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Resumo 

Objetivo: Determinar se as estimativas de adesão ao tratamento antirretroviral baseadas 

na entrevista padronizada e na contagem de comprimidos/cápsulas por ocasião da 

consulta são comparáveis à adesão estimada pelo dispositivo eletrônico (MEMS). 

Métodos: Estudo descritivo, observacional, prospectivo, constituído por amostragem de 

conveniência, constituído por 50 mulheres anti-HIV e HIV RNA positiva, em uso de 

antirretroviral e com carga viral abaixo do limite de detecção nos últimos seis meses. 

Foram comparados três métodos para estimar adesão ao tratamento antirretroviral: 

entrevista padronizada baseada no ACTG, contagem de comprimidos/cápsulas e 

dispositivo eletrônico (MEMS). Resultados: O método MEMS foi o que apresentou 

menor média (91,53%) de adesão ao tratamento antirretroviral em comparação com a 

contagem de comprimidos/cápsulas (93,75%) e entrevista padronizada (97,80%). A 

estimativa de adesão com base na entrevista padronizada superestimou a adesão em 

relação ao MEMS, com significância estatística em 10 dos 12 meses de seguimento. 

Essa superestimação persistiu mesmo quando se considerou as médias de adesão 

obtidas com o MEMS somente nos quatro dias que antecederam à consulta. Em relação 

à contagem de comprimidos/cápsulas, as médias de adesão obtidas com a entrevista 

padronizada também tenderam a superestimar a adesão com significância estatística em 

nove dos doze meses de acompanhamento. As medidas de adesão obtidas por meio da 

entrevista padronizada e do dispositivo MEMS foram significantemente diferentes em 10 

dos 12 meses. Ao considerar as pacientes com adesão global MEMS ≥90%, as 

estimativas de adesão da entrevista padronizada também foram superestimadas em 

relação ao dispositivo MEMS em 10 dos 12 meses de acompanhamento. Entretanto, em 

11 dos 12 meses estas diferenças foram inferiores a 3%. As médias encontradas com a 

contagem de comprimidos/cápsulas comparadas às médias obtidas com o dispositivo 

MEMS superestimaram significantemente adesão em quatro dos 12 meses de estudo. 

Em cada paciente, o valor estimado de adesão medida pela contagem de 

comprimidos/cápsulas foi semelhante para todos ARVs. Conclusão: A entrevista 

padronizada que considerava a adesão ao tratamento antirretroviral a partir dos quatro 

dias que antecederam à consulta utilizando este valor para estimar a adesão do período 

mensal, mostrou-se insuficiente. A comparação das adesões avaliadas pelo MEMS, 

contagem de comprimidos/capsulas e entrevista padronizada, possibilitou um panorama 

geral de adesão das pacientes ao longo do mês. Ter conhecimento acerca das falhas na 

adesão é um dado importante para ajustar as estratégias de promoção à saúde e 

consequentemente intervir precocemente numa possível falha ao tratamento. 



 

 
 

Abstract 

Objective: Estimate if the adherence to antiretroviral therapy based on standardized 

interview and pill counting during the personal appointment are comparable to the 

adherence estimated by the medication event monitoring system (MEMS). Methods: A 

descriptive, observational and prospective study was carried out by the convenience 

sampling, consisting of 50 women anti-HIV and positive HIV RNA in the use of 

antiretroviral therapy and viral load below the detection limit in the last six months. Three 

different methods were compared to assess the adherence to antiretroviral therapy: ACTG 

standardized interview-based, pill counting and measurements using the electronic device 

(MEMS). Results: The MEMS method showed the lowest average (91.53%) related to the 

adherence to antiretroviral therapy when compared with pill counting (93.75%) and 

standardized interview (97.80%). An overestimated adherence was obtained based on 

standardized interview when compared to MEMS, presenting a statistical significance in 

10 out of 12 months of monitoring. This overestimation persisted even considering the 

average adherence obtained with the MEMS four days prior to the personal appointment. 

Regarding pill counting method, the obtained average adherence by standardized 

interview also demonstrated a tendency to overestimate the adherence, presenting a 

statistical significance in nine out of twelve months of monitoring. The adherence 

measurements obtained through standardized interviews and MEMS were significantly 

different in 10 out of 12 months. Considering the overall adherence patients to MEMS ≥ 

90%, the estimative of adherence to standardized interviews was also overestimated in 

relation to the MEMS in 10 out of 12 months monitoring. However, in 11 out of 12 months 

these differences were less than 3%. The averages founded by pill counting method 

significantly overestimated the adherence in four of the 12-month study when compared to 

averages obtained using the MEMS. For each patient, the estimated value of adherence 

measured by pill counting was similar for all the ARVs. Conclusion: A standardized 

interview that considered adherence to antiretroviral therapy from the four days 

preceding the consultation using this value to estimate the member ship of 

the monthly period, was insufficient.The comparison of the adherence provided by MEMS, 

pill counting and standardized interview methods, allowed an overview of patients 

adherence throughout the month. The knowledge obtention related to failures is an 

important factor to adjust strategies aiming health promoting. In addition, it can promote 

an early intervention in treatment failure. 
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1 Introdução 

 

Desde o surgimento dos primeiros casos há 30 anos, a AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) tornou-se a doença que mais tem estudos em 

andamento, com aprovação recorde de novas drogas.  No mundo, 33,4 milhões 

de pessoas vivem com AIDS e em 2008, 2,7 milhões de novos casos foram 

diagnosticados, com dois milhões de mortes (1). No Brasil, foram notificados 

592.914 casos desde o inicio da infecção, com 229.222 óbitos ate junho de 2009 

(2). 

A incidência de novos casos de infecção pelo HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) por faixa etária apresenta tendência de crescimento 

em mulheres a partir dos 30 anos de idade e em homens a partir dos 40 anos. A 

porcentagem de homens é maior que a de mulheres, mas esta diferença diminuiu 

expressivamente em relação há 10 anos, e apresenta tendência a equiparação. A 

relação entre sexos é de 1,3. No caso específico da análise da razão de sexos na 

faixa de 13 a 19 anos, a partir de 1998, um número maior de casos tem ocorrido 

no sexo feminino (2).  

Os profissionais de saúde têm muita dificuldade em lidar com o aspecto do 

uso das medicações pelo paciente. Eles geralmente acreditam que toda 

medicação prescrita foi utilizada corretamente pelo paciente, não compreendendo 

que a causa de falha terapêutica possa ser baixa regularidade no uso destes. Nas 

raras vezes em que detectam essa falha, não conseguem adaptar suas 

prescrições à rotina dos seus pacientes (3).  Desde os primeiros relatos do controle 

das medicações para tratamento da tuberculose no início da 
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década de 1890 até meados de 1940 os pacientes que eventualmente se 

desviassem do uso correto das medicações eram rotulados como ignorantes, 

displicentes e desvalorizados(4). 

A necessidade de observação do uso regular de medicamentos pelo 

paciente foi intensificada nos últimos 50 anos do século XX pela maior 

disponibilidade terapêutica e melhor acesso a estes. Os antibióticos a partir da 

década de 1950, os anti-hipertensivos nas décadas de 1960 e 1970 e os 

antirretrovirais na década de 1990, com o tratamento de espectro estendido 

(HAART) para o HIV, exigiram um maior controle do uso das medicações, o que 

transcendia o ato da prescrição médica como ponto final do tratamento(5). 

 As falhas na regularidade do uso de medicações causam transtornos 

diretos à saúde do paciente, mas elevam ainda os custos do tratamento. Estima-

se um gasto anual mundial de cerca de 100 bilhões de dólares com internações 

evitáveis por falta de regularidade no uso das medicações(6). O maior 

comprometimento do paciente no uso de medicações relaciona-se a baixo custo 

de tratamento e menor taxa de hospitalizações nos pacientes HIV em todas as 

populações e faixa etárias(7). 

O termo que melhor descreve a regularidade que um paciente segue as 

recomendações do profissional de saúde representa per se um problema. Os 

termos utilizados na língua inglesa são compliance e adherence. No entanto, o 

termo compliance foi pouco usado na ultima década, pois indica submissão, 

complacência, com significado de seguimento passivo e apenas obediente por 

parte do paciente(3). Já em 2000, Steiner et al.(5) sugeriam que ambos os termos 

compliance e adherence fossem evitados, já que os dois expressam a vontade 

essencialmente médica, unilateralmente(5,8). Uma vez que a tomada de 
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medicações é uma decisão individual do paciente, peculiar para cada tipo de 

doença, tratamento e perfil de paciente, um único termo dificilmente contemplaria 

todas as nuances do fenômeno. 

Neste contexto, ainda na literatura de língua inglesa, o termo persistence 

também é proposto com essa finalidade. Em 2011, Bae et al.(8) sugerem que este 

termo seja a melhor maneira de descrever a regularidade do uso contínuo de uma 

medicação, pois mede o período no qual um paciente mantém-se em tratamento 

após a prescrição. A persistência representa uma medida longitudinal dos 

períodos nos quais o paciente fez uso de modo contínuo de um medicamento 

conforme prescrito. Ao contrário, aderência representada por um valor médio da 

ingestão adequada do medicamento em dado período não contempla o padrão de 

uso do medicamento, mas simplesmente a freqüência. Apesar da ponderação 

acerca do termo persistência, há dúvidas quanto à sua medida operacional e a 

correlação de níveis de persistência com resultados de tratamento. 

Adicionalmente, a despeito das críticas ao termo adherence em última análise 

nenhum dos termos avaliados parece isento de algum nível de limitação(8).  

Desta forma, ainda que resguardadas as críticas e considerando as 

limitações já discutidas, o termo mais amplamente reconhecido e utilizado na 

literatura de língua inglesa no momento é adherence(3,6,7).  

Em português existem também dois termos para o mesmo assunto: 

aderência e adesão. Um dicionário da língua portuguesa(9) não traz definição 

específica para aderência ou para adesão no contexto do uso de medicações. Os 

dois termos têm definições semelhantes, sendo utilizados como sinônimos. 

Segundo FIGUEIREDO 2000, apud Vaz 2003(10) “o termo aderência pressupõe 

mais ligação corpórea, superfície de contato, enquanto adesão se refere a algo 
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mais abstrato e mais conveniente. Todavia, conforme o contexto, o termo 

aderência pode ser utilizado"(11). 

Importante observar que o Ministério da Saúde do Brasil, em seu Manual 

de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e AIDS publicado em 

2008, utiliza unicamente o termo adesão(12). Artigos publicados no Brasil sobre o 

tema a partir de 2005 utilizam majoritariamente o termo adesão(13,14). Portanto, 

neste estudo será sempre utilizado o termo adesão. 

Poder-se-ia então definir adesão a medicamentos como o grau no qual o 

paciente segue a recomendação do profissional de saúde com respeito à tomada 

de suas medicações, na presença de demandas conflitantes(15). 

Após definir o que é ser aderente é importante entender como as pacientes 

fazem uso da medicação e como se comportam com as adversidades do dia-a-

dia, pois ter conhecimento acerca das falhas ao tratamento é um dado importante 

para ajustar as estratégias de promoção à adesão e consequentemente intervir 

precocemente numa possível falha ao tratamento. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Geral 

Determinar se as estimativas de adesão ao tratamento antirretroviral 

baseadas na entrevista padronizada e na contagem de comprimidos/cápsulas por 

ocasião da consulta são comparáveis à adesão estimada pelo dispositivo MEMS 

(Medication Event Management System - AARDEX® - Suíça). 

 

2.2 Específicos 

Em mulheres com HIV RNA abaixo do limite de detecção há pelo menos seis 

meses: 

 Comparar as medidas de adesão mensal ao tratamento antirretroviral obtidas 

por meio de entrevista padronizada e por meio do dispositivo MEMS; 

 Comparar as medidas de adesão mensal ao tratamento antirretroviral obtidas 

por meio da contagem de comprimidos/cápsulas por ocasião da consulta e 

por meio do dispositivo MEMS; 

 Verificar a dinâmica de variação da adesão mensal, medida pelo dispositivo 

MEMS, durante período de estudo. 
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3 Revisão de literatura 

 

3.1 Níveis de adesão ao tratamento antirretroviral necessários ao controle 

da replicação viral do HIV 

A definição do ponto de corte do percentual de adesão suficiente para 

obtenção da resposta terapêutica esperada variará de acordo com a condição 

clínica em questão. Uma vez que alocação aleatória para faixas de adesão pré-

estabelecidas não seria eticamente aceitável, a determinação desse ponto de 

corte de adesão deriva de estudos observacionais, portanto sujeito a vieses de 

difícil controle. Esquemas terapêuticos com características farmacodinâmicas 

diferentes possivelmente se traduzirão em necessidades de adesão distintas para 

resposta terapêutica esperada(6).  

