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RESUMO 
 

 

Um estudo caso-controle foi realizado para identificar fatores associados à não 

adesão à terapia antiretroviral em indivíduos infectados pelo HIV nos três 

hospitais de referência para tratamento dessa doença em maiores de 13 anos de 

idade na cidade do Recife - PE. As variáveis estudadas foram agrupadas em 

biológicas, sócio-comportamentais e demográficas, econômicas, relacionadas à 

doença e ao tratamento, relacionadas aos hábitos de vida e aos distúrbios do 

humor. Estudou-se 412 pacientes, cujas informações foram obtidas a partir de 

prontuários médicos e de dois questionários: um elaborado especificamente para 

este estudo e outro (Escala de Hamilton para Avaliação de Depressão), já 

padronizado, para verificar a presença de depressão. Estimou-se ―odds ratios‖  

brutos e ajustados, intervalos de confiança e valor de ―p‖ da associação de adesão 

à terapia antiretroviral com as variáveis independentes de cada grupo. As 

variáveis que demonstraram associação estatisticamente significante com adesão 

na análise univariada foram selecionadas para uma análise multivariada. Não 

houve associação entre sexo, idade, comportamento sexual, estado civil, 

município de residência, situação de trabalho, renda pessoal mensal, local de 

atendimento, tempo de tratamento antiretroviral, presença de sintomas, esquema 

antiretroviral em uso, expectativa quanto ao tratamento, participação em 

organizações não-governamentais, depressão e adesão ao tratamento 

antiretroviral. As variáveis que demonstraram associação estatisticamente 

significante com não adesão na análise univariada foram: tempo de diagnóstico da 

infecção pelo HIV, maior número diário de comprimidos, uso de álcool e uso de 

drogas, embora algum nível de associação também tenha sido observado com grau 

de instrução e renda mensal familiar. Após análise multivariada, no entanto, renda 

familiar, tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV e uso de álcool foram as 

variáveis independentes que mais contribuíram para explicar a não adesão. 

 

Palavras-chave: Adesão; AIDS; HIV; Antiretroviral – Tratamento; Fatores 

Preditivo 



 

 

 

 

 

SUMMARY  
 

 

A case-control study was carried out to study risk factors for non-adherence to the 

antiretroviral therapy among HIV-infected subjects, aged 13 or more, attending 

the three reference hospitals for HIV treatment in the city of Recife - PE. Data 

were collected on biological, behavioral, demographic and  economical variables, 

and on some characteristics related to the disease, treatment, life habits and  

disturbances of the humor. A total of 412 patients were studied and the 

information was  obtained from medical records and two questionnaires: one 

specifically elaborated for this study and , the other, consisted of a standardized 

questionnaire used to identify the presence of depression (Hamilton Scale for the 

Evaluation of Depression). The crude and adjusted ―odds ratios‖, confidence 

intervals and  ―p‖ values for the association between non-adherence to the 

antiretroviral therapy and the independent variables in each set were estimated. A 

multiple logistic regression analysis was conducted with the variables that showed 

a statistically significant association in the univariate analysis. There was no 

association between non-adherence and sex, age group, sexual behavior, 

municipality of residence, marital status, work situation, personal income, health 

unit attended by the patient, length of treatment, clinical features, antiretroviral 

treatment schedule, patient expectation in relation to treatment and participation in 

n no-government organizations. The following variables showed a statistically 

significant association with non-adherence in the univariate: time elapsed since 

the diagnosis, daily number of prescribed tablets, use of alcohol and of drugs, 

although some level of association was also found with level of education and 

monthly family income. In the multivariate analysis just family income, time 

elapsed since the HIV diagnosis and use of alcohol remained in the final model, 

thus showing the closest association with non-adherence.   

 

Key-words:  Adherence; AIDS; HIV; Antiretroviral – Treatment; Predictive 

Factors 
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1- INTRODUÇÃO 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi descrita, pela 

primeira vez, em 1981, nos Estados Unidos, quando foram notificados aos 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) os primeiros casos de 

pneumonia por Pneumocystis carinii e de Sarcoma de Kaposi em homossexuais 

masculinos previamente saudáveis (FAUCI & LANE, 1995). Desde então, vem 

apresentando números crescentes em todo mundo, tornando-se um grave 

problema de saúde pública, sobretudo nos países pobres e em desenvolvimento, 

constituindo-se, hoje, na primeira causa de morte na África Sub-Saariana e a 

quarta em todo o mundo (OMS, 2003).  

Segundo dados do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS 

(UNAIDS), desde o início da epidemia, mais de 60 milhões de pessoas já foram 

infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), estimando-se em 42 

milhões o número de pessoas convivendo com HIV no mundo atualmente. Desse 

total, 19,2 milhões são mulheres e 3,2 milhões são menores de 15 anos. Somente 

em 2002, 5 milhões de novas pessoas foram contaminadas e 3,1 milhões foram a 

óbito. Mais de 90% desses novos casos ocorrem em países em desenvolvimento, 

atingindo, principalmente, adultos com idade entre 15 e 24 anos. A África Sub-

Saariana concentra 70% dos casos. 

O Brasil, segundo a Coordenação Nacional de DST e AIDS (CN-

DST/AIDS), tem, aproximadamente, 600 mil portadores do HIV, incluindo-se as 

pessoas que já desenvolveram AIDS e excluindo-se os óbitos. O número oficial de 

casos de AIDS, acumulados no período de 1980 a 2002, é de 237.588, dos quais 
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cerca de 50% já foram a óbito. A transmissão sexual é responsável por 65,6% dos 

casos notificados e cerca de 90% desses casos incide na faixa etária de 15 a 49 

anos. A proporção entre homens e mulheres é de 2:1 ― no começo da epidemia, 

essa proporção era de 15:1. Desde 1999, entretanto, chama atenção a 

desaceleração nas taxas de incidência da AIDS no país como um todo, resultado 

da implementação de medidas preventivas, mudança comportamental de alguns 

segmentos da sociedade e do impacto de programas de intervenção e controle da 

doença, como a terapia antiretroviral.  

            O HIV é transmitido por contato sexual, pela inoculação de sangue ou 

hemoderivados, ou da mãe infectada para o seu concepto ― o que pode ocorrer 

durante a gestação, no momento do parto ou durante o aleitamento (FAUCI & 

LANE, 1995). 

 Trata-se de um RNA-vírus, pertencente à subfamília lentivírus dos 

retrovírus humanos, que se caracteriza pela presença da enzima transcriptase 

reversa, que permite a transcrição do RNA viral em DNA, capaz de se integrar ao 

genoma do hospedeiro de forma permanente, quando passa a ser chamado de 

provírus. Este provírus pode permanecer inativo (latente) ou manifestar altos 

níveis de expressão gênica, com ativa produção de vírus. Uma vez ocorrendo 

ativação da célula hospedeira, o DNA viral é traduzido em RNA-mensageiro, que 

é transcrito em proteínas virais. Ocorre, então, a montagem do vírus e, 

posteriormente, a gemulação (RACHID & SCHECHTER, 2000).  

  O HIV infecta, principalmente, células que apresentam a molécula CD4 

em sua superfície ― a qual age como receptora do vírus, mediando a invasão 
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celular ― predominantemente linfócitos CD4 (linfócitos T4 ou T-helper) e 

macrófagos (RACHID & SCHECHTER, 2000). 

 O princípio básico da transmissão é simples: quanto maior a exposição, 

maior a chance de infecção. A transmissão, entretanto, depende do tipo de 

exposição, de fatores ligados ao hospedeiro, de fatores ligados ao vírus e da 

quantidade do inóculo (SPRINZ, FERREIRA, PEREIRA, 1999).  

 Ao que tudo indica, existe uma relação direta entre carga viral e 

infectividade, ao menos no que se refere aos acidentes pérfuro-cortantes e à 

transmissão vertical, situações nas quais quanto maior a carga viral maior a 

chance de transmissão (RACHID & SCHECHTER, 2000). Assim sendo, 

indivíduos no período agudo da infecção ou na fase avançada da doença têm 

maior chance de contaminar outras pessoas, visto que apresentam viremia 

plasmática extremamente alta (SPRINZ et al, 1999).  

 A infecção pelo HIV caracteriza-se por uma profunda imunodeficiência 

resultante, primariamente, do comprometimento progressivo, qualitativo e 

quantitativo, do subgrupo CD4+ de linfócitos T, com conseqüências clínicas que 

se tornam cada vez mais complexas e atípicas, à medida que progride a 

imunodeficiência, e que variam  desde uma síndrome retroviral aguda, passando 

por um prolongado período assintomático até, finalmente, atingir a fase de doença 

avançada (FAUCI & LANE, 1995) ― a carga viral constitui um importante 

preditor da progressão para a AIDS em um determinado período de tempo:  

quanto maior a carga viral, maior é a perda anual de células CD4 (RACHID & 

SCHECHTER, 2000). Paralelamente, evidências crescentes indicam que a 
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diminuição dos linfócitos CD4 está associada a um menor tempo de sobrevida 

(BIOLO, SELIGMAN, SPRINZ, 1999). Sem intervenção terapêutica, o tempo 

médio entre a soroconversão e a morte é de 10 anos (MARQUES & MASUR, 

1999).  

 A partir de 1996, a utilização de agentes antiretrovirais combinados, 

principalmente associados aos inibidores de protease (IP), além do emprego 

rotineiro de  profilaxia primária para infecções oportunistas, teve um profundo 

impacto na história natural da doença pelo HIV, resultando na diminuição das 

complicações da deficiência imunológica e em importante redução da morbidade 

e mortalidade (PALELLA et al, 1998;  DETELS et al, 1998). Sendo assim, a 

infecção pelo HIV passou a ser vista como uma doença de caráter evolutivo 

crônico e potencialmente controlável (VITÓRIA, 2003). Tal foi a transformação 

do comportamento da doença determinada pela terapia antiretroviral altamente 

ativa (HAART), que passou-se a denominar o período, o qual se estende até hoje, 

de ―era pós-HAART‖ ( MARTINS et al, 2002). 

 Os objetivos da terapia antiretroviral consistem em: 1) prolongar a vida, 

com melhoria da qualidade de vida; 2) reduzir a carga viral ao mínimo possível 

(menos que 20 cópias/ml) e pelo maior tempo possível, com o propósito de deter a 

progressão da doença e prevenir/reduzir o surgimento de variantes resistentes do 

vírus; 3) alcançar uma reconstituição imune tanto quantitativa (contagem de CD4 

nos limites normais) quanto qualitativa (resposta imune patógeno-específica); e 4) 

reduzir a transmissão do HIV (BARTLETT, 1999). 
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  Todavia, inúmeras variáveis biológicas e clínicas (tais como taxa de 

replicação e mutação do HIV, regimes terapêuticos de potência variada, estágio 

da doença, absorção das drogas e utilização de terapia antiretroviral prévia), bem 

como variáveis sociais e econômicas, têm limitado tanto o acesso quanto o 

sucesso da terapia antiretroviral. Por outro lado, está claro que diferentes níveis 

de adesão à terapia explica muito da magnitude e durabilidade da resposta 

terapêutica (ALTICE & FRIEDLAND, 1998) ― uma pesquisa realizada por 

OLALLA et al (2002) demonstrou que adesão, tipo de tratamento, estágio da 

doença ao início do tratamento e nível de linfócitos CD4 eram os fatores que, de 

maneira independente, mais estavam relacionados à sobrevida dos pacientes com 

infecção pelo HIV.  

 Muitos fatores têm sido associados à adesão, tais como características 

próprias do paciente, tipo de doença e regime de tratamento, relação médico-

paciente, relação paciente-serviço de saúde (ALTICE & FRIEDLAND, 1998).  

 Características relacionadas ao paciente incluem conhecimento sobre a 

doença, percepção da gravidade da doença, confiança no tratamento e 

circunstâncias estáveis de vida. Alterações do estado mental, seja por depressão, 

stress psicológico ou uso de drogas também podem contribuir para não adesão. 

Por outro lado, fatores como idade, sexo, raça, nível educacional, nível sócio-

econômico e ocupação não têm demonstrado ter associação com adesão (ALTICE 

& FRIEDLAND, 1998). 
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     Indivíduos assintomáticos ou portadores de doenças crônicas tendem a ter 

menores taxas de adesão, assim como aqueles que utilizam regimes de tratamento 

complexos (ALTICE & FRIEDLAND, 1998). 

 A interação entre médicos e pacientes ― percepção da competência do 

profissional, qualidade e clareza na comunicação, percepção do sentimento de 

compaixão e apoio ― tem sido identificada como tendo importante papel na 

adesão. São também importantes a facilidade de acesso aos centros de saúde e a 

conveniência no agendamento de consultas e procedimentos: pacientes que não 

confiam nos médicos ou nos sistemas de saúde são mais propensos a não aderir 

ao tratamento (JORDAN et al, 2000). Ressalte-se que a perspectiva do paciente 

tem que ser levada em consideração nas decisões e na negociação com o médico 

sobre as regras terapêuticas ( GONÇALVES et al, 1999).  

            O termo ―adesão‖ ao tratamento deve ser entendido como uma atividade 

conjunta na qual o paciente não apenas obedece às orientações médicas, mas 

entende, concorda e segue a prescrição estabelecida pelo seu médico. Isto 

significa que deve existir uma ―aliança terapêutica‖ entre médico e paciente, na 

qual são reconhecidas não apenas a responsabilidade específica de cada um no 

processo, mas também de todos os que estão envolvidos, direta ou indiretamente, 

no tratamento (VITÓRIA, 2003).  

  É claro que algum grau de não adesão ocorre universalmente, tanto em 

países pobres quanto em países ricos, e mesmo em doenças que envolvem 

potenciais riscos de vida. A não adesão pode ser caracterizada por: não tomar ou 

interromper as medicações prescritas como um todo ou tomá-las em quantidade 
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reduzida; não tomar as medicações de acordo com a frequência e os intervalos 

determinados; deixar de tomar qualquer dose prescrita; ou, ainda, não respeitar às 

orientações e restrições dietéticas  (MILLER, 1997; ALTICE & FRIEDLAND, 

1998).  

 A não adesão aos esquemas antiretrovirais propostos  e, em particular, aos 

inibidores de protease, tem sido considerada um dos mais ameaçadores perigos 

para a efetividade do tratamento, a nível individual, e à disseminação de vírus 

resistentes, a nível coletivo (MACILWAIN, 1997; HECHT et al 1998; 

WAINBERG & FRIEDLAND, 1998), isto porque os novos regimes terapêuticos 

parecem exigir do ―aderente‖ integração completa entre conhecimentos, 

habilidades e aceitação, além de outros importantes fatores ligados ao ambiente e 

ao cuidado à saúde (JORDAN et al, 2000): a história dos “aderentes” é uma 

história de superação de dificuldades, de mudança de comportamento e de estilo 

de vida 

  O caráter indefinido do tratamento e a complexidade dos esquemas 

antiretrovirais — grande número diário de drogas, doses e comprimidos, muitas 

vezes interferindo nas atividades diárias e hábitos alimentares do paciente — a 

alta incidência de efeitos colaterais — tais como sintomas gastrointestinais, 

comuns a todos os antiretrovirais; aparecimento de eritrodermias pelo uso de 

inibidores de transcriptase reversa não análogos aos nucleosídeos (NNTI); e 

alterações no metabolismo dos lipídeos e glicose, relacionadas principalmente 

ao uso dos inibidores da protease — a toxicidade — como, por exemplo, a 

neurotoxicidade relacionada ao uso da estavudina e didanosina; a 
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mielotoxicidade secundária ao uso da zidovudina, por vezes levando à 

necessidade de hemotransfusões; e alterações de enzimas hepáticas — e 

interações medicamentosas têm sido lembrados, no sentido de alertar para o 

aumento da ameaça da não adesão (TSENG, 1998), sobretudo nos países pobres, 

teoricamente menos capazes de garantir acesso a medicamentos tão caros, 

adequadas prescrições e orientações por parte dos serviços de saúde, e adequado 

cumprimento por parte dos pacientes. Argumentações semelhantes também 

aparecem em alguns contextos, advertindo para um maior risco de não adesão 

entre grupos sociais marginalizados, como moradores de rua e usuários de drogas 

(MACILWAIN, 2000). 

