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Resumo 

Objetivo: Avaliar se o envio automático de mensagens de celular do tipo SMS aumenta a 

adesão ao tratamento com drogas antiretrovirais. Métodos: O sistema web HIVAS foi 

projetado segundo os preceitos do modelo cascata de engenharia de software. Foram 

conduzidos dois experimentos: Experimento 1, um ensaio clínico controlado e aleatorizado 

com mulheres que vivem com HIV/AIDS para avaliar o efeito das SMS na adesão ao 

tratamento antiretroviral; Experimento 2, um estudo transversal com os dados extraídos de 

dois prontuários eletrônicos de 4 clínicas médicas paulistanas para avaliar o efeito das 

SMS na ausência a consultas agendadas. No Experimento 1 a adesão do grupo de 

participantes alocados para receber SMS, denominado intervenção (n=8), e do grupo de 

participantes alocados para não receber SMS, denominado controle (n=13) foi medida 

durante 4 meses pelos métodos de auto-relato de adesão, contagem de pílulas e 

monitoramento micro-eletrônico (MEMS). No Experimento 2 foram comparadas a 

incidência de ausência a consultas quando houve envio de lembrete SMS, denominado 

intervenção (n=7.890), com a incidência de ausências a consultas quando não houve envio 

de lembrete, denominado controle (n=21.124). Resultados: O sistema web HIVAS foi 

desenvolvido em 7 meses, entre 2008 e 2009, de acordo com o planejado. No Experimento 

1, considerando o período completo de quatro meses, a quantidade e o percentual de 

participantes dos grupos controle e intervenção que conseguiram manter adesão ao 

tratamento antiretroviral superior a 95%, foram respectivamente: 11 (84,62%) e 8 

(100,00%) para o método de adesão auto-relatada; 5 (38,46%) e 4 (50,00%) para o método 

da contagem de pílulas; e 6 (46,15%) e 6 (75,00%) para o monitoramento micro-eletrônico. 

No Experimento 2, em média o percentual de ausência a consultas agendadas que não 

tiveram envio prévio de SMS foi de 25,57%, enquanto que o percentual de ausência a 

consultas que tiveram envio de lembrete SMS foi de 19,42%. Conclusão: As mensagens 

SMS demonstraram potencial em colaborar na adesão do paciente ao tratamento. As 

mulheres brasileiras que vivem com HIV/AIDS que receberam as SMS relataram que as 

mensagens são lembretes, incentivos, um olhar preocupado, um carinho de uma clínica de 

saúde para com elas, uma população ainda marginalizada. Além disso, foi observada uma 

redução estatisticamente significante na ausência a consultas devido às mensagens SMS. 

O desenvolvimento do HIVAS foi a etapa conduzida com menor dificuldade no projeto, 

reforçando a viabilidade da incorporação de SMS para auxiliar na prática clínica. 

Palavras-chave: Adesão, cooperação do paciente, falta a consultas, HIV, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, telefone celular, mensagem de texto, SMS.  
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Abstract 

Objective: To assess if SMS automatic sending increases the adherence antiretroviral 

drug-based treatment regimens. Methods: The web system HIVAS was projected 

according to software engineering cascade model. It was conducted two experiments: 

Experiment 1, a randomized controlled trial with woman living with HIV/AIDS to assess the 

effects of SMS on adherence to antiretroviral therapy; Experiment 2, a transversal study 

with data extracted from two electronic health recorders of 4 outpatient clinics to assess the 

effects of SMS on non-attendance rates. On Experiment 1 adherence of participants 

allocated to receive SMS, called intervention (n=8), and to not receive SMS, labeled control 

(n=13), was measured during 4 months by self-reported adherence, pill counting, and 

microelectronic monitoring (MEMS). On Experiment 2, the incidence of non-attendance 

when a SMS reminder was sent to the appointment, labeled intervention (n=7,890), was 

compared to the incidence of non-attendance when no SMS reminder was sent, labeled 

control (n=21,124). Results: The HIV Alert System (HIVAS) was developed over 7 months 

during 2008 and 2009. On Experiment 1, during the 4-month study period, the number and 

percentage of participants from both control and intervention groups that achieved 

adherence levels to antiretroviral therapy exceeding 95%, were respectively: 11 (84.62%) 

and 8 (100.00%) to self-reported adherence method; 5 (38.46%) and 4 (50.00%) to pill 

counting method; and 6 (46.15%) and 6 (75.00%) to micro-electronic monitoring. On 

Experiment 2, the average non-attendance rate to appointments without previous SMS was 

25.57%, while average non-attendance rate to appointments with previous SMS was 

19.42%. Conclusion: SMS messaging has demonstrated potential in helping patient 

adherence to therapy. Brazilian women living with HIV/AIDS who received SMS stated that 

the messages were reminders, incentives and signs of affection by the health clinic for their, 

a marginalized population. Beside this, it was observed a statistically significant reduction 

on the incidence of non-attendance due to SMS messages. The development of HIVAS 

was the less difficulty phase in the project, emphasizing the feasibility of SMS incorporation 

to help clinical practice. 

 

Key-words: Adherence, patient compliance, non-attendance, HIV, acquired 

immunodeficiency syndrome, cell phones, text messaging, SMS. 
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1 Introdução 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) têm desempenhado um importante 

papel na área da saúde. Por vezes este papel se apresenta como uma atuação 

coadjuvante; em outras situações as TICs ganham enfoque e assumem o palco com o 

papel principal, atuando na melhoria de processos relacionados à saúde. Independente 

do papel desempenhado por elas, os grandes espectadores que se beneficiam direta 

ou indiretamente dos enredos propostos são as pessoas que necessitam de atenção e 

cuidado à saúde. Este é o foco último da informática em saúde. 

A descoberta de novos recursos que visam melhorar a qualidade de vida e 

saúde das pessoas pode se dar à medida em que as TICs evoluem. Cabe aos 

investigadores escrever novos roteiros e avaliar a efetividade da incorporação das TICs 

nesta área. 

É neste cenário que foi desenvolvido este projeto, que teve como objetivo 

investigar se o envio automático de mensagens de texto para o celular de mulheres 

que vivem com HIV/AIDS aumenta a adesão à terapia antiretroviral. 

1.1 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Vírus da Imunodeficiência Humana 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, popularmente conhecida como AIDS (sigla 

do inglês Acquired Immunodeficiency Syndrome), representa um dos maiores 

problemas de saúde pública enfrentados no mundo atualmente (UNAIDS e WHO, 

2009; MS, 2011). 

A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que ataca o 

sistema imunológico, o sistema responsável por defender o organismo de doenças. O 

vírus HIV instala seu código genético, o RNA, nos Linfócitos T CD4+, que são um dos 

tipos de células responsáveis pela defesa. O RNA do HIV tem a capacidade de se 

multiplicar dentro do Linfócito, processo conhecido como replicação. Após várias 

replicações, o HIV rompe o linfócito e busca uma nova célula para infecção (MS, 2011). 

A definição da AIDS pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) é a 

seguinte: 

 

 



2 

 

 

Defeito adquirido da imunidade celular associado com a infecção pelo vírus da 
imunodeficiência adquirida humana (HIV), uma contagem de linfócitos T CD4-
positivo abaixo de 200 células/microlitro ou menos do que 14 por cento do total 
de linfócitos, além de um aumento na susceptibilidade a infecções 
oportunísticas e neoplasias malignas. As manifestações clínicas incluem 
também emaciação e demência. Esses elementos refletem os critérios para 
AIDS de acordo com o CDC em 1993. 

 

Como o vírus HIV atinge os linfócitos, que fazem parte das defesas do 

organismo, a pessoa que vive com AIDS é mais susceptível a contrair infecções, como 

por exemplo, tuberculose, pneumonia, candidíase, herpes, além de câncer.  

Cabe ressaltar que viver com o HIV não significa ter AIDS. A AIDS é o estágio 

final da infecção pelo HIV. Dessa forma, há muitas pessoas que vivem com o vírus HIV 

por anos sem apresentar nenhum sintoma e sem desenvolver a doença. No entanto, 

uma pessoa infectada pelo vírus HIV, mesmo nos estágios iniciais da infecção, pode 

transmitir o vírus a outras pessoas, fato que aumenta a gravidade da infecção (MS, 

2011). 

A AIDS é uma doença adquirida. De fato, ela não é congênita e nem surge 

espontaneamente; é necessária uma infecção pelo HIV para se contrair a doença. 

Atualmente, os principais agentes disseminadores do vírus HIV na América Latina são 

homens que fazem sexo com outros homens, seguidos de usuários de drogas 

injetáveis, profissionais do sexo e clientes de profissionais do sexo (UNAIDS e WHO, 

2009). A transmissão do vírus entre prisioneiros, imigrantes, relações heterossexuais 

desprotegidas e a transmissão de mãe para filho também são relevantes na América 

Latina (UNAIDS e WHO, 2009). 

Segundo relatório da UNAIDS e da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(UNAIDS e WHO, 2009), somente em 2008, ocorreram cerca de 2,7 milhões de novas 

infecções pelo vírus HIV no mundo e cerca de 2 milhões de mortes devido a doenças 

relacionadas à AIDS. Dados obtidos no Datasus indicam que no Brasil houve o 

diagnóstico de 37.465 novos casos de pessoas infectadas pelo HIV em 2008. 

De acordo com relatório da UNAIDS e OMS (UNIADS e WHO, 2009), em 2008 

cerca de 430.000 novas infecções ocorreram entre crianças menores de 15 anos. 

Possivelmente, a maioria dessas novas infecções ocorreu no útero, durante o parto ou 

no pós-parto, como resultado da amamentação.  

A ingestão de medicamentos antiretrovirais pela gestante, junto com uma 

mudança na forma de amamentação da criança, em condições ideais, pode reduzir de 

30% a 35% a incidência da transmissão do HIV para o feto (UNAIDS e WHO, 2009). 
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Desta maneira, a UNAIDS acredita que somente o fornecimento de drogas 

antiretrovirais e sua ingestão correta por gestantes que vivem com o HIV, pode ter 

evitado 200.000 novas infecções pelo vírus HIV nos últimos 12 anos. 

Embora ainda não exista cura, os atuais tratamentos têm demonstrado 

efetividade no controle da doença (UNAIDS e WHO, 2009). A supressão 

medicamentosa do HIV promove um aumento na expectativa e qualidade de vida que 

não era possível no passado. No entanto, para as terapias antiretrovirais serem 

efetivas, pacientes devem manter altas taxas de adesão às terapias prescritas 

(Bangsberg et al., 2000; WHO, 2003). 

1.2 Adesão do paciente 

A definição de adesão do paciente, que tem como sinônimos a cooperação e a 

observância do paciente, de acordo com o DeCS é: “cooperação voluntária do paciente 

em seguir um esquema prescrito pelo médico”. 