No caso específico do tratamento do HIV, as conseqüências de adesão 

insuficiente transcendem a mera ausência de resposta terapêutica, como ocorre 

no paciente diabético ou hipertenso. No hipertenso, a correção do nível de adesão 

do mesmo tratamento será efetiva no controle da pressão arterial. O mesmo 

ocorre no paciente diabético. Ao contrário, no paciente infectado pelo HIV, a 

correção do nível de adesão pode não resultar em controle da replicação viral, 

dado ao risco de desenvolvimento de resistência viral.  A resistência adquirida 

inicialmente a uma droga do esquema poderá se estender para as demais drogas 

daquele esquema, caso o nível de adesão persista insuficiente. A resistência 

desenvolvida poderá se ampliar para toda a classe dos antirretrovirais utilizados 

no esquema anterior. Adicionalmente, perda do controle da viremia tem com 

conseqüência maior risco de transmissão(8). 
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O estudo pioneiro na tentativa de estabelecer o nível de adesão ao TARV 

(Tratamento antirretroviral) necessário para controle da replicação viral foi 

conduzido por Paterson et al., no ano de 2000(16). Neste estudo, 81 pacientes em 

uso de ARV (Antirretroviral) foram acompanhados durante média de seis meses, 

monitorando a adesão por meio eletrônico (MEMS), mas considerando apenas o 

IP (Inibidor da protease) que todos utilizavam. Os IPs (Inibidores da protease) 

utilizados foram indinavir (28%), saquinavir (4%), amprenavir (2%), nelfinavir 

(41%) e ritonavir (4%). A única associação de IPs foi de saquinavir e ritonavir 

(21%). A adesão foi definida como o número de doses tomadas no horário correto 

dividido pelo número de doses esperadas, com flexibilidade pré-estabelecida no 

horário de tomada para cada medicamento. Falha virológica, definida como carga 

viral de HIV >400 cópias, ocorreu em 22% dos pacientes com adesão superior a 

95%, em 61% daqueles com adesão na faixa 80% - 94,9% e em 80% naqueles 

com adesão menor que 80%. O risco de internação hospitalar foi cinco vezes 

menor naqueles com mais de 95% de adesão, com menor risco de doenças 

oportunistas. A partir dessa publicação, o nível mínimo de adesão para evitar 

falha virológica passou a ser de 95%, substituindo o percentual de 80% até então 

utilizado, emprestado da experiência com anti-hipertensivos. 

Em 2001, McNabb et al.(17) avaliaram pacientes usuários de drogas e 

pertencentes a etnias minoritárias, de quem se esperavam menores índices de 

adesão. Foram avaliados 40 pacientes durante três meses, por meio de contagem 

de comprimidos, questionário de auto-avaliação e MEMS, sendo a maioria com 

uso prévio de pelo menos um esquema e em uso de inibidores de protease com 

ritonavir. Falha virológica foi definida como carga viral de HIV maior que 400 

cópias/ml. Dos pacientes com adesão considerada abaixo do ideal (95%), 67% na 
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faixa entre 80-94,9% conseguiram controle da replicação viral. Os pacientes com 

adesão menor que 95% representavam maioria neste estudo (82,5%).  

Bansgsberg et al. em 2006(18) analisaram a adesão de 110 pacientes em 

uso do primeiro esquema de TARV durante três meses, utilizando contagem 

surpresa de comprimidos e MEMS. Falha virológica era definida como carga viral 

de HIV maior que 400 cópias/ml. Os grupos de pacientes foram randomizados 1:1 

para uso de IPs ou INNTR (Inibidores da transcriptase reversa não análogo de 

nucleosídeo) (56/54). Nelfinavir foi o IP mais utilizado (64%), enquanto nevirapina 

foi o INNTR mais freqüente (62%). Entre os pacientes em uso de INNTR, 91% 

com adesão entre 54% e 94.9% conseguiram controle da replicação viral. Entre 

pacientes em uso de IP, o controle da replicação foi de 46% com a mesma faixa 

de adesão. Novamente, a maioria dos pacientes tinha níveis de adesão menores 

que 95% (78% do total, sendo 49% na faixa entre 54-94,9%).  

Considerando pacientes com esquemas prévios de TARV e IPs mais 

recentes, Shuter et al. em 2007(19) avaliaram 64 pacientes com uso de pelo menos 

um esquema prévio e em uso atual de TARV contendo lopinavir/ ritonavir. A 

adesão foi estimada por meio de questionário de auto-avaliação dos últimos 

quatro dias e MEMS. Utilizaram-se os critérios de carga viral de HIV acima de 400 

cópias/ml ou acima de 75 cópias/ml para caracterizar controle da replicação viral. 

Apenas 20% dos pacientes apresentaram adesão maior ou igual a 93%. 

Considerando apenas os pacientes com adesão abaixo de 93%, supressão 

virológica no grupo abaixo de 70 cópias/ml foi observada em 58% destes. Mesmo 

pacientes com adesão entre 23,5-53,3% observou-se que 69% tinham carga viral 

inferior a 400 cópias/ml. 
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Lima et al., em 2010(20), avaliaram 1305 pacientes, dos quais 274 

apresentaram pelo menos dois episódios consecutivos de carga viral detectável 

acima de 400 cópias/ml, definido como rebote viral. Adesão foi estimada somente 

com base na retirada de ARVs na farmácia. A ocorrência de rebote virológico não 

estava necessariamente associada com adesão inadequada. Entretanto, em 

pacientes com adesão insuficiente (80% a 95%) a probabilidade de ocorrência de 

rebote virológico naqueles com mais de 72 meses de controle de replicação foi 

significativamente menor (8%) que entre pacientes com menos de 72 meses, 

porém mais de 12 meses (85%). Os autores concluem que o risco de rebote 

virológico diminui com o tempo de controle da carga viral.  

Para avaliar se o nível de adesão ao TARV necessário para manutenção 

da carga viral não detectável é menor em pacientes com períodos prolongados de 

controle da replicação viral, em 2009, Rosenblum et al.(21) avaliaram 221 pacientes 

em tratamento com TARV. Estes pacientes faziam uso principalmente de INNTR 

(37%), IP com ritonavir (28%), e IP sem ritonavir (25%). A adesão foi avaliada por 

contagem de comprimidos/cápsulas. A posologia do esquema de TARV era de 

uma vez por dia em apenas 37% dos pacientes e 54% já havia usado pelo menos 

um esquema de TARV. Após seis meses de carga viral <50 cópias/ml, o controle 

viral persistiu nesta população com adesão a partir de 50%, mantendo este 

controle por pelo menos mais 12 meses de acompanhamento. Portanto, os níveis 

de adesão necessários para o controle da replicação viral nesta população 

ficaram bem aquém de 95%, independente do tipo de ARV utilizado e mesmo em 

pacientes com esquemas de TARV prévios. 
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3.2 Fatores que influenciam a adesão 

 

Conhecer os fatores que influenciam a adesão a medicamentos é condição 

essencial para adoção de ações que eventualmente possa maximizar a adesão. 

Historicamente, fatores que negativamente modificaram a adesão contribuíram 

para mudanças nas prescrições e ajudaram a desenvolver o tratamento de drogas 

já utilizadas. Foi com base na observação de pacientes que interrompiam 

precocemente o tratamento com antibióticos para cistite antes do sétimo dia, sem 

prejuízo da eficácia, que se recomendou reduzir o tempo de tratamento para 

somente três(22). Doses menores de tiazídicos para pacientes com insuficiência 

cardíaca, utilizados erroneamente por pacientes menos aderentes, demonstraram 

o mesmo efeito clinico que doses elevadas prescritas inicialmente(23).  

Os fatores que influenciam a adesão podem ser agrupados como fatores 

relacionados ao atendimento, ao paciente e às características da medicação 

utilizada. 

3.2.1 Fatores relacionados ao atendimento associados com melhor 

adesão(12,14,24,25) 

 Ser sempre atendido pela mesma equipe de saúde; 

 Reduzir o tempo de espera para o atendimento; 

 Participação ativa do paciente na tomada de decisões 

vinculadas ao tratamento; 

 Maior qualificação e experiência com a condição clínica 

específica por parte da equipe multiprofissional que atende o 



 3 Revisão de literatura              13 
______________________________________ 

 

 
 

paciente. Pacientes infectados pelo HIV conduzidos por 

infectologistas experientes apresentam melhores níveis de 

adesão ao TARV(26,27); 

 Atendimento integrado: equipe multiprofissional com escuta 

qualificada e linguagem acessível a cada paciente, coleta de 

exames e retirada dos medicamentos na mesma unidade de 

saúde onde o atendimento clínico é realizado; 

 Descentralização do atendimento de modo a minimizar 

distâncias entre o domicílio e unidade de saúde; 

 Maior flexibilidade do usuário para entrar em contato com a 

unidade/equipe, agendar ou remarcar retornos, considerando 

suas atividades laborais e limitações de horário;  

 Estímulos para comparecimento à unidade de saúde: 

fornecimento de auxílio-transporte e de lanches/cafezinho.  

3.2.2 Fatores relacionados ao paciente associados com melhor adesão  

 Não fazer uso de álcool e drogas ilícitas: pacientes com uso 

diário de álcool tem adesão até 4,4 vezes menor. Metanálise 

de 41 estudos com pacientes usuários de drogas 

demonstraram adesão inferior, associada à presença de 

depressão e condição social precária(28, 29);  
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 Não ser tabagista: o uso de pelo menos um cigarro ao dia 

está relacionado com menor adesão, mais acentuado na 

presença concomitante de depressão(29,30). 

 Morar com pessoas que saibam da infecção pelo HIV(31);   

 Aceitação da condição de infectado pelo HIV(32); 

 Ausência de transtornos psiquiátricos e/ou depressão(33);  

 Idade superior a 50 anos(34,35);  

 Ausência de pobreza extrema: a falta de dinheiro para 

transporte até a unidade de saúde se associa com cerca de 

20% de descontinuidade do tratamento e falha inevitável de 

adesão(36,37); 

  Pacientes com moradia fixa: pacientes em situação de rua 

apresentam menor adesão(38); 

 Gestação: Estudo realizado em 2007 demonstrou adesão 

2,42 vezes maior em gestantes, voltando a cair no período 

pós-parto(39); 

 

3.2.3 Fatores relacionados ao esquema medicamentoso associados com melhor 

adesão 

 INNTR vs IP: Especificamente relacionado ao TARV, 

Maggiolo et al. em 2004(40) demonstraram que esquemas 
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terapêuticos com inibidores de protease – IPs (neste estudo 

indinavir, saquinavir e ritonavir) apresentavam mais falhas que 

esquemas que utilizavam inibidores não análogos 

nucleosídeos da transcrição reversa – INNTR (neste estudo 

nevirapina e efavirenz). No entanto, o principal fator para 

perda de adesão neste trabalho foi relacionado não à classe 

de medicações, mas à quantidade de comprimidos e à 

complexidade da terapia com os IPs testados, muito maior em 

comparação com os INNTR(40); 

  Posologia mais adequada, relacionado ao número de 

tomadas. Em 2008, Martin et al.(41) analisaram o número de 

tomadas como fator de melhora na adesão, com IPs e INNTR. 

Não houve mudança nos valores de adesão quando o 

esquema era utilizado uma ou duas vezes por dia, mas houve 

diferença quando comparado a pacientes que utilizavam três 

ou mais vezes no dia. Em estudo semelhante em 2010, 

Cooper et al.(42) avaliaram a persistência ao TARV com 

esquemas semelhantes utilizando INNRT tomados apenas a 

noite ou duas vezes ao dia. Foram encontrados melhores 

valores no grupo que utilizou apenas uma tomada diária(41); 

 Número de comprimidos por dia: o número de comprimidos 

interfere na adesão a qualquer tratamento, seja do próprio 

TARV ou de outros medicamentos associados. Quando um 

paciente faz uso de mais de 15 comprimidos por dia, seja 
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para tratamento de uma ou múltiplas doenças, o risco de 

interações negativas entre essas drogas é maior. Existe ainda 

risco de falha de adesão relacionada à complexidade do 

próprio tratamento(43). 

3.3 Medidas de Adesão 

A categorização de níveis de adesão a um tratamento necessita ferramenta 

que expresse valores específicos para cada paciente, adequando esta medida 

àquela mais próxima da adesão real. Estudos que não possuam medidas válidas 

de adesão dificultam a conclusão acerca da efetividade do tratamento em 

questão(44). Desta forma, segue a apresentação das medidas de adesão, 

conceitos, vantagens e desvantagens já estabelecidas: 

Avaliação subjetiva de adesão pelo profissional de saúde: é definida de 

forma simples, por meio da opinião do profissional a respeito da adesão provável 

do paciente. Envolve conceitos prévios do pesquisador relacionados a 

características do paciente. 

 Vantagens: baixo custo, fácil realização. 

 Desvantagens: por ser completamente subjetivo, não é 

método estatístico; difere conforme o profissional (por 

exemplo, médicos têm mais erro em comparação a 

enfermeiros)(16).  

Comparecimento do paciente ao serviço de saúde e às consultas: método 

utilizado em estudos com poucos recursos, estima a adesão pela presença do 
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paciente na unidade de saúde, fato interpretado como comprometimento do 

paciente ao tratamento. 

 Vantagens: Baixo custo, fácil realização, presença 

estatisticamente calculável; 

 Desvantagens: a presença na unidade de saúde não garante 

o uso das medicações; mesmo com a ausência na unidade 

pode conseguir retirar as medicações(44,37). 

Registros de Farmácia: utiliza a retirada das medicações pelo paciente na 

data esperada como medida de adesão. 