 Conquanto a taxa de adesão estimada entre pessoas com doenças crônicas 

seja em torno de 50% (MIILER, 1997), em relação aos pacientes com HIV, as 

taxas de adesão relatadas são extremamente variáveis. A par disso, deve-se ter em 

mente que, nestes casos, por se tratar de um vírus com altíssimo poder de 

replicação e mutação ― indivíduos, mesmo assintomáticos, produzem enorme 

quantidade de vírus (acima de 10
10

 partículas virais por dia) (RACHID & 

SCHECHTER, 2000) — adesão sub-óptima pode resultar no rápido aparecimento 

de mutantes droga-resistentes, com conseqüências drásticas para a saúde do 

indivíduo e para a saúde pública (HIRSCH, 2002). Além disso, resistência 

cruzada entre drogas, principalmente da mesma classe (e, sobretudo, entre os 

inibidores de protease) limita ainda mais opções futuras de tratamento (KAHN & 

WALKER, 1998; ALTICE & FRIEDLAND, 1998; TSENG, 1998; WILLIAMS, 

1999). 
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 Numerosos métodos diretos e indiretos têm sido utilizados para avaliar 

adesão aos regimes de tratamento e identificar pacientes não-aderentes, muito 

embora nenhum deles possa ser considerado ―padrão-ouro‖ para todos os tipos de 

pesquisa. Por conseguinte, a medida de adesão varia de acordo com o método 

utilizado e a definição de boa adesão (FARMER, 1999). 

 Medidas diretas de adesão incluem observação direta da receptividade do 

paciente à medicação e detecção da droga, de seu metabólito ou de marcador 

biológico em sangue ou urina. Dentre os métodos indiretos, estão auto-

informação do paciente (através de entrevistas ou questionários), contagem 

manual ou eletrônica de pílulas (chips eletrônicos que marcam a abertura do 

recipiente de pílulas) e registros de dispensação na farmácia (FARMER, 1999). 

 Classicamente, considera-se que os métodos de questionamento ao 

paciente tendem a superestimar as medidas de adesão, porque parte destes não é 

fiel à realidade quando indagados sobre as medicações tomadas; métodos de 

contagem de pílulas também não garantem fidedignidade, pois comprimidos 

podem ser descartados e até chips podem ser manipulados; da mesma forma, 

registros de dispensação pela farmácia não garantem o uso das medicações de 

maneira adequada pelo paciente;  marcadores biológicos e dosagem de drogas ou 

seus metabólitos nem sempre estão disponíveis, e sua detecção apenas confirma 

que o paciente recebeu uma dose da medicação dentro de um período antes da 

análise ― logo, a detecção da droga em uma análise não significa adesão e sua 

ausência não significa não adesão; até mesmo o método de observação direta do 

paciente pode falhar, pois pacientes não-aderentes podem, deliberadamente, fingir 
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que estão ingerindo a medicação e jogá-la fora ao perceberem que não mais estão 

sendo observados (FARMER, 1999). Assim, em virtude de todos esses 

problemas, os métodos de questionamento direto aos pacientes têm sido os mais 

freqüentemente utilizados e podem ser, quando bem conduzidos, bons 

indicadores de adesão real.  

 Em relação à quantidade, identifica-se outro problema metodológico: qual 

é a quantidade mínima necessária para se obter efetividade terapêutica aceitável? 

Claro que isso varia entre doenças e tratamentos diversos, porém nem sempre é 

possível determinar com precisão aceitável esse padrão para a população de 

doentes ― a maioria dos estudos sobre doenças crônicas tem considerado como 

boa adesão o uso de 80% ou mais do total de medicamentos prescritos 

(GORDILLO et al, 1999).  

 Os trabalhos sobre antiretrovirais têm adotado vários métodos e definições 

do nível de adesão, embora a maioria também utilize o ponto de corte em 80% 

(NEMES et al, 1997; LÓPEZ-SUAREZ,  et al, 1997; LAZZARINI et al, 1998; 

ELDRED et al, 1998). Não há, entretanto, segurança suficiente para se afirmar se 

esse corte associa-se com parâmetros de melhora clínica e/ou laboratorial. Além 

disso, outros aspectos, como a habilidade do paciente em aderir às instruções 

especiais sobre intervalo de doses e orientações alimentares são a chave para a 

eficácia de muitos dos componentes do HAART (WILLIAMS, 1999). 

 Por tudo isto, é extremamente importante que as avaliações e comparações 

entre os níveis de adesão sempre considerem o método utilizado e o nível no qual  

adesão foi definida ― é também importante analisar a população em estudo, 
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uma vez que muitos trabalhos tratam de grupos muito específicos (só usuários de 

drogas ou só usuários de um serviço de saúde, por exemplo).  Por tudo isto, é extremamente importante que as avaliações e comparações entre os níveis de adesão sempre considerem o método utilizado e o nível (ponto de corte) a partir do qual não adesão foi definida. É 

 O Brasil foi o primeiro país do Terceiro Mundo a adotar a política de 

distribuição gratuita e universal de medicação antiretroviral (KALICHMAN, 

GIANNA, TEIXEIRA, 2000), garantida por lei federal a partir de 1996 

(MARTINS et al, 2002). Até o momento, existem cerca de 120.000 pacientes 

favorecidos pela terapia, o que significou mudança progressiva no perfil da 

morbi-mortalidade da epidemia, com redução de mais de 50% na mortalidade e 

de até 80% no aparecimento das infecções oportunistas associadas à AIDS, 

diminuição das internações hospitalares e, o que é mais importante, aumento 

significativo na sobrevida e qualidade de vida dos indivíduos portadores de HIV 

(CN - DST/AIDS) ― um enorme investimento que, além de minimizar o 

sofrimento humano, traz um visível retorno do ponto de vista  econômico e 

epidemiológico. Nos últimos anos, graças ao enorme esforço do país para 

produzir algumas das drogas antiretrovirais aprovadas para uso, o custo anual do 

tratamento por paciente foi reduzido em quase 50% (ANTUNES, 2001). 

Acrescente-se a isso a economia feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com a 

redução de gastos com internação de pacientes com AIDS, além da economia 

com os custos sociais indiretos (perda de produtividade, aposentadorias e 

pensões, desestruturação familiar por incapacidade de realizar as tarefas que fazia 

em casa, perda de emprego, ou mesmo falecimento de um chefe ou membro da 

família), provavelmente maior que a advinda dos custos diretos citados acima. 
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 Uma pesquisa, realizada no período de 2000 a 2002, demonstrou um 

aumento de 10 vezes na sobrevida dos pacientes diagnosticados a partir de 1996, 

quando comparados com aqueles diagnosticados na década de 80, coincidindo 

com a introdução do HAART na rede pública nacional ― no Brasil, na década 

de 80, cerca de 50% dos pacientes morriam em menos de 6 meses após o 

diagnóstico da primeira infecção oportunista ― sendo importante salientar que o 

aumento da sobrevida ocorreu independentemente de sexo, idade, condições 

sócio-econômicas e categoria de exposição (MARTINS et al, 2002). 

 Vale salientar que a adesão é a principal variável sobre a qual os serviços 

de saúde podem intervir, não só para aumentar a eficácia da medicação, mas 

também para diminuir a chance do surgimento de resistência do HIV às drogas 

antiretrovirais. Todo o imenso investimento que vem sendo empregado em 

pesquisa e desenvolvimento de drogas antiretrovirais, bem como na tecnologia 

necessária para o acompanhamento da eficácia dessa terapia poderão ser 

perdidos, se não forem elaboradas e padronizadas estratégias que visem aumentar 

a adesão do paciente com infecção pelo HIV ao tratamento. 

 Assim sendo, tanto pela alta prevalência da AIDS quanto pelo grande 

investimento que aqui vem sendo feito, a questão da adesão e a identificação dos 

fatores a ela relacionados são especialmente importantes, assumindo contornos 

sociais e políticos muito evidentes. 
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2 - HIPÓTESE 
 

 Existe relação entre características biológicas, sócio-comportamentais e 

demográficas, econômicas, relacionadas à doença e ao tratamento, bem como 

relacionadas aos hábitos de vida e aos distúrbios do humor e adesão à terapia 

antiretroviral nos indivíduos com infecção pelo HIV. 
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3 – OBJETIVOS  

 

 
3.1 - GERAIS: 

 
       Identificar fatores preditivos de não adesão à terapia antiretroviral nos 

pacientes com infecção pelo HIV, acompanhados no ambulatório de doenças 

infecto-parasitárias do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia 

Picanço e Hospital das Clínicas, no período de março a agosto de 2001. 

 

3.2 - ESPECÍFICOS: 

 Identificar fatores biológicos (sexo e idade), sócio-comportamentais e 

demográficos (comportamento sexual, estado civil, grau de instrução e 

município de residência) e econômicos (situação de trabalho, renda mensal 

pessoal e familiar) mais freqüentemente relacionados à não adesão à terapia  

antiretroviral; 

 identificar fatores relacionados à infecção pelo HIV e à terapia antiretroviral 

(local de atendimento, tempo de diagnóstico, tempo de tratamento, presença 

de sintomas, esquema antiretroviral, número diário  de comprimidos  e 

associados à não adesão; 

 verificar a associação entre as expectativas do paciente quanto à terapia 

antiretroviral e não adesão; 

 verificar a associação entre uso de álcool e drogas e não adesão à terapia 

antiretroviral; 
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 verificar a associação entre participação em organizações não-governamentais 

e não adesão à terapia antiretroviral; 

 verificar a associação entre depressão e não adesão à terapia antiretroviral. 
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4 – METODOLOGIA  
 

 

4.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO: 

O Estado de Pernambuco possui, atualmente, uma população de 7.918.344 

habitantes, distribuídos em 185 municípios, ocupando uma área total de 98.526,6 

Km
2
 (IBGE - Censo 2000).  

De acordo com os últimos dados da Coordenação Nacional de DST e 

AIDS (CN-DST/AIDS), que compreende o período de 1980 a 2002, existem 

5.604 casos de AIDS notificados em Pernambuco, o que o coloca como o estado 

com maior número de casos de AIDS no Nordeste e o sétimo no Brasil ― Recife, 

Olinda e Jaboatão dos Guararapes concentram cerca de 70% desses casos, sendo 

49,60% em Recife, 9,6% em Olinda e 9,5% em Jaboatão dos Guararapes. 

Em Recife, são quatro os serviços de referência credenciados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) para o tratamento dos indivíduos infectados pelo HIV: 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Hospital Correia Picanço (HCP), 

Hospital das Clínicas (HC) e  Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP) ―  

este último voltado, principalmente, para o atendimento a crianças e gestantes. 

Os pacientes estudados foram provenientes do ambulatório de doenças 

infecto-parasitárias (DIP) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, do Hospital 

das Clínicas e do Hospital Correia Picanço, que possuiam, respectivamente, 313, 

412 e 1100 pacientes cadastrados e recebendo terapia antiretroviral no momento 

da coleta dos dados deste estudo. 
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A população atendida nesses três hospitais é constituída de adultos de 

ambos os sexos e classes sócio-econômicas variadas, residentes, principalmente, 

em Recife e Região Metropolitana. Também são atendidos pacientes provenientes 

do interior do estado e, ocasionalmente, de outros estados próximos. A via sexual 

é a principal via de transmissão do HIV nessa população. 

 

4.2 - DESENHO DO ESTUDO: 

Inicialmente, foi realizado um corte transversal da população estudada.  

Nos cortes transversais, a relação causa e efeito é examinada em uma dada 

população, em um momento particular, definido pelo investigador  e que, em 

geral, refere-se à data da coleta dos dados. Dessa forma, é um bom método para 

detectar freqüências, descrever as características dos eventos na população, 

identificar casos e detectar grupos de alto risco (PEREIRA, M. G., 1995).  

 Considerando que o objetivo principal desta pesquisa é identificar fatores 

associados à não-adesão à terapia antiretroviral nos indivíduos infectados pelo 

HIV, optou-se por uma análise do tipo caso-controle, em que os indivíduos foram 

agrupados de acordo com o fato de não serem (casos) ou serem (controles) 

considerados aderentes à terapia antiretroviral. Os grupos foram então 

comparados de acordo com a exposição ou não a determinado fator de interesse. 

Os estudos caso-controle se prestam bem para verificar a associação 

entre o surgimento de um evento e seus fatores de exposição, além de permitir 

investigar múltiplos fatores de risco simultaneamente, ajustando-se o efeito de 

cada um deles sobre os demais. Além disso, esse desenho facilita a realização de 
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pesquisas, visto que favorece a obtenção de um maior número de casos em curto 

intervalo de tempo, já que não há necessidade de acompanhar os participantes e o 

número destes em cada grupo pode ser menor, mesmo quando se trabalha com 

mais de um controle por caso, promovendo-se, dessa forma, redução dos custos 

operacionais e diminuição do tempo de execução (PEREIRA, M. G., 1995). 

 

4.3 - PROBLEMAS METODOLÓGICOS - A QUESTÃO DOS ―VIÉSES‖: 

 Viéses são distorções do efeito medido, decorrentes de erro na seleção de 

pacientes ou na obtenção de informações. 

 O aparecimento dos viéses nos estudos de caso-controle é facilitado pelo 

fato de evento e exposição já terem ocorrido no momento da investigação, o que 

também dificulta o estabelecimento de uma sequência temporal para o evento 

(PEREIRA, M. G., 1995). 

 Entretanto, embora a ocorrência de viéses seja um problema em 

potencial e, portanto, não deva ser ignorado, não constitui razão suficiente para 

que esse tipo de desenho seja evitado, visto que tais problemas podem ser 

minimizados ou mesmo contornados através de cuidadosa avaliação de suas 

possíveis fontes e da adoção de medidas para preveni-las.                                                                                                                                                                          

Viés de seleção, também chamados Viés de amostragem, ocorre quando 

há diferenças sistemáticas de características entre aqueles que são selecionados 

para o estudo e aqueles que não o são. Isso acontece se um ou mais subgrupos 

que compõem a população não estão devidamente representados na amostra 

selecionada para a pesquisa, tendo como consequência a produção de estimativas 
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distorcidas, seja de um parâmetro populacional, seja da relação entre eventos ― 

viés de seleção manifesta-se em uma pesquisa analítica quando as pessoas 

incluídas não são representativas da população com respeito à distribuição da 

exposição, do evento resultante dessa exposição, ou de ambos (PEREIRA, M. G., 

1995). 

No caso específico desta pesquisa, não se pode afastar a possibilidade de 

que tenham ocorrido tanto erros de seleção quanto de informação (especialmente 

ligados à memória). O fato de somente os pacientes que permaneciam 

freqüentando o ambulatório terem sido envolvidos no estudo, deixando-se de fora 

aqueles que abandonaram o tratamento e não mais compareceram às consultas 

médicas, poderá ter tornado a amostra tendenciosa, visto que essas duas 

populações são, muito provavelmente, dotadas de características distintas. Logo, 

os resultados encontrados não devem ser extrapolados para além do grupo 

estudado. Vícios de amostragem poderão também ter ocorrido, na medida em que 

existe a possibilidade de que os pacientes que concordaram em fazer parte deste 

estudo sejam, justamente, aqueles com maiores taxas de adesão quanto ao uso dos 

antiretrovirais, o que caracterizaria um viés de auto-seleção. 