A OMS (WHO, 2003) evoluiu esta definição, partindo do pressuposto que a 

palavra médico é insuficiente para descrever o leque de intervenções que podem ser 

realizadas no processo de cuidado, e de que a palavra prescrição remete a uma 

passividade do paciente, que na verdade necessita ser um agente ativo, colaborador, 

no tratamento. Dessa maneira, a OMS elaborou a seguinte definição de adesão ao 

tratamento de longo prazo: 

 
O alcance a que o comportamento de uma pessoa – na ingestão de 
medicamentos, em seguir uma dieta e/ou na execução de mudanças no estilo 
de vida - corresponde com as recomendações que foram combinadas com um 
provedor de cuidado à saúde (WHO, 2003:3 tradução nossa). 

 

A baixa adesão é um fato muito comum e geralmente a adesão costuma diminuir 

conforme a complexidade, custo e duração da terapia aumentam (McDonald, Garg e 

Haynes, 2002).  Segundo a OMS (WHO, 2003), vários fatores podem influenciar a 

adesão do paciente, entre eles: fatores sócio-econômicos, a equipe e o centro de 

saúde que prestam o cuidado ao paciente, características da doença, as formas de 

tratamento, além de fatores relacionados ao paciente. 

McDonald, Garg e Haynes (2002), em revisão sistemática da literatura científica, 

verificaram que se a resposta ao tratamento está condicionada à dose e ao horário de 

ingestão de medicamentos, a falta de adesão pode reduzir os benefícios do tratamento 
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e enviesar a avaliação de sua efetividade, além de estar relacionada com prognósticos 

ruins. 

Em pessoas infectadas pelo HIV, por exemplo, devido às elevadas taxas de 

mutações e replicações do vírus, altos níveis de adesão, isto é, superior a 95%, 

necessitam ser mantidos para que o vírus possa ficar suprimido (Bangsberg et al., 

2000; WHO, 2003), evitando dessa forma a resistência viral que pode ser transmitida 

para outras pessoas (WHO, 2003). 

Para auxiliar os pacientes a manterem adesão ao tratamento, Haynes, 

McDonald e Garg (2002) recomendam uma combinação de manter a dieta o mais 

simples possível, negociar prioridades com o paciente, prover instruções claras, 

lembrar os pacientes sobre suas consultas, monitorar a adesão ao tratamento e à 

consulta, chamar os pacientes que perderam um agendamento para serem seguidos 

mais de perto, reforçar a cada visita importância de alta adesão. 

De acordo com a OMS (WHO, 2003), intervenções endereçadas a melhorar a 

adesão ao tratamento têm demonstrado redução em custos e aumento na efetividade 

das intervenções de saúde. Por fim, vale a pena traduzir uma afirmação da OMS: “O 

acesso à medicação é necessário, mas é insuficiente para o sucesso no tratamento de 

uma doença” (WHO, 2001 apud WHO 2003:23 tradução nossa). 

1.3 Mensagens SMS e alertas para pacientes 

A popularização do uso do telefone celular é um fato no Brasil. Dados da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL)1 indicam que em março de 2011 havia mais 

de 210,5 milhões de telefones celulares no país.  

No mesmo ritmo que os telefones celulares estão se popularizando, o uso do 

serviço de envio de mensagens de texto, também conhecidas como SMS (acrônimo na 

língua inglesa para Short Message Service), tem aumentado. Atualmente quase todos 

os  telefones celulares têm a habilidade de enviar mensagens SMS (Stucken, 2010). 

Normalmente as pessoas enviam mensagens SMS de um telefone celular para 

outro, porém pode-se enviar SMS de um telefone celular para uma linha telefônica fixa, 

                                            
1 Reportagem do Jornal O Estado de São Paulo, em 20 de abril de 

2011. http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,brasil-terminou-marco-com-2105-milhoes-de-

celulares,63743,0.htm  
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que pode ler automaticamente a mensagem. O envio de mensagens de um 

computador para um telefone celular e de um telefone celular para um computador 

também é possível (Stucken, 2010). 

Notícias, alertas de resultados esportivos, usuário e senha em websites e até 

mesmo jogos podem ser executados via mensagem SMS (Stucken, 2010). Instituições 

financeiras como bancos e provedores de cartão de crédito utilizam SMS para enviar 

saldos  ou alertas sobre movimentações financeiras efetuadas na conta bancária. 

Na área de saúde as mensagens SMS também têm demonstrado utilidade. 

Volcke et al. (2007) realizaram um estudo piloto com 27 pacientes portadores de 

diabetes para os quais, por meio do envio de mensagens SMS, tentou-se avaliar a 

viabilidade e a aceitabilidade de um sistema que lembrava os pacientes que estavam 

tomando a medicação Quetiapina a seguirem a prescrição. Mensagens eram enviadas 

questionando os pacientes se eles haviam tomado a medicação e como eles estavam 

se sentindo. As respostas eram recebidas e armazenadas. De acordo com os autores, 

52% (11/21) dos pacientes que continuaram o estudo relataram sentirem-se mais bem 

cuidados e 33% (7/21) relataram que foram lembrados, pelo sistema, de tomar a 

medicação em momentos que o haviam esquecido. Os autores relatam que de acordo 

com os pacientes, sentir-se mais bem cuidado e lembrar de tomar a medicação são os 

maiores benefícios do sistema. A conclusão inferida do estudo é que os altos níveis de 

adesão ao sistema de alerta, medidos pelas respostas das mensagens enviadas e os 

benefícios expressos pelos pacientes e psiquiatras suportam uma avaliação em grande 

escala do sistema. 

Hee-Seung et al. (2006) também investigaram o efeito do envio de mensagens 

para o celular de pacientes no controle de diabetes. No referido estudo o processo 

iniciava-se com o paciente que, diariamente, relatava por mensagem SMS o seu nível 

glicêmico à equipe de saúde. Recomendações ótimas eram enviadas por SMS 

semanalmente para esses pacientes como resposta aos relatos de nível glicêmico. 

Após um período de 12 semanas os autores observaram nos pacientes que 

participaram do estudo uma redução de 1,1% no nível de hemoglobina glicosilada além 

de maior adesão a 30 minutos de exercícios diários, tomada de medicamentos e aos 

cuidados com os pés. Apesar dos achados, cabe ressaltar que no estudo não houve 

uma discussão consistente sobre a precisão das medidas de adesão aos exercícios 

físicos e a significância da redução no nível de hemoglobina glicosilada. 
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Downer, Meara e Da Costa (2005) enviaram mensagens SMS para pacientes 

com o intuito de evitar ausência a consultas. Segundo os autores, os resultados variam 

de especialidade para especialidade, mas em geral, o grupo de pacientes que recebeu 

mensagens SMS teve 14,2% de ausências a consultas agendadas, enquanto que o 

grupo de pacientes que não recebeu SMS teve 23,4% de ausências. 

Geraghty et al. (2008) também realizaram um estudo para avaliar a redução de 

ausências a consultas agendadas devido ao envio prévio de alertas SMS em um 

hospital que cuida dos ouvidos, nariz e garganta. De acordo com os autores, as 

mensagens SMS reduziram em 11% a incidência de ausência a consultas. 

A adesão a atividades preventivas, como por exemplo, tomar vitamina C 

(Cocosila et al., 2009) e vacinação antes e depois de viajar (Vilella et al., 2003) também 

foram beneficiados pelas alertas SMS. 

Apesar dos resultados encorajadores sobre o uso mensagens SMS na área de 

saúde, os resultados preliminares de uma revisão sistemática (Thyra et al., 2010) 

indicam que existem poucos ensaios clínicos controlados e aleatorizados sobre o 

assunto. Kaplan et al. (2006) notaram que quase não há estudos analisando o uso de 

telefones celulares como uma ferramenta para intervenção em pacientes infectados por 

HIV, tuberculose, malária e outras condições crônicas em países em desenvolvimento. 

Em adição, os primeiros estudos sobre o efeito de SMS em pacientes que vivem com 

HIV/AIDS são recentes, e, segundo os autores, sua aplicabilidade em outros cenários 

necessita ser avaliada (Lester et al., 2010). 

1.4 Proposta do trabalho 

Este trabalho surgiu a partir da vontade de desenvolver e investigar uma abordagem 

que interagisse e impactasse diretamente na vida de pacientes. O uso de telefone 

celular é cada vez mais comum no Brasil e o envio de alertas SMS sobre 

movimentações financeiras na conta corrente, reforçou a idéia de que mensagens SMS 

poderiam ser pouco intromissivas, bastante úteis e efetivas. 

A escolha de enviar mensagens SMS para pessoas que vivem com HIV/AIDS 

pautou-se no fato de que a AIDS era, e ainda é, o maior problema de saúde pública do 

mundo (UNAIDS e WHO, 2009) e não havia constatação sobre o impacto de SMS na 

adesão ao tratamento dessas pessoas na época do desenho do projeto (Kaplan et al., 

2006). 
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Durante o decorrer do projeto fomos convidados pelo Dr. Paulo Lísias Salomão, 

MSc Amilton Souza Martha  e pelo Prof. Dr. Daniel Sigulem a fazer parte de um estudo 

sobre o impacto do envio de SMS na taxa de ausência a consultas de clínicas 

paulistanas de diferentes especialidades. Este segundo experimento suplementou os 

achados sobre os efeitos do envio de SMS na adesão ao tratamento antiretroviral de 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

1.5 Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

 Capítulo 1: o capítulo corrente; 

 Capítulo 2: são apresentados os objetivos gerais e específicos do 

presente trabalho; 

 Capítulo 3: são apresentados os materiais e métodos utilizados para 

atingir os objetivos; 

 Capítulo 4: são apresentados os resultados dos estudos realizados; 

 Capítulo 5: discussão dos resultados obtidos; 

 Capítulo 6: conclusão; 

 Capítulo 7: trabalhos futuros. 
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2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do envio automático de alertas ao 

paciente por meio de mensagens de texto para celular (Short Message Service - SMS) 

na adesão ao tratamento antiretroviral. 

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 
1. Construir um sistema computacional web para envio automático de alertas ao 

paciente por meio de mensagens de texto para celular (SMS); 
2. Investigar o efeito do envio automático de mensagens de texto para celular 

(SMS) na adesão ao tratamento antiretroviral de mulheres que vivem com 

HIV/AIDS. 
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3 Materiais e métodos 

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos utilizados para atingir os 

resultados deste trabalho. O capítulo está organizado em quatro seções: uma seção 

destinada aos conflitos éticos relacionados à condução do projeto; uma seção sobre os 

materiais utilizados; e duas seções destinadas aos métodos de cada um dos objetivos 

específicos elencados. 

Na seção sobre o objetivo 1, a construção do sistema HIVAS de alerta ao 

paciente via SMS, é descrita a arquitetura e as etapas de desenvolvimento utilizadas 

para construir o mesmo. 