 Vantagens: melhor vínculo do paciente com o serviço de 

saúde; baixo custo e realização com baixa complexidade; 

 Desvantagens: a retirada da medicação não garante o uso 

desta; a retirada deve ser sempre no mesmo serviço de 

farmácia; deve haver organização para o registro; as 

estimativas de adesão são válidas apenas para atraso na 

data de retirada(45,46). 

Medidas biológicas – Determinação concentração sérica da droga em 

estudo: utilizados métodos que avaliam a concentração plasmática da droga. A 

medida de adesão é baseada no resultado desta concentração comparado à 

dosagem esperada. 

 Vantagens: avaliação objetiva de valor de adesão; 
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 Desvantagens: avalia somente a adesão do período 

imediatamente anterior a dosagem, não mensal; alto custo; 

tecnologia com maior grau de sofisticação(44,46). 

           Nota: as dosagens de carga viral do HIV são erroneamente utilizadas como 

medidas biológicas de adesão. Não se pode utilizar o desfecho esperado como 

medida de adesão. 

Questionários de auto-avaliação: podem ser realizados por meio da 

impressão subjetiva do próprio paciente sobre sua adesão. Entretanto, a medida 

validada é de questionário aplicado pelo pesquisador com perguntas previamente 

estabelecidas sobre o uso das medicações nos dias que precedem a consulta. 

Pode ser realizado com recordação dos últimos quatro dias, sete dias ou 30 dias, 

com maior precisão se realizado nos últimos quatro dias. 

 Vantagens: Fácil utilização, medida retirada do próprio 

paciente em estudo, valores próximos a adesão real se o 

paciente estiver disposto a relatar falhas; 

 Desvantagens: Superestima a adesão; existe melhor 

sensibilidade quando o relato é de uso insuficiente; necessita 

treinamento do pesquisador; para agradar investigador, 

paciente pode mentir sobre adesão real; há impedimentos 

para realização se houver déficits cognitivos no paciente(46,47). 

Contagem de comprimidos/ cápsulas: Utiliza a contagem de comprimidos 

da medicação prescrita, calculando a adesão com a seguinte fórmula: 
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 O paciente não sabe que a contagem é feita para não interferir 

propositalmente nos comprimidos devolvidos no retorno. 

 Vantagens: medida objetiva, de baixo custo e complexidade 

pequena. 

 Desvantagens: os comprimidos podem ser manipulados antes 

da contagem; não há informações sobre a cronologia das 

medicações; demanda tempo da equipe avaliadora; depende 

do paciente trazer o frasco para contagem; tendência a 

superestimação de adesão(48,49).  

Monitoramento eletrônico de adesão MEMS: Dispositivo eletrônico utilizado 

na tampa do frasco da medicação que registra cada abertura deste como um 

evento de tomada. Correlaciona o horário da prescrição com os horários 

realmente utilizados. 

 Vantagens: medida objetiva; informações exatas sobre 

cronologia das medicações; medida de adesão com mínimo 

esforço do pesquisador e do paciente; cronologia das 

aberturas permite melhor estabelecimento de características 

do uso da medicação e de suas falhas. 

 Desvantagens: impossibilidade de retirar medicação do frasco 

para uso posterior; tamanho e dificuldade de locomoção com 

n
o
  comprimidos/cápsulas entregues - n

o
 comprimidos/cápsulas devolvidos 

% adesão = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x100 
n

o
  comprimidos/cápsulas prescritos/dia x n

o 
 dias monitorados 
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o frasco; alto custo; a abertura do frasco não indica ingestão 

do medicamento; pode ter pane no dispositivo; necessita um 

dispositivo para cada medicamento; necessita treinamento da 

equipe pesquisadora para uso; subestimação da adesão 

quando o paciente faz uso de porta comprimidos ou outro 

dispositivo de armazenamento(44,45,50,51). 

Diferentes métodos de adesão possuem características que se adéquam a 

múltiplos perfis sociais e econômicos dos pacientes avaliados. Desta forma, não 

existe método único definido como padrão ouro para medida de adesão. 

Entretanto, existe consenso quanto à associação de métodos resultando em 

melhora das medidas de adesão e aproximando-se dos valores reais(44,45,48,50,51). 
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4 Casuística e Métodos 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 Estudo descritivo, observacional, prospectivo, constituído por amostragem 

de conveniência. 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado no Núcleo de Patologias Infecciosas da Gestação 

(NUPAIG), entre março de 2009 e novembro de 2010. A data limite para inclusão 

de paciente foi setembro de 2010, para garantir no mínimo dois meses de 

acompanhamento para estimativa de adesão. 

O NUPAIG é um centro de referência especializado no atendimento de 

gestantes com doenças infecciosas e que devido à solicitação destas pacientes 

no pós-parto, passou a disponibilizar atendimento a mulheres infectadas pelo 

vírus HIV. Os pacientes são referenciados ao NUPAIG por outros serviços 

conveniados ao Sistema Único de Saúde ou privado. Nesse serviço, o 

atendimento é feito por equipe multiprofissional, onde a paciente é inicialmente 

avaliada por uma enfermeira, sendo a seguir encaminhada para consulta com 

infectologista e/ou ginecologista/obstetra. A equipe é complementada por uma 

psicóloga, uma nutricionista, uma escriturária, responsável pelo agendamento, 

técnica de enfermagem, responsável por coleta in loco de sangue e medida de 

sinais vitais e voluntários para suporte nutricional complementar. 
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4.3 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídas pacientes que preencheram todos os critérios listados abaixo: 

 Ter infecção por HIV confirmada laboratorialmente (anti-HIV e 

HIV RNA); 

 Estar em tratamento no NUPAIG no período da coleta de 

dados; 

 Estar em uso do mesmo esquema antirretroviral por no 

mínimo quatro semanas; 

 Apresentar carga viral indetectável nos últimos seis meses; 

 Ter disponibilidade de comparecer pessoalmente no NUPAIG 

para consultas mensais durante todo o estudo; 

 Aceitar, por escrito, participar do estudo após explicação 

individual e leitura do termo de consentimento livre 

esclarecido. 

       Foram excluídas pacientes que preencheram algum dos critérios listados 

abaixo: 

 Transferência de ambulatório; 

 Não aceitar as condições impostas pela metodologia MEMS; 

 Não poder comparecer mensalmente ao ambulatório; 

 Apresentar déficit cognitivo que limite o auto-cuidado. 
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4.4 Justificativa dos Critérios de Elegibilidade 

Esse estudo é parte de um projeto maior, que objetiva determinar a relação 

entre o nível de adesão com o tratamento antirretroviral e manutenção da 

supressão virológica ao longo de um ano. Para tanto, são admitidas no estudo 

somente pacientes com carga viral indetectável e com esquema antirretroviral 

estável. 

4.5 Fluxo das pacientes do estudo 

As consultas no NUPAIG eram agendadas por meio do telefone ou 

pessoalmente. Por ocasião da primeira consulta coletavam-se informações 

demográficas, sócio-econômicas e dos medicamentos em uso, assim como se 

procedia a verificação dos critérios de inclusão para o estudo. Em seguida, a 

paciente era apresentada ao termo de consentimento informado (anexo 2) e, caso 

concordasse, assinava o mesmo. Pacientes elegíveis eram avaliadas pelo 

infectologista responsável pelo seu seguimento durante todo o estudo. A 

enfermeira responsável pelo estudo entregava os ARVs para a paciente, após 

registro de contagem do número de comprimidos/cápsulas em cada frasco e 

ativava o software do dispositivo MEMS, conforme descrito mais abaixo. Todos os 

frascos com os comprimidos/cápsulas que não tivessem sido ingeridos pela 

paciente, deveriam ser trazidos na próxima consulta. Orientava ainda como 

utilizar o frasco MEMS que continha um dos ARV do esquema e agendava a 

próxima consulta. A paciente era orientada a não fazer uso de sobras de ARVs 

que por ventura ainda tivesse no domicilio e eventuais sobras deveriam ser 

trazidas ao NUPAIG. 
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A Figura 1 ilustra o diagrama de fluxo das metodologias de avaliação de 

adesão ao tratamento antirretroviral desse estudo. 

Figura 1. Descrição dos métodos de avaliação de adesão ao tratamento 

antirretroviral. 

 

 

4.6 Estimativa de adesão com base na entrevista padronizada 

Em cada retorno, as pacientes incluídas no estudo responderam a uma 

entrevista padronizada (anexo 3), baseada no instrumento proposto pelo Aids 

Clinical Trial Group (ACTG) Baseline Adherence Questionnaire e ACTG 

Adherence Follow-up Questionnaire, sempre administrado pela enfermeira, em 

local privado. Especificamente, as pacientes respondiam às seguintes perguntas: 

 Nos últimos 4 dias, quantas vezes você esqueceu de tomar o 

medicamento 1 (nomeava-se o primeiro ARV do esquema. 

Caso a paciente não identificasse o ARV em questão pelo 

nome, a entrevistadora o identificava por meio da cor ou 
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mostrando o frasco): ontem, há 2 dias, 3 dias atrás e 4 dias 

atrás; 

 A mesma pergunta era repetida para os demais ARVs do 

esquema; 

 Nos casos que a paciente admitia ter esquecido de tomar 

algum dos ARVs do esquema, a entrevistadora a inquiria 

acerca dos eventuais motivos para tanto. 

Com base nesta informação dos últimos quatro dias se estimava a adesão 

mensal ao esquema antirretroviral. 

Para cada ARV, o percentual de adesão, considerando o número de doses 

referidas como “tomadas” pela paciente nos últimos quatro dias anteriores à 

entrevista, foi calculado a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

4.7 Estimativa de adesão com base no Dispositivo Eletrônico MEMS - 

Medication Event Management System 

Esses dispositivos e a respectiva licença para uso foram adquiridos junto à 

empresa fabricante pela Disciplina de Infectologia da UNIFESP (Universidade 

Federal de São Paulo) especificamente para utilização nesse estudo. Por ocasião 

da inclusão no estudo, a enfermeira responsável acessava o site da AARDEX® - 

Suíça e, com senha previamente cadastrada, ativava o dispositivo a ser entregue 

nº de doses “tomadas” 
% adesão = --------------------------------------------- x 100 

nº de doses prescritas 
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à paciente. Nesse registro inicial on line informava-se as iniciais e o número de 

registro no estudo da paciente, o antirretroviral a ser monitorado pelo MEMS e 

sua respectiva posologia. Cada paciente recebia um frasco MEMS, que continha 

em sua tampa um chip que armazenaria os dados referentes aos dias e horários 

de abertura do frasco para retirada do antirretroviral ali contido até o próximo 

retorno da paciente. 

Somente um dos ARVs era acondicionado no frasco MEMS e este ARV era 

sempre o inibidor de protease ou o inibidor da transcriptase reversa não-análogo 

de nucleosídeo do esquema da paciente. As pacientes eram orientadas a só abrir 

o frasco MEMS no horário de tomada da medicação, explicando de modo simples 

que cada vez que o frasco fosse aberto o chip armazenaria a informação como se 

o medicamento houvesse sido ingerido. Os frascos sempre foram abastecidos 

com medicação suficiente para cinco semanas. Na consulta subseqüente, 

agendada sempre que possível para após quatro semanas, a tampa do frasco 

MEMS era conectada ao leitor “wireless” para descarregamento das informações 

relativas aos momentos de abertura do frasco, que eram armazenados no 

software fornecido pela empresa (vide figura 2). Esse leitor pôde ser conectado 

com qualquer computador pessoal em que o programa da AARDEX fora 

instalado, via cabo USB. A memória do MEMS armazena até 3.800 eventos de 

abertura. Cada dispositivo possui bateria com duração de até 36 meses, com 

código de identificação único, para transferência dos dados. Estas informações 

eram enviadas via plataforma Web para provedor seguro com análise dos dados 

de acordo com algoritmos pré-determinados. 
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Os resultados de adesão de cada paciente eram obtidos acessando o site da 

AARDEX, por meio de senha fornecida no início do estudo. No registro da 

paciente estavam disponíveis a estimativa de adesão mensal, adesão média em 

todo período de estudo, gráfico com horários diários de tomadas ou 

esquecimentos durante todo o mês e dias da semana de menor percentual de 

adesão. O programa estima ainda o número de dias consecutivos que o 

tratamento foi interrompido. Estas informações eram armazenadas em banco de 

dados SPSS versão 17 para posterior análise.  

A Figura 2 mostra o dispositivo MEMS e seus acessórios.  

 Figura 2. Dispositivo MEMS e seus acessórios. 

 

O cálculo da adesão pelo MEMS foi realizado analisando o número de 

medicamentos prescritos/dia e o número de aberturas do MEMS/ dia durante o 

período de monitoramento. Este cálculo avaliou a dose correta dia a dia 

separadamente, dividindo o número de aberturas realizadas no dia pelo número 

de doses prescritas (portanto aberturas que deveriam ocorrer) naquele dia. Havia 
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possibilidade de se cancelar algum dia de monitoramento se houvesse desejo por 

parte do pesquisador (por exemplo, se houvesse mais aberturas por conta da 

abertura do dia da visita de descarregamento). A porcentagem final da adesão no 

período era calculada como uma média da proporção diária de adesão nos dias 

em que houve monitoramento dividido pelo número de dias do período 

monitorado. A função do MEMS era detectar falha por menor adesão, não 

levando em conta no cálculo de adesão mais aberturas que o previsto pela 

posologia do medicamento monitorado, ainda que este fato também pudesse ser 

considerado uma falha de seguimento da prescrição. No entanto, apesar de não 

ser o objetivo deste estudo, havendo necessidade de investigação de aberturas 

extras, estas podem ser discriminadas no gráfico de visualização do período, 

disponível no site da AARDEX. 

