordo com resultados dos exames realizados nos 

meses 120 dias anteriores ao início da pesquisa. Foram identificados 566 

pacientes, porém alguns não estavam em uso de terapia antirretroviral por 

não haver indicação para tal naquele momento. Outros tinham menos de 

seis meses de terapia ou havia trocado de medicação no intervalo dos 

últimos seis meses resultando em 363 pacientes elegíveis. Esta lista foi 

confrontada com as informações da lista de pessoas inscritas no sistema de 

Controle de Medicamentos – SICLOM para identificar os pacientes em uso 

de esquema de terapia antirretroviral por período igual ou superior a seis 

meses, atendendo aos primeiros itens dos critérios de inclusão.  

Os usuários elegíveis foram recrutados de duas formas: na data do 

agendamento de qualquer procedimento com um dos profissionais da equipe 

que o assiste; ou, quando o agendamento estava programado para uma 
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data fora do período de recrutamento (três meses), foram convidados por 

telefone para comparecer ao serviço, desde que a autorização de contato 

(contrato de sigilo) estivesse registrada em seu prontuário. Foram também 

elegíveis os voluntários com carga viral detectável (acima de 50 cópias), 

encaminhados por seus médicos assistentes que identificaram que os 

mesmos tinham dificuldades com o uso da terapia antirretroviral.  

Aqueles que concordaram em participar do estudo receberam 

explicações sobre os objetivos da pesquisa, sobre o funcionamento e tempo 

de utilização do dispositivo de monitoramento eletrônico (visualizaram e 

manipularam os frascos) e lhes foi esclarecido que na segunda visita do 

estudo seriam randomizados, para a intervenção ou cuidado usual. Os que 

consentiram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TLCE) e responderam a um questionário com informações sócio-

demográficas, tempo de infecção pelo HIV, tempo de uso dos medicamentos 

anti-retrovirais, uso de drogas e prevalência de transtornos mentais comuns, 

visando o estabelecimento de linha de base nestas categorias. A prevalência 

de transtornos mentais comuns foi verificada pelo Self-Report Questionnaire 

(SRQ-20), instrumento de triagem que investiga sintomas não psicóticos, 

principalmente depressão e ansiedade. O convite aos pacientes foi feito por 

uma profissional administrativa que trabalha na recepção do ambulatório. As 

entrevistas foram efetuadas por duas enfermeiras capacitadas para o uso do 

questionário, as quais também obtiveram o consentimento livre e informado 

dos pacientes. Cada voluntário recebeu um número seqüencial 

correspondente ao respectivo prontuário do estudo. 
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6.4 Aleatorização 

 

Os participantes da pesquisa foram distribuídos aleatoriamente na 

proporção 1:1 e alocados para o grupo da intervenção ou para o grupo 

controle. A alocação foi por amostragem aleatória simples sem reposição e 

foi obtida a partir do total de pessoas que concordaram em participar da 

pesquisa e atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Um 

epidemiologista independente gerou uma lista aleatória por meio de 

computador, que permaneceu sob a guarda sigilosa de um profissional da 

Unidade de Pesquisa do CRT-DST/AIDS não participante do estudo. Na 

segunda visita da pesquisa o profissional que atendia o voluntário, 

informava, por telefone, o respectivo número de prontuário ao profissional da 

Unidade de Pesquisa que procedia a alocação para o grupo da intervenção 

ou do controle de acordo com a sequência numérica da lista.  

 

Grupo da Intervenção  

Aos voluntários alocados no grupo de intervenção foi oferecida a 

intervenção mediante agendamento para quatro sessões de atendimento 

individual com duração aproximada de uma hora a intervalos de quinze dias 

e mais o cuidado usual do serviço. 

 

Grupo Controle  

Os pacientes do grupo controle receberam apenas o cuidado usual do 

serviço. Isto é, compareceram as consultas de rotina do seu médico 
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assistente e tiveram a oportunidade de freqüentar qualquer das atividades 

oferecidas pelo serviço, tais como: consulta médica com infectologista e 

outros especialistas, consulta de enfermagem, consulta com psicólogo, 

atividades de grupo de adesão, acolhimento, protocolo de tratamento 

individualizado, entre outras. A adesão é abordada de diferentes formas e 

intensidade nos atendimentos realizados pela equipe de saúde. 

Especialmente os médicos e enfermeiros investigam o uso da medicação de 

acordo com a prescrição, dificuldades para o seu uso, efeitos colaterais e 

buscam ajustar os horários da medicação à rotina diária do paciente. Os 

grupos de adesão são realizados por psicólogos e assistentes sociais, 

alguns com a presença de um médico infectologista e/ou psiquiatra e se 

discutem temas relacionados à: grau de conhecimento da infecção/doença e 

o tratamento; repercussões da doença na vida e modos de conduzir o 

tratamento; estigma; barreiras para o uso da medicação e como superá-las; 

valores e crenças; motivações e expectativas; autonomia; condições e estilo 

de vida; relacionamento com o serviço e com os profissionais de saúde. O 

agendamento para consultas médicas é feito a cada dois meses ou mais 

frequentemente caso haja indicação clínica. No início do tratamento e 

quando há troca de antirretroviral o retorno é mais curto (uma a duas 

semanas). A consulta médica tem 40 minutos de duração para os retornos e 

uma hora para casos novos. Os grupos de adesão são semanais nos 

períodos da manhã, tarde e noite. Cada paciente é cuidado por uma equipe 

de referência constituída pelo médico, psicólogo e assistente social. 
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6.5 Fidelidade ao estudo 

 

Todos os voluntários foram acompanhados com relação à freqüência 

de comparecimentos as atividades da intervenção e aquelas existentes no 

tratamento usual. No grupo de intervenção todos os encontros foram 

gravados. Ademais, os primeiros encontros foram supervisionados por duas 

pesquisadoras do projeto e todos os segundos encontros foram 

supervisionados por uma especialista no uso das “cenas”, abordagem 

adotada na intervenção. 

 

6.6 Desenho 

 

Estudo de distribuição aleatória, controlado, com dois grupos: 

intervenção e controle. Compararam-se os desfechos obtidos nos dois 

grupos. As medidas de desfecho principal e secundário foram, 

respectivamente, a adesão à terapia antirretroviral e a carga viral. A adesão 

foi medida mensalmente. Os níveis de carga viral do recrutamento foram 

adotados como medidas de linha de base se conhecidos até 120 dias antes 

do início do estudo. Foram tomadas as medidas de carga viral no inicio e ao 

final do seguimento. Os voluntários foram acompanhados pelo período de 

seis meses. Todos os participantes receberam seus medicamentos a cada 

30 dias em frascos padronizados, que foram reabastecidos por dois 

auxiliares de enfermagem capacitados para a realização da tarefa. Além do 

reabastecimento da medicação, estes profissionais indagavam sobre 
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possíveis dificuldades com o uso do MEMS, reforçavam as orientações 

sobre o uso dos frascos e a importância da anotação das intercorrências no 

diário do paciente. Optamos por não atribuir a tarefa de descarregar os 

dados do MEMS a estes profissionais para evitar que a abordagem dos 

pacientes pudesse sofrer a influencia do conhecimento da condição de 

adesão de cada um deles. Um profissional administrativo ficou responsável 

por baixar os dados em programa de computador específico fora do local de 

atendimento.  