 Viés de informação, também denominado viés de aferição, resulta do 

erro sistemático de classificação, que são falhas na categorização, e que pode 

ocorrer tanto com relação à exposição quanto ao efeito, em geral por questões 

conceituais ou metodológicas não adequadamente resolvidas, como ausência ou 

imprecisão na definição dos termos, falta de adequado preparo dos 

entrevistadores, uso de questionários mal formulados e falta de padronização das 
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técnicas de coleta dos dados. Particularmente nos estudos caso-controle, por 

serem estudos retrospectivos, viés de informação também pode resultar da falha 

dos participantes em recordar epsódios passados (viés de recordação ou de 

memória) (PEREIRA, M. G., 1995). 

 Como este estudo se baseia em fatos já ocorridos, e tendo sido os dados 

utilizados obtidos diretamente dos próprios pacientes, estes podem ter, em algum 

momento, falhado no uso de suas medicações e não terem referido, por erro de 

memória ou por outro motivo. Assim sendo, isso induziria a uma categorização 

incorreta dos pacientes, tendendo-se a subestimar as medidas de associação ― os 

resultados encontrados podem ainda estar distorcidos de alguma maneira, para 

mais ou para menos, em relação ao seu valor real, diminuindo a força de 

associação entre causa e efeito, constituindo um viés de aferição. Na tentativa de 

minimizar alguns desses problemas, foram coletados dados de pacientes 

acompanhados nos três hospitais de referência do Recife que prestam 

atendimento à população adulta infectada pelo HIV: Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz, Hospital das Clínicas e Hospital Correia Picanço, procurando 

reduzir o número de recusas, bem como padronizar a coleta de informações, 

utilizando dois questionários, sendo o primeiro elaborado especificamente para 

este estudo, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, e o outro já 

padronizado, para verificar a presença de depressão ― o número de pacientes 

estudados por hospital foi proporcional ao número de pacientes cadastrados e 

recebendo terapia antiretroviral em cada um desses serviços. 
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4.4 - DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS: 

 

4.4.1 - VARIÁVEL DEPENDENTE: 

 De acordo com os objetivos deste estudo, foi considerada como variável 

dependente a adesão dos pacientes à terapia antiretroviral.  

 

4.4.2 - VARIÁVEIS INDEPENDENTES: 

 Após cuidadosa revisão da literatura relacionada ao tema, foram 

selecionadas as seguintes variáveis consideradas importantes de se investigar 

como possíveis fatores preditivos de não adesão à terapia antiretroviral nos 

pacientes infectados pelo  HIV: 

Sexo:  

- Feminino 

- Masculino 

 Idade: 

- 17 a 29 anos 

- 30 a 39 anos 

- Acima de 40 anos 

Comportamento sexual:  

- Homossexual 

- Heterossexual 

- Bissexual 
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Estado civil: 

- Solteiro 

- Casado 

- Outros 

Grau de instrução: 

- Analfabeto 

- 1° grau 

- 2° grau 

- 3° grau 

Município de residência:  

 - Recife 

- Região Metropolitana 

- Outros 

Situação de trabalho:  

- Estar trabalhando  

- Não estar trabalhando  

Renda mensal pessoal: 

- Menor que 1 salário-mínimo 

- 1 a 3 salários-mínimos 

- 4 a 6 salários-mínimos 

- Acima de 7 salários-mínimos 
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Renda mensal familiar: 

- Menor que 1 salário-mínimo 

- 1 a 3 salários-mínimos 

- 4 a 6 salários-mínimos 

- Acima de 7 salários-mínimos 

Local de Atendimento: 

- Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

- Hospital das Clínicas  

- Hospital Correia Picanço 

Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV:  

- Menor que 1 ano 

- 1 a | 3 anos 

- 3 a | 5 anos 

- Acima de 5 anos 

Tempo de tratamento antiretroviral:  

- Menor que 1 ano 

- 1 a | 3 anos 

- 3 a | 5 anos                                          

- Acima de 5 anos 

Presença de sintomas atuais:  

- Sim 

- Não 
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Presença de sintomas ao início do tratamento antiretroviral:  

- Sim 

- Não 

Esquema antiretroviral em uso:  

- Esquema 1: sem inibidor de  protease  

- Esquema 2: com 1 inibidor de protease 

- Esquema 3: com 2 ou + inibidores  de protease 

Número diário de comprimidos: 

 - 1 a 4 comprimidos 

- 5 a 10 comprimidos 

- 11 a 15 comprimidos 

- Acima de 15 comprimidos 

Expectativa quanto ao tratamento:  

 - Ficar curado 

- Diminuir os sintomas e aumentar o tempo de vida 

- Outros 

Uso de álcool:  

- Sim                                             

- Não 

Uso de drogas:  

- Sim 

- Não 
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Participação em Organizações Não-Governamentais (ONG):  

- Sim 

- Não 

Depressão:  

- Ausente a leve 

- Moderada a grave 

 

4.5 - CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA: 

  

O cálculo do tamanho da amostra para os estudos de caso-controle é 

baseado nos seguintes parâmetros: 

 

1. Proporção de exposição entre casos e controles:  

 Foram utilizados os percentuais de risco derivados do trabalho de Gordillo 

et al (1999). Foram escolhidas 2 variáveis previamente testadas como fatores 

preditivos de não adesão à terapia antiretroviral, como base de referência para o 

cálculo: forma de transmissão do HIV e situação atual de trabalho. Para tais 

variáveis, a proporção de expostos entre os casos foi, respectivamente, 63,26 e 

61,93%, e entre os controles, 45,40% e 44,54%. 

 

2. Magnitude da diferença de exposição entre os dois grupos (casos e controles):  

Estimada por meio do ―odds ratio‖. 



38 

 

 

 
 

 

Considerando os valores de referência acima adotados, foi encontrado um 

―odds ratio‖ de 2,07 para a variável categoria de transmissão e um ―odds ratio‖ de 

2,03 para a variável situação atual de trabalho. 

 

3. Erro Alfa:  

 Representa a probabilidade de rejeitar-se a hipótese nula, sendo ela 

verdadeira. Com o valor de alfa estabelecido em 0,05, essa probabilidade é de 5%. 

 

4. Poder da Amostra:  

 Indica a probabilidade de que a diferença entre os dois grupos, se presente, 

seja detectada. Foi estabelecido o valor de beta em 20%, que corresponde a um 

poder da amostra de 80%. 

            Os cálculos foram realizados com ajuda do programa EPI-INFO, versão 

6.0. 

      O tamanho da amostra foi estimado em 352 pacientes para a variável 

forma de transmissão do HIV e em 372 pacientes para a variável situação atual de 

trabalho, sendo utilizado uma proporção de 1 caso para 3 controles. A amostra 

obtida foi um pouco maior que a estimada, totalizando 412 pacientes.  

 

 

 

 

‗ 
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4.6 - DEFINIÇÃO DE TERMOS: 

 

4.6.1- CASOS: 

           Foi considerado caso todo paciente com infecção pelo HIV que informou 

ter ingerido menos que 90% do número total de comprimidos antiretrovirais 

prescritos nos últimos 5 dias.  

 

4.6.2 - CONTROLES: 

     Foi considerado controle todo paciente com infecção pelo HIV que 

informou ter ingerido, no mínimo, 90% do número total de comprimidos 

antiretrovirais prescritos nos últimos 5 dias.  

 

4.6.3 - ESTADO CIVIL: 

           Foi considerado o estado civil referido pelo paciente.  

 

 

4.6.4 - COMPORTAMENTO SEXUAL: 

           Foi considerado o comportamento sexual referido pelo paciente. 

 

4.6.5 - TEMPO DE DIANÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV: 

 Foi considerado o tempo de diagnóstico referido pelo paciente, em anos. 
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4.6.6 - TEMPO DE TRATAMENTO ANTIRETROVIRAL: 

 Foi considerado o tempo de tratamento referido pelo paciente, em anos. 

 

4.6.7 - USO DE DROGAS: 

 Foi considerado todo uso de drogas, independente da quantidade. 

 

4.6.8 - USO DE ÁLCOOL: 

 Foi considerado todo uso de álcool, independente da quantidade. 

 

4.6.9 - DEPRESSÃO: 

           Para o diagnóstico de depressão foi empregada a Escala de Avaliação para 

Depressão de Hamilton, largamente utilizada em pesquisas em todo o mundo, 

estabelecendo-se o ponto de corte em 18. 

 Valores abaixo de 18 = depressão ausente ou leve 

 Valores acima ou iguais a 18 = depressão moderado ou grave  

 

4.7 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Foram excluídos do estudo todos os pacientes com menos de 15 dias de 

uso de terapia antiretroviral.  

 

4.8 - COLETA DOS DADOS: 

  Os dados foram obtidos através da aplicação de dois questionários: um 

elaborado especificamente para este estudo, de acordo com os objetivos            
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pré-estabelecidos, e outro (Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton) já 

padronizado (HAMILTON, M., 1960), para verificar a presença de depressão ― 

caso o paciente não soubesse informar o esquema antiretroviral em uso, recorria-

se ao seu prontuário médico. 

 A aplicação dos questionários foi realizada por 4 entrevistadores 

previamente treinados, nos dias e horários de funcionamento do ambulatório do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço e Hospital das 

Clínicas.  

Os pacientes foram selecionados por ordem de chegada e os questionários 

aplicados antes da consulta médica, em ambiente reservado. 

  Os dados foram registrados na forma de códigos numéricos, com dupla 

entrada e ―validate”, à exceção do nome do paciente. O serviço de digitação foi 

realizado subsequentemente ao da coleta, por um só digitador, específico para essa 

função. 

Foi elaborado um banco de dados no programa EPI-INFO, versão 6.0.   

 

4.9 - ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

A partir da distribuição de freqüência das variáveis estudadas, fez-se uma 

caracterização geral da amostra. As variáveis independentes foram agrupadas em: 

biológicas, sócio-comportamentais e demográficas, econômicas, relacionadas à 

doença e ao tratamento, relacionadas aos hábitos de vida e relacionadas aos 

distúrbios de humor. 



42 

 

 

 
 

 

A associação entre a variável dependente e cada uma das variáveis 

independentes incluídas no estudo foi verificada utilizando-se o teste do qui-

quadrado (2), cálculo do ―odds ratio‖ (OR), intervalo de confiança de 95% e 

valor de p. Foi considerado significante o valor de p<0,05. A partir da 

identificação das variáveis cuja associação com não adesão mostrou um valor de p 

<0,10 na análise univariada, uma nova análise foi realizada em cada grupo usando 

técnica de regressão logística múltipla. Finalmente, as variáveis de cada grupo que  

permaneceram no modelo final foram ajustadas e uma análise multivariada foi 

usada para controlar o efeito de cada variável sobre as outras.   

Para execução da análise, foi utilizou-se o programa EPI-INFO, versão 

6.0. 
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5 - RESULTADOS 
 

 
5.1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA: 

Foram estudados 412 pacientes, com uma proporção de 1caso para 3 

controles, sendo a taxa de adesão encontrada igual a 74,27%. 

 

5.1.1 - VARIÁVEIS BIOLÓGICAS: 

 Dos 412 pacientes participantes deste estudo, 69,2% (285) eram do sexo 

masculino e 45,6% (188) tinham idade entre 30 e 39 anos ― a média de idade foi 

de 36 anos, variando entre 17 e 67 anos (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 01.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo sexo. 
 

Sexo n % 

Masculino 285 69,2 

Feminino 127 30,8 

Total 412 100,0 
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Tabela 02.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo idade. 
 

Idade (anos) n % 

17 – 29  92 22,3 

30 – 39 188 45,6 

Maior que 40 132 32,0 

Total 412 100,0 

 

 

5.1.2 - VARIÁVEIS SÓCIO-COMPORTAMENTAIS E DEMOGRÁFICAS: 

Informações relacionadas ao comportamento sexual foram obtidas de 410 

pacientes, dos quais 65,1% (267) referiam ser heterossexuais e 27,1% (111) 

referiam ser homossexuais (Tabela 3).  

 

Tabela 03.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo comportamento sexual. 
 

Comportamento 
sexual 

n % 

Homossexual 111 27,2 

Heterossexual 267 65,0 

Bissexual 32 7,8 

Total 410 100,0 
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O número de solteiros (262) foi cerca de 2,5 vezes maior que o de casados 

(100), totalizando 63,5% da amostra contra 24,3% (Tabela 4). 

 

Tabela 04.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo estado civil.  
 

Estado civil N % 

Solteiro 262 63,5 

Casado 100 24,3 

Outros 50 12,2 

Total 412 100,0 

  

 Em relação à escolaridade, houve um discreto predomínio de pacientes 

com apenas o 1º grau (182) em relação aqueles com 2º grau (152), completo ou 

incompleto, ou seja, 44,1% contra 36,9%. Somente 11,7% (48) tinham o 3º grau 

(Tabela 5).  

 

Tabela 05. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo grau 
de instrução.  
 

Grau de instrução n % 

Analfabeto 30 7,3 

1º grau 182 44,1 

2º grau 152 36,9 

3º grau 48 11,7 

Total 412 100,0 
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Dos 407 pacientes que informaram sobre o município em que residiam, 

89% (362) eram do Recife e Região Metropolitana (Tabela 6).  

 

Tabela 06.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo município de residência. 
 

Município de residência n % 

Recife 179 44,0 

Região Metropolitana 183 45,0 

Outros 45 11,0 

Total 407 100,0 

 

 

5.1.3 - VARIÁVEIS ECONÔMICAS: 

 Dentre os 412 pacientes, apenas 32,8% (135) estavam trabalhando no 

momento da realização deste estudo (Tabela 7). 

 

Tabela 07.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo a situação de trabalho. 
 

Estar trabalhando n % 

Sim 135 32,8 

Não 277 67,2 

Total 412 100,0 
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 Um total de 410 pacientes informou sobre sua renda mensal. Desses, 

52,7% (216) referiam ganhar entre 1 e 3 salários-mínimos por mês, enquanto 

27,8% (114) não tinham qualquer tipo de renda ou ganhavam menos que 1 

salário-mínimo  (Tabela 8).  

 

Tabela 08.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo renda mensal pessoal.  
 

Renda mensal pessoal  
(salário-mínimo) 

n % 

Menor que 1 114 27,8 

De 1 a 3 216 52,7 

De 4 a 6 51 12,4 

Maior que 7 29 7,1 

Total 410 100,0 

 

 Dos 380 pacientes que informaram sobre renda mensal familiar, 7,9% (30) 

não tinham qualquer renda ou tinham renda menor que 1 salário-mínimo, 

enquanto 53,9% (205) referiam renda entre 1 e 3 salários-mínimos (Tabela 9). 
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Tabela 9.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo renda 
mensal familiar.  
 

Renda mensal familiar  
(salário mínimo) 

n % 

Menor que 1 30 7,9 

De 1 a 3 205 53,9 

De 4 a 6 73 19,2 

Maior que 7 72 19,0 

Total 380 100,0 

 

 

5.1.4 - VARIÁVEIS RELACIONADAS À DOENÇA E AO TRATAMENTO:  

 A maioria da amostra, ou seja, 58% (239), foi constituída de pacientes 

atendidos no Ambulatório de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital Correia 

Picanço. Quanto aos demais, 25,7% (106) eram atendidos no Hospital das 

Clínicas e 16,3% (67) no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Tabela 10). 

 

Tabela 10.  Distribuição dos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios de DIP da 
rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo local do 
atendimento. 
 

Loca de 
atendimento 

N % 

HUOC 67 16,3 

HC 106 25,7 

HCP 239 58,0 

Total 412 100,0 
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 Foi observado um predomínio de pacientes com tempo de diagnóstico em 

relação à infecção pelo HIV entre 1 e 3 anos, correspondendo a 33,7% (139) da 

amostra. Entretanto, houve uma distribuição uniforme entre os pacientes com 

menos de 1 ano (84) e 3 a 5 anos (81) de diagnóstico, correspondendo, 

respectivamente, a 20,4% e 19,7%. Somente 26,2% (108) dos pacientes tinham 

mais de 5 anos de diagnóstico (Tabela 11). 

 

Tabela 11.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV.  
 