 Abaixo segue um exemplo de cálculo de porcentagem de doses corretas 

usando o MEMS: 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Monitorado? Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de doses 
prescritas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Número de aberturas 
registradas pelo MEMS 

2 4 1 0 2 3 2 2 2 0 2 

Proporção da dose 
correta 

2/2 N/A 1/2 0/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

  

Cálculo da porcentagem de dose correta: 

(2/2+1/2+0/2+2/2+2/2+2/2+2/2+2/2+0/2+2/2)/10=75% 
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 Para avaliação da adesão diária, o “dia” monitorado era contado das 

03h00min da manhã do dia atual até as 02h59min do dia seguinte, totalizando 24 

horas. Havia especificação do horário em que a abertura do frasco era realizada 

pelo paciente, mas atrasos nas tomadas não são considerados como falha de 

adesão, desde que as o número de aberturas previstas fossem realizadas dentro 

destas 24 horas. O objetivo da escolha do horário de início do monitoramento 

diário ser 03h00min foi por este apresentar a menor quantidade de erros de 

avaliação da adesão. Mesmo pacientes que eventualmente tomassem suas 

medicações antes de dormir e eventualmente atrasassem, teriam grande chance 

de ser monitorados ainda no mesmo dia da prescrição indicada.  

Na figura 3 pode-se visualizar exemplo de gráfico com a experiência de 

tomadas do medicamento monitorizado durante todo o mês 

Figura 3. Exemplo de gráfico com a experiência de tomadas do medicamento 

monitorizado durante todo o mês. 

 
*Cada ponto em azul representa uma abertura do frasco/ingesta do antirretroviral. 
**Cada barra em cinza representa a não abertura do frasco em determinado momento.  
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4.8 Contagem de comprimidos/cápsulas  

Na inclusão do estudo a enfermeira responsável registrava os 

antirretrovirais em uso por cada paciente e de acordo com a prescrição médica 

fazia a retirada dos antirretrovirais no próprio serviço de saúde. Na sequência, 

contava a quantidade de comprimidos/cápsulas contido em cada frasco com 

intuito de checar se a quantidade de ARV referida no rótulo do frasco era 

condizente com o conteúdo do mesmo. Como a quantidade de ARV contida em 

cada frasco era suficiente para 30 dias, (exceto Ritonavir e Saquinavir), a 

enfermeira responsável adicionava comprimidos/cápsulas para mais uma 

semana, disponibilizando no total ARV suficiente para cinco semanas. A 

contagem dos comprimidos/cápsulas era realizada em ambiente privado, sem 

acesso aos pacientes, utilizando jaleco, gorro, luvas de procedimento, bandeja de 

inox, álcool 70% e gaze. As pacientes desconheciam o fato que seus 

medicamentos eram contados por ocasião de todas as consultas. 

Os ARVs remanescentes dos frascos que foram utilizados para suplementar a 

quantidade de medicação adicionada aos frascos entregues às pacientes eram 

devidamente identificados com o nome e registro da paciente e acondicionados 

em armário com chave. Caso as pacientes tivessem sobras de medicamentos em 

casa, eram orientadas a não ingerirem os ARVs e a trazê-los no primeiro retorno. 

Esta sobra de medicamento era utilizada por elas mesmas ao longo do estudo. 

Por ocasião de cada retorno, os comprimidos/cápsulas dos ARVs do 

esquema prescrito eram contados individualmente, complementados com a 
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quantidade de ARVs necessária para cinco semanas e acondicionados em novos 

frascos. A troca do frasco de cada ARV mensalmente (exceto MEMS) visava 

garantir higiene, já que havia manipulação diária dos frascos além de ocultar a 

contagem de comprimidos/cápsulas. 

A adesão com base na contagem de comprimidos/cápsulas será calculada 

de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

4.9 Considerações éticas 

 A coleta de dados teve inicio após aprovação do projeto pelo comitê de 

ética da Universidade Federal de São Paulo (anexo 1). Todas as pacientes que 

aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido em duas vias, ficando em seu poder uma cópia do mesmo. As 

pacientes eram informadas que a qualquer momento poderiam solicitar o 

encerramento da participação no estudo de adesão. As mulheres que não 

aceitaram participar do estudo foram asseguradas que o respeito pela mesma e a 

conduta clínica da equipe multiprofissional não se alteraria.  

 

n
o
  comprimidos/cápsulas entregues - n

o
 comprimidos/cápsulas devolvidos 

% adesão = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x100 
n

o
  comprimidos/cápsulas prescritos/dia x n

o 
 dias monitorados 
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5 Resultados 

5.1 Caracterização da amostra 

Apesar de 67 mulheres terem preenchido os critérios de elegibilidade para 

inclusão no estudo, 13 recusaram-se a participar pelos seguintes motivos: não 

poder ausentar-se do trabalho (n=5), distância (n=2), problemas pessoais (n=2), 

tratamento de filho infectado pelo HIV (n=2), transferida de ambulatório (n=1) e 

não informou o motivo (n=1). Uma paciente foi excluída por apresentar déficit 

cognitivo que a impedia de participar do estudo. Das 52 pacientes restantes, duas 

foram excluídas por terem menos de dois retornos, totalizando uma amostra final 

de 50 pacientes (gráfico 1). 

Gráfico 1. Número de pacientes em acompanhamento ao longo do estudo. 
São Paulo, 2009/2010. 

 

 

A média de idade foi de 35,7 anos (21 a 58), sendo 19 (38%) da raça 

parda, 15 caucasianas (30%), 15 negras (30%) e uma indígena (2%). O estado 

civil predominante foi solteira (n=33), seguida por casada (n=11), viúva (n=4) e 

separada (n=2).  
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O nível de escolaridade foi assim distribuído: colegial completo/superior 

incompleto (n=18), seguido por primário completo (n=14), ginásio 

completo/colegial incompleto (n=11), superior completo (n=5) e primário 

incompleto (n=2). A classificação sócio-econômica segundo ABEP – 2008(52) 

mostrou as seguintes distribuições: C1 (n=18), C2 (n=12), B2 (n=10), D (n=6), B1 

(n=2), A1 (n=1) e A2 (n=1). As características sócio-demográficas foram 

agrupadas na tabela 1. 

Quarenta e duas mulheres referem nunca terem usado drogas ilícitas 

enquanto oito admitiram uso prévio das seguintes drogas: maconha (n=2), 

cocaína (n=2), maconha + cocaína (n=2) e maconha+crack+cocaína+outra (n=2). 

Destas, seis afirmaram que o último uso foi há mais de seis meses e duas 

alegaram uso atual de maconha (n=1) e cocaína (n=1). Uso atual de tabaco foi 

referido por oito pacientes, sendo que três admitiam também terem feito uso de 

drogas ilícitas. Dependência pregressa de álcool foi referida por somente uma 

paciente. Metade (n=25) das pacientes ocultava sua condição de infectada pelo 

HIV daqueles que dividiam a mesma residência. 

A média de células CD4 no momento da inclusão no estudo foi de 575/mm³ 

(mínima de 228/mm³, máxima de 1049/mm³). Onze esquemas antirretrovirais 

distintos foram utilizados pelas pacientes durante o estudo detalhados na tabela 

2. 
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Tabela 1. Características sócio-demográficas das 50 pacientes em uso de 

tratamento antirretroviral incluídas no estudo de adesão. São Paulo, 

2009/2010. 

  
                                       Frequência % 

Idade (anos)   

 21-29 9 18 

30-39 28 56 

≥40 13 26 

Média 35,7 

  

  

Raça 

Pardo 19 38 

Branco 15 30 

Negro 15 30 

Indígena 1 2 

 

  

Estado civil 

Solteira 33 66 

Casada 11 22 

Viúva 4 8 

Separada 2 4 

 

  

Escolaridade 

Primário incompleto 2 4 

Primário completo 14 28 

Ginásio completo/colegial incompleto 
11 22 

Colegial completo/superior incompleto 

18 36 

Superior completo 5 10 

 

  

Classe econômica 

A2/A1 2 4 

B1 2 4 

B2 10 20 

C1 18 36 

C2 12 24 

D 6 12 
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Tabela 2. Esquemas antirretrovirais em uso na inclusão do estudo de adesão. 

São Paulo, 2009/2010. 

Esquema em uso Frequência      % 

3TC/ZDV + LPV/r 15 30 

3TC/ZDV +ATV/r 7 14 

3TC/ZDV + NEV 6 12 

3TC/ZDV + ATV 5 10 

3TC/ZDV + EFV 4 8 

3TC/TDF +ATV/r 4 8 

3TC/TDF + EFV 3 6 

3TC/TDF + LPV/r 2 4 

3TC/TDF + Fos_APV/r 2 4 

3TC/TDF + ATV 1 2 

ABC+EFV+SQV/r 1 2 

Total 50 100 

 

5.2 Estimativas de Adesão 
 

5.2.1 “Medication Event Management System” – MEMS 

Como somente um dos medicamentos do esquema antirretroviral seria 

monitorado pelo dispositivo MEMS, este sempre foi o inibidor de protease ou o 

não-análogo de nucleosídeo. Desses, 48% apresentavam posologia de 24/24 

horas sendo: Atazanavir 300 mg em uso por 11 pacientes, Efavirenz (7 pacientes) 

e Atazanavir 200 mg (6 pacientes). Já os 52% restantes faziam uso de ARV com 

posologia de 12/12 horas sendo estes: Lopinavir/ritonavir (17 pacientes), 

Nevirapina (6 pacientes), Fosamprenavir (2 pacientes), e Ritonavir (1 paciente). 

Das 26 pacientes usando ARV com posologia de 12/12 horas, 17 faziam 

uso de Lopinavir/Ritonavir, seis usavam Nevirapina, duas com Fosamprenavir e 

em uma paciente o ARV monitorado pelo MEMS foi Ritonavir. Destas 26 

pacientes, 25 deixaram de tomar pelo menos uma das duas doses diárias, em 
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algum momento de seu acompanhamento, com mínimo de três e máximo de 160 

doses, com média de 45 e mediana de 31 doses.   

Do total de 50 mulheres, com posologias de 12/12 ou 24/24 horas, 35 

interromperam a ingestão do ARV por um ou dois dias consecutivos, deixando de 

tomar o total das doses diárias prescritas durante um ou dois dias consecutivos, 

por no mínimo uma e no máximo 81 vezes, com média de 25 vezes e mediana de 

15 vezes ao longo do estudo. 

A adesão média do antirretroviral em monitoramento pelo MEMS, 

considerando todas as 50 pacientes durante todo o período de estudo, foi de 

91,53%, com variação de 89,08% a 95,21%. Esta estimativa de adesão foi 

semelhante à média obtida quando se considerava somente os quatro dias 

anteriores à entrevista (90,72%). O gráfico 2 ilustra essas duas estimativas de 

adesão mês a mês. Dos doze meses de acompanhamento, apenas no mês 7 

houve diferença entre a média de adesão mensurada pelo MEMS nos quatro dias 

que antecedem a entrevista e a média ao longo de todo o mês, entretanto, sem 

significância estatística (p= 0,053) [tabela 3]. 
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Gráfico 2. Média de adesão mensurada pelo MEMS durante todo o mês 

versus a média MEMS dos quatro dias que antecedem à 

entrevista em todo período de estudo. São Paulo, 2009/2010. 

 

 
 

 
Tabela 3. Médias de adesão mensuradas pelo MEMS nos quatro dias que 

antecedem à entrevista comparada com médias mensuradas por meio 

do dispositivo MEMS. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês  MEMS 30 dias MEMS 4 dias p 

1 95,21 96,61 0,129 

2 94,83 96,35 0,276 

3 92,79 91,41 0,383 

4 92,30 89,96 0,344 

5 90,98 91,86 0,657 

6 89,69 89,74 0,978 

7 90,26 83,65 0,053 

8 89,08 85,29 0,093 

9 89,58 91,18 0,471 

10 89,90 88,33 0,595 

11 90,68 90,18 0,824 

12 93,10 94,05 0,172 
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Interrupção de tratamento superior a dois dias consecutivos foi identificada 

em 17 das 50 pacientes, variando de um a 17 registros com esse padrão de não 

adesão de acordo com o MEMS. 

Entre as 50 pacientes que participaram do estudo, somente três não 

apresentaram nenhuma falha registrada pelo dispositivo MEMS.  

O dia da semana com maior freqüência de esquecimento de acordo os 

registros do MEMS foi domingo, totalizando 19% dos casos, seguido de sábado e 

quinta-feira, ambos com 14%, entretanto 23% das pacientes não puderam ser 

classificadas em relação ao dia da semana de maior freqüência de esquecimento, 

pois 11 mulheres apresentaram esquecido com a mesma freqüência em mais que 

um dia da semana e três não apresentaram falha em relação à adesão, 

totalizando 23% das pacientes, classificadas na tabela abaixo como outros. 

(gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Dia com maior freqüência de esquecimento em relação à tomada do 

antirretroviral monitorado pelo MEMS. São Paulo, 2009/2010. 

 

 

5.2.2 Contagem de comprimidos/cápsulas  

A contagem de comprimidos/cápsulas foi tabulada como médias mensais e 

como médias de todo o período de estudo para cada droga antirretroviral do 

esquema, sendo uma monitorada pelo dispositivo MEMS (ARV_MEMS) e as 
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demais representadas como antirretroviral 1 (ARV_1), 2 (ARV_2) e 3 (ARV_3). A 

tabela 4 ilustra a média de adesão mensal de cada antirretroviral nos meses de 

estudo. Os resultados médios obtidos nas contagens mensais de 

comprimidos/cápsulas do ARV_MEMS não foram diferentes das médias obtidas 

para o ARV_1, ARV_2 ou ARV_3, com exceção do observado no mês 6. Foi 

observado que a paciente 09 apresentou adesões com valores muito acima do 

esperado durante dois meses consecutivos, relacionados à retirada extras de 

medicamentos, com melhora nas taxas de adesão em relação aos meses 

anteriores. 

 

Tabela 4. Média mensal e média geral de adesão para cada antirretroviral obtida 

por meio da contagem de comprimidos/cápsulas.* São Paulo, 

2009/2010. 

 

*
 
As médias obtidas com ARV_MEMS foram semelhantes às obtidas com ARV_1 e ARV_2, com exceção do mês 6 que 

mostrou diferença significante entre ARV_MEMS x ARV_2 (p)= 0,018. As médias obtidas com ARV_3 não foram 

comparadas em decorrência do pequeno número de pacientes em uso de ARV_3. 

Mês ARV_MEMS n ARV_1  n  ARV_2  n ARV_3 n 

1 94,89 50 95,67 49 99,83 18 100,96 5 

2 96,81 50 94,07 50 96,52 19 98,17 8 

3 94,20 47 94,32 47 98,15 20 99,68 6 

4 92,78 45 93,41 46 97,10 23 96,73 7 

5 92,26 40 92,10 40 97,92 18 97,82 6 

6* 94,06 39 93,11 38 98,82 16 93,37 5 

7 94,75 37 93,52 36 95,26 15 98,42 4 

8 93,97 35 93,95 35 97,01 14 97,86 4 

9 92,84 33 91,95 33 97,90 13 96,31 4 

10 91,86 30 92,16 30 96,86 12 97,55 4 

11 92,33 28 90,90 28 96,37 11 97,59 4 

12 94,26 21 94,38 21 96,07 10 98,77 3 
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5.2.3 Entrevista padronizada  

Utilizando a metodologia da entrevista padronizada essa, observaram-se 

médias de adesão global semelhantes para o ARV_MEMS (97,80%), ARV_1 

(96,38%), ARV_2 (98,10%) e ARV_3 (95,46%), como ilustrado no gráfico 4. 

Entretanto, ao comparar a adesão mensal referida para o ARV_MEMS versus 

ARV_1 observou-se diferença significante somente nos meses 7 (p=0,017) e 8 

(p=0,024). 

 
Gráfico 4. Média global e valores mínimos e máximos da entrevista padronizada 

nos quatro dias anteriores à consulta para cada antirretroviral do 

esquema em uso. São Paulo, 2009/2010. 

 

 
Os motivos para não ter tomado a medicação prescrita foram indicados 

somente em 59 vezes, assim detalhados: esquecimento (40,68%); estava com 

outras pessoas e/ou fora de casa no momento da tomada do medicamento 

(30,5%); não acordou para ingerir os ARV (11,86%); fez uso de drogas/álcool 

(3,39%); tristeza/deprimida (1,69%). 

Como foi observada homogeneidade entre a adesão referida nos quatro 

dias que antecederam a consulta para todos os ARVs em uso foi possível 
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estabelecer comparação com adesão referida no mês. Quando se comparou 

adesão referida nos quatro dias que antecederam a consulta com a adesão 

mensal, esta apresentou maior freqüência de não tomadas de medicação nos 

doze meses de acompanhamento com média de 33,1% versus 6,4% 

correspondente aos quatro dias, descritos na tabela 5. 

Tabela 5. Comparações entre adesão referida nos quatro dias que antecederam a 

consulta versus adesão referida para o período mensal. São Paulo, 

2009/2010. 

Mês  
Adesão referida 30 dias <100% Adesão referida 4 dias <100% 

f %  ẋ Mínima Máxima f % ẋ Mínima Máxima 

1 0 _ _ _ _ 3 6 84 75 88 

 
2 14 28 94 57 98 2 4 84 75 94 

3 13 27 90 50 98 5 10 88 75 94 

4 13 28 92 60 98 4 9 80 63 94 

5 16 37 94 57 98 4 9 85 63 94 

6 17 43 95 63 98 4 10 88 75 94 

7 13 34 95 89 99 9 9 80 50 94 

8 15 42 94 81 98 7 7 91 88 94 

9 15 45 95 87 98 4 4 82 50 94 

10 8 26 92 68 98 6 6 73 50 94 

11 10 36 93 83 97 2 2 82 75 88 

12 4 19 97 94 98 1 1 
_ 

56 56 

   

5.3 Comparação entre os métodos para estimar a adesão 

 
 A tabela 6 sintetiza os resultados médios de adesão com ARV_MEMS 

medida por meio do MEMS, da contagem de comprimidos/cápsulas e entrevista 
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padronizada. Já o gráfico 5 ilustra a adesão referente ao ARV_MEMS, obtida 

mensalmente para os mesmos métodos de adesão.  

 
Tabela 6. Média global de adesão ao ARV monitorado pelo dispositivo MEMS 

medida por meio do MEMS, contagem de comprimidos/cápsulas e 

entrevista padronizada. São Paulo, 2009/2010. 

 

  

 MEMS 30 
dias 

Contagem  
Entrevista 

padronizada  
 MEMS 4 dias 

Média 91,53 93,75 97,8 90,72 

Mínima 89,08 91,86 94,4 83,65 

Máxima 95,21 96,81 99,36 96,61 

 
 
Gráfico 5. Adesão referente ao ARV_MEMS, obtida mensalmente por meio do 

MEMS, contagem de comprimidos/cápsulas e entrevista padronizada. 

São Paulo, 2009/2010. 

 

 

 

5.3.1 MEMS versus Contagem de comprimidos/cápsulas 

Em comparação com as médias obtidas pelo MEMS, às médias de adesão 

obtidas com a contagem de comprimidos/cápsulas ao longo de 12 meses foram 
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significantemente maiores em quatro dos doze meses de acompanhamento 

(tabela 7). 

Tabela 7. Média mensal de adesão do ARV MEMS obtida pela contagem e 

dispositivo MEMS. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês MEMS  Contagem  p 

1 95,21 94,89 0,292 

2 94,83 96,81 0,204 

3 92,79 94,20 0,005 

4 92,30 92,78 0,238 

5 90,98 92,26 0,014 

6 89,69 94,06 0,049 

7 90,26 94,75 0,073 

8 89,08 93,97 0,074 

9 89,58 92,84 0,079 

10 89,90 91,86 0,010 

11 90,68 92,33 0,224 

12 93,10 94,26 0,071 

 

5.3.2 MEMS versus Entrevista padronizada 

As médias obtidas pela entrevista padronizada superestimaram adesão, 

em relação àquelas obtidas pelo MEMS, nos doze meses de acompanhamento, 

com significância estatística em 10 meses (tabela 8 e gráfico 6). 
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Tabela 8. Média mensal de adesão do ARV_MEMS obtida pelo MEMS e pela 

entrevista padronizada. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês  MEMS 
Entrevista 

padronizada 
p 

1 95,21 99 0,003 

2 94,83 99,36 0,001 

3 92,79 98,67 0,000 

4 92,30 98,23 0,001 

5 90,98 98,40 0,001 

6 89,69 98,72 0,000 

7 90,26 94,93 0,133 

8 89,08 98,09 0,004 

9 89,58 97,50 0,020 

10 89,90 94,40 0,166 

11 90,68 98,61 0,005 

12 93,10 97,70 0,011 

 
 

Gráfico 6. Média mensal de adesão com o ARV_MEMS obtida pelo MEMS e pela 

entrevista padronizada. São Paulo, 2009/2010. 

 

 
 
 Teste t para amostras pareadas, estatisticamente significante *p= <0,005. 

 



5 Resultados              47 
______________________________________ 

  
 

 
 

A tabela 9 e o gráfico 7 mostram que os resultados não são diferentes 

quando se utiliza na comparação com a entrevista padronizada a adesão medida 

pelo MEMS, ambos somente nos quatro dias que antecedem a consulta.  

 
Tabela 9. Comparação entre médias de adesão medidas pela entrevista 

padronizada e pelo dispositivo MEMS nos quatro dias anteriores à 

consulta. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês MEMS 4 dias Entrevista padronizada p 

1 96,61 99 0,048 

2 96,35 99,36 0,143 

3 91,41 98,67 0,003 

4 89,96 98,23 0,005 

5 91,86 98,40 0,007 

6 89,74 98,72 0,004 

7 83,65 94,93 0,002 

8 85,29 98,09 0,002 

9 91,18 97,50 0,061 

10 88,33 94,40 0,080 

11 90,18 98,61 0,010 

12 94,05 97,70 0,050 
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Gráfico 7. Comparação entre médias de adesão medidas pela entrevista 

padronizada e pelo dispositivo MEMS nos quatro dias anteriores à 

consulta. São Paulo, 2009/2010. 

 

 
Teste t para amostras pareadas, estatisticamente significante *p= <0,005. 

 
 

5.3.3 Contagem de comprimidos/cápsulas versus Entrevista Padronizada  

As médias de adesão ao ARV_MEMS calculadas a partir da entrevista 

padronizada foram sistematicamente mais elevadas que as médias obtidas por 

meio da contagem de comprimidos/cápsulas, com significância estatística em 

nove dos doze meses de acompanhamento (tabela 9). Já ao considerar a adesão 

do ARV_1 pelos mesmos métodos, constatou-se diferença significante em seis 

dos doze meses, a média da entrevista padronizada foi superior a contagem de 

comprimidos/cápsulas em onze dos doze meses (gráfico 8, tabela 10). 
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Tabela 10. Médias de adesão mensal ao ARV_MEMS obtidas por meio da 

contagem de comprimidos/cápsulas e da entrevista padronizada. 

São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês Contagem  Entrevista padronizada p 

1 94,89 99 0,005 

2 96,81 99,36 0,072 

3 94,20 98,67 0,009 

4 92,78 98,23 0,004 

5 92,26 98,40 0,004 

6 94,06 98,72 0,016 

7 94,75 94,93 0,849 

8 93,97 98,09 0,049 

9 92,84 97,50 0,042 

10 91,86 94,40 0,426 

11 92,33 98,61 0,042 

12 94,26 97,70 0,041 

 
 

Gráfico 8. Médias de adesão mensal ao ARV_MEMS obtidas por meio da 

contagem de comprimidos/cápsulas e da entrevista padronizada. 

São Paulo, 2009/2010. 

 

 
                  Teste t para amostras pareadas, estatisticamente significante *p= <0,005. 
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5.4 Validade da Entrevista Padronizada em pacientes com adesão global 

medida pelo MEMS maior ou menor que 90%  

 

5.4.1 Adesão MEMS <90%  

 Das 50 pacientes monitoradas ao longo do estudo, 13 (26%) apresentaram 

adesão média global < 90%, avaliada pelo dispositivo MEMS, com média de 

77,27%, variando de 50,5% a 89,6%, com tempo médio de seguimento de nove 

meses, com variação de 2 a 12 meses. Destas, a média global de adesão medida 

pela entrevista padronizada foi superior a 90% em 11 das 13 pacientes (tabela 

11). 

Tabela 11. Médias de adesão medida pelo MEMS e entrevista padronizada entre 

pacientes com média global de adesão MEMS <90%. São Paulo, 

2009/2010. 

 

Pt Meses no estudo MEMS Entrevista padronizada 

1 11 87,0 97,82 

3 11 71,45 91,18 

14 11 86,36 92,64 

18 12 86,83 95,83 

19 12 71,82 86,75 

21 10 89 98,20 

25 9 66,88 95,88 

30 6 50,50 100 

33 3 89,67 100 

42 12 53,83 96,33 

43 2 81 100 

44 8 83,90 98,50 

50 7 86,29 100 
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 As medidas de adesão obtidas por meio da entrevista padronizada e do 

dispositivo MEMS foram significantemente diferentes em 10 dos 12 meses de 

acompanhamento. Adicionalmente, nos dois meses restantes (meses 9 e 12) a 

medida obtida pela entrevista padronizada foi superior aquela obtida pelo MEMS 

(tabela. 12). 