Medidas da Adesão: foram realizadas por meio do dispositivo de 

monitoramento eletrônico MEMS cap (Medication Event Monitoring System, 

AARDEX, Ltd., Zug. Switzerland). Foram monitorados dois medicamentos, 

independente do esquema antirretroviral usado pelo voluntário. Quando 

havia mais de dois medicamentos no esquema foram escolhidos os que 

apresentavam maiores efeitos adversos ou maior dificuldade posológica. Os 

voluntários permaneceram com o dispositivo de monitoramento eletrônico 

durante os seis meses de duração da pesquisa (dois meses antes do início 

da intervenção objetivando minimizar os efeitos do dispositivo eletrônico 

sobre a adesão, durante os dois meses da intervenção e nos dois meses 

seguintes com a finalidade de avaliar o efeito residual sobre a adesão após o 

término da intervenção). O reabastecimento dos frascos com dispositivo de 

monitoramento eletrônico foi realizado a cada 30 dias. A medida de adesão 

estimada se refere ao percentual de doses tomadas (total de doses tomadas 

dividido pelo total de doses prescritas multiplicado por cem). Calculou-se a 

adesão de cada indivíduo, para os dois medicamentos, por mês de 
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seguimento, por grupo (intervenção e controle). Foi também estimada a 

adesão considerando a tomada da medicação de acordo com o esquema de 

horário prescrito, isto é, se a tomada ocorreu no intervalo de horário 

indicado. Esta informação foi obtida em percentuais, mensalmente de acordo 

com os registros no banco do MEMS. Foram aceitas as variações de até 

25% para mais ou para menos em torno do esquema programado. Por 

exemplo, para um regime de tomada da medicação a cada 12 horas foram 

aceitas como dentro do esquema as tomadas ocorridas a intervalos de 9 ou 

15 horas. A estimativa da adesão em relação às tomadas de acordo com o 

esquema prescrito foi realizada para apenas uma das medicações 

monitoradas devido à forma como é calculada a adesão nestas 

circunstâncias. O horário de abertura do frasco é registrado para cada droga 

a cada dia e o aplicativo do dispositivo eletrônico conta o número de 

aberturas dentro da margem de horário definida como aceitável e calcula o 

percentual de adesão: número de aberturas no horário dividido pelo número 

total de aberturas multiplicado por cem. O aplicativo fornece o percentual de 

adesão ao horário prescrito para cada droga isoladamente. Não há registro, 

em números absolutos, desta variação de abertura dentro da margem 

definida, que possibilite conhecer as variações de horário dos dois 

medicamentos e calcular o percentual para as duas drogas na medição da 

adesão em relação ao horário prescrito. Além disso, foi calculada a 

proporção de pessoas com adesão igual ou superior a 95% em cada grupo. 

Este percentual foi adotado por ser o que melhor se correlaciona com o 

propósito de redução da mortalidade e de progressão para Aids, além de ser 
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o mais freqüentemente utilizado nos estudos de adesão para distinguir a 

população aderente a terapia antirretroviral. Simoni et al em estudo de 

revisão sobre o uso de questionários recordatórios de auto-relato (self-report) 

sobre adesão verificou que 67% dos estudos analisados utilizaram níveis 

iguais ou acima de 95% para distinguir os aderentes de não aderentes.90 

Medida da Carga Viral: os níveis de HIV1 RNA (Ensaio VERSANT-

HIV-1 RNA 3.0 b-DNA, limite de detecção de 50 cópias/ml – Bayer Health 

Care – Analisador de b-DNA System 340) foram medidos no laboratório do 

Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS – São Paulo/SP. A carga 

viral foi expressa em Log. Como artifício matemático para calcular médias, 

se utilizou a unidade para expressar aqueles indivíduos com carga viral 

indetectável. 

 

6.7 Tamanho da amostra 

 

Estimou-se um tamanho da amostra concebendo a diferença de 

adesão entre o grupo da intervenção e o grupo controle de 20%, 

considerando-se que os participantes do grupo controle ao final do estudo 

tenham uma prevalência de adesão de 30%, um poder de estudo de 80% e 

estimação de parâmetros por intervalo de 95% de confiança, além do 

incremento de 10% para perdas. Assim cada grupo deveria possuir 100 

participantes. A amostragem foi obtida por amostra aleatória simples sem 

reposição, a partir do total de pessoas que atenderam aos critérios de 

inclusão e exclusão e concordaram em participar do estudo. Foram 
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convidados 363 pacientes obedecendo ao critério de carga viral detectável e 

uso do mesmo esquema antirretroviral por mais de seis meses. 

 

6.8 Análise dos dados 

 

Foi feita por intenção de tratamento, isto é, as pessoas alocadas aos 

grupos de intervenção poderiam, por decisão própria, interromper sua 

participação e foram convidadas a permanecer no estudo, mas foram 

consideradas no grupo de origem na análise final. Inicialmente foram 

comparados os grupos para as co-variáveis obtidas na linha de base com 

objetivo de estimar possíveis diferenças ocorridas no momento da inclusão e 

que, potencialmente, pudessem interferir nos desfechos, de modo a orientar 

a necessidade de ajuste por modelo multivariado. Os resultados foram 

analisados por comparação de médias e proporções das variáveis de 

desfecho do grupo controle e da intervenção. Na comparação de médias de 

adesão e carga viral entre grupo controle e intervenção, utilizaram-se o teste 

“t de Student” e o teste de Qui-quadrado de Pearson para comparação das 

proporções entre os grupos. Na comparação das variações das medidas de 

desfecho do inicio do estudo e suas medidas subsequentes, foram utilizados 

o teste “t de Student pareado” quando se comparou médias e o teste de 

McNemar quando foram comparadas proporções. Utilizou-se ainda os testes 

não paramétricos de Kurskal-Wallis e Wilcoxon quando não foi possível 

estabelecer o tipo de distribuição das variáveis de estudo. Calculou-se ainda 

a regressão linear referente a proporção de adesão por grupos no inicio, 
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com 30, 60 e 90 dias de seguimento, com coeficiente de inclinação da reta e 

coeficiente de determinação (r2).Foi aceito um nível de significância 

estatística com valor de p <0,05. 

 

6.9 Aspectos éticos 

 

Este projeto encontra-se em conformidade com as diretrizes e normas 

de pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução 196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde). Foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Referência e Treinamento em DST e Aids da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Os participantes foram previamente informados dos objetivos da 

investigação e suas identidades foram preservadas. Aqueles que 

concordaram em participar leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B). As informações estão preservadas 

em banco de dados eletrônico e as identidades dos participantes são 

conhecidas apenas pelo coordenador da pesquisa e pesquisadores. As 

atividades da pesquisa não pareceram oferecer risco à saúde ou à 

integridade física dos participantes. 

Registro da Pesquisa no National Institute of Healthy – Clinical Trials: 

NCTOO716040. Acesso: www.clinicaltrials.gov 
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7 RESULTADOS 

 

 

Do total de 566 pacientes com exame de carga viral realizado nos 

quatro meses anteriores ao início do estudo identificamos 363 elegíveis 

(carga viral detectável em uso de antirretroviral por mais de seis meses) que 

foram submetidos ao processo de recrutamento no período de 13 de março 

a 28 de maio de 2008. Destes, 121 aceitaram participar do estudo, dois 

foram excluídos (uma gestante e um com doença oportunista ativa) e 240 se 

recusaram a participar. O principal motivo para recusa foi a dificuldade para 

comparecer com maior frequência ao serviço por motivo de trabalho ou por 

residir no interior. Em seis casos, a última carga viral conhecida antes do seu 

ingresso no estudo havia sido realizada há mais de 120 dias. Em quatro 

casos, a carga viral estava indetectável no momento de ingresso no estudo. 