Tempo de diagnóstico (anos) n % 

Menor que 1 84 20,4 

De 1 -| 3 139 33,7 

De 3 -| 5 

Acima de 5  

81 

108 

19,7 

26,2 

Total  412 100,0 

   

Em relação ao tempo de uso de medicação, também houve predomínio no 

grupo de pacientes em uso de antiretrovirais de 1 a 3 anos, que representou 40,3% 

(116 pacientes) da amostra. Quanto aos demais, 26,9% (111) tinham menos de 1 

ano de uso (111) e 23,1% (95) tinham entre 3 e 5 anos. Apenas 9,7% (40) dos 

pacientes já usavam há mais de 5 anos (Tabela 12). 
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Tabela 12. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo tempo 
de tratamento antiretroviral.  

 
Tempo de tratamento ARV (anos) n % 

Menor que 1 111 26,9 

De 1 -| 3 166 40,3 

De 3 -| 5 95 23,1 

Acima de 5 40 9,7 

Total 412 100,0 

  

Quanto a  presença ou não de sintomas relacionados à infecção pelo HIV, 

foi observado que 66% (272) dos pacientes estavam sintomáticos ao iniciar o 

tratamento com drogas antiretrovirais, enquanto apenas 28,8% (118) referiam 

permanecer sintomáticos em vigência do tratamento, no momento da realização 

deste estudo (Tabelas 13 e 14).  

 

Tabela 13. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
condição de estar sintomático ao inicio do tratamento antiretroviral. 
 

Presença de sintomas ao início 
do tratamento 

n % 

Sim 272 66,0 

Não 140 34,0 

Total 412 100,0 
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Tabela 14.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo a condição de estar sintomático atualmente. 
 

Presença de sintomas atuais n % 

Sim 118 28,8 

Não 292 71,2 

Total 410 100,0 

 

 Em relação ao esquema antiretroviral, foram obtidas informações de 396 

pacientes, dos quais 42,5% (179) estavam usando esquemas que não continham 

inibidores de protease, contra 54,8% (217) que estavam em uso de esquemas 

contendo pelo menos 1 inibidor de protease (Tabela 15).  

 

Tabela 15.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo o esquema antiretroviral em uso. 
 

Esquema antiretroviral atual n % 

Esquema 01 (S/ IP) 179 45,2 

Esquema 02 (C/ 1 IP) 165 41,7 

Esquema 03 (C/ 2 IP) 52 13,1 

Total 396 100,0 

 

Quanto ao número de comprimidos prescritos, 48,8% referiam tomar entre 

5 e 10 comprimidos ao dia (Tabela 16). 
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Tabela 16.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo o número diário de comprimidos prescritos.  
 

Número diário de comprimidos  n % 

De 1 a 4 62 15,7 

De 5 a 10 193 48,7 

De 11 a 15 94 23,7 

Acima de 15 47 11,9 

Total 396 100,0 

 

Ao analisar a expectativa dos entrevistados quanto ao tratamento, foi 

observado que 51,5% (212) dos pacientes esperavam diminuição dos sintomas e 

aumento do tempo de vida, enquanto 45,4% (187) acreditavam que podiam ficar 

curados (Tabela 17). 

 

Tabela 17.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo expectativa quanto ao tratamento.  
 

Expectativa quanto ao tratamento n % 

Ficar curado 187 45,4 

Diminuir os sintomas e aumentar o 

tempo de vida 

212 51,5 

Outros 13 3,2 

Total 412 100,0 
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5.1.5 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS HÁBITOS DE VIDA: 

Dos 412 participantes do estudo, apenas 30,3% (125) consumiam bebidas 

alcoólicas, 16,5% (68) tinham história de uso de drogas no passado e 5,8% (24) 

continuavam usando drogas atualmente (Tabelas 18, 19 e 20). 

 

Tabela 18.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo consumo de ácool.  
 

Uso de álcool n % 

Sim 125 30,3 

Não 287 69,7 

Total 412 100,0 

 

 

Tabela 19.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo uso de drogas no passado. 
 

Uso de drogas no passado n % 

Sim 68 16,5 

Não 344 83,5 

Total 412 100,0 
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Tabela 20.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo uso atual de drogas.  
 

Uso atual de drogas n % 

Sim 24 5,8 

Não 388 94,2 

Total 412 100,0 

 

Apenas 13,8% (57) dos pacientes participavam de organizações não-

governamentais (Tabela 21). 

 

Tabela 21.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo participação em ONG.  
 

Participação em ONG n % 

Sim 57 13,8 

Não 355 86,2 

Total 412 100,0 

 

 

5.1.6 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS DISTÚRBIOS DE HUMOR: 

Apenas 6,8% (28) da amostra apresentavam depressão moderada ou grave, 

enquanto 93,2% (384) não apresentavam depressão ou tinham apenas depressão 

leve (Tabela 22).  
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Tabela 22.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, a 
presença de depressão (Escala de Hamilton).  
 

Depressão n % 

Ausente ou Leve 384 93,2 

Moderada ou grave 28 6,8 

Total 412 100,0 
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5.2 - ANÁLISE UNIVARIADA: 

 

5.2.1 - VARIÁVEIS BIOLÓGICAS E ADESÃO AO TRATAMENTO 

ANTIRETROVIRAL: 

Não foi observado associação estatisticamente significante entre sexo e 

adesão à terapia antiretroviral (
2
 = 2,383, p = 0,123). O ―odds ratio” (OR) para 

não adesão para as mulheres em relação aos homens foi de 1,44 (IC 95% = 0,42 – 

1,14) (Tabela 23). 

 

Tabela 23. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo sexo e 
adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Sexo Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Masculino 67 63,2 218 71,2 1 - 

Feminino 39 36,8 88 28,8 1,44 0,42 – 1,14 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 2,383     p = 0,123 

Também não houve associação estatisticamente significante entre idade e 

adesão (
2
 = 0,668, p = 0,716) (Tabela 24). 
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Tabela 24.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo idade e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Idade (anos) Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

17 – 29 26 24,5 66 21,6 1 - 

30 – 39 49 46,2 139 45,4 0,89 0,49 – 1,63 

Maior que 40 31 29,3 101 33,0 0,78 0,41 – 1,49 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 0,668     p = 0,716      

 

5.2.2 - VARIÁVEIS SÓCIO-COMPORTAMENTAIS E DEMOGRÁFICAS 

E ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRETROVIRAL: 

Nenhuma associação foi observada entre adesão e comportamento sexual 

(
2
=0,50, p=0,777) (Tabela 25). 

 

Tabela 25.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo comportamento sexual e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Comportamento sexual Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Homossexual 26 24,5 85 28,0 0,78 0,30 – 2,09 

Heterossexual 71 67,0 196 64,5 0,93 0,39 – 2,28 

Bissexual 9 8,5 23 7,6 1 - 

Total 106 100,0 304 100,0 - - 

2=0,50     p=0,777     
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Também não foi observado associação entre estado civil e adesão 

(
2
=0,54,  p = 0,761) (Tabela 26). 

 

Tabela 26.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo estado civil e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Estado civil Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Solteiro 66 62,3 196 64,1 1 - 

Casado 25 23,6 75 24,5 0,99 0,56 – 1,74 

Outros 15 15,1 35 12,4 1,27 0,62 – 2,59 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 0,54     p = 0,761   

Embora não tenha sido observado associação estatisticamente significante 

entre grau de instrução e adesão (
2
 = 6,429, p = 0,093), parece existir uma 

tendência maior de não adesão nos os indivíduos com menor escolaridade 

(analfabetos e 1º grau) (Tabela 27). 
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Tabela 27. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo grau e 
instrução e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Grau de instrução Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Analfabeto 12 11,3 18 5,9 2,24 0,74 – 6,82 

1º grau 52 49,1 130 42,5 1,35 0,61– 3,04 

2º grau 31 29,2 121 39,5 0,86 0,37 – 2,03 

3º grau 11 10,0 37 12,1 1 - 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

 2 = 6,429     p = 0,093 

Não houve associação entre município de residência e adesão à terapia 

antiretroviral (
2
 = 2,21, p = 0,322) (Tabela 28). 

 

Tabela 28. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo 
município de residência e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Municípios de Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

residência n % n %   

Recife 48 45,7 131 43,4 1 - 

Região Metropolitana 42 40,0 141 46,7 0,81 0,49 – 1,35 

Outros 15 14,3 30 9,9 1,36 0,64 – 2,91 

Total 105 100,0 302 100,0 - - 

2 = 2,21     p = 0,322      
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5.2.3 - VARIÁVEIS ECONÔMICAS E ADESÃO AO TRATAMENTO 

ANTIRETROVIRAL: 

Não houve associação estatisticamente significante entre ser aderente à 

terapia antiretroviral e o fato de estar ou não trabalhando (
2
=0,173, p = 0,677) 

(Tabela 29). 

 

Tabela 29. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
condição de estar trabalhando atualmente e adesão ao tratamento antiretroviral nos 
últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Estar 

trabalhando 
Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Sim 33 31,1 102 33,3 1 - 

Não 73 68,9 204 66,7 1,1 0,67 – 1,83 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 0,173     p = 0,677    

Nenhuma associação foi encontrada entre renda mensal pessoal e adesão 

(
2
=4,89, p=0,180) (Tabela 30).     
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Tabela 30. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo renda 
mensal pessoal e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Renda mensal pessoal  

(salário-mínimo) 
Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Menor que 1 30 28,3 84 27,7 1,12 0,40 - 3,23 

De 1 a 3 62 58,5 154 50,7 1,27 0,48 – 3,45 

De 4 a 6 07 6,6 44 14,5 0,5 0,13 – 1,85 

Acima que 7 07 6,6 22 7,2 1 - 

Total 106 100,0 304 100,0 - - 

2=4,89     p=0,180        

Da mesma forma, não foi encontrada associação estatisticamente 

significante entre renda mensal familiar e adesão (
2
 = 6,75, p = 0,080). Parece, 

no entanto, existir uma tendência maior para não adesão entre as pessoas com 

menor renda mensal familiar (menor que 3 salários-mínimos) (Tabela 31). 
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Tabela 31.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo renda mensal familiar e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Renda mensal 

familiar 
(salário-mínimo) 

Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Menor de 1 09 9,1 21 7,4 1,95 0,65 – 5,80 

De 1 a 3 63 63,6 142 50,5 2,01 0,99 – 4,17 

De 4 a 6 14 14,1 59 21,0 1,08 0,43 – 2,69 

Acima de 7 13 13,2 59 21,0 1 - 

Total 99 100,0 281 100,0 - - 

2 = 6,75     p = 0,080      

 

5.2.4 - VARIÁVEIS RELACIONADAS À DOENÇA E ADESÃO AO 

TRATAMENTO ANTIRETROVIRAL: 

Não houve associação estatisticamente significante entre adesão ao 

tratamento antiretroviral e o local onde era realizado o atendimento (
2
 = 1,685, p 

= 0,431) (Tabela 32). 
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Tabela 32.  Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos 
ambulatórios de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, 
segundo hospital de atendimento e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão após 5 dias   
Local de 

atendimento 
Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

HUOC 16 15,1 51 16,7 0,81 0,41 – 1,57 

HC 23 21,7 83 27,1 0,71 0,40 – 1,26 

HCP 67 63,2 172 56,2 1 - 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 1,685     p = 0,431      

 Foi observado forte associação entre tempo de diagnóstico da infecção 

pelo HIV  e adesão à terapia antiretroviral (
2
 = 15,17, p = 0,001). Houve menor 

adesão entre indivíduos com tempo de diagnóstico maior que 1 ano (Tabela 33). 

 

Tabela 33. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo tempo 
de diagnóstico da infecção pelo HIV e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 
dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Tempo de Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

diagnóstico (anos) n % n %   

Menor que 1 10 9,4 74 24,2 1 - 

De 1 - | 3 49 46,2 90 29,4 4,03  1,82 – 9,14 

De 3 - | 5 

Acima de 5   

20 

27 

18,9 

25,5 

61 

81 

19,9 

26,4        

2,43 

2,46 

0,99 – 6,06 

1,12 – 5,43 

Total 106 100,0 306 100,0 -  -  

2 = 15,07     p = 0,002     
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  Estudando-se, entretanto, tempo de uso de antiretrovirais e adesão, não foi 

encontrado associação estatisticamente significante entre tais variáveis (
2
=5,571, 

p = 0,134) (Tabela 34). 

 

Tabela 34. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo tempo 
de tratamento antiretroviral e adesão ao tratamento nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Tempo de 

tratamento ARV 
Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Menor que 1 21 19,8 90 29,4 1 - 

De 1 -| 3 51 48,1 115 37,6 1,90 1,03 – 3,53 

De 3 -| 5 22 20,8 73 23,9 1,29  0,63 – 2,67 

Acima de 5 12 11,3 28 9,2 1,84 0,74 – 4,53 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 5,571     p = 0,134       

Não houve associação entre a condição de estar sintomático ao início da 

terapia antiretroviral e adesão ao tratamento (
2
=2,025, p=0,155), nem entre a 

condição de estar sintomático atualmente, em vigência de terapia, e adesão à 

mesma (
2
 = 0,015, p = 0,902) (Tabelas 35 e 36).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 

 
 

 

Tabela 35. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
condição de estar sintomático ao início do tratamento antiretroviral e adesão ao tratamento 
nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Presença de sintomas ao Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 início do tratamento n % n %   

Sim 64 60,4 208 68,0 1 - 

Não 42 39,6 98 32,0 1,39 0,86 – 2,26 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 2,025     p = 0,155  

 

Tabela 36. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
condição de estar sintomático atualmente e adesão ao tratamento antiretroviral nos 
últimos 5 dias. 
 

Presença de Adesão nos últimos 5 dias   
sintomas atuais Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Sim 31 29,2 87 28,6 1 - 

Não 75 70,8 217 71,4 0,97 0,58 – 1,63 

Total 106 100,0 304 100,0 - - 

2 = 0,015     p = 0,902       

Não houve associação estatisticamente significante entre esquema 

antiretroviral em uso e adesão ao tratamento (
2
 = 2,085, p = 0,353) (Tabela 37).  

 

 
 
 
 



66 

 

 

 
 

 

Tabela 37. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo 
esquema antiretroviral atual e adesão ao tratamento nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Esquema  antiretroviral 

atual 
Não Aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Esquema 01 (S/  IP) 40 39,2 139 47,3 1 - 

Esquema 02 (C/  1IP) 48 47,1 117 39,8 1,43 0,85 – 2,39 

Esquema 03 (C/  2IP) 14 13,7 38 12,9 1,28 0,59 – 2,73 

Total 102 100,0 294 100,0 - - 

2 = 2,085     p = 0,353       

Por outro lado, relacionando-se o número comprimidos antiretrovirais 

prescritos ao dia e a taxa de adesão, observou-se associação estatisticamente 

significante entre essas duas variáveis (
2
 =  8,02, p = 0,046).  Parece haver um 

aumento de não adesão em função do aumento do número de comprimidos (Tabela 

38). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 

 
 

 

Tabela 38. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo 
número diário de comprimidos e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

Número diário de Adesão nos últimos 5 dias   
comprimidos Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

De 1 a 4 14 13,7 48 16,3 1 - 

De 5 a 10 45 44,1 149 50,5 1,04 0,50 – 2,17 

De 11 a 15 23 22,5 71 24,1 1,11 0,49 – 2,54 

Acima de 15 20 19,6 27 9,2 2,54 1,03 – 6,35 

Total 102 100,0 295 100,0 - - 

2 =  8,02   p = 0,046      

Não houve associação estatisticamente significante entre a expectativa dos 

pacientes quanto ao tratamento antiretroviral e adesão (
2
 = 0,43     p = 0,806) 

(Tabela 39).  