 
Tabela 12. Comparação entre as medidas de adesão obtidas com a entrevista 

padronizada e MEMS entre pacientes com média global de adesão 

medida pelo MEMS <90%. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês Entrevista padronizada MEMS p 

1 96,23 86,15 0,022 

2 100 85,92 0,002 

3 96,92 79,17 0,003 

4 93,27 77,73 0,028 

5 96,09 71,40 0,005 

6 95,10 70,82 0,007 

7 96,18 69,91 0,003 

8 94,67 66,33 0,008 

9 91,50 67,14 0,090 

10 96,13 72,50 0,017 

11 93,83 71,67 0,028 

12 85,33 64 0,109 

 
 

5.4.2 Adesão MEMS ≥ 90% 

Das 50 pacientes incluídas no estudo, 37 (74%) apresentaram adesão 

global medida pelo MEMS ≥90%, com média de 96,67% e variação de 90,7% a 

100% de adesão. O tempo médio de acompanhamento foi de nove meses, com 
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variação de dois a 12 meses, sendo que 18 pacientes completaram os 12 meses 

de seguimento. 

As medidas de adesão obtidas por meio da entrevista padronizada e do 

dispositivo MEMS foram significantemente diferentes em 10 dos 12 meses de 

acompanhamento (tabela 13). Entretanto, apesar de significante, estas diferenças 

foram sempre inferiores a 3%, com exceção do mês11 (diferença de 4,1%). 

 
Tabela 13. Comparação entre as medidas de adesão obtidas com a entrevista 

padronizada e MEMS entre pacientes com média global de adesão 

medida pelo MEMS ≥90%. São Paulo, 2009/2010. 

 

Mês Entrevista padronizada MEMS dias p 

1 100 98,57 0,001 

2 99,13 98,14 0,017 

3 99,29 97,33 0,002 

4 99,82 96,89 0,000 

5 99,33 97,09 0, 023 

6 100 97,11 0,001 

7 94,68 95,93 0,861 

8 99,31 96,67 0,003 

9 99,72 96,13 0,005 

10 94,03 95,48 0,638 

11 100 95,86 0,003 

12 100 97,94 0,042 
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6. Discussão 

O presente trabalho comparou três métodos para estimar a adesão aos 

antirretrovirais em mulheres infectadas pelo HIV com carga viral abaixo do limite 

de detecção há pelo menos seis meses antes da inclusão no estudo. Nesta 

investigação, observou-se que a estimativa de adesão com base na entrevista 

padronizada superestimou a adesão em relação ao MEMS, mesmo quando se 

considerou as médias de adesão obtidas com o MEMS somente nos quatro dias 

que antecederam à consulta. Em relação à contagem de comprimidos/cápsulas, 

as médias de adesão obtidas com a entrevista padronizada também tenderam a 

superestimar a adesão. A adesão obtida com a entrevista padronizada em 

pacientes com adesão global MEMS <90% foi significativamente superestimada 

em comparação a adesão obtida pelo dispositivo MEMS. Ao considerar as 

pacientes com adesão global MEMS ≥90%, as estimativas de adesão da 

entrevista padronizada também foram superestimadas em relação ao dispositivo 

MEMS em 10 dos 12 meses de acompanhamento. Entretanto, em 11 dos 12 

meses estas diferenças foram inferiores a 3%. As médias encontradas com a 

contagem de comprimidos/cápsulas comparadas às médias obtidas com o 

dispositivo MEMS superestimaram significantemente adesão em quatro dos 12 

meses de estudo. Em cada paciente, o valor estimado de adesão medida pela 

contagem de comprimidos/cápsulas foi semelhante para todos ARVs do 

esquema. 
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6.1 MEMS 

A média de adesão global do antirretroviral monitorado pelo MEMS foi de 

91,53%, quando considerada individualmente variou de 50,5% a 100%. Também 

foi possível obter informações referentes à adesão obtida pelo MEMS que 

corresponderam aos quatro dias que antecederam a consulta, encontrando-se 

média global de 90,72% (gráfico 2, tabela 3), ou seja, as pacientes apresentaram 

o mesmo padrão de adesão, independente do período avaliado, corroborando 

com Lu et al. 2008(53) que encontraram 72% de adesão ao considerar os três dias 

que antecederam a consulta e 70% quando avaliaram o período mensal.  

 Na estratificação em níveis globais de adesão MEMS ≥ 90% e < 90%, 

observou-se que as pacientes pertencentes ao primeiro estrato (74%) 

apresentaram adesão MEMS de 96,67% (tabela 13), contra 77,27% (tabela 12) 

encontrado no segundo estrato. Entretanto, Knafl et al.2008(54), trabalhando com 

uma amostra de 172 indivíduos de ambos os sexos observaram que apenas 25% 

dos indivíduos apresentaram adesão MEMS acima de 90%, sendo portanto o 

inverso do encontrado no presente estudo. Já Lu et al, 2008(53)  obteve adesão 

média de adesão de 70% também por meio do dispositivo MEMS.  Os achados 

citados acima são discordantes dos resultados do presente estudo, mesmo ao 

considerar as pacientes pertencentes ao grupo com adesão global inferior a 90%, 

evidenciando que grande parte das pacientes monitoradas apresentou adesão 

satisfatória do ponto de vista clínico, bem como a importância em fazer uso de 

estratos almejando dados mais próximos do padrão real de cada paciente. Esta 

adesão satisfatória observada pode estar diretamente relacionada aos critérios de 

inclusão no estudo: supressão virológica por no mínimo 6 meses, fazer uso do 
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mesmo TARV a pelo menos um mês e poder comparecer mensalmente a unidade 

de saúde.  

Ao considerar a adesão de cada paciente mês a mês, foi possível notar o 

comportamento de adesão individual de cada mulher ao longo do estudo. Das 50 

pacientes incluídas, 29 mantiveram o mesmo padrão de adesão observado nos 

primeiros meses de estudo. Algumas pacientes referiram que se sentiram 

monitoradas no começo do estudo e passaram a ingerir os ARVs com mais 

precisão e que ao longo do tempo voltou a sua rotina de ingesta pré-estudo. Esse 

aumento inicial em métodos de monitorização de adesão onde a paciente sabe 

que está sendo avaliada, como o MEMS, superestima adesão nos meses iniciais, 

que tende a diminuir após o segundo mês de acompanhamento, como aconteceu 

em 21 das 50 pacientes em nosso estudo. A possibilidade de intervenção deste 

método na adesão já era preocupação em trabalhos pregressos(45,55), tanto que 

Deschamps et al. 2008(56) excluíram da análise dos primeiros 40 dias de 

monitoramento MEMS, citando que neste primeiro momento o método é visto 

como uma intervenção de adesão.  

Dos métodos de adesão utilizados neste estudo, o MEMS foi o único que 

registrava a cronologia das aberturas, com variações de horário e dias da 

semana. Houve melhor estabelecimento das características de uso da medicação 

(número de aberturas extras, freqüência dos dias em que não houve abertura) e 

de possíveis falhas de adesão. Neste estudo, este método constatou a 

interrupção do uso do ARV monitorado pelo MEMS por um ou dois dias 

consecutivos em 70% das pacientes (35/50). Foi também possível observar que 

94% (47/50) das pacientes apresentaram algum erro de tomada do ARV durante 
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o período acompanhado, com maior falha nos finais de semana, predominando 

aos domingos (gráfico 3). Estes dados são semelhantes aos encontrados em 

trabalhos prévios(19,54). 

O frasco MEMS tem a versatilidade de acondicionar qualquer ARV, com 

diferentes características de comprimidos/cápsulas (tamanho, quantidade, forma). 

No entanto, ARVs com vários comprimidos/cápsulas prescritos por dia, exigem 

frascos com volumes exorbitantes, dificultando o transporte e consequentemente 

o uso regular do dispositivo. Devido à padronização do tamanho do frasco de 

ARV neste trabalho, alguns ARVs ocupavam pouco espaço no frasco (apenas 

20% do volume total), sendo muito maior que o frasco original do medicamento. 

Essa desvantagem foi apontada anteriormente por outros pesquisadores(17,57,58). 

Neste estudo o ARV escolhido para monitorizar adesão pelo MEMS foi o IP ou o 

INNRT, como decidido em trabalhos anteriores(16,18,19). A inadequação do 

tamanho do frasco pode induzir a retirada em uma única vez de doses que seriam 

efetivamente ingeridas nos horários subsequentes, porém somente uma abertura 

do frasco seria registrada, corroborando com achados encontrados por Bova, et 

a.l 2005(58), onde 26% dos pacientes referiram abrir o frasco e não tomar a 

medicação, 41% relataram retirar doses extras ao longo do estudo e 36% 

referiram não fazer uso regular do dispositivo MEMS. Esta prática, ditada pela 

conveniência para a paciente, certamente subestimaria a medida de adesão, 

dado também citado por Bova, et a.l 2005(58) e Knafl, et al, 2008(54). Apesar da 

concordância das pacientes para não retirar ARVs do frasco fora do momento da 

ingestão, nem fazer uso de porta-comprimido ou retirar doses extras, cinco 

pacientes admitiram estas práticas durante o estudo. Vale ressaltar que o 



  6 Discussão              58 
______________________________________ 

 
 

 

 
 

presente estudo não considerou o horário de abertura para ingestão do 

medicamento para o cálculo de adesão e sim se o mesmo foi aberto ou não. 

A obtenção dos valores de adesão com o descarregamento do chip 

presente na tampa do MEMS torna este método muito prático, por ser rápido e 

excluir possíveis erros decorrentes da contagem de comprimidos/cápsulas, da 

subjetividade inerente à entrevista padronizada ou do cálculo de adesão realizado 

manualmente. Ainda que tenham ocorrido dificuldades operacionais com o 

método durante o estudo, tais como: não fazer leitura de adesão em determinado 

período de tempo, a paciente ser finalizada no estudo no período da manhã e o 

dispositivo ainda “contabilizar” a dose do período noturno do mesmo dia 

subestimando a adesão(54). Neste estudo foi possível excluir do cálculo de adesão 

MEMS dias ou períodos onde houvesse estes erros aproximando-se da adesão 

real e tornando-se vantagem notória, porém como as pacientes não foram 

questionadas sistematicamente acerca das irregularidades na abertura, este 

método pode por vezes ter subestimado adesão das pacientes(54,58,59). 

O custo do MEMS (tampas com chip, frascos, leitor wireless, manutenção 

do programa pelo fabricante e necessidade de computador com acesso a internet 

em todas as visitas da paciente) representa grande desvantagem para 

implementar essa metodologia na rotina de monitorização de adesão em serviços 

de saúde. Mesmo em estudos que pretendam avaliar adesão por este método o 

custo é obstáculo por vezes intransponível, como amplamente discutido na 

literatura(44,45,50,51,54,57,61). Neste estudo, o custo do MEMS foi fator limitante para 

inclusão de um número maior de pacientes, considerando ainda que o frasco e a 

tampa do MEMS uma vez cadastrados não poderiam ser reutilizados em outros 
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pacientes.  Local privado com disponibilidade de armazenamento de frascos/ARV 

dispensados e profissional treinado para uso do MEMS também fazem parte dos 

requisitos deste método e são barreiras ao seu uso. 

Este estudo de adesão enfrentou ainda dificuldades relacionadas ao 

binômio frasco-tampa com chip dispensado às pacientes. Casos de quebra do 

dispositivo, por queda ou manipulação inadequada; esquecer de trazer o frasco 

no dia da consulta; retirada proposital dos medicamentos do frasco foram alguns 

dos problemas mais freqüentes, também encontrados em trabalho desenvolvido 

por Bova, et a.l 2005(58)e Bangsberg, 2008(62). 

Neste caso, mesmo havendo outros dois métodos de avaliação da adesão 

em uso simultâneo, a comparação tornava-se menos rica no mês em que tal 

problema ocorria. Como na inclusão do estudo era necessário ativar o chip do 

MEMS preenchendo o sistema com informações referentes à identificação da 

paciente, do fármaco que seria monitorado e da posologia do ARV, qualquer erro 

nessas informações poderia tanto superestimar quanto subestimar a adesão da 

paciente, além da possibilidade de entregar um fármaco não condizente com a 

sua prescrição. A troca de frasco e da tampa do MEMS também é possível, já que 

estes não contêm nenhuma identificação para diferenciá-los, pois por vezes o 

responsável pelo estudo terá em mãos vários frascos de inúmeras pacientes ao 

mesmo tempo. Foi observado ainda que por ocasião da consulta algumas 

pacientes deixavam de ingerir a dose correspondente do dia.  

O período diário monitorado pelo MEMS tem início às 03h00min se 

estendendo até as 02h59min do dia seguinte, contabilizando 24 horas. Entretanto, 

quando a paciente desenvolve atividades laborais noturnas e ingere ARV durante 
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a madrugada ou ainda, não tem uma regularidade de horário para ingerir o ARV, 

sua adesão pode ficar subestimada caso ela faça a abertura para ingestão da 

dose após o horário limite do “dia MEMS”, já que a dose da madrugada não será 

computada no dia correspondente se a abertura ocorrer após as 02h59min. Neste 

caso, será computada como abertura extra, não sendo computada na adesão 

pelo dispositivo, ou ainda entendida como dose do período matutino podendo 

interferir no resultado de adesão do próximo “dia MEMS”. Neste estudo, uma 

paciente apresentou frequentemente aberturas após as 02h59min subestimando 

a adesão real. 