Na seção sobre o objetivo 2, que trata da investigação sobre o efeito do envio 

automático de SMS na adesão ao tratamento antiretroviral, são apresentados os 

métodos do experimento clínico conduzido para atingir o objetivo proposto. Além do 

experimento clínico mencionado, os autores e colaboradores deste projeto tiveram a 

oportunidade de conduzir um estudo transversal com os dados de clínicas de diversas 

especialidades médicas para investigar o efeito do envio automático de SMS na 

ausência a consultas agendadas. Este segundo experimento suplementa o objetivo 2 

proposto inicialmente e vai em direção à adesão do paciente, considerando que o 

comparecimento às consultas agendadas em conjunto com a adesão ao tratamento 

medicamentoso fazem parte da adesão do paciente. 

A Figura 1 ilustra uma visão geral dos métodos utilizados no projeto como um 

todo, que iniciou com uma revisão da literatura sobre o assunto de adesão do paciente 

e envio de mensagens SMS na área de saúde, seguido de reuniões com especialistas 

em HIV/AIDS, adesão do paciente e informática em saúde. O objetivo 1 foi abordado 

pelo desenvolvimento do sistema HIVAS, que foi utilizado para atingir o objetivo 2, 

representado pelo Experimento 1, sobre adesão de pessoas que vivem com HIV/AIDS 

ao tratamento antiretroviral e suplementado pelo Experimento 2, um estudo transversal 

sobre o efeito de mensagens SMS na ausência a consultas agendadas. Por fim, a 

discussão dos resultados dos experimentos. 
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Figura 1 – Visão geral dos métodos empregados neste trabalho 

3.1 Conflitos éticos 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, que o 

analisou e aprovou-o sob número de protocolo 0096/08 (ANEXO A – Aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, pág. 77). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido, pág. 72) foi obtido 

de cada paciente cujos dados foram utilizados. 

Todos os autores e colaboradores declararam nenhum conflito de interesse na 

condução deste estudo. As pesquisas foram realizadas em âmbito acadêmico com fins 

exclusivamente científicos. 

3.2 Materiais 

Os recursos de hardware, software e materiais utilizados nos atendimentos 

multidisciplinares realizados com os pacientes com HIV são descritos nas subseções 

seguintes. 
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3.2.1 Hardware 

Os recursos de hardware utilizados neste projeto não foram adquiridos especificamente 

para os propósitos deste trabalho. Eles são de propriedade pessoal do investigador 

principal deste estudo ou da UNIFESP, conforme listado: 

 Notebook HP Pavilion dv2615nr, processador AMD Turion 64x2 de 1.8 

GHz, 2 Gbytes de memória RAM, HD de 120 Gbytes para 

desenvolvimento e testes do sistema HIVAS, análise dos resultados e 

escrita da dissertação; 

 Servidor web Intel (R) CPU 3 GHz de 4 núcleos, com virtualização de 3 

Gbytes de memória RAM, HD de 200 Gbytes para hospedagem do 

sistema HIVAS; 

 Computador desktop Intel Dual Core, 1 Gbyte de memória RAM, HD de 

80 Gbytes para acesso ao sistema HIVAS no local em que o paciente foi 

atendido. 

3.2.2 Software 

Os softwares utilizados já estavam previamente instalados nos hardwares ou foram 

utilizados pela web: 

 Sistema operacional Windows Seven® (http://windows.microsoft.com/pt-

BR/windows7/products/home), software proprietário, utilizado para o 

desenvolvimento do sistema HIVAS, análise dos resultados e escrita da 

dissertação; 

 Sistema operacional Windows Server 2003 R2® 

(http://www.microsoft.com/brasil/servidores/windowsserver2003/default.m

spx) , software proprietário, utilizado na hospedagem do sistema HIVAS; 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL Server® versão 

5.0 (http://www.mysql.org/), de código aberto, licença GNU/GPL, utilizado 

para o gerenciamento e armazenamento dos dados; 

 Linguagem PHP® (PHP: Hypertext Preprocessor) versão 5.3 

(http://www.php.net/), de código aberto, sob licença BSD, utilizado para 

execução dos scripts PHP do sistema HIVAS; 
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 Servidor web Apache® versão 2.0 (http://www.apache.org/), de código 

aberto, sob licença Apache License versão 2.0, utilizado para 

disponibilização do HIVAS na web; 

 Navegador de internet Internet Explorer® versão 7.0 

(http://windows.microsoft.com/pt-BR/internet-explorer/products/ie/home), 

de licença proprietária, de distribuição livre, utilizado para acessar o 

sistema HIVAS; 

 Navegador de internet Mozilla Firefox® versão 3.4 (http://br.mozdev.org/), 

de código aberto, sob licença Mozilla Public License, GNU/GPL e LGPL, 

utilizado para acessar o sistema HIVAS; 

 Sistema web medAmigo® (http://www.medamigo.com/), de licença 

proprietária, utilizado na leitura dos dados provenientes dos frascos 

MEMS® e exportação do resultado dos cálculos para o formato xls; 

 Planilha eletrônica Microsoft Excel® (http://office.microsoft.com/pt-

br/excel/), de licença proprietária, usado na tabulação e análise dos dados 

sobre adesão; 

 SGBD Microsoft Access® (http://office.microsoft.com/pt-br/access/), de 

licença proprietária, para análise dos dados sobre ausência a consultas. 

3.2.3 Materiais usados com pacientes 

Os recursos listados nesta subseção foram definidos por médico e enfermeira do 

serviço de saúde onde o estudo sobre adesão ao tratamento antiretroviral ocorreu. 

Estes materiais fazem parte desta e de outra pesquisa conduzida concomitantemente 

no mesmo local, eles foram cedidos pelo próprio serviço de saúde onde o estudo sobre 

adesão ao tratamento antiretroviral ocorreu, ou pela outra pesquisa:  

 Dispositivo que importa os dados do MEMS; 

 Frascos MEMS; 

 Frascos para medicamento antiretroviral; 

 Medicamentos antiretrovirais; 

 Luvas de procedimento; 

 Álcool 70%; 

 Gaze; 

 Algodão; 
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 Garrote; 

 Agulhas; 

 Tubo coletor a vácuo; 

 Bandeja de inox; 

 Touca; 

 Envelopes pardos; 

 Caneta; 

 Agenda para o controle dos retornos; 

 Gaveta em armário tipo arquivo para guardar os termos de 

consentimentos; 

 Sala individual; 

 Linha telefônica para contato com pacientes em casos de necessidade; 

 Mesa; 

 Armário com chave para armazenar medicamentos, o leitor e os frascos 

MEMS, além de outros materiais; 

 Etiquetas brancas e coloridas para identificação de pacientes, frascos de 

medicamentos antiretrovirais. 

3.3 Objetivo 1: construção do sistema HIVAS de alerta ao paciente via SMS 

O sistema web de alertas denominado HIV Alert System (HIVAS) foi desenvolvido para 

agilizar e tornar possível a condução do experimento que investigou se o envio de SMS 

para o celular de pacientes aumentou a adesão ao tratamento antiretroviral. 

O HIVAS, além de enviar automaticamente as mensagens SMS, conforme 

programado, foi planejado para receber os dados necessários para se calcular a 

adesão ao tratamento medicamentoso dos participantes do estudo. 

Nas subseções seguintes serão descritas a arquitetura escolhida, as etapas de 

desenvolvimento e os diagramas utilizados para definir o sistema e documentar o 

HIVAS. 

 

3.3.1 Arquitetura do sistema HIVAS 

O sistema foi desenvolvido segundo uma arquitetura web do tipo cliente-servidor, 

modular, orientada a procedimentos (Pressman, 2005). Foram desenvolvidos 4 
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módulos que interagem entre si para prover acesso à base de dados e às 

funcionalidades do HIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2 – Arquitetura do HIV Alert System (HIVAS). 

 

Conforme ilustrado na Figura 2, os provedores de saúde e também os 

pesquisadores acessam o sistema via uma interface web (1) disponível em um dos 

servidores da UNIFESP. Qualquer interação com o HIVAS passa pela lógica de 

negócios (2), que consulta o módulo controle de acesso (3) para verificar se o usuário 

tem autorização para a ação (4). Fazem parte da lógica de negócios: o cadastro e 

edição dos dados sócio-demográficos dos participantes, cadastro e edição de dados 

sobre os atendimentos dos participantes com as respectivas medidas de adesão, o 

processo de alocação dos participantes em um dos dois grupos (controle ou 

intervenção), a exportação de dados tabulados, o pedido de agendamento das SMS 

para os participantes do grupo intervenção, além da própria administração do sistema. 

A lógica de negócios utiliza o banco de dados para fazer realizar cadastros e edição de 

dados (5) e também para realizar consultas (6). A lógica de negócios processa os 

dados e disponibiliza a informação no web site (7) que pode ser visualizado pelo 

provedor de saúde ou pelos pesquisadores (8). É importante ressaltar que cada usuário 

possui um perfil de acesso que limita seu espectro de ação no HIVAS, garantindo a 
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integridade da pesquisa. Por fim, o módulo de envio de SMS, quando acionado pela 

lógica de negócios (A), é responsável por contatar um sistema intermediário, também 

conhecido como broker (B), que efetivamente envia as mensagens de texto para o 

celular dos participantes (C). 

 

3.3.2 Etapas do desenvolvimento 

A construção do HIVAS seguiu as fases de levantamento de requisitos, projeto, 

codificação do sistema e testes, que são tradicionais em engenharia de software 

(Pressman, 2005). 

 

Fase 1 – Levantamento dos requisitos 

A definição do escopo do HIVAS e das funcionalidades necessárias para seu 

desenvolvimento foi realizada por meio de quatro reuniões não estruturadas da equipe 

de pesquisa composta inicialmente por um médico infectologista, uma enfermeira com 

doutorado em adesão de pacientes, três pesquisadores da área de informática saúde, 

sendo um deles com formação em medicina. 

Esta abordagem forneceu o escopo do sistema e uma lista de requisitos 

funcionais de alto nível de abstração, que foram especificados segundo três fontes de 

informação: a tese de doutorado de Vaz (2003) sobre adesão de pacientes com HIV ao 

tratamento antiretroviral; a observação da rotina de atendimento do Núcleo 

Multidisciplinar de Patologias Infecciosas da Gestação (NUPAIG), local onde o estudo 

fora conduzido; e de reuniões com um segundo médico infectologista, que parte de seu 

trabalho de doutorado foi comparar a eficácia de diferentes medidas de adesão ao 

tratamento antiretroviral de pacientes com HIV. 

Desta forma, a interação com diferentes pesquisadores especialistas e trabalhos 

já publicados forneceu subsídios para especificar os requisitos funcionais relacionados 

às principais medidas de adesão ao tratamento antiretroviral. 