Mesmo assim esses foram mantidos no estudo. 

O processo de entrada, alocação aos grupos e seguimento estão 

apresentados no diagrama construído de acordo com os padrões do 

CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials) Statement (Figura 

1). O CONSORT é uma iniciativa de um grupo de especialistas – editores de 

jornais médicos, coordenadores de estudos clínicos, epidemiologistas e 

especialistas em metodologia – que se reúnem periodicamente para produzir 

e revisar recomendações para elaboração de relatórios de ensaios 

randomizados e controlados. Os encontros são financiados pelo 

Departament of Health in the UK por um período que se iniciou em 2006 e 

será mantido até 2011. 
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Figura 1 – Diagrama da entrada, alocação e seguimento dos pacientes. 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo da 

intervenção (GI) e o grupo controle (GC) quanto às variáveis: sexo, idade, 

escolaridade, tempo de HIV, tempo de uso de ARV, efeitos adversos dos 

medicamentos, tabagismo, carga viral e transtornos mentais comuns 

(Tabela 1). 

Elegíveis (n= 363)

Randomizados
(n=121)

Excluídos (n= 2)
Fora do critério de inclusão (n= 2)
Recusaram a participar (n= 240)

Inscrição

Grupo de Intervenção (n=64)
Receberam a intervenção completa (n= 44)
Não receberam toda intervenção (n=20)
0 visita = 10 (n=54)
1 visita = 5   (n=49)
2 visitas = 3 (n=46)
3 visitas = 2 (n=44)

Grupo Controle (n=57)
Receberam o tratamento usual (n= 56)
Não receberam toda intervenção (n=1) 

Alocação

Perda de seguimento (n=64)
1º mês – 5 (n=59) 
2º mês – 2 (n=57) 
3º mês – 5 (n=52)
4º mês – 1 (n=51)
5º mês – 1 (n=50)
6º mês – 2 (n=48)
Razões: abandono
Óbitos: 0

Perda de seguimento (n=57)
1º mês – 6 (n=51) 
2º mês – 0 (n=51) 
3º mês – 0 (n=51)
4º mês – 1 (n=50)
5º mês – 2 (n=48)
6º mês – 1 (n=47)
Razões: abandono
Óbitos: 0

Seguimento

Analisados (n=57) por 
Intenção de Tratamento
Excluídos da análise: 7
Motivos da exclusão: perda de 
seguimento pré‐intervenção

Analisados (n=51) por Intenção 
de Tratamento
Excluídos da análise: 6
Motivos da exclusão: perda de 
seguimento desde o 1º retorno

Análise
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Tabela 1 – Características sócio-demográficas, epidemiológicas e de 

tratamento dos participantes no início do estudo 

Variável Intervenção 
(n=64) 

Controle 
(n=57) Valor de p

Sexo, n (%) 
Masculino  

 
40 (62,5) 

 
36(63,2) 

 
0,94 

Idade (anos) 
Média ± dp 

 
42,8 ± 7,7 

 
42,9 ± 8,6 

 
0,97 

Escolaridade, n (%) 
Fundamental 
Médio 
Superior 

 
29(45,3) 
22(34,4) 
13(20,3) 

 
20(35,1) 
25(43,9) 
12(21,1) 

 
 
 

0,67 

Tempo HIV (meses) 
Média ± dp 

 
134,7± 63,8 

 
144,1 ± 57,7 

 
0,39 

Tempo ARV (meses) 
Média ± dp 

 
99,8 ± 50,0 

 
105,4 ± 44,2 

 
0,52 

Reação adversa, n (%) 
Sim 

 
28 (43,8) 

 
29 (50,9) 

 
0,43 

Carga viral (Log) 
Média ± dp 

 
3,4601± 1,1967

 
3,3046 ±1,0944 

 
0.47 

Fuma n (%) 32 (50,0) 21 (36,8) 0,15 

Uso de drogas n (%) 
Bebida alcoólica 
Menos que uma vez ao mês 
Menos que uma vez por semana 
Semanalmente ou mais 
 
Maconha 
Menos que uma vez ao mês 
Menos que uma vez por semana 
Semanalmente ou mais 
 
Cocaína 
Menos que uma vez ao mês 
Menos que uma vez por semana 
Semanalmente ou mais 

 
 

47 (74,6) 
4 (6,4) 

12 (19,0) 
 
 

57 (91,9) 
0 (0,0) 
5 (8,1) 

 
 

62 (98,4) 
0 (0,0) 
1 (1,6) 

 
 

38 (66,7) 
2 (3,5) 

17 (29,8%) 
 
 

44 (78,6) 
2 (3,5) 

10 (17,9) 
 
 

50 (87,7) 
1 (1,8) 

6 (10,5) 
 

 
 
 

0,34 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 
 

0,06 

Transtornos mentais comuns n (%) 48 (75,0) 45 (79,0) 0,61 
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O tempo médio de permanência no estudo foi semelhante em ambos 

os grupos (intervenção 159,1 dias dp=67,0 vs. controle 165,1 dias dp=61,3 

p=0,61). A frequência de comparecimento ao serviço para outras atividades 

foi semelhante em ambos os grupos (intervenção 8,8 dp=5,4 vs. controle 8,3 

dp=5,2 p=0,67). O intervalo médio entre os encontros foi de 21 dias. 

Em relação à participação no grupo de intervenção, 10 pessoas não 

receberam qualquer tipo de intervenção, 54 participaram do primeiro 

encontro, 49 do primeiro e segundo encontros, 46 do primeiro ao terceiro 

encontro e 44 dos quatro encontros. A tabela 2 mostra a distribuição do 

intervalo médio de tempo entre os encontros. 

Completaram os quatro encontros 44 pacientes representando 69% 

dos pacientes randomizados para o grupo da intervenção. A taxa de 

retenção total foi de 83,4% (79,6% no GI e 89,4% no GC) ao final da 

intervenção, 80,9% (78,1% no GI e 84,2% no GC) no primeiro seguimento 

após o final da intervenção e 78,5% (75% no GI e 82,4% no GC) ao final do 

estudo.  

 

Tabela 2 – Intervalo de tempo entre os encontros durante a intervenção 

Encontros 
Intervalo (em dias) 

Média  
(desvio padrão) 

Mediana  
(Quartil 1 e 3) 

Entre primeiro e segundo (n=49) 21,4 (14,0) 17 (14 e 21) 

Entre segundo e terceiro (n=46) 21,1 (14,2) 17 (14 e 28) 

Entre terceiro e quarto (n=44) 21,4 (16,0) 15 (14 e 22) 
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Dentre os 44 voluntários que participaram dos quatro encontros da 

intervenção, não houve diferença significativa no tempo médio quando 

comparados os intervalos entre os encontros conforme  

Quanto ao seguimento, 110 voluntários completaram o primeiro mês e 

108 o segundo mês (respectivamente 59 e 57 no grupo de intervenção e 51 

em ambos os meses no grupo controle), que correspondeu ao período de 

“adaptação” ao uso da medicação com o dispositivo de monitoramento 

eletrônico. Nos meses subsequentes, o grupo de intervenção contou com 52 

voluntários no terceiro mês, 51 no quarto e 50 nos quinto e 48 no sexto mês, 

enquanto no grupo controle foram acompanhados 51 voluntários no terceiro 

mês, 50 no quarto, 48 no quinto e 47 no sexto mês. Ao final do estudo 95 

voluntários completaram o seguimento (48 no grupo da intervenção e 47 no 

grupo controle) resultando em 21,5% de perda de seguimento. 