 

Tabela 39. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo 
expectativa quanto ao tratamento antiretroviral e adesão ao tratamento nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Expectativa quanto ao 

tratamento 
Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Ficar curado 50 47,2 137 44,8 0,82 0,22 – 3,33 

Diminuir os sintomas e 

Aumentar o tempo de vida 

52 49,1 160 52,3 0,73 0,19 – 2,96 

Outros 04 3,8 09 3,0 1 - 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 0,43     p = 0,806      
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5.2.5 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS HÁBITOS DE VIDA E 

ADESÃO A TERAPIA ANTIRETROVIRAL: 

Consumo de bebida alcoólica mostrou estar associado a menores taxas de 

adesão (
2
 = 4,696, p = 0,030). O ―odds ratio” (OR) para não adesão para as 

pessoas que não consomem bebida alcoólica foi de 0,60 (IC 95%= 0,37 – 0,98) 

(Tabela 40).  

 

Tabela 40. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo 
consumo de álcol e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

Uso de Adesão nos últimos 5 dias Odds Ratio IC (95%) 
álcool Não aderente Aderente   

 
 

n % n %   

Sim 41 38,7 84 27,5 1 - 

Não 65 61,3 222 72,5 0,60 0,37 – 0,98 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 4,696     p = 0,030  

Uso de drogas no passado também mostrou estar associado à não adesão à 

terapia antiretroviral (
2
=3,9, p = 0,048). O ―odds ratio‖ (OR) para não adesão 

para as pessoas que não tinham história de uso de drogas no passado foi de 0,57 

(IC 95%=0,32 - 1,04). Para aqueles que ainda usavam drogas atualmente, embora 

a associação com não adesão não tenha sido estatisticamente significante, o valor 

de ―p‖ foi limítrofe (
2
=3,3, p = 0,066) (Tabelas 41 e 42).  
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Tabela 41. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo ao uso 
de drogas no passado e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Uso 

passado de 
Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

drogas n % n %   

Sim 24 22,6 44 14,4 1 - 

Não 82 77,4 262 85,6 0,57 0,33 - 1,00 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 3,9     p = 0,048   

   

Tabela 42. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo ao uso 
atual de drogas e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Uso atual de Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

drogas n % n %   

Sim 10 9,4 14 4,6 1 - 

Não 96 90,6 292 95,4 0,46 0,19 - 1,07 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 3,3     p = 0,066     

 Não houve associação entre participação em ONG e adesão à terapia 

antiretroviral (p = 0,276) (Tabela 43). 
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Tabela 43. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
aprticipação em ONG e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Participação em Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

ONG n % n %   

Sim 18 17,0 39 12,7 1 - 

Não 88 83,0 267 87,3 0,71     0,37 – 1,37 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2 = 1,185     p = 0,27 

 

5.2.6 - VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS DISTÚRBIOS DE HUMOR E 

ADESÃO A TERAPIA ANTIRETROVIRAL: 

Analisando a variável depressão e sua relação com adesão à terapia 

antiretroviral, não se observou associação estatisticamente significante entre essas 

duas variáveis (
2
=0,647, p=0,421) (Tabela 44).  

 

Tabela 44. Distribuição dos indivíduos com infecção pelo HIV, atendidos nos ambulatórios 
de DIP da rede pública do Recife, no período de março a agosto de 2001, segundo a 
presença de sintomas depressivos e adesão ao tratamento antiretroviral nos últimos 5 
dias. 
 

 Adesão nos últimos 5 dias   
Depressão Não aderente Aderente Odds Ratio IC (95%) 

 n % n %   

Ausente ou leve 97 91,5 287 93,8 1  

Moderada ou grave 09 8,5 19 6,2 1,40 0,57 – 3,40 

Total 106 100,0 306 100,0 - - 

2=0,647     p=0,421    
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5.3 - ANÁLISE MULTIVARIADA: 

Para o modelo multivariado, foram selecionadas as seguintes variáveis 

cujo valor de ―p‖ foi igual ou menor que 0,10: grau de instrução, renda mensal 

familiar, tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV, número diário de 

comprimidos, uso de álcool e uso de drogas no passado. 

 Analisando-se grau de instrução e renda, observou-se que, retirando-se  

grau de instrução do modelo, o valor da razão de ―veromaxima‖ semelhança foi 

2,061, com grau de liberdade igual a 3,0 e valor de ―p‖ igual a 0,559. Somente a 

variável renda mensal familiar, portanto, permaneceu no modelo, indicando uma 

relação mais estreita com adesão. 

 Da mesma forma, relacionando-se tempo de diagnóstico da infecção pelo 

HIV e número diário de comprimidos, observou-se que, retirando-se a variável 

número de comprimidos do modelo, o  valor da razão de ―veromaxima‖ 

semelhança foi 5,734, com grau de liberdade igual a 3,0 e valor de ―p‖ igual a 

0,125. Apenas a variável tempo de diagnóstico permaneceu, sugerindo maior 

associação com adesão. 

 Entre uso de álcool e uso de drogas no passado, retirando-se a variável uso 

de drogas no passado, o  valor da razão de ―veromaxima‖ semelhança foi  2,464 

com grau de liberdade igual a 1,0 e valor de ―p‖ igual a 0,116. Apenas a variável 

uso de álcool permaneceu, sugerindo maior associação com adesão. 

 Por fim, verificando-se a associação entre as variáveis renda mensal 

familiar, tempo de diagnóstico e uso de álcool, todas permaneceram no modelo 
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final, demonstrando estarem relacionadas à adesão de maneira independente 

(TABELA 45).  

 

Tabela 45. “Oddis Ratio” ajustados, intervalo de confiança e valor de “p” entre renda 
mensal familiar, tempo de diagnóstico, uso de álcool e adesão ao tratamento antiretroviral 
nos últimos 5 dias.  

(MODELO FINAL DA REGRESSÃO LOGÍSTICA MÚLTIPLA) 
 

VARIÁVEIS Oddis Ratio IC (95%) Valor de “p”  

  Renda mensal 
familiar 

    

(salário-mínimo)       
Menor que 1 1          -    

De 1 a 3 2,51  0,89  - 7,05   

De 4 a 6 2,33  1,17  -      4,66   

Acima de 7 1,15  0,48  - 2,74      p = 0,024  

 
Tempo de 

    

diagnóstico (anos)       

Menor que 1 1      -    

De 1 -| 3 3,90  1,74  - 8,70   

De 3 -| 5 

Acima de 5 

2,63 

3,23 

 1,06  - 

1,35  - 

6,51 

7,70 

  

 1,10  5,85  - 0,20 p = 0,004  

Uso de     

álcool       

Sim 1           -    

Não 0,64      0,38  -         1,07 p = 0,095   
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6 - DISCUSSÃO 

 
 

 A introdução da terapia antiretroviral combinada, a partir de 1996, resultou 

em uma drástica melhoria tanto na qualidade de vida quanto na sobrevida dos 

pacientes infectados pelo HIV (FLEXNER, 1998). Entretanto, o sucesso a terapia 

antiretroviral altamente ativa (HAART) depende, sobretudo, da habilidade e 

disposição desses indivíduos em aderir a regimes tão complexos (GORDILLO et 

al, 1999). A baixa adesão resulta não somente na diminuição de tais benefícios 

para o paciente, mas representa também uma ameaça à saúde pública, com a 

emergência de vírus resistentes, que podem ser trasmitidos aos seus contactantes 

(METHA, MOORE, GRAHAM, 1997; WALSH, DALTON, GAZZARD, 1998; 

HECHT et al, 1998; GORDILLO et al, 1999 ). Hoje, o grande desafio é encorajar 

e tornar os pacientes capazes de tomar suas medicações corretamente, a fim de 

que obtenham benefício máximo (GORDILLO et al, 1999). 

 A adesão a qualquer tipo de cuidado à saúde é fortemente reconhecida 

como um objeto científico complexo e multifacetado. Este estudo tem a intenção 

de identificar os principais fatores preditivos de não adesão ao tratamento 

antiretroviral nos pacientes com infecção pelo HIV, ao tempo em que busca 

enfatizar os aspectos biológicos, sócio-comportamentais e demográficos, 

econômicos e psicológicos associados ao problema: entender melhor tais fatores e 

os determinantes da não adesão em nosso meio é um dos principais passos para 

que se possa buscar novas estratégias de intervenção e, assim, assegurar a 

efetividade terapêutica.  
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 Ressalte-se que as características da amostra estudada corroboram com a 

tendência à ―heterossexualização‖, ―feminilização‖ e ―pauperização‖ da epidemia 

(com o aumento da incidência de casos na população de menor nível sócio- 

econômico, medido pela escolaridade e renda), e um certo ―envelhecimento‖ 

(caracterizado pelo aumento significativo nas faixas etárias de 30 ou mais anos), 

que vem sendo observado no Brasil a partir de 1999 (CN-DST/AIDS). Por outro 

lado, chama atenção o alto percentual de pacientes que referiam estar sintomáticos 

ao início do tratamento (66%), o que poderia levantar a hipótese de que, apesar de 

todo o investimento que vem sendo realizado,  o diagnóstico da infecção pelo HIV 

ainda esteja ocorrendo tardiamente. 

           Esta pesquisa utilizou como método para avaliar adesão o questionamento 

direto aos pacientes ― que, apesar da tendência de superestimar a medida de 

adesão, tem demonstrado ser um bom indicador de adesão real e , portanto, tem 

sido muito utilizado. Na literatura, vários trabalhos sugerem uma boa correlação 

entre esse tipo de método e outros métodos indiretos, tais como contagem de 

pílulas e dosagem de metabólitos de drogas prescritas (TULDRA et al, 1999; 

GORDILLO et al, 1999) . Considerou-se como boa adesão o uso de, no mínimo, 

90% das medicações prescritas, levando-se em conta os últimos 5 dias. A 

prevalência de aderentes encontrada foi de 74,27%.  

    Embora a maioria dos trabalhos sobre antiretrovirais utilize o ponto de 

corte de 80% baseando-se em dados para outras doenças crônicas com o diabetes 

e hipertensão (NEMES et al, 1997; LÓPEZ-SUAREZ et al, 1997; LAZZARINI et 

al, 1998; ELDRED et al, 1998), na infecção pelo HIV não se pode afirmar se este 
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corte associa-se com parâmetros de melhora clínica e/ou laboratorial ― adesão 

menos que excelente pode resultar na emergência de vírus resistentes, é o que 

sugerem estudos sobre HIV (CARPENTER et al, 1997; METHA et al, 1997; 

SUAREZ, JAHNKE, MONTANER, 1999) .  

 KNOBEL et al (1998), avaliando a relação entre adesão e supressão viral, 

obtiveram o seguinte resultado, após 24 semanas de observação: dentre os 

pacientes que tomaram mais de 90% de suas medicações, deixando de tomar não 

mais que uma dose em um dia, 70,6% tinham carga viral indetectável, contra 40% 

dos que tomaram mais de 90% das doses prescritas, mas que haviam deixado de 

tomar mais que 1 dose em um dia, e dentre todos os demais pacientes que não se 

enquadravam em nenhuma dessas 2 categorias, apenas 35,3% tinham carga viral 

indetectável (p=0,03). O método utilizado para a quantificação da carga viral tinha 

limite de detecção de 50 cópias/ml. Adesão foi assegurada através dos dados sobre 

dispensação de drogas antiretrovirais pela farmácia, exames para quantificação da 

carga viral, contagem de pílulas e perguntas sobre o número de doses não tomadas 

no último mês.  

 KLEEBERGER et al (2001), baseando-se também no método de 

questionamento direto, encontraram 77,7% de aderentes entre 539 pacientes do 

sexo masculino (homossexuais e bissexuais). Foram considerados aderentes 

apenas aqueles que tomaram 100% de suas medicações nos últimos 4 dias. Carga 

viral foi quantificada em 393 destes, utilizando-se técnica com limite de detecção 

de 50 cópias/ml. Dentre os 100% aderentes, 48,2% tinham carga viral 

indetectável, contra 33,7% no grupo de menor adesão ( p=0,015). 
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 Um coorte, conduzido por BANGSBERG et al (2001) demonstrou forte 

correlação entre nível de adesão à terapia antiretroviral e risco de progressão para 

a AIDS: cada 10% de diferença na média de adesão foi associada a 28% de risco 

de progressão para AIDS (RR 0,79; 95% CI 0,59 - 0,87). 

 MURRI et al (1999), no entanto, chamam a atenção para a possibilidade 

de ―falência virológica‖ ser um indicador inadequado de não adesão, desde que 

muitos outros fatores (genótipo viral, carga viral ao início do tratamento, potência 

do esquema antiretroviral) devem afetar diretamente a viremia plasmática. 

 A inexistência de padrões metodológicos torna extremamente difícil 

avaliações e comparações entre níveis de adesão. Para isso, faz-se necessário 

considerar o método utilizado e o nível a partir do qual a adesão foi definida, além 

de analisar a população sob estudo, uma vez que muitos trabalhos tratam de 

grupos específicos.  

 A prevalência de adesão de 74,27% aqui encontrada mostrou-se muito 

superior a observada por GORDILLO et al (1999) que, em um estudo transversal, 

avaliaram adesão em 366 pacientes, utilizando questionário (sobre o uso de 

medicações na semana anterior) e contagem de pílulas em um subgrupo de 115 

pacientes (retorno das pílulas não tomadas no último mês), e no qual encontraram 

57,6% de bons aderentes, também utilizando o ponto de corte de 90% ― as taxas 

de adesão, embora um pouco menores no subgrupo estudado, foram similares 

comparando-se os dois métodos. Da mesma forma, foi superior aos resultados 

encontrados por BANGSBERG et al (2001), em um coorte, onde 76 indivíduos 

foram avaliados pela contagem de pílulas, e apenas 20% deles tinham adesão 
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maior que 90%. Porém, deve-se ressaltar que, neste último, a população estudada 

era, na sua maioria, composta de adultos pobres, com alto risco para não-adesão 

(93% moradores de rua). 

 No trabalho realizado por WALSH et al (1998), 178 pacientes foram 

avaliados por questionário, dos quais 66,7% referiram ter tomado 90% ou mais de 

seus antiretrovirais no mês anterior.  

    No entanto, para padrões mais exigentes de adesão, como no estudo 

conduzido por  TULDRA et al (1999), onde boa adesão foi definida como o uso 

de, no mínimo, 95% das medicações prescritas no ultimo mês, a média de 

aderentes dentre 100 pacientes avaliados foi de 77%. Para testar a veracidade das 

informações prestadas por esses pacientes, amostras de sangue de 25 deles foram 

obtidas, a fim de dosar os níveis séricos de inibidores de protease. Adesão relatada 

pelo paciente esteve de acordo com os níveis plasmáticos das drogas em 88% dos 

casos. 

 Nesta pesquisa, as variáveis associadas à não adesão na análise univariada, 

foram: tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV, maior número diário de 

comprimidos, uso de álcool e de drogas. Muito embora não tenha sido encontrada 

associação estatisticamente significante com grau de instrução (p=0,09) e renda 

mensal familiar (p=0,08), não adesão parece ser maior entre aqueles com baixa 

escolaridade (apenas o 1º grau ou analfabetos) e aqueles com menor poder 

aquisitivo (renda familiar menor que 3 salários-mínimos ao mês).  É possível que 

tais resultados não tenham se tornado mais evidentes por influência do tamanho 

da amostra. Após a análise multivariada, no entanto, observou-se que renda 
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mensal familiar, tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV e uso de álcool foram 

as variáveis independentes que mais contribuíram para explicar a não adesão. 

 No tocante às variáveis biológicas, os resultados encontrados concordam 

com os de outros estudos existentes sobre adesão, que não têm encontrado 

associação com sexo, idade e comportamento sexual (LÓPEZ-SUAREZ et al, 

1997; ELDRED et al, 1998; RODRIGUEZ-ROSADO et al, 1998; TULDRA et al, 

1999). 

 Em relação ao sexo, é preciso lembrar que os papéis sociais de cada gênero 

podem estar participando para os aparentes piores resultados do tratamento entre 

mulheres. Situações onde as mulheres são responsáveis pelo cuidado com a casa e 

com crianças têm sido apontadas como causas possíveis de afetar, de maneira 

adversa, a adesão ao tratamento (MEHTA et al,  1997).  