 

6.2 Contagem de comprimidos/cápsulas 

Para este método de adesão, foram realizadas contagens de todos os 

antirretrovirais do esquema com a esperada vantagem de avaliar possíveis 

discrepâncias de adesão para cada medicamento conforme trabalhos 

prévios(47,63). No entanto, quando foi realizada análise entre antirretrovirais de 

cada grupo, esta não mostrou diferença significante na maioria dos meses (11/12) 

[tabela 4]. Este fato difere do encontrado na literatura(16,17) podendo ser atribuído à 

homogeneidade dos antirretrovirais testados, ao perfil das pacientes incluídas no 

estudo (CV abaixo do limite de detecção por no mínimo 6 meses) e à melhora na 

posologia/quantidade de comprimidos/cápsulas dos ARVs atuais. Portanto, 

trabalhos futuros que utilizem TARVs modernos e com pacientes com perfil 

semelhante a este estudo poderiam realizar contagem apenas de um dos ARVs, 

diminuindo a complexidade da avaliação.  
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 A contagem de medicamentos neste estudo foi omitida da paciente, 

apresentando a vantagem de captar adesão mais próxima à realidade, avaliando-

a no intervalo de tempo entre a última entrega de medicamentos até a data do 

retorno. A omissão da contagem de medicações do paciente é essencial à 

eficácia deste método, mas representa uma desvantagem caso a paciente 

descubra que o procedimento é realizado, pois a mesma pode retirar 

medicamentos dos frascos para aproximar-se da contagem ideal, com o objetivo 

agradar a expectativa do profissional de saúde ou simplesmente por má fé(49,64). 

No entanto, se a omissão da contagem for descoberta pela paciente existe risco 

de perda de confiança no profissional de saúde. Apesar de não ter sido objetivo 

deste estudo, foi possível também observar condições de armazenamento e 

higiene dos frascos bem como dos medicamentos.  

Desvantagens relacionadas ao transporte dos frascos à unidade de saúde 

também foram observadas neste método: risco de esquecer o frasco no domicilio; 

dificuldade em transportar os frascos; obstáculo em trazê-los, pois poderiam se 

dirigir ao trabalho após a consulta e ocasionalmente escondê-los de pessoas do 

convívio social. Nos casos em que o porta-comprimido era utilizado, mesmo não 

interferindo no horário da retirada das medicações (como aconteceu no MEMS), 

ocorria superestimação da adesão. Este fato acontecia porque doses presentes 

no porta-comprimido não eram consideradas no retorno para contagem. 

Outro obstáculo deste método era a necessidade de se ter sala reservada 

para manter o sigilo da contagem e material adequado: luvas, gorro, bandeja, 

mesa, cadeira, etiquetas, caneta, álcool 70º, gazes, armário com chave para 

locação de ARVs remanescentes de cada paciente até a próxima consulta para 
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que a contagem de comprimidos/cápsulas fosse efetuada. Este fato per se 

dificultou levar o estudo para vários centros diferentes como já descrito 

previamente(53,61,65). O treinamento de um profissional para o conhecimento das 

características de acondicionamento dos ARVs e a disponibilização de tempo 

para esta avaliação também foram obstáculos observados neste estudo 

corroborando com Chalker 2010(66).  

 

6.3 Entrevista padronizada 

Observou-se homogeneidade entre as médias globais de adesão captada 

por meio da entrevista padronizada ao comparar os diferentes ARVs: ARV_MEMS 

(97,80%), ARV_1 (96,38%), ARV_2 (98,10%) e ARV_3 (95,46%) (gráfico 4). Este 

achado sugere que aplicar a entrevista focando em apenas um ARV do esquema 

em uso, apresenta a mesma relevância que avaliar os ARVs individualmente. 

Apesar da adesão global mínima observada ao comparar a média de adesão 

obtida por meio da entrevista do ARV_MEMS tenha sido em torno de 4% superior 

à média mínima encontrada para o ARV_1 (gráfico 4), houve concordância entre 

ARV_MEMS e ARV_1 em 10 dos 12 meses. Oyugi, et al. 2004(67) considerando a 

adesão referida nos três dias que antecederam a entrevista obtiveram média de 

93,5% (88,7% a 98,4%).  

Mesmo não fazendo parte da metodologia deste trabalho, a adesão 

referida fora dos quatro dias que antecederam à consulta foi referida por parte das 

pacientes ao longo do estudo (tabela 5), entretanto, a avaliação mensal foi 

realizada considerando o esquema TARV completo, ao contrário da entrevista dos 
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quatro dias que antecedem a consulta que analisou cada ARV separadamente. 

Tal achado já havia sido descrito por outros autores (53,68) e instrumentos com 

intuito de abordar adesão referente ao período mensal já foram por este motivo 

propostos. Chesney, et al. 2000(68) também avaliando a adesão referida por parte 

dos pacientes  observaram que 21% dos entrevistados referiram não ter ingerido 

ARV na semana anterior e 36% afirmaram falhas dentro das últimas duas 

semanas.  Os mesmos autores observaram que 11% dos pacientes relataram 

pelo menos um episódio de não ingestão de ARV no dia anterior a entrevista e 

17% relataram falha durante os dois dias que antecederam a entrevista. Lu, et al. 

2008(53)  aplicaram entrevista para captar falhas de adesão tanto nos três dias que 

antecederam a consulta como nos últimos 30 dias, encontrando respectivamente 

90% versus 79% de adesão. Observou-se que mesmo as pacientes referindo 

falhas na ingestão dos medicamentos fora dos quatro dias na maioria das vezes a 

adesão referida foram > 90%.  Estes achados sugerem que fazer perguntas 

simples sobre a tomada de doses global ou falhas na ingestão dos ARVs é mais 

sensível que abordar apenas períodos curtos e cada ARV separadamente, além 

do mais, um erro ao recordar a adesão dos três ou quatro dias que antecederam 

à consulta pode gerar um grande impacto na adesão, subestimando ou 

superestimando, corroborando com Deschamps, et al. 2008(56) Knafl, et al. 

2008(54) e Lu, et al. 2008(53), porém indo em desencontro com Nieuwkerk, et al. 

2005(61) que encontraram 94,4% de adesão referida nos três dias que 

antecederam a consulta e 93,5% ao analisar a adesão no período mensal. 

Neste trabalho observou-se que a entrevista padronizada mostrou-se mais 

sensível à adesão real quando as pacientes referiam falhas na ingestão dos 
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medicamentos, já citado por Chalker, et al. 2010(66). No presente trabalho 

desvantagem foi vista nos casos em que as pacientes negavam falhas de adesão 

nos quatro dias que antecederam a consulta, mas que posteriormente 

observavam-se relatos sobre não ingestão dos medicamentos fora dos quatro 

dias que antecederam a consulta, bem como divergências entre a entrevista e os 

outros dois métodos de adesão (tabela 6). As possíveis causas foram: omissão da 

verdadeira adesão, as falhas de adesão estar concentradas fora dos fora dos 

quatro dias que antecederam a consulta(67,68), por receio de advertência verbal 

e/ou desapontamento do pesquisador; aborrecimento da paciente com a 

necessidade de entrevista mensal, fazendo com que as respostas fossem 

sucintas e objetivas para encerrar os questionamentos rapidamente. Estes fatos 

já eram descritos em trabalhos anteriores(61,66) e foram confirmados na 

comparação de métodos como será discutido adiante.  

Este método se mostrou de mais rápida aplicação, fácil execução e baixo 

custo operacional, corroborando com publicações anteriores(59,61,66).  

Adicionalmente, a entrevista permitiu também um diálogo claro e objetivo entre 

profissional de saúde e paciente, adequando o método às características 

individuais das entrevistadas. Caso as pacientes tivessem dificuldade em 

identificar os medicamentos estritamente pelo nome, o pesquisador precisava 

conhecer as especificidades de cada medicamento: nome, características do 

frasco, posologia do fármaco e cor do medicamento. 

A escolha de uma entrevista que priorizasse os quatro dias que antecedem 

à consulta justifica-se por captar informações consideradas recentes na memória 

das pacientes, permitindo recordar: qual antirretroviral ela deixou de fazer uso; 
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quantas doses não foram ingeridas; por quais motivos ela deixou de tomá-los; uso 

de bebida alcoólica (bebida, freqüência e quantidade de doses); tabaco 

(freqüência) e drogas ilícitas (droga, freqüência). Este instrumento foi previamente 

padronizado(68). Entretanto, como poucos dias são considerados para avaliar a 

média de adesão, o erro de informação de apenas uma dose em um dia pode 

superestimar ou subestimar de forma importante o resultado deste método de 

adesão corroborando com achados de Lu, et al. 2008(53)  e Bangsberg, 2008(62). 

Como neste estudo o projeto de preenchimento da entrevista era 

informatizado e online, desvantagens relacionadas à estrutura operacional foram 

observadas: necessidade de computador e acesso à internet para realização e 

visualização posterior de resultados; carga de trabalho extra com transcrição 

manual de dados caso o acesso à internet não estivesse disponível e posterior 

digitação no site; maximização de erros de digitação em transcrições posteriores 

necessárias nestas situações; perda de informações adicionadas ao sistema 

online e não salvas por motivos operacionais. 

 

6.4 Comparações entre os métodos para estimar adesão ao tratamento 

antirretroviral 

Como neste estudo houve homogeneidade entre as médias obtidas por 

meio da entrevista padronizada e da contagem de comprimidos/cápsulas, optou-

se por utilizar desde momento em diante apenas os achados correspondentes a 

entrevista padronizada e contagem do ARV_MEMS em comparação com o 

dispositivo MEMS, pois os resultados provenientes dessas comparações podem 

ser extrapolados aos demais ARVs em uso. 
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6.4.1 MEMS versus Contagem de Comprimidos/Cápsulas 

As médias de adesão obtidas com a contagem de comprimidos/cápsulas 

ao longo de 12 meses foram significantemente maiores em quatro dos doze 

meses quando comparadas com as médias MEMS (tabela 7). A adesão global 

MEMS foi de 91,53%, já a adesão global obtida por meio da contagem foi 93,75%. 

Nos doze meses de seguimento estas diferenças foram inferiores a 3%, 

considerando-se assim, que de modo geral os dois métodos captam a adesão de 

maneira similar. Valores próximos aos nossos foram encontrados por Oyugi et al. 

2004(67) ao terem obtido média de adesão de 90,9% por meio do MEMS e   93,7% 

pela contagem. 

 Ao analisar as possíveis causas destas diferenças encontradas em nosso 

trabalho, não podemos deixar de citar que por vezes o dispositivo MEMS 

subestima adesão das pacientes(58) pelos motivos já referidos no tópico MEMS e 

reforçado por Hugen, et al. 2002(69) e Deschamps et al. 2008(56) que consideraram 

extremamente relevante a colaboração por parte dos pacientes no sentido dos 

mesmos anotarem sistematicamente as falhas em relação à ingestão do 

medicamento ou retirada de doses extras, facilitando assim o ajuste do dispositivo 

e evitando subestimar ou superestimar a adesão, salientando ainda que caso 

houvesse grande discordância entre os dados MEMS com os registros pessoais 

do paciente, estes eram excluídos da análise do estudo. Em nosso trabalho, não 

houve uma estrutura sistemática em relação a este achado, porém referido em 

alguns momentos pelas pacientes. Outro motivo ainda possível para justificar as 

divergências entre o MEMS e a contagem de comprimidos/cápsulas é em relação 

a possíveis erros na contagem ou ainda por manipulação da própria paciente, 



  6 Discussão              67 
______________________________________ 

 
 

 

 
 

como também já citado no tópico contagem de comprimidos/cápsulas, dados 

estes totalmente relevantes. O interessante é que Bangsberg, et al. 2001(57) 

demonstraram que ao corrigir as falhas em relação ao dispositivo MEMS a 

adesão ficou mais próxima da contagem de comprimidos e quando a medida do 

MEMS não é ajustada a diferença é maior entre este a contagem de comprimidos 

cápsulas.   

 

6.4.2 MEMS versus Entrevista Padronizada 

Observou-se que a estimativa de adesão com base na entrevista 

padronizada superestimou a adesão em relação ao MEMS nos doze meses de 

acompanhamento, com significância estatística em 10 meses (tabela 8), 

corroborando com achados anteriores(53,58,66. Ao observar a média global de cada 

paciente avaliada pelo MEMS, o valor encontrado para adesão foi igual ou 

superior a 90% em 37 pacientes, representando 74% da amostra. Já a entrevista 

padronizada apresentou adesão igual ou superior a 90% em 48 pacientes, 

representando 96% da amostra. Ao analisar as 13 pacientes que apresentaram 

adesão global MEMS inferior a 90%, a média MEMS foi 77,27% e da entrevista 

padronizada 96,43% (tabela 11). Estes dados demonstram que pacientes 

superestimar a adesão quando questionadas. 

 Knafl et al.(54), trabalhando com uma amostra de 172 indivíduos de ambos 

os sexos observaram por meio do MEMS que 25% dos indivíduos apresentaram 

adesão acima de 90% e ao comparar com a média de adesão captada por meio 

de entrevista padronizada 67% dos pacientes referiram adesão que convertida em 
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porcentagem era superior a 90%, ambos trabalhos demonstram que a entrevista 

superestimou a adesão ao tratamento antirretroviral. 