O desfecho primário (adesão ao tratamento) foi estimado pelos 

valores médios de doses tomadas, valores médios de doses tomadas no 

horário e pela proporção de pessoas aderentes (95% ou mais de doses 

tomadas).  

Nos dois primeiros meses de uso do dispositivo de monitoramento 

eletrônico o percentual de adesão segundo doses tomadas variou de 85,9% 

(primeiro mês) para 78,0% (segundo mês) no grupo da intervenção e de 

82,3% (primeiro mês) para 77,5% (segundo mês) no grupo controle sem 

diferenças estatisticamente significantes. Os valores do segundo mês foram 

tomados como medidas de base da adesão dos grupos antes do início da 

intervenção.  



77 
 

 

Os percentuais de adesão por grupo, segundo doses tomadas, 

estimados por mês de seguimento, desde o início da intervenção são 

apresentados na tabela 3. Não há diferenças estatisticamente significantes 

entre os percentuais de adesão entre os grupos de intervenção e controle 

nas cinco medidas obtidas. 

 

Tabela 3 – Percentuais de adesão, segundo doses tomadas, por grupo, a 

partir do início da intervenção 

Mês adesão 
Intervenção 

x ± dp 
Controle 

x ± dp 
Valor de p

Início da intervenção (n=57/51) 78,03 ± 29,92 77,45 ± 31,52 0,92 

Após 30 dias (n=52/51) 81,48 ±34,38 80,13 ± 28,40 0,83 

Após 60 dias (n=51/50) 79,21 ± 31,49 79,06 ± 29,64 0,98 

Após 90 dias (n=50/48) 76,99 ± 37,70 79,38 ± 31,25 0,73 

Após 120 dias (n=48/47) 74,82 ± 32,97 76,26 ± 34,54 0,83 

 

No grupo da intervenção houve um pequeno incremento nos 

percentuais de adesão após o início e durante o período da intervenção (de 

78,03% para 81,48% e 79,21%), mas este não se mostrou estatisticamente 

significante em nenhum dos períodos (valor de p= 0,48 e 0,09 

respectivamente). A queda da adesão para 76,99% verificada no primeiro 

seguimento (medida de 90 dias) em relação ao final da intervenção não foi 

estatisticamente significativa (p=0,60). Contudo, a queda da adesão para 

72,82% observada no segundo seguimento (medida de 120 dias) foi 

estatisticamente significante (p=0,02). No grupo controle, também ocorreu 
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um pequeno aumento nos percentuais da adesão entre o segundo e quarto 

meses (de 77,45% para 80,13% e 79,06%) sem significado estatístico em 

nenhum dos períodos (valor de p= 0,27 e 0,80 respectivamente). 

Diferentemente do que aconteceu no grupo da intervenção, não houve 

queda nos percentuais de adesão no primeiro e segundo seguimento, e as 

oscilações verificadas (medidas de 90 e 120 dias) não foram significativas 

estatisticamente. Os percentuais de adesão considerando a tomada da 

medicação de acordo com o esquema de horário prescrito são apresentados 

na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Percentuais de adesão segundo doses tomadas no horário 

prescrito, por grupo, a partir do início da intervenção 

Mês adesão 
Intervenção 

x ± dp 
Controle 

x ± dp 
Valor de p

Inicio da intervenção (n= 57/51) 55,93 ± 30,61 61,9 ± 35,9 0,52 

Após 30 dias (n=52/51) 56,63 ± 33,87 59,16 ± 34,18 0,88 

Após 60 dias (n=51/50) 60,55 ± 32,51 59,29 ± 33,51 0,34 

Após 90 dias (n=50/48) 51,54 ± 36,75 57,07 ± 35,20 0,68 

Após 120 dias (n=48/47) 47,06 ± 34,24 57,55 ± 36,03 0,15 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os percentuais 

de adesão entre o grupo da intervenção e controle nas cinco medidas obtidas.  

No grupo da intervenção houve um pequeno incremento na adesão 

após o inicio e durante a intervenção (de 55,93 para 56,63, e 60,55), mas 

este não se mostrou estatisticamente significante em nenhum dos períodos 
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(valor de p= 0,77 e 0,96 respectivamente). A queda da adesão de 60,55 ao 

final da intervenção para 51,54 e 47,06 no primeiro e segundo seguimentos 

(medidas de 90 e 120 dias) foi significativa estatisticamente com valor de p= 

0,01 e 0,005 respectivamente. No grupo controle a variação nos percentuais 

de adesão entre o segundo e quarto mês (61,94 para 59,16 e 59,29) não 

mostrou significância estatística (valor de p= 0,09 e 0,48), nem sequer no 

primeiro e segundo seguimentos (57,07 e 57,55) com valores de p= 0,16 e 

0,08 respectivamente.  

A tabela 5 mostra a proporção de pacientes com percentuais de 

adesão igual ou superior a 95% de doses tomadas no período, por grupo, 

em cada mês de estudo. 

 

Tabela 5 – Proporção de pacientes com percentuais de adesão igual ou 

superior a 95% 

Adesão Intervenção (%) 
(IC 95%) 

Controle (%) 
(IC 95%) Valor de p 

Inicio da intervenção (n= 57/51) 36,8 
(24,4 – 50,7) 

50,9 
(36,6 – 65,2) 

0,14 

Após 30 dias (n=52/51) 50,0 
(35,8 – 64,2) 

47,1 
(32,9 – 61,5) 

0,77 

Após 60 dias (n=51/50) 47,1 
(32,9 – 61,5) 

44,0 
(30,0 – 58,7) 

0,76 

Após 90 dias (n=50/48) 50,0 
(35,5 – 64,5 

45,8 
(31,4 – 60,8) 

0,68 

Após 120 dias (n=48/47) 35,4 
(22,2 – 50,5) 

44,7 
(30,2 – 59,9) 

0,36 
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A proporção de voluntários aderentes (95% ou mais de adesão) 

variou de 50,9% (primeiro mês) para 36,8% (segundo mês) no grupo da 

intervenção e de 49% (primeiro mês) para 50,9% (segundo mês) no grupo 

controle. Os valores do segundo mês foram tomados como medidas de base 

da adesão dos grupos antes do início da intervenção.  

Após o inicio da intervenção há um aparente aumento na proporção 

de aderentes no grupo de intervenção (de 36,8% para 50,0% e 47,1%) que 

não mostrou significância estatística em nenhum dos períodos (valor de p= 

0,15 e 0,73 respectivamente). A queda na proporção de aderentes de 47,1% 

ao final da intervenção para 50,0% e 35,4% no primeiro e segundo 

seguimentos (medidas de 90 e 120 dias) não foi estatisticamente significante 

(valor de p = 0.99 e 0,09 respectivamente). No grupo controle a variação nos 

percentuais de adesão entre o segundo e quarto mês (50,9% para 47,1% e 

44,0) não mostrou significância estatística (valor de p= 0,77 e 0,69) nem 

sequer no primeiro e segundo seguimentos (45,8% e 44,7%) com valores de 

p= 0,99 para ambos.  

A figura 2 mostra a regressão linear relativa à proporção de pessoas 

com adesão igual ou acima de 95% (com intervalo 95% de confiança) no 

inicio da intervenção, com 30, 60 e 90 dias de seguimento, por grupo 

(intervenção e controle). 
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Figura 2 – Regressão linear das proporções de pacientes com adesão igual ou 
superior a 95%, por grupo (intervenção e controle). 
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Quanto à medida de desfecho secundário, somente 80 voluntários 

possuíam exames de carga viral disponíveis ao final do estudo. 