Para as doenças crônicas em geral, a adesão parece aumentar com a idade, 

exceto nos mais velhos (acima de 75 anos). Ressalte-se, porém, que nessa faixa 

etária ocorrem, com maior freqüência, múltiplas doenças e regimes terapêuticos 

mais complexos. A concentração da AIDS entre adultos jovens pode justificar o 

fato dos estudos não estarem demonstrando tal associação. As mudanças mais 

recentes notadas nas características epidemiológicas da doença e a maior 

sobrevida dos doentes poderão alterar este quadro. De fato, o trabalho realizado 

por GORDILLO et al (1999) demonstrou menores taxas de adesão entre 

indivíduos mais jovens. 

Quanto a associação entre condição socioeconômica e adesão, há 

controvérsias na literatura. As divergências podem ser explicadas, em parte, pelas 
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diferenças dos grupos estudados. Assim, por exemplo, alguns estudos 

internacionais mostram que são variáveis socioeconômicas que melhor explicam 

as menores taxas de adesão entre não-brancos (KLEEBERGER et al, 2001;  

MEHTA et al, 1997 ). Por outro lado, GONÇALVES et al (1999) associam 

melhores taxas de adesão entre homens e mulheres casados, devidos aos 

compromissos com sua rede social, e citam custos de seguimento, como os de 

transporte e alimentação, como um fator para não adesão, mesmo quando o 

medicamento é subsidiado. É possível que tais fatores sócio-econômicos 

representem outros que poderiam ser a causa real de não adesão, tais como 

dificuldade de acesso a boa informação sobre saúde e doença, dificuldade de 

acesso a centros de tratamento, custos do tratamento, falta de credibilidade nos 

centros de saúde (SUMARTOJO, 1993). Também não pode ser esquecido o papel 

da cultura nas concepções populares da doença (GONÇALVES et al, 1999) ― o 

estigma associado a infecção pelo HIV leva alguns pacientes a temerem a 

rejeição familiar e a perda de amigos. 

Existe, no entanto, uma tendência crescente em considerar a condição 

socioeconômica (avaliada por renda, grau de instrução, emprego e condições de 

habitação) de pobre poder preditivo, exceto nos extremos da pobreza 

(SUMARTOJO, 1993; GONÇALVES et al, 1999) ― ressalte-se que a maioria 

dos estudos internacionais é realizada em países ricos, cujos sistemas de proteção 

social são muito mais presentes.  
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Os resultados deste trabalho mostram que a renda familiar influencia 

decisivamente na adesão ao tratamento, independente de outras variáveis 

estudadas. 

Um estudo realizado em São Paulo (NEMES et al, 1997), trabalhando com 

a adesão reportada pelo usuário nos três dias que antecederam a entrevista, e 

considerando aderentes todos os que tomaram 80% ou mais do total de 

comprimidos prescritos, obteve uma prevalência de não adesão de 31%. Nesse 

estudo, baixo nível de escolaridade (menor que 1º grau) e renda pessoal (menor 

que 3 salários-mínimos) estavam associadas, de forma independente, a não 

adesão, assim como maior tempo de HIV e alto consumo de bebida alcoólica. 

Em relação às características relacionadas ao tratamento, o tempo de uso 

de medicamentos antiretrovirais não se mostrou associado com não adesão, 

diferindo da literatura, na qual se admite que, em geral, para as doenças crônicas, 

as taxas de adesão declinam com o tempo de tratamento (FRANK, 2002). 

Todavia, é preciso lembrar que a maioria dos estudos que se referem ao tempo de 

tratamento trabalham com períodos longos, como é o caso do tratamento da 

hipertensão arterial, e que a disseminação da terapia antiretroviral é relativamente 

recente. A hipótese de que o tempo médio de tratamento não foi suficientemente 

grande para mostrar efeito sobre a não adesão talvez possa ser reforçada ao se 

verificar que o maior tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV implicou em um 

risco maior de não adesão, independente de outras variáveis. O aumento da 

sobrevida que se observa há alguns anos, pode ter produzido um sentimento de  
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―invulnerabilidade‖ no grupo dos pacientes com maior tempo de diagnóstico, o 

que pode ter  contribuído para a baixa adesão.  

 No que se refere às características relacionadas à doença, a relação entre 

presença de sintomas e adesão é complexa. Ausência de sintomas, não percepção 

de vantagens terapêuticas imediatas e necessidade de controle periódico associam-

se negativamente com adesão. LÓPEZ-SUÁREZ et al (1997), estudando apenas 

indivíduos assintomáticos que usavam medicação antiretroviral, encontraram uma 

prevalência de não aderentes de 40% nos primeiros 6 meses de tratamento. 

KLEEBERGER et al (2001), por sua vez, assim como neste trabalho, não 

encontraram associação entre presença ou não de sintomas e adesão, enquanto 

GORDILLO et al (1999) observaram melhores taxas de adesão entre os pacientes 

com contagem de células CD4+ acima de 200. 

Por outro lado, alguns indivíduos, quando os sintomas melhoram, 

acreditam que não estejam mais doentes e que, portanto, já não necessitarão da 

medicação, já que a concepção de doença está ligada à presença de sintomas 

indesejáveis que não os permitem agir como antes. Nesse caso, tomar 

medicamentos seria reviver a doença que não mais se manifesta fisicamente. Da 

mesma forma, a ocorrência de sintomas durante o tratamento pode ser atribuída 

aos efeitos da medicação (GONÇALVES et al, 1999).  

           Provavelmente, é a gravidade da doença e sua percepção, assim como as 

motivações para a manutenção da saúde e as vantagens pessoais de manter o 

regime terapêutico, além dos benefícios do regime terapêutico em si, que 
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demarcam o comportamento dos indivíduos em relação ao seu tratamento 

(GONÇALVES et al, 1999). 

 Em relação ao tratamento, o tipo de regime (número de comprimidos e 

freqüência de doses, número de drogas, via de aplicação, restrição alimentar) tem 

sido apontado como um dos principais fatores relacionados à adesão (TSENG, 

1998; STONE et al, 2001; FRANK, 2002). Existe uma relação inversa entre 

adesão e número de medicações, complexidade dos regimes e o grau de 

interferência das medicações no dia-a-dia do paciente ― ser aderente torna-se 

mais difícil à proporção que aumenta o número diário de doses e o paciente tende 

a não tomar, mais freqüentemente, as doses da tarde e da noite do que as da 

manhã, bem como as dos finais de semana (WILLIAMS, 1999). Por tudo isso, o 

tratamento com antiretrovirais tem sido considerado como potencialmente 

associado a não adesão (METHA et al, 1998). 

 Embora este estudo, assim como o de NEMES et al (1997) não tenha 

encontrado associação estatisticamente significante entre adesão e esquema 

antiretroviral em uso ou com o número de comprimidos prescritos por dia após 

análise multivariada, há controvérsias na literatura. ELDRED et al (1998) 

associam não adesão com mais de três doses diárias, mas não com o número de 

drogas prescritas, assim como LÓPEZ-SUÁREZ et al (1997), que também não 

encontraram diferenças relacionadas ao número de drogas. KLEEBERGER et al 

(2001), ao contrário, observaram que um maior número de drogas antiretrovirais 

esteve relacionado a menores taxas de adesão. Por outro lado, adesão não esteve 

relacionada ao número de comprimidos no trabalho de RODRÍGUEZ-ROSADO 
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et al (1998), como também não esteve relacionada com a freqüência de doses no 

trabalho de  TULDRA et al (1999). 

 Ao que parece, a adaptação ao esquema depende muito mais do grau de 

mudanças no estilo de vida exigidas pelo tratamento, que do regime terapêutico 

em si. De fato, a dificuldade para ―encaixar‖ o medicamento na rotina diária pode 

explicar em parte o fato de grande número de trabalhos relatarem o 

―esquecimento‖ como o motivo mais freqüentemente citado para a omissão das 

doses de antiretrovirais (ELDRED et al, 1998;  KLEEBERGER et al, 2001). 

No tocante aos hábitos de vida, apesar da relação entre álcool e pior adesão 

ser clássica na literatura sobre tuberculose (GONÇALVES et al, 1999), sua 

associação com terapia antiretroviral tem sido pouco estudada, embora KLAUS & 

GRODESKY (1997) citem o alcoolismo como um dos mais significativos 

problemas entre os pacientes infectados pelo HIV, uma vez que diminui a 

capacidade desses em aderir a regimes terapêuticos tão complexos. Já a relação 

entre uso de drogas e terapia antiretroviral é muito controversa.  

Neste estudo, ao ser analisada a relação entre adesão e uso de drogas e 

álcool, observou-se que ambos mostraram associação com não adesão na análise 

univariada, mas a variável uso de drogas perdeu significância no modelo 

multivariado. Vale salientar, contudo, que a freqüência de pacientes que relatou 

uso excessivo de álcool ou uso de drogas endovenosas foi muito baixa. A 

maconha apareceu como a principal substância ilícita utilizada. Tais resultados 

confirmam aqueles observados no estudo realizado em São Paulo (NEMES et al, 

1997), que também não encontrou associação entre o uso de Cannabis ou de 
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cocaína aspirada com adesão, mas o abuso de álcool associou-se de modo 

independente com não adesão. No que se refere a história de uso de drogas 

injetáveis, muito embora tenha sido demonstrada associação com não adesão na 

análise univariada, tal associação não permaneceu no modelo multivariado. Um 

outro trabalho não encontrou associação entre abuso de álcool e substância ilícitas 

(drogas) e adesão (ELDRED et al, 1998). 

 Compreensivelmente, os estudos sobre uso de drogas e HIV estão mais 

concentrados em usuários de drogas injetáveis e parece bem estabelecido que 

esses apresentam maiores taxas de recusa ao tratamento (SHERER, 1998). 

Entretanto, alguns trabalhos mostram não haver diferenças na adesão entre 

aqueles com história de uso de droga injetável e os demais indivíduos após 

iniciado o tratamento (LÓPEZ-SUÁREZ et al, 1997; RODRÍGUEZ-ROSADO et 

al, 1998; MALLOW et al, 1998; BASSETTI et al, 1999; STONE et al, 2001), 

muito embora outros trabalhos admitam algum nível de associação (TULDRA et 

al, 1999; GORDILLO et al, 1999). 

No trabalho de ORTEGA et al (1997), nenhuma associação foi encontrada 

entre uso de álcool e não adesão nos pacientes infectados pelo HIV e em 

tratamento de tuberculose, sendo o antecedente de uso de drogas endovenosas o 

único fator associado. Dentre esses, aqueles que permaneciam usuários 

representavam um risco ainda maior de abandono do tratamento.  

Talvez, mais do que o uso de drogas em si, a não adesão esteja relacionada 

ao caótico estilo de vida de algumas dessas pessoas, mas não de todas. O trabalho 

de NEMES, et al (1997) reforça essa idéia, ao verificar que a associação entre uso 



85 

 

 

 
 

 

de drogas injetáveis e não adesão perdeu significância no modelo multivariado, 

quando ajustada as variáveis escolaridade e renda. Outro estudo também não 

encontrou associação entre adesão e uso ―recreacional‖ de álcool e drogas 

(KLEEBERGER et al, 2001). 

Outro fator que merece destaque é a associação negativa entre adesão e 

transtornos psiquiátricos. Historicamente, depressão tem sido associada a auto-

negligência e esquecimentos, o que poderia provocar impacto na adesão e, 

realmente, alguns estudos vêm apontando estados de depressão clínica e extrema 

ansiedade como preditivos de não adesão (GORDILLO et al, 1999;  

KLEEBERGER et al, 2001). O fato de depressão não ter sido associada a menores 

taxas de adesão neste estudo talvez possa ser explicado por apenas 6,8% dos 

indivíduos pesquisados apresentarem manifestações clínicas de depressão 

moderada a grave.  

Atitudes e crenças negativas sobre o tratamento e a doença também 

interferem com a adesão do paciente (METHA et al, 1998; FELKEY, 1997). 

Indivíduos que confiam menos nos antiretrovirais e que acreditam que a 

medicação tem pouco valor tendem a ser menos aderentes (MUMA et al, 1995;  

MOSTASHARI et al, 1998; TSENG, 1998).  Como mais de 96% dos pacientes se 

mostraram otimistas em relação ao tratamento neste estudo, não foi possível uma 

análise mais profunda dessa associação.  

Da mesma forma, embora não tenha sido encontrada associação entre 

adesão e participação ou não em organizações não-governamentais (ONG) entre 
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os indivíduos estudados, deve-se levar em consideração o fato de apenas 13,8% 

desses referirem participar de ONG. 

A adesão do paciente a um regime terapêutico se inicia com a sua 

aceitação e deve prolongar-se até o seu cumprimento. Aceitar é um ato 

momentâneo, enquanto cumprir é um ato que se renova ao longo do tempo, a cada 

tomada de um medicamento. Adesão, portanto, depende não só de condições 

físicas e psicológicas, mas também do contexto familiar e social, racional, 

emocional e econômico (AGREST, 1997). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar barreiras à adesão, 

o que é imperativo para uma boa assistência médica e para o desenvolvimento de  

estratégias que assegurem um melhor resultado terapêutico.  
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7 – CONCLUSÕES 

 
 

 Não há associação entre variáveis biológicas (sexo e idade) e sócio-

comportamentais e demográficas (comportamento sexual, estado civil, grau de 

instrução, município de residência) e adesão à terapia antiretroviral. 

       É maior o risco de não adesão à terapia antiretroviral nos indivíduos com 

menor renda mensal familiar, em particular aqueles com renda menor que três 

salários-mínimos. 

       Quanto maior o tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV de um 

indivíduo, maior o risco de não adesão à terapia antiretroviral. 