A estimativa exagerada de adesão verificada por meio da entrevista 

padronizada em nosso estudo persistiu mesmo quando se considerava a adesão 

obtida com o MEMS somente nos quatro dias que antecederam a consulta, com 

significância estatística em oito dos 12 meses de seguimento (tabela 9). Llabre, et 

al. 2006(63) compararam adesão obtida também correspondente aos quatro dias 

que antecederam a consulta por meio do dispositivo MEMS, auto relato e 

entrevista padronizada, encontrando-se as seguintes médias de adesão: 57%, 

92% e 90% respectivamente, evidenciando significância estatística ao comparar o 

MEMS com as entrevistas. Garber, et al. 2004(47) em revisão de literatura, 

evidenciaram superestimação da adesão por meio da entrevista padronizada em 

relação à adesão MEMS, confirmando nossos resultados bem como os trabalhos 

citados acima. Lu et al. 2008(53)  observaram discrepância entre os dados do 

MEMS (72%) e entrevista (90%) ambos avaliando os três dias que antecederam à 

consulta. O mesmo trabalho avaliou a adesão MEMS e entrevista por 30 dias, 

onde obtiveram respectivamente 70% versus 79%.  

 

6.4.3 Contagem de Comprimidos/Cápsulas versus Entrevista Padronizada 

As médias de adesão calculadas a partir da entrevista padronizada (97,80%) 

foram sistematicamente mais elevadas que as médias obtidas por meio da 

contagem de comprimidos/cápsulas (93,75%), com significância estatística em 

nove dos doze meses de acompanhamento, com diferenças entre 2,39% e 12,8% 
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(tabela 10). Esta diferença evidencia mais uma vez que a entrevista superestima 

a adesão ao tratamento antirretroviral mesmo neste estudo, que contou com 

pacientes que faziam acompanhamento regularmente, que eram atendidas pela 

mesma equipe e com supressão virológica à no mínimo seis meses. Mas, como 

somente os quatro dias que antecederam a consulta são considerados para 

avaliar a média de adesão um erro de informação de apenas uma dose pode 

refletir em superestimação ou subestimação(53,62). 

Vaz, 2007(39) trabalhando com uma amostra do sexo feminino comparando 

grávidas e não grávidas também encontrou diferença significativa ao comparar os 

dois métodos independente do grupo avaliado, sendo esta diferença mais 

evidente entre as não grávidas com p<0,001 versus p<0,003 referente ao grupo 

de gestantes. Sob nosso ponto de vista a contagem é um método mais objetivo, 

pois possibilita estabelecer um valor de adesão referente ao período mensal, 

porém desde que a paciente desconheça sua prática e disponha do frasco no 

momento em que comparecer a unidade de saúde como no caso do presente 

estudo. Em contrapartida, quando se aplica a entrevista padronizada no momento 

do atendimento à cliente, sem julgamentos acerca das respostas e com objetivo 

de trabalhar em conjunto com esta mulher, ajustando a ingestão dos 

medicamentos a sua rotina diária, a entrevista pode auxiliar na consolidação de 

um vínculo entre serviço de saúde e paciente que provavelmente se refletirá em 

longo prazo na qualidade de vida desta mulher. 
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7 Conclusão 

 

O método MEMS foi o que apresentou menor média (91,53%) de adesão 

ao tratamento antirretroviral em comparação com a contagem de 

comprimidos/cápsulas (93,75%) e entrevista padronizada (97,80%). 

Ao comparar a média de adesão obtida por meio da contagem de 

comprimidos cápsulas com a entrevista padronizada, observou-se diferença 

significante em nove dos 12 meses, com adesões superiores nos 12 meses de 

acompanhamento. Superestimação de adesão por meio da entrevista 

padronizada também foi verificada nos 12 meses de seguimento quando suas 

médias foram comparadas com as médias MEMS, com diferença significativa em 

10 dos 12 meses. 

Adicionalmente observou-se que contar apenas um fármaco do esquema 

antirretroviral mostrou-se suficiente para estimar a adesão por meio da contagem 

de comprimidos/cápsulas, demonstrando assim homogeneidade na ingestão das 

doses além de otimizar o tempo de trabalho do pesquisador.  

A entrevista padronizada que considera a adesão ao tratamento 

antirretroviral a partir dos quatro dias que antecederam à consulta, utilizando este 

valor de adesão para estimar a adesão do período mensal, mostrou-se 

insuficiente para estimar adesão, pois mesmo não tendo feito parte da 

metodologia deste trabalho o simples questionamento das falhas considerando o 

período anterior aos quatro dias (adesão mensal) captou mais falhas de adesão.  
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Ao estratificar as pacientes a partir da média global de adesão obtidas por 

meio do dispositivo MEMS, 74% apresentaram adesão global ≥ 90% com média 

global de 96,67% contra 77,27% obtida ao considerar o MEMS das pacientes com 

adesão global <90%.   

Observou-se que nas pacientes com adesão global MEMS ≥90% a 

estimativa de adesão obtida por meio da entrevista padronizada também foi 

superestimada em relação ao dispositivo MEMS em 10 dos 12 meses de 

acompanhamento. Entretanto, em 11 dos 12 meses estas diferenças foram 

inferiores a 3%, reafirmando que a entrevista padronizada não expressou a 

verdadeira adesão, mesmo entre aquelas mulheres com adesão MEMS 

satisfatória. 

A comparação das adesões avaliadas pelo MEMS, contagem de 

comprimidos/capsulas e entrevista padronizada, possibilitou um panorama geral 

de adesão das pacientes ao longo do mês. 

Ter conhecimento acerca das falhas na adesão é um dado importante para 

ajustar as estratégias de promoção à saúde e consequentemente intervir 

precocemente numa possível falha ao tratamento.  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título do Estudo: Comparação entre medidas de adesão ao tratamento 

antirretroviral: Entrevista padronizada, contagem de comprimidos/cápsulas e 

dispositivo eletrônico (MEMS) e; 

Nível de adesão com o tratamento antirretroviral de alta efetividade (HAART) 

necessário para manutenção do controle da replicação do HIV. 

 

Estas informações são fornecidas para sua participação neste estudo, que visa 

avaliar em pacientes infectados pelo HIV em tratamento ambulatorial, a relação 

entre níveis de adesão com as drogas antirretrovirais (TARV) e controle da 

replicação do HIV. 

 Os exames aos quais os pacientes serão submetidos durante o estudo são 

a carga Viral do HIV, colhidos a cada dois meses, durante um período máximo de 

um ano e quantificação de linfócitos T CD4 e CD8. 

 Os exames de sangue serão feitos por punção periférica da veia do 

antebraço. Após a punção poderá aparecer hematomas associado com 

desconforto no local da punção. 

 No início do estudo você preencherá um questionário de informações 

culturais e sociais. 

 Você receberá um frasco contendo a mesma medicação prescrita pelo seu 

médico, com a diferença apenas que a quantidade de comprimidos será o 

suficiente para dois meses. 

 Este frasco conterá dispositivo eletrônico para aferir adesão, NÃO 

INTERFERINDO NADA na dosagem da medicação nem nos efeitos desta ao seu 

organismo e ao tratamento prescrito pelo seu médico. 

 Você deverá se responsabilizar por trazer os frascos dos medicamentos 

mensalmente, cuidando para não perdê-lo.  

 O frasco será reabastecido com comprimidos/cápsulas prescritas pelo seu 

médico em cada novo período mensal. 

Anexo 2 
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 Ao final do estudo, este frasco será devolvido ao pesquisador. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é Enfermeira Barbara Barbosa e o Médico Durval Alex 

Gomes e Costa que pode ser encontrado na R dos Otonis nº. 545, telefone 5571 

5971. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 

– 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 

 A qualquer momento você pode deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. Além disso, 

todas as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, sendo utilizadas somente para esta pesquisa e não sendo divulgada a 

identificação de nenhum paciente. 

 Você também tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais das pesquisas ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento 

médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Nível de adesão com o 

tratamento antirretroviral de alta efetividade (HAART) necessário para 

manutenção do controle da replicação de HIV.” 

 Eu discuti com a Enfermeira Barbara Barbosa ou com o Médico Durval Alex 

Gomes e Costa sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

mailto:cepunifesp@epm.br
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quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

                   Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Inclusão no estudo 

 

 

     

Dados sócio-demográficos 

Data do cadastro: 22/05/2011
    

  

Nome: 
 

  

Registro: * 
 

  

Data de nascimento: * 
  Ex. 31/07/1985 

  

Sexo: * 
 Masculino   Feminino 

  

É gestante?: 
 Sim   Não 

  

Idade gestacional: 
 semanas 

  

Elegível para: 
 Estudo SMS 

  

Raça: 
 Negro   Pardo   Asiático   Indígena   Branco 

  

Bairro: 
 

  

Cidade: 
 

  

Anexo 3 
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Email: 
 

  

Estado civil: 
 Solteiro   Casado   Separado   Viúvo 

  

Mora com: 
 Parceiro(a)   Filhos   Familiares   Amigos  

 Sozinho   Outros 
  

Mora em: 
 Casa 

    
 Apartamento 

    
 Cortiço 

    
 Instituição pública 

    
 Nas ruas 

    
 Favela 

    
 Outro 

  

No. de pessoas que moram 
na mesma casa (incluindo 

paciente): 

 

  

Possui renda própria: 
 Sim   Não 

  

Ocupação: 
 

  

Renda familiar mensal total: 
R$  

  

Grau de instrução: 
 Analfabeto /primário incompleto (até 3ª série do fundamental) 

    
 Primário completo /ginasial incompleto (até 4ª série do fundamental) 

    
 Ginasial completo/colegial incompleto (fundamental completo) 

    
 Colegial completo/superior incompleto (médio completo) 

    
 Superior completo 

    
 Pós-graduação 

  

Grau de instrução do chefe da 
família:  Analfabeto /primário incompleto (até 3ª série do fundamental) 

    
 Primário completo /ginasial incompleto (até 4ª série do fundamental) 

    
 Ginasial completo/colegial incompleto (fundamental completo) 

    
 Colegial completo/superior incompleto (médio completo) 

    
 Superior completo 

    
 Pós-graduação 
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Qtd. de televisão em cores: 
  

  

Qtd. de rádio: 
  

  

Qtd. de banheiro: 
  

  

Qtd. de automóvel: 
  

  

Qtd. de empregada 
mensalista:   

  

Qtd. de máquina de lavar: 
  

  

Qtd. de videocassete/dvd: 
  

  

Qtd. de geladeira: 
  

  

Qtd. de freezer: 
  

  

Qtd. de computador: 
  

  

    

 

 

Prefere esconder de quem mora na mesma residência: 
 Sim   Não 

  

Já apresentou complicações ou outras doenças: 
 Sim   Não   Não  

sabe/não respondeu 
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Entrevista Padronizada –Mensal 
 

Data: * 22/05/2011
  Ex. 31/07/1985 

  

Horário: * 19:44
 Ex. 17:05 

  

Médico: 
 

  

CD4: 
  

  

Carga viral 

indetectável:  sim   não 
  

Carga viral: 
  

  

 

 

 

Motivos que levaram a não 
tomar:  Esquecimento 

    
 Estava junto com pessoas que não sabem do uso dos medicamentos 

     Estava fora de casa (passeios, visitas, viagens) e não levou os 
medicamentos 

    
 Não acordou no horário do medicamento 

     Mudança da rotina diária (fim de semana, férias, viagens, horário de 
trabalho) 

    
 Não quis tomar porque estava triste/deprimido 

    
 Não se sente bem quando toma os medicamentos (efeitos colaterais) 

    
 Usou drogas ou bebida alcoólica 

    
 Não estava em jejum 

    
 Estava sentindo-se bem e achou que não precisava 

    
 Deixou acabar os medicamentos 



  8 Anexos              84 
______________________________________ 

 
 

 

 
 

    
 Não entendeu as orientações 

    
 Acha que não está melhorando 

    
 Pela grande quantidade de comprimidos prescritos 

    
 Agora que já teve o parto não quer mais tomar os medicamentos 

    
 Ficou difícil tomar os medicamentos por ter que cuidar do filho 

    
 Não lembra/ não responde 

    
 Outros 

 

Nos últimos 30 dias em 
quantos tomou bebida 

alcoólica: 

  

  

Nestes dias, quantas doses 
bebeu por dia:   

  

Já usou drogas?: 
 sim   não   não respondeu 

  

Quais dessas drogas já 
usou?:  

 

 maconha 
  

 crack 
  

 cocaina 
  

 outras. Quais?  
 

  

Quando foi a última vez que usou alguma dessas drogas? 

 

 há mais de seis meses. Tempo (meses):  

 entre um e seis meses 
  

 menos de um mês 
  

 não responde 
  

 

  

Quantas vezes usou drogas 
nos últimos 30 dias:  todos os dias 

    
 menos de uma vez por semana 

    
 1 - 2 vezes por semana 

    
 3 - 4 vezes por semana 

    
 5 - 6 vezes por semana 

    
 não responde 
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