Recalculamos a carga viral inicial para estes pacientes que resultou em 

3,2573 Log no grupo da intervenção e 3,2689 Log no grupo controle. Não 

houve diferença estatisticamente significante nos valores finais da carga viral 

entre os grupos de intervenção (n=44) e controle (n=36), respectivamente 

2,4390±1,4611 Log vs 2,3086±1,3567 Log, p=0,68). Contudo, observou-se 

uma queda da carga viral entre o início e final do estudo em ambos os 

grupos (intervenção 3,2573 Log vs 2,4390 Log, p<0,0001; controle 3,2689 

Log vs 2,3086 Log, p<0,0001).  

A queda da carga viral foi maior nos participantes da pesquisa 

comparado àqueles que recusaram a participar do estudo. A carga viral ao 

final do estudo foi de 2,3803 Log nos voluntários e 2,8536 Log, nas recusas 

com p<0,05.  
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8 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 

A intervenção não provocou aumento na adesão dos participantes do 

estudo.  

O discreto aumento observado na proporção de aderentes no grupo 

da intervenção em relação ao controle durante o período da intervenção 

sugere, contudo, que o número de participantes - bem menor do que a 

estimativa amostral - possa ter comprometido os resultados pela falta de 

poder estatístico suficiente para mostrar diferenças entre os grupos.  

Não foi possível recrutar o número de voluntários previsto inicialmente 

nos dois grupos. Havia um baixo percentual de pacientes com provável 

adesão inadequada (carga viral detectável, mais de seis meses com o mesmo 

esquema ARV) no serviço: 363 em aproximadamente 4.000 pacientes em 

acompanhamento. Isto resultou em uma relação de 1,80 elegíveis para cada 

voluntário a ser recrutado para um plano amostral previsto de 100 indivíduos 

a serem alocados em cada grupo. Também o prazo fixado pela instituição 

financiadora da pesquisa obrigou um período de recrutamento muito curto 

que impossibilitou a abordagem de vários pacientes elegíveis.  

Adicionalmente as medidas de linha de base dos percentuais de 

adesão foram bastante altas (86% no grupo da intervenção e 81,6% no 

grupo controle) dentro dos padrões observados para o monitoramento 

eletrônico, que classicamente obtém nível de adesão menor do que a 

contagem de pílulas que por sua vez obtém menor nível do que os 

questionários de auto-relato.66,91 
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É possível que a adesão dos participantes antes do estudo fosse 

menor: são pacientes que iniciaram tratamento há cerca de oito anos já na 

era pós-HAART; sob esquemas antiretrovirais potentes. Se os níveis de 

adesão antes do estudo estivessem de fato acima de 80%, seria esperado 

que suas cargas virais fossem indetectáveis, conforme indicam estudos 

mais recentes. Exceção poderia ser feita aos casos de resistência viral, 

esquemas terapêuticos menos potentes ou comprometimento da absorção 

dos medicamentos, condições provavelmente não aplicáveis à maioria dos 

pacientes.  

A disposição de participar da pesquisa, e muito provavelmente o uso 

do dispositivo eletrônico por dois meses antes da intervenção, devem ter 

provocado o aumento do nível médio de adesão. Corrobora esta hipótese a 

queda no nível de adesão entre o primeiro e segundo mês, quando o uso do 

dispositivo já estaria mais incorporado à rotina dos pacientes.  

Assim, a opção de uso do monitoramento eletrônico por dois meses 

antes da intervenção atendeu ao requisito de minimizar seu efeito sobre a 

adesão. Entretanto, ao que parece, esta “minimização” não foi suficiente 

para que pessoas participantes de uma pesquisa – que já implicara atender 

o convite do serviço, responder a questionários, usar os dispositivos 

eletrônicos, receber ajuda de custo para comparecer ao controle dos 

monitores, conversar com profissionais motivados a fazê-los permanecer na 

pesquisa – retornassem aos seus níveis provavelmente menores de adesão 

anterior. Felizmente, é claro.  
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Porém, a experiência acumulada dos muitos estudos sobre taxas de 

adesão à TARV em todo o mundo mostra que níveis médios tão altos de 

adesão com monitoramento eletrônico, como os da linha de base deste 

estudo, dificilmente aumentariam significativamente. 

Houve elevado número de recusas entre os elegíveis, o que pode ter 

implicado viés de seleção. Embora não se tenha observado diferenças 

entre as variáveis de sexo, idade, escolaridade e carga viral dos 

participantes e dos que recusaram, características não avaliadas podem ter 

influenciado a seleção.  

A modificação no cuidado usual ao paciente durante a pesquisa, 

resultante do aumento do comparecimento ao serviço e na atenção 

diferenciada mesmo no grupo controle, associado ao monitoramento 

eletrônico do uso da medicação provavelmente contribuiu para a resposta do 

grupo controle e a minimização das possíveis diferenças. Podem ter ainda 

somado-se a isto fatores não controláveis, comuns em estudos na ‘vida real’ 

dos serviços.49 

A opção por conduzir o estudo o mais próximo possível da ‘vida real’ 

também implicou alterações no plano da intervenção. Apesar de média e 

mediana semelhantes, houve grande variabilidade de tempos entre as 

visitas. Em se tratando de intervenção psicossocial, na qual havia a 

suposição de que os pacientes se beneficiariam de retornos a intervalos 

menores, isto pode ter interferido nos resultados. O pequeno tamanho da 

amostra impediu, porém, qualquer análise com subgrupos. 
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O grupo de intervenção teve queda significativa da adesão na medida 

de 120 dias, que, para a maioria dos participantes, ocorreu dois meses após 

o final da intervenção. Duas intervenções que obtiveram efeito positivo, 

também mostraram queda semelhante.50,56,59,62 Este aspecto, porém, requer 

mais estudos, uma vez que boa parte dos estudos tem tempos de 

seguimento pós intervenção pequenos, na maioria até seis meses no 

máximo, ou mesmo inexistentes. Em metanálise de 25 estudos que 

mostraram algum efeito Amico et al65, encontraram 14 com algum tempo de 

seguimento, que variou de 2 a 26 semanas. Nestes, entretanto, não se 

observou diminuição da adesão média no período.  

Parece possível conjecturar, entretanto, que a cessação do estímulo 

provocado pelos encontros da intervenção tenha contribuído para a queda 

observada. O grupo controle, cuja atividade da pesquisa não variou durante 

todo o seguimento não mostrou nenhuma mudança significativa. De todo o 

modo, este resultado também reforça a impossibilidade do estudo em 

mostrar impacto coletivo significativo da intervenção testada.  

Por outro lado, reforça as atuais evidências de que a baixa adesão 

não pode ser solucionada de maneira definitiva e que estratégias para 

melhorar a adesão devem ser mantidas por tanto tempo quanto durar o 

tratamento.77 

Não houve diferença entre a evolução da carga viral média entre o 

grupo da intervenção e o controle durante o tempo da pesquisa. Entretanto, 

a queda em ambos os grupos da ordem de 0,82 log no grupo da intervenção 

e 0,96 log no grupo controle teve significado estatístico e possivelmente 
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clínico, pois quedas acima de 0,5 log se correlacionam com menor risco de 

progressão da doença.92 

O declínio observado na carga viral pode ser decorrente de 

pequenos aumentos na adesão do conjunto dos pacientes associados à 

potência dos esquemas terapêuticos em uso, uma vez que já há evidências 

de que pequenas diferenças na adesão resultam em grandes alterações na 

carga viral.93 

A comparação da evolução da carga viral entre os participantes do 

estudo e os elegíveis que recusaram mostrou queda significativamente 

maior entre os participantes. Este resultado reforça a hipótese, já acima 

discutida, que a participação no estudo, teve, para ambos os grupos, algum 

efeito na melhoria da adesão.  