Os requisitos funcionais relacionados ao envio de SMS na adesão ao tratamento 

antiretroviral de pacientes com HIV/AIDS foram extraídos de reuniões não estruturadas 

entre o grupo de pesquisa. 
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Fase 2 – Modelagem 

A estrutura das tabelas do banco de dados foi desenvolvida a partir do Modelo 

Entidade Relacionamento e consecutivamente do Diagrama de Entidade e 

Relacionamento (DER). 

Os diagramas de casos de uso e de sequência foram construídos, utilizando a 

linguagem Unified Modeling Language (UML) para descrever as funcionalidades e 

comportamento do sistema. 

  

Fase 3 – Codificação 

Na codificação do sistema optou-se pela utilização de tecnologias de código aberto, 

como a linguagem de programação PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) versão 5.3, a 

linguagem de marcação de hipertexto HyperText Markup Language (HTML) versão 4.0, 

o framework javascript jQuery versão 1.2 e o sistema gerenciador de banco de dados 

MySQL® versão 5.0. 

Um framework de propósito geral proveu uma base a partir da qual se iniciou a 

codificação do HIVAS. Este framework foi desenvolvido previamente pelo pesquisador 

principal do presente projeto e seu orientador com as tecnologias de código aberto 

mencionadas. Conforme apresentado na arquitetura do HIVAS, a arquitetura do 

framework é para ambiente web, do tipo cliente-servidor, orientada a procedimentos e 

contem módulos para controle de acesso, operações em banco de dados e montagem 

de interfaces gráficas para o usuário, facilitando a codificação do sistema. 

A adaptação do framework ao sistema HIVAS e a codificação dos novos 

módulos foram realizadas pelo investigador principal deste projeto com eventuais 

auxílios de colaboradores especialistas na área de informática em saúde. 

 

Fase 4 – Testes 

Foram realizados testes de verificação e validação no sistema HIVAS. Segundo 

Pressman (2005), os testes de verificação são utilizados para garantir consistência, 

corretude e completude com relação aos requisitos levantados. Os testes de validação 

foram utilizados para assegurar que o sistema desenvolvido atendesse às 

necessidades da pesquisa e dos usuários. 

Erros, inadequações e propostas de melhoria foram extraídos por meio de 

verificações dinâmicas do funcionamento do sistema efetuadas manualmente por 2 
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médicos, 1 enfermeira e 3 pesquisadores de informática em saúde. As validações da 

adequação do sistema à proposta foram realizadas por meio de 3 reuniões não 

estruturadas entre a equipe de colaboradores deste projeto, reuniões estas compostas 

por 3 médicos, 2 enfermeiras e 4 pesquisadores de informática em saúde. 

Os resultados das reuniões não estruturadas e das verificações dinâmicas foram 

discutidos, anotados e implicaram em mudanças na codificação do sistema. 

 

Fase 5 – Implantação 

Após a fase de testes e o desenvolvimento das devidas correções, o sistema foi 

hospedado em um servido do DIS. A escolha da arquitetura web do tipo cliente-servidor 

excluiu a necessidade de instalação do sistema nas dependências do serviço de saúde 

e dos pesquisadores. O sistema foi acessado exclusivamente via Internet. 

Para cada usuário do HIVAS houve uma apresentação in loco de 

aproximadamente duas horas de duração. Eventuais dúvidas e propostas de melhorias 

foram discutidas com a equipe por e-mail ou telefone. 

3.4 Objetivo 2: investigar o efeito do envio automático de SMS na adesão ao 
tratamento antiretroviral 

Para atingir o segundo objetivo específico deste trabalho foi conduzido um experimento 

para produzir os dados necessários à investigação, experimento este denominado 

“Experimento 1: efeito do SMS na adesão ao tratamento Antiretroviral”. O experimento 

proveu, entre outras informações, dados sobre a adesão de um grupo de pacientes 

com HIV que recebeu mensagens SMS e outro grupo que não recebeu, possibilitando 

assim a comparação entre ambos. 

Conforme mencionado no início deste capítulo, os autores deste trabalho tiveram 

a oportunidade de conduzir um segundo experimento, denominado “Experimento 2: 

efeito do SMS na ausência a consultas agendadas”, que suplementou os resultados do 

objetivo 2 com informações sobre o efeito do envio automático de mensagens SMS na 

ausência a consultas agendadas. 

Os métodos utilizados para a condução de cada experimento estão relacionados 

nas próximas subseções. 
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3.4.1 Experimento 1: efeito do SMS na adesão ao tratamento antiretroviral 

A adesão ao tratamento antiretroviral de mulheres que vivem com HIV/AIDS foi medida 

durante 4 meses por três métodos de adesão. Um grupo de participantes foi alocado 

aleatoriamente para receber apenas o atendimento multiprofissional convencional, 

enquanto que outro grupo de participantes recebeu, além do atendimento 

convencional, mensagens do tipo SMS enviadas automaticamente pelo sistema HIVAS. 

A Figura 3 representa uma visão geral do Experimento 1. O detalhamento do 

experimento é realizado nas subseções seguintes. 

 
Figura 3 – Visão geral do Experimento 1 

 

Tipo do experimento 

Este experimento foi desenhado como um estudo do tipo ensaio clínico controlado e 

aleatorizado. 

O ensaio clínico controlado e aleatorizado é um tipo de estudo no qual o 

investigador parte de uma população definida, aloca uma parte dessa população para 

receber o tratamento convencional, denominado grupo controle, e aloca outra parte 
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dessa população para receber um novo tratamento, uma nova intervenção, sob a 

denominação de grupo intervenção. A comparação com um grupo de controle é 

importante, pois possibilita a derivação de uma inferência de relação causal entre um 

tratamento e seu resultado subsequente. A alocação aleatória aumenta a 

imprevisibilidade da próxima escolha, evitando-se dessa forma qualquer tipo de viés 

subjetivo do pesquisador na seleção de um paciente para um grupo ou outro. Conforme 

o tamanho amostral aumenta, a alocação aleatória tende a aumentar a probabilidade 

de que os grupos controle e intervenção sejam comparáveis em relação a 

características como sexo, idade, raça, gravidade da doença e outras (Gordis, 2004). 

Estudos do tipo ensaio clínico controlado e aleatorizado são frequentemente 

considerados como critério de boa qualidade em revisões sistemáticas da literatura 

científica (Thyra et al., 2010; Rueda et al., 2010). 

 

Participantes do estudo 

Todas as pacientes do Núcleo Multidisciplinar de Patologias Infecciosas da Gestação 

(NUPAIG) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que se enquadram nos 

seguintes critérios foram incluídas: possuir diagnóstico de infecção pelo HIV confirmado 

pelo método Western Blot (Burnette et al., 1981); estar em uso do primeiro ou segundo 

esquema antiretroviral contendo dois análogos de nucleosídeos mais um inibidor de 

protease (com ou sem reforço de ritovanir) ou um não análogo de nucleosídeo; estar 

com carga viral inferior a 400 cópias/ml há pelo menos três meses; possuir número de 

células CD4+ maior que 200/mm3 e ser do sexo feminino. 

Foram excluídas do estudo pacientes em uso de medicação profilática ou 

terapêutica para infecções oportunísticas; que não possuíssem telefone celular; 

analfabetas; e as que não aceitaram participar do estudo. 

 

Dinâmica do experimento 
A equipe de enfermagem do NUPAIG foi instruída a encaminhar para os colaboradores 

do projeto todos os pacientes que se enquadrassem nos critérios de inclusão. Os 

referidos colaboradores apresentaram o estudo, informaram aos pacientes sobre a 

confidencialidade dos dados e também deixaram claro que eles poderiam negar a 

participação ou retirar seu consentimento sem qualquer prejuízo para o tratamento 

(APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido, pág. 72). Caso o paciente 

aceitasse participar do estudo ele era informado que poderia ser alocado em qualquer 
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um dos dois grupos (controle ou intervenção) e foi solicitado que ele não informasse a 

nenhum profissional da equipe multidisciplinar que o atendesse se ele estava ou não 

recebendo as mensagens de texto no celular. 

Todos os participantes do estudo tiveram o mesmo tipo de atendimento, sendo 

assistidos por equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e 

eventualmente nutricionistas. Nenhum dos profissionais que atendeu os participantes 

soube para qual grupo o participante estava alocado. 

Os participantes foram cadastrados no HIVAS pelos colaboradores do estudo 

que faziam parte da equipe multiprofissional e após o cadastro de 20 participantes, o 

sistema fez automaticamente uma alocação aleatória deles entre os grupos controle e 

intervenção, tentando manter um número virtualmente igual entre ambos os grupos. O 

processo de alocação se deu da seguinte maneira: foi gerado um número aleatório 

utilizando-se a função mt_rand do PHP (PHP, 2011) cujo resultado é um número entre 

0 e 2.147.483.647. Se o número aleatório gerado fosse par, o participante era alocado 

no grupo intervenção; caso contrário, o participante era alocado no grupo controle. 

Após a alocação desses vinte participantes, mensalmente foi realizado novo sorteio 

para os participantes cadastrados subsequentemente. 

Após a alocação, os participantes compareceram mensalmente ao NUPAIG 

durante 5 meses consecutivos. Foram necessários 5 encontros para que se pudesse 

obter a adesão de 4 meses. Nesses 5 encontros os participantes receberam o 

atendimento multidisciplinar convencional cujos resultados médicos de interesse, junto 

com os dados sobre adesão, foram cadastrados no HIVAS pelo médico ou enfermeira 

colaboradores da equipe multiprofissional. Além do atendimento prestado e da coleta 

de informações, forneceu-se aos participantes frascos com as pílulas que deveriam ser 

tomadas até o próximo retorno.  

De acordo com o processo implantado, apenas na última consulta (5º mês), caso 

o participante estivesse alocado no grupo intervenção, o sistema web HIVAS solicitou 

ao investigador que o paciente fosse entrevistado sobre as impressões e satisfação em 

ter recebido as mensagens de texto. Dessa forma, a equipe multidisciplinar que prestou 

atendimento aos pacientes e coletou os dados sobre adesão apenas soube o grupo em 

que o participante foi alocado ao final do estudo, sem comprometimento da coleta. 
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Hipótese testada no Experimento 1 

Neste experimento foi realizado um teste de hipóteses na qual a hipótese nula (H10), 

ou seja, a hipótese assumida como verdadeira, que se tentou rejeitar, foi a de que o 

percentual de pacientes com adesão ao tratamento antiretroviral superior a 95% no 

grupo que recebeu as mensagens SMS (p1SMS) foi igual ao percentual de pacientes 

com adesão ao tratamento antiretroviral superior a 95% no grupo que não recebeu 

SMS (p1controle). Desta forma, a hipótese alternativa (H1A) foi a de que p1SMS > p1controle, 

conforme ilustrado na Equação 1. 