 Indivíduos que consomem bebidas alcoólicas apresentam maior risco de 

não adesão à terapia antiretroviral. 
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9 - ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

NÚMERO                                                                                                                                          □□□ 
 

1. NOME: ________________________________________________________ 

 

2. HOSPITAL                                                                                                                                                                        □ 

      1-HUOC          2-HC          3-HCP           

 

3. REGISTRO                                                                                                                                                     □□□□□□ 
 

4. QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?                                                                                                     □□ 
 

5. SEXO                                                                                                                                                                                   □ 

      1-FEM          2-MASC 

 

6. COR                                                                                                                                                                                     □                                                                                                                                                                         

      1-BRANCO          2-NEGRO          3-PARDO          4-AMARELO          5-VERMELHO 

 
7. QUAL O SEU ENDEREÇO?  

 

8. QUAL É O SEU ESTADO CIVIL?                                                                                                                                     □ 
   
      1. SOLTEIRO          2-CASADO 

      

      3-VIÚVO          4-DIVORCIADO          5-OUTROS _________________ 

 

9. ATUALMENTE, VOCÊ TEM ALGUM COMPANHEIRO (A)?                                                                                      □                                                                                              

       

      1. SIM          2-NÃO 

 

10. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊS ESTÃO JUNTOS (MESES/ANOS)?                                                                       □□     

                                                                                                                                                                                             □□              
      99-NÃO SE APLICA                  

                                                                                                                                                   

11. ALÉM DELE (A), VOCÊ TRANSA COM MAIS ALGUÉM?                                                                                   □□                                                         
   

      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA         
                                                                                                          

12. VOCÊ TRANSA:                                                                                                                                                          □□ 
 

       1-SÓ COM HOMENS          2-SÓ COM MULHERES          3-COM HOMENS E MULHERES 
 

       99-NÃO SE APLICA 

 

13. VOCÊ SE CONSIDERA:                                                                                                                                                 □ 

 
                                

       1-HOMOSSEXUAL          2. HETEROSSEXUAL          3-BISSEXUAL          4-NÃO SABE 

 
 

14. VOCÊ TEM FILHOS?                                                                                                                                                       □                                                                                                                                                    
    

       1. SIM          2-NÃO 
 

 



 

 

 

 

 

 

15. QUANTOS FILHOS VOCÊ TEM?                                                                        □□ 

       

       99-NÃO SE APLICA 
 

16. SEU (S) FILHO (S) MORAM COM VOCÊ?                                                               □□ 

       

       1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA      
       

17. SE NÃO MORAM, POR QUÊ?                                                                                                                                    □□        

 

       1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA   
 

       VOCÊ SE SENTE MUITO DOENTE E NÃO PODE CUIDAR DELES  (  ) 

 
       ELES NÃO QUEREM MORAR COM VOCÊ, POIS SABEM QUE VOCÊ TEM O HIV (  ) 

 

       VOCÊ TEM MEDO DE CONTAMINÁ-LOS COM O HIV (  ) 
 

       VOCÊ NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUSTENTÁ-LOS (  ) 

 
       POR MOTIVO DE SEPARAÇÃO DOS GENITORES (  ) 

 

       JÁ SÃO ADULTOS E INDEPENDENTES (  ) 
 

18. QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA, INCLUINDO VOCÊ?                                                                □□     

 

19. COM QUEM VOCÊ MORA?                                                                                                                                       □□    

  

       1. SIM          2-NÃO 
 

        SOZINHO (  )          COM PAI (  ) 

 
       COM  MÃE (  )          COM  CÔNJUGUE (  ) 

 

       COM FILHOS (  )          COM AMIGOS (  ) 
 

       COM IRMÃOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 

 

20. QUEM, DENTRE AS PESSOAS DA SUA FAMÍLIA, SABE QUE VOCÊ TEM HIV?                                            □□ 

 
       1. SIM          2-NÃO 
 

       SEU PAI (  )          SUA MÃE (  )           

 
       SEUS  FILHOS (  )          CÔNJUGUE  (  ) 

 

       IRMÃOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 
 

21. VOCÊ SE SENTE DISCRIMINADO PELA SUA FAMÍLIA POR TER O HIV?                                 □ 
 

       1. SIM          2-NÃO 
 

        PAI (  )          MÃE (  )           

 
       FILHOS (  )          CÔNJUGUE  (  ) 

 

       IRMÃOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

22. VOCÊ SENTE QUE ELE (S)  LHE APÓIAM  EM  RELAÇÃO A SUA DOENÇA?                                                    □ 
 

       1. SIM          2-NÃO 
 

        PAI (  )          MÃE (  )       

     
       FILHOS (  )          CÔNJUGUE  (  ) 

 

       IRMÃOS (  )          OUTROS (  ) _________________________      
               

23. VOCÊ TEM AMIGOS?                                                                                                                                                     □ 
 

       1. SIM          2-NÃO 
 

24. EM GERAL, SEUS AMIGOS SABEM QUE VOCÊ TEM  HIV?                                                                              □□ 
 

       1. SIM, ALGUNS          2-SIM, A MAIORIA          3-SIM, TODOS          4-NÃO 
 

       99 – NÃO SE APLICA 

 

25. VOCÊ SENTE QUE SEUS AMIGOS LHE APÓIAM  EM RELAÇÃO A SUA DOENÇA?                                     □□ 
 
       1. SIM, ALGUNS          2-SIM, A MAIORIA          3-SIM, TODOS          4-NÃO 

 

       99 – NÃO SE APLICA 
 

26. VOCÊ SE SENTE DISCRIMINADO PELOS SEUS AMIGOS POR TER O HIV?                             □□ 
 

       1. SIM, ALGUNS          2-SIM, A MAIORIA          3-SIM, TODOS          4-NÃO 
 

       99 – NÃO SE APLICA 

 

27. COM QUEM VOCÊ COSTUMA IR ÀS CONSULTAS MÉDICAS?                                                                             □ 

 
       1. SIM          2-NÃO 
 

        SOZINHO (  )          COM SEU PAI (  )     

       
       COM IRMÃOS (  )          COM SUA MÃE (  )      

      

       COM CÔNJUGE (  )          COM AMIGOS (  ) 
 

       COM FILHOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 

 

28. SE SOZINHO, POR QUÊ?                                                                                                                                           □□ 
 

      1-VOCÊ NÃO ACHA NECESSÁRIO QUE ALGUÉM O ACOMPANHE  MAS, SE PRECISO, SEMPRE TERÁ UM                 

PARENTE OU AMIGO PARA ACOMPANHÁ-LO (  ) 
 

     2- SEUS AMIGOS E PARENTES NÃO PODEM ACOMPANHÁ-LO PORQUE POSSUEM OUTROS 

COMPROMISSOS, MAS ESTÃO SEMPRE DISPOSTOS CASO HAJA NECESSIDADE (  ) 
 

      3-NENHUM DOS SEUS AMIGOS OU PARENTES SE DISPÕEM A IR COM VOCÊ (  ) 

 
      4-OUTROS (  ) _______________________________________________________ 

 

      99-NÃO SE APLICA  
 

29. VOCÊ SABE LER?                                                                                         □ 
 

       1. SIM          2-NÃO 
 



 

 

 

 

 

 

30. ATÉ QUE SÉRIE VOCÊ ESTUDOU E FOI APROVADO?                                                                                       □□ 

 
       1-ALFA          2-1ª SÉRIE (1º GRAU)          3-2ª SÉRIE (1º GRAU)          4-3ª SÉRIE (1º GRAU) 

 
       5-4ª SÉRIE (1º GRAU)          6-5ª SÉRIE (1º GRAU)          7-6ª SÉRIE (1º GRAU) 

 

       8-7ª SÉRIE (1º GRAU)          9-8ª SÉRIE (1º GRAU)          10- 1° ANO (2º GRAU) 
 

       11- 2° ANO (2º GRAU)          12- 3° ANO (2º GRAU)          13- 3° (3º GRAU) 

 
      14-NUNCA FOI À ESCOLA 

 

31. QUAL É O SEU GRAU DE INSTRUÇÃO?                                                                  □ 

 
       1- 1º GRAU INCOMPLETO          2- 1º GRAU  COMPLETO          3-2º GRAU INCOMPLETO 

 
       4-2º GRAU  COMPLETO          5-3º GRAU INCOMPLETO          6-3º GRAU COMPLETO 

 

       7-ANALFABETO 
 

32. VOCÊ TEM PROFISSÃO ?                                                                                 □ 

 
       1. SIM          2-NÃO           

 

33. QUAL É A SUA PROFISSÃO?                                                                                                                                    □□ 

 
       99-NÃO SE APLICA 

 

34. ATUALMENTE, VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO?                                                                                                       □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 
 

35. O QUE VOCÊ FAZ?                                                                                                                                                     □□              

 

      99-NÃO SE APLICA                       
                                                                      

36. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ NESSE TRABALHO (DIAS / SEMANAS / MESES / ANOS)?                   □□ 

 

                                                                                                            □□ 

 

                                                                                                            □□ 

 

                                                                                                            □□ 
       

      99-NÃO SE APLICA 
 

37. SE VOCÊ NÃO ESTÁ TRABALHANDO, HÁ QUANTO TEMPO NÃO ESTÁ?                                                    □□ 
 

                                                                                                            □□ 

 

                                                                                                            □□         

      

       99-NÃO SE APLICA 



 

 

 

 

 

 

38. SE VOCÊ NÃO ESTÁ TRABALHANDO, POR QUE NÃO ESTÁ?                                          □□ 
 

      1-QUER TRABALHAR, MAS NÃO CONSEGUE EMPREGO 
 

      2-ESTÁ APOSENTADO POR CAUSA DO HIV 

 
      3-NÃO ESTÁ APOSENTADO, MAS SE ACHA MUITO DOENTE PARA TRABALHAR 

 

      4-OUTROS  ________________________________________________________________ 
 

      99-NÃO SE APLICA 

 

39. VOCÊ TEM ALGUMA OUTRA FONTE DE RENDA?                                                                                                 □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 

 

40. QUAL?                                                                                                 □□ 

 
      99-NÃO SE APLICA 

 

41. QUANTO VOCÊ GANHA POR MÊS, SOMANDO TODAS AS SUAS RENDAS?                                                 □□ 

 
      99-NÃO SE APLICA 
 

42. QUEM MAIS TRABALHA EM  SUA CASA?                                                                                                                □ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

       PAI (  )          MÃE (  )           
 

       IRMÃOS (  )          CÔNJUGUE  (  ) 

 
       FILHOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 

 

43. ELES TÊM MAIS ALGUMA OUTRA  FONTE DE RENDA?                                                                                  □□ 
 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

       PAI (  )          MÃE (  )           
 

       IRMÃOS (  )          CÔNJUGUE  (  ) 

 
       FILHOS (  )          OUTROS (  ) _________________________ 

 

44. NO TOTAL, QUAL A RENDA MENSAL ATUAL DA SUA CASA, INCLUINDO A SUA?                   □□ 
 

45. QUANTOS CÔMODOS EXISTEM NA SUA CASA?                                                         □ 
 

46. NA SUA CASA TEM LUZ ELÉTRICA?                                                                     □ 
 
      1. SIM          2-NÃO 

 

47. NA SUA CASA TEM ÁGUA ENCANADA?                                                                 □ 
 
      1. SIM          2-NÃO 

 

48. NA SUA CASA TEM REDE DE ESGOTO?                                                                  □  

      1. SIM          2-NÃO 



 

 

 

 

 

 

49. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ SABE QUE TEM O VÍRUS HIV (MESES / ANOS)?                          □□ 

 

                                                                                                            □□ 

 
 

50. POR QUÊ VOCÊ FEZ O TESTE PARA SABER SE TINHA O VÍRUS HIV?                                   □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 

 

      ESTAVA DOENTE (  ) 
 

      POR TER TRANSADO COM ALGUÉM QUE VOCÊ DESCONFIAVA OU SABIA SER HIV + (  ) 

 
      POR CURIOSIDADE (  ) 

 

      POR SER USUÁRIO DE DROGAS EV (  ) 
 

      POR JÁ TER TIDO MÚLTIPLOS PARCEIROS SEXUAIS (  ) 

 
      POR SER HOMOSSEXUAL (  ) 

 

      POR JÁ TER TIDO OUTRAS DST‘S (  ) 
 

      POR JÁ TER TOMADO TRANSFUSÕES DE SANGUE (  ) 

 
      SOUBE AO DOAR SANGUE PARA O HEMOPE (  ) 

 

      PORQUE O MÉDICO SUGERIU (  ) 
 

      OUTROS (  ) __________________________________________________________________ 

 

51. EM CASO DE TER FEITO O TESTE PARA HIV POR ESTAR DOENTE, O QUE VOCÊ SENTIA?           □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      PERDA DE PESO (  )          DIARRÉIA (  ) 
 

      FEBRE (  )          TOSSE (  )          FRAQUEZA (  ) 

 
      FALTA DE APETITE (  )          FALTA DE AR (  )          CONVULSÕES (  ) 

 

      DOR AO ENGOLIR ALIMENTOS (  )          OUTROS (  ) _________________________________ 
 

52. QUANDO VOCÊ COMEÇOU A TOMAR OS REMÉDIOS PARA TRATAR O HIV (MESES / ANOS)?       □□ 

 

                                                                  □□ 

 
 

53. VOCÊ ESTAVA DOENTE QUANDO COMEÇOU A TOMAR  REMÉDIO PARA TRATAR O HIV?            □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

54. O QUE VOCÊ ESTAVA SENTINDO QUANDO COMEÇOU A TOMAR OS REMÉDIOS PARA TRATAR O HIV?                         
                                                                                                            □□                                   
                                                                                                             
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      PERDA DE PESO (  )          DIARRÉIA (  ) 
 

      FEBRE (  )          TOSSE (  )          FRAQUEZA (  ) 

 
      FALTA DE APETITE (  )          FALTA DE AR (  )           

 

      DOR AO ENGOLIR ALIMENTOS (  )          OUTROS (  ) _________________________________ 
 

 

55. HOJE EM DIA VOCÊ AINDA SENTE ALGUMA COISA?                                                 □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 
 

 

56. O QUE VOCÊ SENTE?                                                                                  □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 
      PERDA DE PESO (  )          DIARRÉIA (  ) 

 

      FEBRE (  )          TOSSE (  )          FRAQUEZA (  ) 
 

      FALTA DE APETITE (  )          FALTA DE AR (  )           

 
      DOR AO ENGOLIR ALIMENTOS (  )          OUTROS (  ) _________________________________ 

 

 
57. QUAIS OS REMÉDIOS QUE O SEU MÉDICO LHE RECEITOU PARA TRATAR O HIV NA SUA ÚLTIMA 

CONSULTA?                                                                                               □□   

 

      1. SIM          2-NÃO    
                                                                                                                                                                   

      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 
      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )        

 

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )    
 

                                                                                                                

58. QUAIS OS REMÉDIOS QUE VOCÊ ESTÁ USANDO PARA TRATAR O HIV ATUALMENTE?             □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )       
  

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )        

 
 

 

 
 

 

 
 

           

 



 

 

 

 

 

 

59. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ TOMANDO ESSES REMÉDIOS?                                     □□ 

 

                                                                                                            □□ 

 

                                                                                                            □□ 

 
 
60. EM CASO DE NÃO ESTÁ TOMANDO, HÁ QUANTO TEMPO PAROU (DIAS / SEMANAS / MESES / ANOS)?               
                                                                                                            □□ 

                                                                                                                                   

                                                                                                            □□ 

                                                                                                                          

                                                                                                            □□ 

                                                                                                                      

                                                                                                            □□ 
      99-NÃO SE APLICA 

 

61. EM CASO DE NÃO ESTÁ TOMANDO, POR QUE PAROU?                                               □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      NÃO QUER SE TRATAR (  ) 
 

      ACHA QUE A MEDICAÇÃO FAZ VOCÊ PIORAR (  ) 

 

      SEU MÉDICO SUSPENDEU PORQUE VOCÊ USAVA IRREGULARMENTE (  ) 

 
      POR CAUSA DE EFEITOS COLATERAIS (  ) 

 

 
62. SE POR CONTA DOS EFEITOS COLATERAIS, QUAL DOS PROBLEMAS ABAIXO FIZERAM COM QUE 

VOCÊ NÃO TOMASSE OS REMÉDIOS?                                                                    □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      NÁUSEAS (  )          VÔMITOS (  )          DOR ABDOMINAL (  )     
        

      MANCHAS NO CORPO (  )          DIARRÉIA (  )          PRISÃO DE VENTRE (  )     

             
      INSÔNIA (  )          IRRITAÇÃO (  )          DOR DE CABEÇA (  )           

 

      OUTROS (  ) ___________________________________________________  

 

  

63. QUANTOS COMPRIMIDOS DE CADA MEDICAÇÃO QUE VOCÊ  USA PARA TRATAMENTO  DO  HIV VOCÊ 

TOMA POR DIA?                                                                                                                                                              □ □                 

 
       99-NÃO SE APLICA   

                                                                                                                                                      

       AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 
 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )        
 

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )       



 

 

 

 

 

 

64. QUANTAS VEZES POR DIA VOCÊ TOMA ESSES REMÉDIOS?                                          □□ 
 

      99-NÃO SE APLICA 
 

      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 
      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )       

  

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )   
     

65. QUANTOS COMPRIMIDOS VOCÊ TOMA A CADA HORÁRIO?                                          □□ 

 
      99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )        
 

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )     

   
 

66. NO TOTAL, QUANTOS COMPRIMIDOS VOCÊ TOMA POR DIA COM RELAÇÃO AOS REMÉDIOS QUE 

VOCÊ ESTÁ USANDO PARA TRATAR O HIV?                                                                                                           □□ 
 

67. ONTEM VOCÊ DEIXOU DE TOMAR ALGUNS DESSES REMÉDIOS?                                                               □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )      
   

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )    

    
 

68. QUANTOS COMPRIMIDOS VOCÊ DEIXOU  DE TOMAR ONTEM DE CADA UM DESSES REMÉDIOS?  □□    

                                                                            
      99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )        
 

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )     