No que diz respeito aos resultados, deve ainda ser ressaltado outro 

possível limite deste estudo: a utilização de apenas um método de aferição 

da adesão. Alguns autores94,95,96 sugerem que o uso de medidas 

combinadas permite uma maior acurácia bem como uma compreensão mais 

completa do fenômeno da adesão. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo apresentou alguns pontos 

fortes. Foi o segundo estudo aleatório controlado já realizado no Brasil que 

testou uma intervenção para melhorar a adesão à terapia antirretroviral. 

Como recomendam as revisões sistemáticas, a avaliação da adesão 

foi objetiva e realizada várias vezes e também após o final da intervenção e 

a análise foi feita por intenção de tratamento. O resultado clínico também foi 

avaliado. Este é também um requisito ético em estudos deste tipo, uma vez 
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que é importante que não apenas a adesão seja avaliada, mas também 

benefícios objetivos que o estudo trouxe para os pacientes como o controle 

da replicação viral.97,98 

Buscamos superar insuficiências apontadas por vários autores e 

realizar a pesquisa fora do ambiente dos ensaios clínicos de eficácia.23,38,46 

O estudo utilizou os recursos materiais e humanos de rotina do serviço: os 

próprios profissionais do serviço foram capacitados e realizaram as 

intervenções.  

Esta e todas as intervenções voltadas para adesão ao tratamento nos 

serviços são tecnologias de processo que, mesmo quando bem 

protocoladas, acontecem na realidade multideterminada da assistência nos 

serviços de saúde. E como tal devem ser avaliadas, na direção de contribuir 

para os programas em curso “na vida real”. Por esta razão, ainda que sua 

estrutura metodológica central seja a dos ensaios clínicos controlados, não 

podem ser rigorosamente chamadas de avaliações de eficácia. Assim, muito 

embora esta denominação seja freqüente na literatura, optamos por 

denominar o estudo de avaliação de efetividade.  

O estudo teve várias características dos chamados ensaios 

pragmáticos, descritos como estudos de efetividade, os quais utilizam um 

desenho “prático” ou “pragmático” que visam principalmente maximizar a 

validade externa por contraste com possíveis limites na validade 

interna.99,100,101 Entre essas características estão a utilização de 

profissionais do próprio serviço, a adoção de critérios de inclusão amplos e 

poucos critérios de exclusão.  



89 
 

 

Nesta direção o estudo alcançou, até certo ponto, mostrar a 

viabilidade de se realizar ensaios pragmáticos em serviços de saúde, 

utilizando o potencial de recursos humanos e materiais existentes e sem 

introduzir grandes modificações na rotina dos profissionais e pacientes. 

Entretanto, o ineditismo da metodologia, a necessidade de controlar 

muitos aspectos da pesquisa bem como o exíguo prazo a que estávamos 

obrigados pelo contrato com a instituição financiadora, nos fez optar por um 

serviço com várias características diferenciadas em relação à boa parte dos 

serviços da rede assistencial do Sistema Único de Saúde.  

As facilidades encontradas no serviço relacionadas à experiência da 

equipe na realização de pesquisa, os recursos assistenciais abundantes e 

diversificados, muito importantes para viabilizar estudo, podem ter 

justamente alterado o procurado caráter mais “pragmático” do estudo  

Acreditamos, porém, que em que pesem todos os limites apontados, 

a condução do estudo e seus resultados como um todo autorizam 

recomendar que a intervenção testada – que deverá ser aprimorada com 

base nos estudos qualitativos que estamos realizando – deva ser re-

testada. Em amostras maiores, em estudo multicêntrico, em serviços 

especializados de menor complexidade e com características assistenciais 

diversas e mais próximas das condições predominantes no conjunto da 

rede assistencial do Estado. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A redução nos níveis de carga viral em ambos os grupos participantes 

da pesquisa reitera, mais uma vez, a necessidade de detecção e investimento 

especial dos serviços com aqueles que estão com problemas de adesão. Dos 

quase 4.000 pacientes do serviço onde ocorreu a pesquisa, apenas 363 

tinham critérios de elegibilidade, o que é um ‘proxie’ da excelência da 

instituição, cuja boa qualidade da assistência prestada é reconhecida e 

justificada por suas atribuições de unidade de referência estadual no cuidado 

a PVHIV. Condição que deve ter contribuído para potencializar o clássico 

“efeito Hawtorne” das pesquisas em serviços de saúde.102 

Excelente qualidade do cuidado também deve envolver, entretanto, 

um gerenciamento técnico capaz de detectar, ao mesmo tempo, grupos de 

maior risco de não adesão e pessoas que no momento estão enfrentando 

importantes dificuldades com o tratamento.83 

Pudemos identificar a alta prevalência de problemas psicossociais 

importantes no grupo de participantes da pesquisa, problemas que podem 

contribuir para aumentar as chances de não adesão do grupo. 

Adicionalmente, estas pessoas, mesmo com a prescrição de esquemas 

potentes, se encontravam com carga viral detectável registrada em seus 

prontuários e na base de dados laboratoriais.  

Em que pesem, assim, as boas condições gerais do serviço, estas 

foram insuficientes para efetivar detecção e proposição de cuidado mais 
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ativas com o grupo. O que parece ter acontecido, ao menos parcialmente, 

com a pesquisa. Ainda que as melhorias observadas possam ser 

transitórias, é um resultado animador, um pequeno passo no enfrentamento 

do desafio representado pela questão da adesão.  

Do ponto de vista da nossa linha de pesquisa, Qualiaids, todos os 

resultados do estudo foram muito produtivos porquanto reforçam e 

avançam nossa principal hipótese que afirma a importante relação da 

adesão com a qualidade do serviço. Enquanto nossas pesquisas anteriores 

puderam mostrar que a qualidade da organização do trabalho de 

assistência é um importante fator associado ao risco de não adesão, 

pudemos agora começar efetivamente a testar a hipótese que, no plano do 

cuidado individual, a qualidade se concretiza nos encontros cotidianos 

entre profissionais e pacientes. 

Por último, mas não menos importante, o esforço de detalhar e 

protocolar uma intervenção em adesão ao tratamento da aids, nos parece 

extremamente animador por trazer para a esfera da assistência avanços já 

alcançados com base no quadro da vulnerabilidade e direitos humanos na 

prevenção.  

Acreditamos que nossa aposta técnica e moral, na viabilidade e 

efetividade - instrumental e comunicacional- em tecnologias informadas pela 

busca de diálogo efetivo apresentou um pequeno, mas importante primeiro 

resultado positivo. Que contribui para a maior reflexão sobre as abordagens 

de adesão em particular e, ainda mais importante, sobre o cuidado em 

saúde em geral. 
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10 ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

 
Avaliação de tecnologias utilizadas para a melhoria da adesão do paciente à 

terapia antiretroviral para HIV/AIDS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Para convidar pacientes a entrar no projeto 

 
NOME: 
ENDEREÇO................................................................................. Nº .......... APTO:..... 
BAIRRO:  ........................................ CIDADE  ............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (..........................)  
 