 
퐻1 :        푝1 =  푝1
퐻1 :        푝1 >  푝1  

Equação 1 – Teste de hipóteses do Experimento 1 

 

A hipótese alternativa de que as mensagens SMS piorassem a adesão dos 

pacientes (p1SMS < p1controle) ao tratamento não foi considerada devido ao fato de que 

estudos previamente publicados sobre o assunto (Kim, Kim e Ahn, 2006; Lee et al. 

2006; Kaplan et al., 2006; Volcke et al., 2007) não relataram piora na adesão ao 

tratamento. 

A maneira como a adesão ao tratamento foi calculada é apresentada em 

subseções seguintes. 

 

Detalhamento da intervenção SMS 
Os participantes do experimento alocados no grupo intervenção receberam 1 

mensagem SMS enviada automaticamente pelo HIVAS 30 minutos antes do horário de 

tomar a última dose de medicamento do dia. As mensagens foram enviadas todos os 

sábados e domingos e durante a semana em dias alternados pelo período de 4 meses.  

A redação da mensagem SMS escolhida como mais apropriada por consenso 

entre a equipe multiprofissional envolvida no cuidado dos pacientes e os investigadores 

do estudo foi: “UNIFESP informa: cuide bem de sua saúde.”.  

Não foi solicitada ao participante do grupo intervenção nenhuma resposta às 

mensagens enviadas. O custo pelo envio das mensagens foi arcado pelo estudo, por 

meio de subsídio de uma empresa de telecomunicação. 

Similar a outros estudos (Cocosila et al., 2009; Lester et al., 2010), participantes 

no grupo controle não receberam nenhuma mensagem SMS. Entretanto, como 
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condição necessária para entrar no estudo, foi requisitado que possuíssem um telefone 

celular para que houvesse compatibilidade total entre ambos os grupos. 

Nenhum paciente recebeu recompensa ou reembolso financeiro referente a esta 

pesquisa. 

 

Cálculos de adesão ao tratamento antiretroviral 
No primeiro encontro com o participante foram coletados dados sócio-econômicos, 

clínicos (carga viral e contagem de linfócitos T CD4+)(MS, 2011) e também dados 

sobre as prescrições de medicamentos antiretrovirais. Nos quatro meses seguintes 

foram coletados mensalmente dados clínicos e as seguintes medidas de adesão ao 

tratamento: auto-relato de adesão nos últimos 30 dias; contagem de pílulas; e 

monitores microeletrônicos MEMS® (Aardex, Zug, Switzerland). No último encontro, 

além das medidas de adesão, foi realizada entrevista com os participantes sobre 

impressões e satisfação. Esta entrevista foi previamente elaborada pelos 

pesquisadores responsáveis pelo estudo utilizando-se de questões subjetivas e 

objetivas (APÊNDICE B – Entrevista sobre satisfação no recebimento das SMS, pág. 

75). 

O status sócio-econômico dos participantes do estudo foi avaliado por um 

questionário validado (ABEP, 2010) que categorizou os respondentes em classes de A 

a E. Este questionário é composto por diversos itens, cada um com um peso para a 

categorização da população, entre eles, escolaridade, escolaridade do chefe da família, 

renda familiar média, posse de bens tais como: geladeira, fogão, televisão etc. Apenas 

para fins de ilustração, ao lado dos rótulos das classes socioeconômicas serão 

expostas neste trabalho a renda familiar mensal média de acordo com o questionário 

proposto. Dessa forma, aqueles que foram rotulados como classe A1 têm uma renda 

familiar mensal média de R$ 9.733,00, classe A2 R$ 6.564,00, classe B1 R$ 3.479,00, 

classe B2 R$ 2.013,00, classe C1 R$ 1.195,00, classe C2 R$ 726,00, classe D R$ 

485,00 e classe E R$ 277,00. 

A adesão auto-relatada é uma medida subjetiva de adesão, uma vez que é o 

auto-relato dos participantes sobre sua percepção de ingestão dos medicamentos 

prescritos (Walsh, Mandalia e Gazzard, 2002). Os participantes foram entrevistados 

questionando-se a quantidade de pílulas não ingeridas nos últimos 30 dias. O 

percentual de adesão (adesãoauto_relatada) foi calculado automaticamente pelo HIVAS 

como sendo o número total de pílulas que o participante deveria ter tomado 
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(npílulasdeveria_ter_tomado) menos a quantidade de pílulas que o participante relata que não 

tomou (npílulasrelata_não_tomou), dividido pelo número total de pílulas que o participante 

deveria ter tomado, conforme ilustrado na Equação 2. 

 

푎푑푒푠ã표 _ = 100 ×  
(푛푝í푙푢푙푎푠 _ _ − 푛푝í푙푢푙푎푠 _ ã _ )

푛푝í푙푢푙푎푠 _ _
 

Equação 2 – Cálculo do percentual de adesão pelo método da adesão auto-relatada 

 

A contagem de pílulas é uma medida objetiva de adesão na qual os participantes 

recebem na consulta anterior um frasco para cada antiretroviral prescrito com uma 

determinada quantidade de pílulas entregues (WHO, 2003). Na consulta do mês 

seguinte o participante é requisitado a levar os frascos de medicamentos para a 

contagem da quantidade de pílulas remanescentes. A diferença entre o número de 

pílulas entregadas (npílulasentregadas) e o número de pílulas que sobraram em cada 

frasco (npílulasremanescentes) é uma estimativa de quantas pílulas foram tomadas entre os 

dois atendimentos. O percentual de adesão (adesãocontagem_pílulas) é calculado 

automaticamente pelo HIVAS como sendo essa estimativa da quantidade de pílulas 

que foram ingeridas, dividida pelo número de pílulas que o participante deveria ter 

tomado (Equação 3). Os resultados maiores do que 100% foram considerados como 

100% (adesão maior do que 100% pode ocorrer porque sempre são fornecidos mais 

comprimidos do que o necessário, para os casos em que haja perda ou descarte de 

comprimidos). 

 

푎푑푒푠ã표 _ í = 100 ×  
(푛푝í푙푢푙푎푠 − 푛푝í푙푢푙푎푠 )

푛푝í푙푢푙푎푠 _ _
 

Equação 3 – Cálculo do percentual de adesão de um paciente pelo método de contagem de 
pílulas 

 

Os monitores microeletrônicos, conhecidos como MEMS, são frascos de 

medicamentos com uma tampa especial que armazena a hora e a data cada vez que o 

frasco é aberto ou fechado. Os provedores de saúde possuem um leitor MEMS (Figura 

4 - a) ligado a uma entrada USB do computador, que conectado ao frasco MEMS 

(Figura 4 - b), lê os históricos de dosagem e envia-os para o sistema web medAmigo 

(AARDEX, 2011), que fornece os dados sobre adesão. Devido a restrições 
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orçamentárias conseguimos neste projeto utilizar o frasco MEMS apenas para um dos 

antiretrovirais prescritos para cada participante. 

 

 
Figura 4 – A figura ilustra o leitor (a) e o frasco(b) MEMS. Adaptado do Manual do Usuário do 

Sistema medAmigo. 

  

 O cálculo efetuado para adesão ao tratamento antiretroviral segundo os dados 

de abertura dos frascos dos monitores microeletrônicos (adesãoMEMS) foi realizado para 

cada atendimento de cada participante levando em consideração a quantidade de 

vezes que o frasco deveria ser aberto entre as duas consultas (ndeveria_abrir) e a 

quantidade de vezes que o participante abriu (nabriu) (Equação 4). De maneira análoga 

ao cálculo da contagem de pílulas, os resultados maiores do que 100% foram 

considerados como sendo 100%, uma vez que o paciente pode abrir o frasco mais de 

uma vez para pegar um mesmo comprimido. 

 

푎푑푒푠ã표 = 100 × 
푛 _ −  (푛 _ − 푛 )

푛 _
 

Equação 4 – Cálculo do percentual de adesão de um paciente pelo método dos monitores micro-
eletrônicos. 

 

Assim como em estudos similares que mediram adesão ao tratamento 

antiretroviral (Bangsberg et al., 2000; Vaz, 2003; Lester et al., 2010) e baseado em 

afirmação da WHO (2003), a adesão dos participantes entre dois encontros foi 

considerada como tendo sucesso, apenas se o percentual de adesão calculado fosse 

maior do 95%. 

 

 

 



25 

 

Análise estatística 

O teste de Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965) foi utilizado para identificar a 

normalidade numérica nas variáveis independentes porque a amostra continha um 

número pequeno de casos (menos que 2.000). 

A idade média dos participantes dos grupos intervenção e controle foram 

comparadas usando o teste Man-Whitney (Anderson, Sweeney e Williams, 2007). Para 

a comparação de duas proporções independentes foi utilizado o teste Z para 

comparação de proporções (Siegel, 1975). O teste Qui-quadrado não foi apropriado 

nas tabelas construídas porque o tamanho amostral era pequeno (menor que 40) e os 

valores esperados menores do que 5 (Arango, 2009). O nível de significância usado 

neste estudo foi de 95%. 

Considerando o cenário encontrado por Lester et al. (2010) onde a porcentagem 

de participantes que relataram adesão à terapia antiretroviral foi de 61,54% e 49,81% 

para os grupos intervenção e controle respectivamente. O tamanho amostral 

necessário para um nível de significância de 95% e um poder de 80%, considerando 

testes mono-caudal e bi-caudal foi de 221 e 281 pacientes respectivamente. De 

maneira similar ao estudo de Cocosila et al. (2009), o script disponível on-line na 

http://stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/index.html foi usada para estimar o tamanho 

amostral de duas proporções independentes e para calcular o poder deste estudo. 

Devido ao fato de este estudo ser um estudo exploratório, foram utilizados os 

dados de todos os participantes que conseguimos recrutar e que estavam de acordo 

com os critérios de elegibilidade.  

 

3.4.2 Experimento 2: efeito do SMS na ausência a consultas agendadas 

A empresa KATU – Sistemas Inteligentes para a Saúde e o Departamento de 

Informática em Saúde (DIS) da UNIFESP mantêm uma parceria na implantação e 

manutenção de dois sistemas de prontuário eletrônico, o Clinic Manager® (Sigulem et 

al., 1994) e a sua versão web, o Clinic Web®. Para os dois sistemas foi desenvolvido 

pela referida empresa um módulo de envio de lembretes para pacientes por 

mensagens de texto no celular, que entrou em operação em junho de 2007. 

Dados provenientes de ambos os prontuários eletrônicos, no período de 

01/07/2007 a 31/05/2008, sobre a exposição ou não exposição ao lembrete SMS antes 

da consulta agendada e as consequentes incidências de ausência e presença às 
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consultas foram analisados. A Figura 5 representa uma visão geral do Experimento 2. 