 
   

69. POR QUÊ VOCÊ NÃO TOMOU?                                                                         □□ 

 
      1-ESQUECEU DE TOMAR 

 

      2- NÃO TOMOU PORQUE NÃO TEVE VONTADE 
 

      3- PORQUE SENTE-SE  MAL DEPOIS QUE TOMA 

 
      4- PORQUE INGERIU BEBIDA ALCÓOLICA 

 

      5- OUTROS ____________________________________________________________ 
 

      99- NÃO SE APLICA 

 
 



 

 

 

 

 

 

70. NOS ÚLTIMOS  5 DIAS, VOCÊ DEIXOU DE TOMAR ALGUNS DESSES REMÉDIOS?                                 □□       

                                                                 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )      
   

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  ) 

 
 

71. QUANTOS COMPRIMIDOS VOCÊ DEIXOU  DE TOMAR, NOS ÚLTIMOS 5 DIAS, DE CADA UM DESSES 

REMÉDIOS?                                                                                               □□ 

 
      99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )       
  

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )     

   
 

72. POR QUÊ VOCÊ NÃO TOMOU?                                                                         □□ 

 
      1-ESQUECEU DE TOMAR 

 

      2- NÃO TOMOU PORQUE NÃO TEVE VONTADE 
 

      3- PORQUE SENTE-SE  MAL DEPOIS QUE TOMA 

 
      4- PORQUE INGERIU BEBIDA ALCÓOLICA 

 

      5- OUTROS ____________________________________________________________ 
 

      99- NÃO SE APLICA 
 

 

73. NOS ÚLTIMOS  15 DIAS, VOCÊ DEIXOU DE TOMAR ALGUNS DESSES REMÉDIOS?                                 □□          

                                                              
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )        
 

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  ) 

 
 

74. QUANTOS COMPRIMIDOS VOCÊ DEIXOU  DE TOMAR, NOS ÚLTIMOS 15 DIAS, DE CADA UM DESSE 

REMÉDIOS?                                                                                               □□ 

 
      99-NÃO SE APLICA 

 
      AZT (  )          D4T (  )          DDI (  )          DDC (  )          ABACAVIR (  )          3TC (  ) 

 

      DELARVIDINE (  )          EFAVIRENZ (  )          NEVIRAPINA (  )          AZT + 3TC (  )  
       

      RITONAVIR (  )          INDINAVIR (  )          SAQUINAVIR (  )          NELFINAVIR (  )          AMPRENAVIR (  )     

   
 



 

 

 

 

 

 

75. POR QUÊ VOCÊ NÃO TOMOU?                                                                         □□ 

 
      1-ESQUECEU DE TOMAR 

 
      2- NÃO TOMOU PORQUE NÃO TEVE VONTADE 

 

      3- PORQUE SENTE-SE  MAL DEPOIS QUE TOMA 
 

      4- PORQUE INGERIU BEBIDA ALCÓOLICA 

 
      5- OUTROS ____________________________________________________________ 

 

      99- NÃO SE APLICA 
 

 

76. QUAL (QUAIS) DOS PROBLEMAS ABAIXO FIZERAM COM QUE VOCÊ NÃO TOMASSE ESSES 

REMÉDIOS?                                                                                                                                                                       □□ 

 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 
 

      NÁUSEAS (  )          VÔMITOS (  )          DOR ABDOMINAL (  )     

        
      MANCHAS NO CORPO (  )          DIARRÉIA (  )          PRISÃO DE VENTRE (  )    

              

      INSÔNIA (  )          IRRITÇÃO (  )          DOR DE CABEÇA (  )           
 

      OUTROS (  ) ___________________________________________________ 

 
 

77. VOCÊ ESTÁ USANDO ALGUM OUTRO REMÉDIO RECEITADO PELO SEU MÉDICO , ALÉM DOS 

REMÉDIOS PARA TRATAR O HIV?                                                                                                                                   □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 

 
 

78. QUAL (QUAIS)?                                                                                        □□ 

 
      99- NÃO SE APLICA 

 
 

79. VOCÊ BEBE?                                                                                                                                                                    □ 

 
      1. SIM          2-NÃO           

 

80. O QUE VOCÊ COSTUMA BEBER?                                                                                                                           □□ 

 
    1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 
      CACHAÇA (  )          CERVEJA (  ) 

 

      VODKA (  )          WHISKY (  ) 
 

      RUM (  )          OUTROS (  ) _________________________________ 

 

81. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ BEBE?                                                                                                                  □□ 
 

      1-NUNCA          2- SÓ EM FESTAS E FINAIS DE SEMANA  

 
 

      3- 3 OU MAIS DIAS NA SEEMANA          4- DIARIAMENTE 



 

 

 

 

 

 

 

82. VOCÊ JÁ USOU DROGAS?                                                                                □ 
 
      1. SIM          2-NÃO 

 

83. QUE DROGA(S) VOCÊ  USAVA?                                                                        □□ 
 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      MACONHA (  )          LSD (  ) 
 

      COCAÍNA (  )          HEROÍNA (  ) 

 
      ÊXTASE (  )          CRACK (  ) 

 

      COLA (  )          OUTRAS (  ) ______________________________ 
 

84. VOCÊ USA DROGA(S) ATUALMENTE?                                                                   □ 

 
      1. SIM          2-NÃO 

 

85. QUE DROGA(S) VOCÊ  USA?                                                                           □□ 
 
      1. SIM          2-NÃO          99-NÃO SE APLICA 

 

      MACONHA (  )          LSD (  ) 
 

      COCAÍNA (  )          HEROÍNA (  ) 

 
      ÊXTASE (  )          CRACK (  ) 

 

      COLA (  )          OUTRAS (  ) ______________________________ 
 

86. VOCÊ USA ALGUM REMÉDIO QUE NÃO TENHA SIDO PRESCRITO POR MÉDICO?                      □ 
 

      1. SIM          2-NÃO 
 

87. QUAL (QUAIS)?                                                                                        □□ 

 
      99- NÃO SE APLICA 

 

88. VOCÊ PARTICIPA DE ALGUMA ONG?                                                                    □ 
 

      1. SIM          2-NÃO 
 

89. O QUE VOCÊ ESPERA DO TRATAMENTO CONTRA O HIV?                                              □ 

 
      1- FICAR CURADO 

 

      2-APENAS DIMINUIR OS SINTOMAS 
 

      3- AUMENTAR O TEMPO DE VIDA 

 
      4- DIMINUIR OS SINTOMAS  E AUMENTAR O TEMPO DE VIDA 

 

      5- NÃO ACREDITA NOS BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO 
 

      6- OUTROS ________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

90. TAXA DE ADERÊNCIA ONTEM                                                                                                                          □□□ 

 
 

91. TAXA DE ADERÊNCIA NOS ÚLTIMOS 5 DIAS                                                                                                 □□□ 

 
 

92. TAXA DE ADERÊNCIA NOS ÚLTIMOS 15 DIAS                                                                                               □□□ 

 
 

93. PONTUAÇÃO DA ESCALA DE HAMILTOS                                                                                                           □□ 

 



 

 

 

 

 

 

Escala de Hamilton - Depressão  

 

Todos os ítens devem ser preenchidos. Assinalar o número 

apropriado. 
 

1. HUMOR DEPRIMIDO (Tristeza, desesperança, desamparo, 

inutilidade) 

0. Ausente. 

1.Sentimentos relatados apenas ao ser inquirido. 

2.Sentimentos relatados espontaneamente com palavras. 

3.Comunica os sentimentos não com palavras, isto é, com a expressão facial, 
a postura, a voz e a tendência ao choro. 

4. Sentimentos deduzidos da comunicação verbal e não-verbal do paciente. 

2. SENTIMENTOS DE CULPA 

0. Ausente 

1. Auto-recriminação; sente que decepcionou os outros. 

2. Idéias de culpa ou ruminação sobre erros passados ou más ações. 

3. A doença atual é um castigo. 

4. Ouve vozes de acusação ou denúncia e/ou tem alucinações visuais 

ameaçadoras. 

3. SUICÍDIO 

0. Ausente. 

1. Sente que a vida não vale a pena. 

2. Desejaria estar morto ou pensa na probabilidade de sua própria morte. 

3. Idéias ou gestos suicidas. 

4.Tentativa de suicídio ( qualquer tentativa séria, marcar 4). 

4. INSÔNIA INICIAL 

0. Sem dificuldades para conciliar o sono. 



 

 

 

 

 

 

1. Queixa-se de dificuldade ocasional para conciliar o sono, isto é, mais de 
meia hora. 

2. Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono todas as noites. 

5. INSÔNIA INTERMEDIÁRIA 

0. Sem dificuldades. 

1. O paciente se queixa de inquietude e perturbação durante a noite. 

2. Acorda à noite - qualquer saída da cama marcar 2( exceto p/ urinar). 

6. INSÔNIA TARDIA 

0. Sem dificuldades. 

1. Acorda de madrugada, mas volta a dormir 

2. Incapaz de voltar a conciliar o sono se deixar a cama.  

7. TRABALHO E ATIVIDADES 

0. Sem dificuldades. 

1. Pensamento e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionada 

a atividades, trabalho ou passatempos. 

2. Perda de interesse por atividades (passatempos ou trabalho) quer 

diretamente relatada pelo paciente, quer indiretamente por desatenção, 

indecisão e vacilação (sente que precisa esforçar-se para o trabalho ou 
atividade). 

3. Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. No 

hospital, marcar 3 se o paciente não passar ao menos 3 horas por dia em 
atividades externas (trabalho hospitalar ou passatempo). 

4. Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, marcar 4 se o 

paciente não se ocupar com outras atividades, além de pequenas tarefas do 
leito, ou for incapaz de realizá-las sem ajuda. 

8. RETARDO (lentidão de idéias e fala; dificuldade de concentração; 

atividade motora diminuída) 

0. Pensamento e fala normais. 

1. Leve retardo à entrevista. 

2. Retardo óbvio à entrevista. 



 

 

 

 

 

 

3. Entrevista difícil. 

4. Estupor completo. 

9. AGITAÇÃO 

0. Nenhuma. 

1. Inquietude. 

2. Brinca com as mãos, com os cabelos,etc. 

3. Mexe-se, não consegue sentar quieto. 

4. Torce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios. 

10. ANSIEDADE PSÍQUICA 

0.Sem dificuldade. 

1. Tensão e irritabilidade subjetivas. 

2. Preocupação com trivialidades. 

3. Atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala. 

4. Medos expressos sem serem inquiridos. 

11. ANSIEDADE SOMÁTICA 

Concomitantes fisiológicos de ansiedade, tais como: 

Gastrointestinais: boca seca, flatulência, indisgestão, diarréia, cólicas, 

eructação; 

Cardiovasculares: palpitações, cefaléia; 

Respiratórios: hiperventilação, suspiros; Freqüência urinária; Sudorese 

0. Ausente  

1. Leve 

2. Moderada  

3. Grave 

4. Incapacitante 



 

 

 

 

 

 

12. SINTOMAS SOMÁTICOS GASTRINTESTINAIS 

0. Nenhum 

1. Perda de apetite, mas alimenta-se voluntariamente. Sensações de peso no 
abdomen 

2. Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita ou exige laxativos ou 
medicações para os intestinos ou para sintomas digestivos. 

13. SINTOMAS SOMÁTICOS EM GERAL 

0. Nenhum 

1. Peso nos membros, nas costas ou na cabeça. Dores nas costas, cefaléia, 
mialgias. Perda de energia e cansaço. 

2. Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido, marcar 2. 

14. SINTOMAS GENITAIS 

Sintomas como: perda da libido, distúrbios menstruais 

0. Ausentes 

1. Leves 

2. Intensos 

15. HIPOCONDRIA 

0. Ausente 

1. Auto-observação aumentada (com relação ao corpo) 

2. Preocupação com a saúde 

3. Queixas freqüentes, pedidos de ajuda,etc. 

4. Idéias delirantes hipocondríacas. 

16. PERDA DE PESO (Marcar A ou B) 

A - Quando avaliada pela história clínica  

0. Sem perda de peso. 

1. Provável perda de peso associada à moléstia atual. 



 

 

 

 

 

 

2. Perda de peso definida ( de acordo com o paciente) 

3. Não avaliada. 

B - Avaliada semanalmente pelo psiquiatra responsável, quando são medidas 
alterações reais de peso 

0. Menos de 0,5 Kg de perda por semana.  

1. Mais de 0,5 Kg de perda por semana. 

2. Mais de 1 Kg de perda por semana. 

3. Não avaliada. 

17. CONSCIÊNCIA 

0. Reconhece que está deprimido e doente. 

1. Reconhece a doença mas atribui-lhe a causa à má alimentação, ao clima, 
ao excesso de trabalho, a vírus, à necessidade de repouso, etc. 

2. Nega estar doente. 

18. VARIAÇÃO DIURNA 

A - Observar se os sintomas são piores pela manhã ou à tarde. Caso NÃO 
haja variação, marcar "nenhuma".  

0. Nenhuma 

1. Pior de manhã. 

2. Pior à tarde. 

B - Quando presente, marcar a gravidade da variação. Marcar "nenhuma" 
caso NÃO haja variação.  

0. Nenhuma.  

1. Leve 

2. Grave  

NOTA: Caso haja variação diurna, só a contagem referente à sua gravidade 

(1 ou 2 pontos no ítem 18B) é que deve ser incluída na contagem final. O 
ítem 18 A não deve ser computado.  

 



 

 

 

 

 

 

19. DESPERSONALIZAÇÃO E PERDA DE NOÇÃO DE REALIDADE 

Tais como: sensações de irrealidade, idéias niilistas 

0. Ausente  

1. Leve.  

2. Moderadas. 

3. Graves. 

4. Incapacitantes. 

20. SINTOMAS PARANÓIDES 

0. Nenhum. 

1. Desconfiança. 

2. Idéias de referência. 

3. Delírio de referência e perseguição. 

21. SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS 

0. Nenhum. 

1. Leves. 

2. Graves. 

 

         SOMAR OS PONTOS OBTIDOS EM TODOS OS ÍTENS (EXCETO 18 A) 

          CONTAGEM TOTAL: ____ (0-62) 



 

 

 

 

 

 

SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS NO TEXTO 

  

 

AIDS: síndrome da imunodeficiência adquirida 

ARV: antiretroviral 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

CN-DST/AIDS: Coordenação Nacional de DST e AIDS 

DIP: doenças infecto-parasitárias 

DNA: ácido desoxirribonucléico 

DST: doença sexualmente transmissível 

HAART: highly active antiretroviral therapy 

HC: Hospital das Clínicas 

HCP: Hospital Correia Picanço 

HIV: vírus da imunodeficiência adquirida 

HUOC: Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC: intervalo de confiança 

IMIP: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco 

IP: inibidor de protease 

NNTI: inibidor de transcriptase reversa não análogo aos nucleosídeos 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

ONG: organização não-governamental 

OR: odds ratio 

RNA: ácido ribonucléico  



 

 

 

 

 

 

SUS: sistema único de saúde 

UNAIDS: Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS 

 2: (teste do) ―qui-quadrado‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

         Eu, __________________________________________, portador (a) da 

infecção  

pelo HIV e em tratamento no Hospital _____________________________, 

concordo em participar voluntariamente desta pesquisa, que tem por finalidade 

identificar fatores associados a não adesão à terapia antiretroviral a partir da 

aplicação de questionários.  

         Admito ter sido esclarecido (a) sobre o caráter confidencial das minhas 

declarações e que, quando da apresentação dos resultados, não serão revelados 

dados que possam me identificar.  

         Visto que nada tenho contra, concordo em participar desta pesquisa e assino 

o presente termo de consentimento.  

 

 

Recife, ____ / ____/ ____ 

 

 

___________________________________ 

                          PACIENTE 

___________________________________ 

                       TESTEMUNHA 

___________________________________ 

                       TESTEMUNHA 

 

 

PACIENTE: _____________________________________________ 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 