Os medicamentos para tratamento do HIV devem ser tomados todos os dias. 
Muitas pessoas têm dificuldades para tomar corretamente os seus remédios. É 
muito importante trabalhar estas dificuldades para que o tratamento dê bons 
resultados. Apesar de existirem diversas formas de trabalhar estas dificuldades, 
ainda não se sabe qual a melhor maneira de fazer isto.  
Por isto, nós, aqui do Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids em 
parceria com  a Faculdade de Medicina da USP, estamos fazendo este estudo que 
tem por objetivo conhecer quais são as melhores formas de enfrentar as 
dificuldades no uso dos medicamentos do tratamento do HIV. 
Neste momento estamos convidando você para participar do estudo. Caso 
você concorde em participar saiba que: 
1. O estudo dura seis meses. Durante todo este tempo você deverá usar sempre e 

somente estes frascos especiais para alguns ou todos os seus medicamentos 
do “coquetel”. Estes frascos têm um pequeno aparelho na tampa que marca as 
vezes que você abriu o frasco (mostrar frasco e tampa).   

2. Todas as vezes que você vier para o atendimento da pesquisa você precisará 
trazer todos os seus remédios para o vírus dos frascos especiais com os 
comprimidos que restaram.  

3. Hoje você responderá a uma entrevista de mais ou menos 20 minutos, na qual 
faremos algumas perguntas sobre sua vida, seu tratamento e o uso dos seus 
remédios para o vírus e nós também veremos sua última receita.  

4. Durante o período de pesquisa você responderá a mais duas entrevistas 
semelhantes a de hoje. Nestas entrevistas nós também contaremos os 
comprimidos que restaram nos frascos e veremos sua última receita. 

5. As consultas poderão ser filmadas ou gravadas. Neste caso garantimos a 
preservação da  sua identidade e sigilo. Esclarecemos que as gravações e/ou 
filmagens serão utilizadas apenas para avaliação das consultas. 

Autorização para gravar (   )  sim   (   )  não  
Autorização para filmar (   )  sim   (   )  não  
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6. Durante o estudo você fará dois exames de carga viral, um no meio do estudo e 
um no final. 

Versão:15/05/2008 
7. Você receberá um diário para registrar os problemas que ocorrerem com o uso 

dos frascos (mostrar o diário). 
8. Ao final do estudo você poderá ser convidado para responder a uma entrevista 

individual para dar sua opinião sobre o que você achou das atividades que você 
participou. Se você for convidado, nós explicaremos como será a entrevista e 
você será convidado para assinar outro termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

9. Todas as vezes que você vier ao serviço para as atividades da pesquisa você 
receberá R$ 5,00 para cobrir despesas com transporte e R$ 10,00 para cobrir 
despesas com  alimentação no total de 15 reais.  

10. Durante os dois primeiros meses da pesquisa não haverá nenhuma atividades 
especial Você continuará seu tratamento aqui no Centro do mesmo modo que 
você já vinha fazendo. O que mudará é que você deverá guardar seus remédios 
nos frascos especiais e trazê-los no fim de cada mês.   

11. No final destes dois meses você começará a participar de um dos grupos da 
pesquisa para o qual você será selecionado por meio de sorteio.  

12. Você será sorteado para participar de apenas um dos seguintes grupos de 
atividades da pesquisa que ocorrerão no período de funcionamento do serviço – 
das 8:00 às 20 horas: 

GRUPO 1- ATENDIMENTO INDIVIDUAL: quatro atendimentos individuais por 
profissional de saúde,  com duração de até 1 hora, de quinze em quinze dias, 
durante o terceiro e o quarto mês da pesquisa. Esta atividade visa discutir a 
maneira que se toma os remédios, as dificuldades, as facilidades e buscar formas 
melhores de conviver com eles.  
GRUPO 2- GRUPO DE ADESÃO: cinco sessões em um grupo de mais ou menos 
15 pessoas, com duração de até 2 horas, de quinze em quinze dias, durante o 
terceiro, quarto e começo do 5º mês da pesquisa. Esta atividade visa discutir em 
grupos a maneira que se toma os remédios, as dificuldades, as facilidades e buscar 
formas melhores de conviver com eles.  
GRUPO 3-GRUPO CONTROLE: Manter seu tratamento do mesmo modo que você 
já vem fazendo, apenas usando os frascos especiais e comparecendo uma vez por 
mês para retirar os medicamentos e trocar os frascos. 
12- Caso você falte nas atividades da pesquisa, a equipe do estudo entrará em 
contato com você, de forma sigilosa e desde que você permita. 
13- É importante que você saiba que você poderá ter inconvenientes devido ao uso 
dos frascos especiais por eles serem diferentes dos frascos que você usa 
normalmente. Pedimos que você veja bem como é, e como funciona este frasco, 
(demonstrar) e veja se o uso dele não vai atrapalhar a sua rotina de guardar ou 
carregar os medicamentos. Durante toda a pesquisa fique à vontade nos procurar e 
relatar qualquer problema que você tiver.  
14- Nós agradecemos muito a sua participação que é muito importante para nós 
podermos encontrar formas de melhorar o modo como as pessoas tomam seus 
remédios. Esperamos também, poder contribuir para melhorar o modo como você 
usa seus remédios ajudando assim a melhorar o resultado de sua carga viral HIV.  

• Todas as informações que você nos der durante a pesquisa, de modo 
nenhum, prejudicarão o seu atendimento ou o fornecimento dos remédios 
que você tem direito a receber, aqui ou em qualquer outro serviço de saúde. 
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Você também poderá interromper sua participação na pesquisa a qualquer 
momento que desejar, sem nenhum prejuízo. 

• Todas as informações que você nos der durante a pesquisa aparecerão na 
pesquisa como um número, e o seu nome não aparecerá de nenhum modo, 
em nenhuma apresentação pública ou qualquer tipo de publicação. 

• Se você tiver dúvidas sobre esta pesquisa ou sobre sua participação, sinta-
se à vontade para perguntar agora ou em qualquer momento. Você também 
pode entrar em contato com o coordenador da pesquisa: 

 
______________________________________ 
Dra. Maria Ines Battistella Nemes, 
Faculdade de Medicina da USP: Av. Dr. Arnaldo, 455 – 2º andar- sala 2243, 
telefone (11) 3061-7078 ou 5087-9889; e-mail: mibnemes@usp.br 
 
Caso prefira, poderá também entrar em contato com as Dra. Joselita MM Caraciolo, 
do CRT, fone 50879889, email joselita@crt.saude.sp.gov.br ou Dra. Cáritas R. 
Basso, fone 50879889, email caritas@crt.saude.sp.gov.br  
 
Você também poderá entrar em contato com o Coordenador do Comitê de Ética em 
Pesquisa do CRT: 
Dr. Eduardo Ronner Lagonegro, fone: 50879837 

 
Caso você queira participar e esteja de acordo com estes termos, por favor, 

pedimos que consinta, assinando este termo. 
 
 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 
o que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 
 
 
Data: ___/___/___ ___________________ Assinatura do entrevistado 
 
 
Os responsáveis pela pesquisa assinam o seguinte termo de compromisso com 
você. 
 
Termo de Compromisso 
O coordenador da pesquisa e todos os demais pesquisadores comprometem-se a 
conduzir todas as atividades desta pesquisa de acordo com os termos do presente 
Consentimento.  
 