O detalhamento do estudo é descrito nas próximas subseções. 

 
Figura 5 – Visão geral do Experimento 2 

 

Tipo do experimento 

Este experimento foi desenhado como um estudo transversal, realizado com os dados 

históricos sobre ausência a consultas agendadas e envio de SMS prévio. 

 Estudos transversais normalmente partem de uma população definida e em um 

dado momento, são levantados dados sobre a presença ou ausência de uma 

exposição e a presença ou ausência de um desfecho. A reunião desses dados forma 

quatro subgrupos possíveis, a partir dos quais se pode comparar a incidência do 

desfecho no subgrupo que foi exposto com a incidência do desfecho no subgrupo que 

não foi exposto (Gordis, 2004). 

 

Participantes do estudo 

No presente estudo não houve nenhuma restrição relativa ao participante. Foram 

incluídos os dados das 5 clínicas que mais enviaram mensagens SMS pelos sistemas 

de prontuário eletrônico Clinic Web e Clinic Manager no período de 01/07/2007 a 

31/05/2008, totalizando 32.709 consultas avaliadas. 

As clínicas cuja consistência no registro da informação se o paciente 

compareceu ou não à consulta não pôde ser verificada foram excluídas do estudo. 

Para verificar se o participante compareceu à consulta foram utilizados dois critérios 

independentes (resposta afirmativa para qualquer um deles ou para ambos): 

1) Se existe história clínica na data da consulta; 

2) Se o status de agenda foi alterado para “Atendido”. 
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Dinâmica do experimento 

Os dados utilizados neste estudo foram cedidos pela empresa Katu, que forneceu 

tabelas relacionais de bancos de dados, no formato MDB, com uma seleção das 

informações essências para a condução do trabalho. 

Todas as consultas agendadas das clínicas que participaram do estudo no 

período analisado foram inspecionadas. Um participante foi considerado como sendo 

exposto à intervenção SMS, caso houvesse registro no prontuário eletrônico de que foi 

enviada uma mensagem de texto do tipo SMS como lembrete para a consulta. O 

desfecho do experimento foi considerado como sendo a ausência do participante à 

consulta agendada segundo um dos dois critérios mencionados na seção anterior. 

Apenas para fins didáticos e padronização dos termos utilizados entre os dois 

experimentos, neste experimento foi realizada a seguinte adaptação terminológica: os 

expostos ao lembrete SMS serão denominados como grupo intervenção e os não 

expostos como controle. 

Os dados de cada clínica foram sumarizados, por meio de consultas 

estruturadas na linguagem SQL realizadas no software Microsoft Access. Foi levantada 

a quantidade de consultas agendadas de cada clínica no período, dividida em 1) 

consultas agendadas que tiveram envio prévio de SMS (intervenção); e 2) consultas 

agendadas que não tiveram envio prévio de SMS (controle). As consultas agendadas 

que tiveram envio prévio de SMS foram subdivididas em: 1.a) consultas agendadas que 

tiveram envio de SMS e os pacientes compareceram e 1.b) consultas agendadas que 

tiveram envio prévio de SMS, mas os pacientes não compareceram. Analogamente as 

consultas agendas que não tiveram envio de lembrete SMS foram subdivididas em: 

2.a) consultas agendadas que não tiveram envio de SMS e os pacientes 

compareceram; e 2.b) consultas agendadas que não tiveram envio de SMS prévio e os 

paciente não compareceram. 

 

Hipótese testada no Experimento 2 

Análogo ao Experimento 1, neste experimento foi realizado um teste de hipóteses na 

qual a hipótese nula (H20), foi a de que o percentual de ausência a consultas 

agendadas entre os pacientes que receberam os lembretes SMS (p2SMS) foi igual ao 

percentual de ausência a consultas agendadas entre os pacientes que não receberam 
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lembretes SMS (p2controle). Desta forma, a hipótese alternativa (H2A) foi a de que p2SMS 

< p2controle, conforme ilustrado na Equação 5. 

 
퐻2 :        푝2 =  푝2
퐻2 :        푝2 <  푝2  

Equação 5 – Teste de hipóteses do Experimento 2 

 

A hipótese alternativa de que as mensagens SMS aumentassem a ausência a 

consultas (p2SMS > p2controle) não foi considerada devido ao fato de que estudos 

previamente publicados sobre o assunto (Downer, Meara e Da Costa, 2005; Geraghty 

et al., 2008) não relataram aumento na ausência a consultas devido ao SMS. 

 

Detalhamento da intervenção SMS 

A mensagem de texto do tipo SMS foi agendada de maneira diferente nos dois 

prontuários eletrônicos utilizados como fonte de dados para a pesquisa. No Clinic Web, 

a mensagem SMS é agendada no momento em que a consulta é agendada, cujo envio 

é sugerido 24 horas antes da consulta, mas pode ser alterado pelo profissional que 

está agendando. Para o Clinic Manager, que é um sistema Desktop, foi desenvolvido 

um módulo à parte que, quando acionado, se conecta ao banco de dados do mesmo e 

possibilita que um profissional faça o agendamento de SMS para todos os pacientes 

com consulta agendada para determinada data. 

A mensagem enviada contém a seguinte redação “Você tem um horário 

agendado com <nome do profissional> em <data da agenda> às <hora da agenda>. 

<Complemento>”. Onde <nome do profissional> é o nome do profissional de saúde que 

irá atender o paciente, <data da agenda> e <hora da agenda> são respectivamente a 

data e a hora da consulta agendada. O <Complemento> é pré-configurado para cada 

clínica, o padrão para este item é: “Não responda esse SMS, em caso de dúvidas ligue 

para <telefone>”. 

 

Cálculos de ausência a consultas agendadas 
Para cada clínica foram calculados dois percentuais: percentual de ausências em 

consultas agendadas que não tiveram envio prévio de mensagem SMS (p2controle) e 

percentual de ausências a consultas agendadas que tiveram envio prévio de 

mensagem SMS (p2SMS). O percentual p2controle foi calculado pela Equação 6, descrito 
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em termos do número de ausências em consultas agendadas que não tiveram envio de 

SMS prévio (ausênciascontrole) e do número total de consultas agendadas que não 

tiveram envio de SMS prévio (consultasagendadas_controle). O percentual p2SMS foi calculado 

pela Equação 7, descrito em termos  do número de ausências que tiveram envio de 

SMS prévio (ausênciasSMS) e do número total de agendamentos que tiveram envio de 

SMS prévio (consultasagendadas_enviaram_SMS). 

 

푝2 = 100 ×
푎푢푠ê푛푐푖푎푠

푐표푛푠푢푙푡푎푠 _
 

Equação 6 – Percentual de ausências no grupo controle (p2controle) 

 

푝2 = 100 ×
푎푢푠ê푛푐푖푎푠

푐표푛푠푢푙푡푎푠 _ _
 

Equação 7 – Percentual de ausências no grupo em que foi enviada mensagem SMS (p2SMS) 

 

O percentual de redução de ausência a consultas (redução) foi representado na 

Equação 8 como a diferença entre pcontrole e pSMS. 

 

푟푒푑푢çã표 =  푝 −  푝  
Equação 8 – Percentual de redução no número de faltas a consultas devido ao envio prévio de 

SMS 

 

Com o intuito de estimar o retorno financeiro que a abordagem proposta pôde 

proporcionar, foi desenvolvida uma equação simplificada denominada de balanço. Na 

Equação 9 o balanço (balanço) foi descrito em termos do número de consultas 

agendadas (consultasagendadas), custo médio de consulta (custoconsulta), o percentual de 

redução de ausência a consultas (redução) e o custo de uma mensagem SMS 

(custoSMS). 

 

푏푎푙푎푛ç표 = 푐표푛푠푢푙푡푎푠 × (푐푢푠푡표  × (푟푒푑푢çã표 ÷ 100) −  푐푢푠푡표  ) 

Equação 9 – Avalia o retorno financeiro da intervenção SMS no agendamento a consultas. 

 

Análise estatística 
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Não foi realizada nenhuma estimativa prévia de tamanho amostral necessário. Todos 

os dados que a empresa Katu disponibilizava na época do experimento foram cedidos 

e analisados. 

O Teste Exato de Fischer (Massad, 2004) foi utilizado para avaliar a significância 

estatística entre a diferença de pcontrole e pSMS, adotando-se um nível de confiança de 

95%. 
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4 Resultados 

Os resultados obtidos neste trabalho serão apresentados de acordo com a estrutura 

dos objetivos específicos propostos na pesquisa. Primeiramente serão apresentados os 

resultados da construção do sistema HIVAS de alerta ao paciente via SMS, em 

seguida, os resultados da investigação sobre o efeito do envio de mensagens SMS na 

adesão ao tratamento antiretroviral, sob a forma de dois experimentos conforme 

descrito no capítulo de materiais e métodos. 

4.1 Objetivo 1: construção do sistema HIVAS de alerta ao paciente via SMS 

O sistema HIVAS foi desenvolvido durante 7 meses entre os anos de 2008 e 2009. A 

fase de levantamento de requisitos evidenciou a necessidade de desenvolvimento das 

seguintes funcionalidades: 

1. Cadastro, edição e exclusão de pacientes2; 

2. Listagem e busca de pacientes; 

3. Cadastro, edição e exclusão de atendimentos; 

4. Alocação de pacientes elegíveis aos grupos controle e intervenção 

5. Envio de mensagem SMS para um único celular; 

6. Envio automático de mensagem SMS aos pacientes do grupo intervenção; 

7. Listagem das mensagens SMS enviadas por período; 

8. Exportação dos dados sócio-demográficos de pacientes para formato de 

planilha eletrônica; 

9. Exportação dos dados de atendimentos dos pacientes para formato de 

planilha eletrônica; 

10. Exportação de todos os dados do sistema, com respectivas medidas de 

adesão para o formato de planilha eletrônica. 

 

Diagrama de Entidade e Relacionamento 

O diagrama de entidade e relacionamento que representa a estrutura do banco de 

dados projetado para o sistema HIVAS é apresentado na Figura 6. Em resumo, as 
                                            
2 O estilo de alguns substantivos utilizados no contexto do sistema HIVAS foi modificado para 

distinguir entre o uso habitual da palavra e o seu uso no contexto do sistema. 
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principais entidades do sistema são paciente e atendimento. Um paciente 

pode participar de vários atendimentos e o atendimento é a entidade principal 

para o relacionamento com o auto-relato de adesão e com as prescrições 

de medicamentos antiretrovirais que também abordam a quantidade de 

comprimidos entregados e devolvidos para o cálculo da contagem de pílulas. Todos os 

dados de abertura de MEMS importados para o HIVAS foram relacionados ao 

atendimento prestado ao paciente. Como a satisfação com o envio de SMS 

foi medida apenas uma vez, no final do estudo, ela ficou relacionada com a entidade 

paciente. 

 
Figura 6 – Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) que representa a estrutura do banco de 

dados do sistema HIVAS 

 

Casos de uso do HIVAS 

Foram identificados os seguintes atores para o HIVAS: pesquisador, profissional de 

saúde e administrador do sistema.  

 Pesquisador: usuário que teve acesso a todas informações e funcionalidades 

referentes à pesquisa científica, incluindo tabulação e exportação de dados; 
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 Profissional de saúde: médico ou enfermeiro que prestou atendimento ao 

paciente e cadastrou os dados do mesmo no HIVAS; 

 Administrador do sistema: tem acesso a todas as informações e todas as 

funcionalidades do HIVAS, foi utilizado para o desenvolvimento e manutenção 

do sistema. 

 

Dos casos de uso desenvolvidos, três podem ser considerados como essenciais 

ao funcionamento do HIVAS: Manipular pacientes, Manipular atendimentos e 

Envio automático de SMS. Os referidos casos de uso são brevemente apresentados 

nas próximas subseções. 

 

Caso de uso Manipular pacientes 

 
Figura 7 – Caso de uso Manipular pacientes 

 

A manipulação dos dados de um paciente (Figura 7) envolve várias 

funcionalidades, dentre elas, inserir paciente; ver, editar e excluir um paciente; 

listar os pacientes cadastrados no sistema; buscar paciente por nome; e 



34 

 

selecionar paciente. As funcionalidades ver, editar e excluir dependem da seleção 

do paciente. A funcionalidade de selecionar paciente depende ou da listagem de 

todos os pacientes cadastrados ou da busca do paciente por nome. 

 Para fins de ilustração, o detalhamento de Editar paciente, do caso de uso 

Manipular pacientes é apresentado no Quadro 1. 

 
Data Versão Descrição Autores 

01/08/2008 1.0 Preenchimento da especificação do caso de uso 

Editar paciente 

Thiago Martini da Costa 

Use case: Manipular pacientes 

Sumário: Este caso de uso inicia-se quando há a necessidade de se editar os dados de 

um paciente cadastrado no HIVAS 

Atores: Pesquisador, Profissional de saúde, Administrador do sistema 

Pré-condições O ator deve estar autenticado no sistema 

Descrição: 1. O ator inicia o caso de uso, selecionando o paciente no sistema; 

2. O sistema disponibiliza para o ator o formulário com os dados do 

paciente.  

3. O ator seleciona o conjunto de dados que deseja modificar: dados 

sócio-demográficos; sobre telefone celular; ou sobre condição de 

saúde inicial; 

4. Os dados podem ser livremente alterados. Os campos marcados com 

asterisco *, como por exemplo, data de nascimento e sexo, são 

de preenchimento obrigatório; 

5. O ator pode optar entre os botões Salvar e Cancelar; 

6. Caso o botão Cancelar seja escolhido, todas as alterações 

realizadas serão descartadas e o sistema atualizará a tela com os 

dados antigos; 

7. Caso o botão Salvar seja escolhido, todas as alterações realizadas 

serão submetidas para serem salvas; 

8. O sistema validará os dados, efetuará as alterações solicitadas, 

atualizando a tela com os novos dados e a mensagem de que Os 

dados foram salvos com sucesso. 

Alternativas: Não há. 

Exceção: 1. No item quatro, caso algum campo obrigatório não tenha sido 

preenchido, ou caso haja alguma inconsistência no preenchimento de 

campos, como por exemplo datas, o sistema emitirá uma mensagem 

solicitando o preenchimento correto dos campos. 

Quadro 1 - Detalhamento do caso de uso para Editar dados de paciente 
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Caso de uso Manipular atendimentos 

A manipulação dos atendimentos é apresentada na Figura 8 e envolve as 

seguintes funcionalidades: listar atendimentos de paciente; inserir 

atendimento; ver, editar e excluir atendimento; e selecionar atendimento. As 

funcionalidades ver, editar e excluir atendimento dependem da funcionalidade de 

selecionar atendimento, que por sua vez depende da listagem dos 

atendimentos do paciente. 

 

 
Figura 8 – Caso de uso Manipular atendimentos 

 

 No Quadro 2 é detalhado Ver atendimento, do caso de uso Manipular 

atendimentos. 
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Data Versão Descrição Autores 

01/08/2008 1.0 Preenchimento da especificação do caso de uso 

Ver atendimento 

Thiago Martini da Costa 

Use case: Manipular atendimentos 

Sumário: Este caso de uso inicia-se quando há a necessidade de se ver um 

atendimento cadastrado no HIVAS 

Atores: Pesquisador, Profissional de saúde, Administrador do sistema 

Pré-condições O ator deve estar autenticado no sistema 

Descrição: 1. Para ver um atendimento, o primeiro passo é listar os 

atendimentos do paciente; 

2. Na listagem dos atendimentos, o sistema disponibiliza para o ator 

uma lista lateral com as datas dos atendimentos do paciente; 

3. O ator deverá selecionar a data do atendimento que deseja ver; 

4. Após a seleção, todos os dados do atendimento são exibidos. 

Alternativas: Não há. 

Exceção: Não há. 

Quadro 2 – Detalhamento do caso de uso para ver um atendimento 

 

Caso de uso Envio automático de SMS 

O caso de uso Envio automático de SMS, apresentado na Figura 9, contém as 

seguintes funcionalidades: solicitar alocação aleatória de pacientes entre os 

grupos controle e intervenção; alocar aleatoriamente os 

participantes recrutados; agendar o envio de SMS para o grupo intervenção. 

Neste caso de uso, fez-se necessário deixar evidente que a alocação propriamente dita 

é realizada exclusivamente pelo sistema HIVAS. Os atores pesquisador e profissional 

de saúde podem solicitar a alocação, mas quem de fato faz o sorteio é o sistema 

HIVAS. O agendamento do envio de SMS para os participantes do grupo intervenção 

também é realizado pelo sistema HIVAS, mantendo assim a integridade do estudo 

clínico. Mediante o exposto, a solicitação de alocação aleatória depende da 

funcionalidade Alocar aleatoriamente os participantes recrutados. 
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Figura 9 – Caso de uso Envio automático de SMS 

Para fins de ilustração, a descrição da funcionalidade Solicitar alocação aleatória 

é apresentada no Quadro 3 e a descrição da funcionalidade Alocar aleatoriamente 

participantes recrutados no Quadro 4. 

Data Versão Descrição Autores 

01/08/2008 1.0 Preenchimento da especificação do caso de uso 

Solicitar alocação aleatória 

Thiago Martini da Costa 

Use case: Envio automático de SMS 

Sumário: Este caso de uso inicia-se quando, depois da alocação inicial dos pacientes, 

outros pacientes foram cadastrados no sistema e o ator quer forçar a 

alocação destes pacientes ainda não alocados. 

Atores: Pesquisador, Administrador 

Pré-condições O ator deve estar autenticado no sistema 

Descrição: 1. O ator solicita a quantidade de pacientes não alocados; 

2. O sistema apresenta a quantidade de pacientes não alocados e, 

caso seja maior do que zero, permite que o ator solicite a alocação; 

3. O ator seleciona a opção para alocar os pacientes não alocados; 

4. O sistema aciona a funcionalidade de alocação e atualiza, para o ator, 

a quantidade de pacientes não alocados. 

Alternativas: Não há. 

Exceção: Não há 

Quadro 3 - Detalhamento do caso de uso para solicitar a alocação aleatória de participantes 
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Data Versão Descrição Autores 

01/08/2008 1.0 Preenchimento da especificação do caso de uso 

Alocar aleatoriamente participantes recrutados 

Thiago Martini da Costa 

Use case: Envio automático de SMS 

Sumário: Este caso de uso inicia-se quando há a necessidade de se alocar os 

participantes entre os grupos controle ou intervenção. A necessidade 

pode ser detectada pelo sistema HIVAS, após o cadastro do vigésimo paciente 

elegível, ou pode ser evidenciada pela solicitação humana. 

Atores: Sistema 

Pré-condições Alocação necessita ser deflagada 

Descrição: 1. O sistema realiza o sorteio de um número aleatório; 

2. Caso o número sorteado seja par, o participante deverá ser alocado 

para um grupo; 

3. Caso o número sorteado seja impar, o participante deverá ser alocado 

para o outro grupo; 

Alternativas: Não há. 

Exceção: 1. No item dois, caso o número sorteado seja par e o referido grupo tiver 

quinze participantes a mais do que o outro grupo, o 

participante será alocado para o grupo em desvantagem 

numérica, para manter um número virtualmente igual entre os dois 

grupos; 

2. No item três, caso o número sorteado seja impar e o referido grupo 

tiver quinze participantes a mais do que os participantes de 

número par, o participante será alocado para o grupo em 

desvantagem numérica, para manter um número virtualmente igual 

entre os dois grupos; 

Quadro 4 - Detalhamento do caso de uso para alocar aleatoriamente participantes recrutados 

 

Interface gráfica com o usuário 

O resultado final do HIVAS, em termos de interface gráfica com o usuário (GUI), é 

ilustrado nas Figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15. As GUIs foram parcialmente truncadas 

para aumentar sua legibilidade. O símbolo de reticências foi adicionado à imagem para 

indicar que a interface gráfica continua na direção e sentido do símbolo. 

A Figura 10 representa a edição dos dados sócio-demográficos de um paciente 

fictício criado para ilustrar o funcionamento do sistema, o Paciente Exemplo, cujo 

registro é 1234. Essa GUI aborda parte dos dados que caracterizam os participantes da 
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pesquisa, possibilitando avaliar a compatibilidade dos grupos controle e intervenção 

segundo idade, sexo, raça, classe sócio-econômica, entre outros. 

 
Figura 10 – GUI que representa a edição dos dados de um paciente 

  

A Figura 11 representa parte dos dados que foram registrados no 

atendimento do paciente fictício 1234. A GUI mostra a seleção do 

atendimento do dia 31/05/2010, onde os dados podem ser editados. Em sequência, 

a Figura 12 ilustra a edição dos dados de uma prescrição de medicamento 

antiretroviral no atendimento mencionado. 
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Figura 11 – GUI que representa a edição dos dados de um atendimento 
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Figura 12 – GUI para edição dos dados de prescrição de medicamento 

 

A Figura 13 representa parte da GUI para o cadastro dos dados sobre 

satisfação em ter recebido as mensagens SMS. Essa GUI é 

disponibilizada apenas para os participantes do grupo intervenção que 

concluíram o estudo. Dados sobre a quantidade de mensagens recebidas, o horário, o 

texto, pontos positivos e negativos da abordagem, entre outros são coletados em 

entrevista realizada com o participante e registrados no HIVAS. 
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Figura 13 – GUI para dados da satisfação em ter recebido SMS 

 

A Figura 14 representa a GUI para que o usuário possa solicitar a alocação de 

participantes elegíveis ainda não alocados e o agendamento de envio de 

mensagens para o mês para os participantes que estão em seguimento. A Figura 

15 representa a GUI onde os dados do sistema HIVAS podem ser exportados para 

arquivos no formato de planilhas eletrônicas. Entre os dados exportados incluem-se os 

percentuais de adesão ao tratamento segundo os cálculos descritos no capítulo sobre 

os métodos. 
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Figura 14 – GUI para solicitação da alocação automática e agendamento de SMS 

 

 
Figura 15 – GUI para exportação de dados 
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4.2 Objetivo 2: investigar o efeito do envio automático de SMS na adesão ao 

tratamento antiretroviral 

Os resultados do Objetivo 2 são apresentados em função dos dois experimentos 

conduzidos, que estão descritos nas próximas subseções. 