Data: ____/____/____ ____________________________ Entrevistador 
 
Data: ____/____/____ ____________________________ Investigador 
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ANEXO B – Desenho geral da intervenção para melhoria da adesão ao 
tratamento da AIDS 
 

1º Encontro 
Objetivos: 
Reconhecer profissional e voluntário como sujeitos da atividade  
Localizar situações, contextos e questões que dificultam o tratamento 
Priorizar em conjunto aspectos mais importantes e pactuar encontros 
Resolver dúvidas técnicas sobre o tratamento  
 
Conteúdo: 
Apresentação do profissional e da atividade 
Apreciar o contexto geral de vida da pessoa 
Contextualização do uso dos medicamentos na vida do voluntário 
 
Metodologia:  
Discurso livre, escuta atenta.  
Investigação de situações, contextos e questões do tratamento 
Uso de material de informação técnica 
Registro compartilhado 

1ª SUPERVISÃO 
2ª e 3º encontros e parte inicial do 4º encontro 

Objetivos: 
Compreender e decodificar situações 
Ampliar repertórios pessoais em relação a situações e dificuldades 
“diagnosticadas” no 1º encontro 
 
Conteúdo: 
Retomar dúvidas da 1ª sessão; re-pactuar aspectos p/ discussão 
Discutir situações, contextos e questões que dificultam o tratamento 
Tematizar caminhos e soluções 
 
Metodologia: 
Produção de ‘cenas’ que expressam contextos cotidianos de vivência com o 
tratamento 
Discussão de caminhos possíveis  
Registro compartilhado 

2ª SUPERVISÃO 
Parte final da 4ª sessão 

Objetivos: 
Discutir caminhos do auto-cuidado 
Assegurar cuidado do serviço 
 
Conteúdo: 
Retomar caminhos e soluções dos encontros 
Tematizar caminhos e soluções e planos de futuro 
Esclarecimentos e orientações finais da pesquisa 
 
Metodologia: 
Conversa, orientações 
Registro compartilhado 
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ANEXO C – Formulários utilizados pelos profissionais durante a intervenção 
 
 
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA ADESÃO DO PACIENTE 

AO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL DA AIDS 
 
 

ROTEIRO PARA CONDUÇÃO E REGISTRO DO PRIMEIRO ENCONTRO 
 

O relato do voluntário é espontâneo. 
Não interromper a fala. Não completar frases. 

Esticar ao máximo a escuta.  
Não fazer interpretações.  

Interromper para esclarecer melhor algum ponto 
e/ou para estimular a fala sobre algum aspecto do 

cotidiano e/ou para devolver o voluntário ao foco 
se ele estiver divagando muito.  

 
Estimular descrições do cotidiano (e não “reflexões”) 

 
 
Identificação: 
 
Pesquisador: 
 

Agora eu gostaria de conhecer mais você.  
Estimular falas sobre aspectos da vida cotidiana que ainda não foram 

mencionados 
 
a) O contexto geral da vida 
Fale um pouco mais de você. Você falou que trabalha.... Como é? E os filhos? Vive 
com quem?. Parceiro? 
Quais são seus planos para este ano? Para o futuro?... 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Falei da minha posição aqui na pesquisa. Agora vamos ver como está a sua 

participação. 

 
b) A pesquisa e o uso do MEMS no tratamento 
 
Você concordou em participar da pesquisa. Como foi? Por quê? Qual sua 
expectativa?   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Como foram estes dois meses que você usou os frascos da pesquisa? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Você mostrou para alguém? Como foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Você levou os frascos para o trabalho/ sair/ viagem? Cabem na sua bolsa?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Alguma vez você os confundiu os frascos? Abriu o frasco “errado”? Você anotou 
quando isso aconteceu? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Criaram algum problema/situação “chata”/constrangedora para você? Qual foi ou 

como foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Fale mais sobre seu tratamento. 

 
c) Ampliando a escuta sobre o tratamento 
 
Como é sua rotina de tomar os medicamentos? Você acha que estes frascos 
ajudaram você a tomar seus remédios? Como era tomar os remédios antes de usar 
estes frascos da pesquisa? 

 
 
 

Estimular relato do cotidiano com o tratamento 
Perguntas possíveis: 

 
Você toma XX de manha... e de tarde?  
Então essa é a tomada que você acha mais difícil? 
Isso/ essa pessoa/essa situação é a que mais ajuda?O que mais atrapalha? 
E no seu trabalho, como é? 
Você sempre guarda as medicações deste modo? Quando sai de casa?  
E de fim de semana?.  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Estamos chegando ao fim do nosso encontro. 

 
Se for o caso: Antes de terminarmos, eu gostaria de esclarecer algumas 

coisas que você falou (dúvidas e/ou informações técnicas inadequadas sobre o 

tratamento e/ou sobre o serviço. Ex: Não pode beber, acertar dose (pular), tempo 

para carga viral detectável, encaminhamentos, direitos, etc) 
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Eu gostaria agora de resumir com você o quê nós conversamos sobre o seu 

tratamento. Você sabe que esta pesquisa encontrar formas de conviver melhor com 

o tratamento. Nossa proposta é conversar sobre os principais problemas que você 

tem para conviver com seu tratamento nos nossos próximos encontros. Tudo bem? 

 

 

 

Bom, pelo que eu entendi de tudo que conversamos, eu acho que seus 

principais problemas são:...... 

 

Você concorda?. Vamos anotar para nos lembrar e conversar mais sobre 

isso nos nossos próximos encontros (vide folha de registro compartilhado) 

 



101 
Equipe QUALIAIDS/Projeto FAPESP nº 2006/061277-6 

CRT DST/AIDS-SP 
“AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA ADESÃO DO PACIENTE AO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL DA AIDS” 

 

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA ADESÃO DO PACIENTE 
AO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL  

 
REGISTRO COMPARTILHADO SEGUNDO ENCONTRO 

 
MAIORES 

DIFICULDADES 
IDENTIFICADAS NO 1º 

ENCONTRO 

CAMINHOS DE 
SUPERAÇÃO 
PROPOSTOS 

AVALIAÇÃO CONJUNTA 
DE SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOVAS DIFICULDADES    
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ROTEIRO PARA CONDUÇÃO E REGISTRO DO SEGUNDO E TERCEIRO 
ENCONTROS. 

 
Voluntário: 
 
Profissional: 
 
 Encontro:                                                                               Data: 
 
  
DIFICULDADE (S) ABORDADA (S) NA (S) CENA (S):_______________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
CAMINHOS DE SUPERAÇÃO PROPOSTOS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
CAMINHOS PACTUADOS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
OUTRAS DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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IMPRESSÕES DO PROFISSIONAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA(S) 
CENA(S): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
OBSERVAÇÕES DO PROFISSIONAL PARA O PRÓXIMO ENCONTRO: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
COMENTÁRIOS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 



104 
Equipe QUALIAIDS/Projeto FAPESP nº 2006/061277-6 

CRT DST/AIDS-SP 
“AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA ADESÃO DO PACIENTE AO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL DA AIDS” 

 

PLANILHA DE REGISTRO DO QUARTO ENCONTRO 
 

1. Revisão dos encontros anteriores.Remeter a planilha de registro compartilhado e 
reafirmar/rever as soluções propostas. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Você acha que estas soluções são suficientes para você conviver melhor com o 
uso dos seus remédios?            □ Sim                                      □ Não 
Por que? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3. Você pensou em mais alguma solução diferente? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. O que você precisa para viabilizar sua solução? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5. O que você acha que é necessário para manter estas soluções ao longo do tempo? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Você acha que precisa de algum apoio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Como podemos apoiá-lo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Você tem algum plano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. No que este trabalho lhe ajudou?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Você utilizou esta forma de reflexão que trabalhamos, para ajudá-lo a encontrar 

soluções para outras situações de sua vida? Como foi? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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