4.2.1 Experimento 1: efeito do SMS na adesão ao tratamento antiretroviral 

A organização da apresentação dos resultados deste experimento segue a mesma 

ordem cronológica com que foram obtidos. Inicialmente foi obtida e caracterizada a 

amostra, seguida da análise dos efeitos das mensagens SMS na adesão ao tratamento 

antiretroviral e das impressões e satisfação dos participantes com relação às 

mensagens de texto recebidas. 

Os resultados deste experimento foram submetidos em 10 de Fevereiro de 2011 

ao International Journal of Medical Informatics. O manuscrito submetido está sob 

revisão. 

 

Caracterização da amostra 
Foram entrevistados 59 pacientes durante o período de maio de 2009 a abril de 2010. 

Destes pacientes, 2 não aceitaram participar da pesquisa por não conseguirem 

justificar no trabalho uma falta por mês e outros 23 pacientes não estavam dentro dos 

critérios para participar do estudo (21 alegaram não possuir telefone celular e 2 

pacientes não estavam com carga viral indetectável no início do estudo). Os 29 

pacientes restantes foram alocados aleatoriamente entre os grupos controle (15) e 

intervenção (12). Dos participantes do grupo controle apenas 2 pararam de ser 

assistidos pelo estudo (1 não compareceu mais ao centro médico e 1 conseguiu um 

emprego, não conseguindo justificar falta mensal ao trabalho). Dos participantes do 

grupo intervenção, 5 não receberam as SMS durante o período completo de 4 meses 

(3 foram assaltados e tiveram seu celular roubado, o celular de 1 participante quebrou 

e 1 participante parou o seguimento antes do término dos 4 meses por ter mudado de 

cidade). O diagrama de fluxo do recrutamento dos participantes no estudo é 

apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 - Diagrama de fluxo do recrutamento dos participantes no estudo 

 

Os participantes foram caracterizados segundo idade, cor, classe econômica e 

escolaridade, para verificar a compatibilidade entre os dois grupos. As características 

iniciais dos participantes não apresentaram uma distribuição normal segundo o teste de 

Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965). A idade média dos participantes em anos foi de 

34,62 (±6,92). Não houve diferença significante (p-valor = 0,44) entre as idades médias 

dos participantes dos grupos controle e intervenção, que foram respectivamente de 

33,69 (±5,34) e 36,13 (±9,14). Também não houve diferença estatisticamente 

significante entre o restante das características iniciais da amostra, conforme ilustrado 

na Tabela 1. 
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 Controle Intervenção Total Z p-valor 
Sexo       
 Feminino 13 (100,0%) 8 (100,00%) 21 (100,00%) -- -- 
Cor      

Branco 3 (23,08%) 1 (12,50%) 4 (19,05%) 0,599 0,549 
Indígena 1 (7,69%) 0 (0,00%) 1 (4,76%) 0,804 0,422 
Negro 3 (23,08%) 3 (37,50%) 6 (28,57%) 0,711 0,477 
Pardo 6 (46,15%) 4 (50,00%) 10 (47,6%) 0,171 0,864 

Classe social      
B1 (R$ 3.479,00) 1 (7,69%) 1 (12,50%) 2 (9,52%) 0,365 0,716 
B2 (R$ 2.013,00) 6 (46,15%) 1 (12,50%) 7 (33,33%) 1,589 0,112 
C1 (R$ 1.195,00) 3 (23,08%) 4 (50,00%) 7 (33,33%) 1,271 0,204 
C2 (R$    726,00) 2 (15,38%) 1 (12,50%) 3 (14,29%) 0,183 0,854 
D   (R$    485,00) 1 (7,69%) 1 (12,50%) 2 (9,52%) 0,364 0,716 

Escolaridade      
Primário completo 1 (7,69%) 3 (37,50%) 4 (19,05%) 1,689 0,091 
Ginasial completo 5 (38,46%) 1 (12,50%) 6 (28,57%) 1,279 0,201 
Colegial completo 4 (30,77%) 4 (50,00%) 8 (38,10%) 0,881 0,378 
Superior completo 3 (23,08%) 0 (0,00%) 3 (14,29%) 1,468        0,142 

      
Total 13 (61,90%) 8 (38,09%) 21 (100,00%)   

 
Tabela 1 – Características iniciais de ambos os grupos. A classe social é seguida por sua renda 

familiar mensal média. * Teste Z : comparação de proporção 

 

Efeitos na adesão 

O percentual de adesão ao tratamento antiretroviral dos participantes dos grupos 

controle e intervenção foram calculados em cada mês segundo as Equações 2, 3 e 4, 

respectivamente, adesãoauto_relatada, adesãocontagem_pílulas e adesãoMEMS. Para 

adesãocontagem_pílulas, caso o participante tivesse que ingerir mais de um tipo de 

medicamento antiretroviral, o percentual de adesão assumido para aquele mês foi tido 

como sendo a média aritmética dos valores de adesãocontagem_pílulas de cada 

medicamento. Os outros percentuais de adesão ao tratamento antiretroviral 

(adesãoauto_relatada, adesãoMEMS), não necessitaram nenhuma adequação visto que no 

caso do auto-relato de adesão nos últimos 30 dias o participante não especificou qual 

medicamento ele não ingeriu e, devido ao número restrito de monitores 

microeletrônicos, foi avaliada a abertura do frasco de somente um dos medicamentos 

antiretrovirais prescritos, conforme mencionado nos métodos deste estudo. Os 

resultados dos cálculos mencionados para cada participante do grupo controle e do 

grupo intervenção são apresentados nas Tabelas 2 e 3 respectivamente. 

Os dados mencionados foram contabilizados e, para cada método utilizado para 

medir adesão, foram calculados os percentuais de pacientes do grupo controle que 

mantiveram percentual de adesão superior a 95% (p1controle) e os percentuais de 

pacientes do grupo intervenção que mantiveram percentual de adesão superior a 95% 
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pelo método (p1SMS). A significância estatística entre p1controle e p1SMS foram calculadas 

para cada método em cada um dos quatro meses e no período completo de 4 meses 

do estudo (Tabela 4).  
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adesãoauto_relatada adesãocontagem_pílulas adesãoMEMS 
Controle Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,19% 92,52% 100,00% 89,74% 95,71% 91,30% 98,53% 90,00% 
2 98,21% 98,21% 98,59% 98,59% 83,93% 91,07% 76,76% 80,28% 80,36% 85,71% 75,71% 81,94% 
3 100,00% 100,00% 100,00% 99,29% 98,81% 100,00% 100,00% 97,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,30% 100,00% 94,74% 100,00% 100,00% 96,30% 
5 100,00% 98,81% 100,00% 100,00% 96,43% 82,15% 91,97% 94,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
6 96,95% 95,79% 100,00% 95,83% 90,24% 100,00% 76,66% 68,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,38% 99,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
8 97,02% 99,51% 91,11% 100,00% 76,79% 100,00% 71,67% 72,73% 87,50% 85,29% 71,67% 75,93% 
9 99,29% 100,00% 98,81% 97,14% 96,43% 97,14% 92,86% 94,29% 95,71% 95,71% 90,48% 92,86% 
10 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,61% 98,55% 100,00% 97,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
11 98,33% 99,11% 98,53% 98,55% 96,67% 94,64% 97,06% 98,55% 83,33% 94,64% 92,65% 84,29% 
12 99,09% 99,29% 99,47% 99,46% 98,18% 99,10% 98,81% 98,65% 98,21% 96,43% 95,95% 100,00% 
13 99,49% 100,00% 100,00% 93,47% 94,35% 93,09% 84,85% 84,76% 87,50% 80,95% 72,73% 78,57% 

 

Tabela 2 – Percentual de adesão ao tratamento antiretroviral de cada participante do grupo controle, para cada método, mês a mês 
 

adesãoauto_relatada adesãocontagem_pílulas adesãoMEMS 
Intervenção Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

1 100,00% 99,43% 100,00% 100,00% 99,05% 97,14% 96,57% 90,80% 97,14% 100,00% 100,00% 96,55% 
2 96,61% 98,99% 95,56% 95,50% 33,90% 60,61% 19,34% 19,60% 86,36% 80,00% 90,91% 79,73% 
3 100,00% 100,00% 98,32% 100,00% 98,61% 100,00% 98,34% 100,00% 100,00% 97,06% 100,00% 97,14% 
4 100,00% 100,00% 97,62% 100,00% 97,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,82% 99,09% 98,91% 98,28% 96,43% 98,21% 100,00% 
6 100,00% 99,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
7 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 98,21% 87,27% 98,25% 98,57% 91,07% 85,71% 98,21% 91,66% 
8 99,29% 100,00% 100,00% 99,26% 89,52% 87,36% 90,48% 89,22% 97,14% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3 – Percentual de adesão ao tratamento antiretroviral de cada participante do grupo intervenção, para cada método, mês a mês 
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           Auto-relato de adesão                 Contagem de pílulas           MEMS 

Mês p1controle p1SMS Z p-valor p1controle p1SMS Z p-valor p1controle p1SMS Z p-valor 

1 100,00% 100,00% - - 69,63% 75,00% 0,28 0,776 61,54% 75,00% 0,64 0,525 

2 92,31% 100,00% - - 61,54% 62,50% 0,04 0,965 61,54% 75,00% 0,64 0,525 

3 92,31% 100,00% 0,80 0,421 53,85% 75,00% 0,97 0,332 61,54% 87,50% 1,28 0,201 

4 92,31% 100,00% 0,80 0,421 46,15% 62,50% 0,73 0,466 53,85% 75,00% 0,97 0,332 

1 a 4 84,62% 100,00% 1,17 0,243 38,46% 50,00% 0,52 0,604 46,15% 75,00% 1,30 0,195 
 

Tabela 4 – Percentual de participantes do grupo controle (p1controle, n=13) e do grupo intervenção (p1SMS, n=8) com percentual de adesão ao tratamento 
antiretroviral superior a 95% para cada método utilizado para medir adesão. O valor de Z e o p-valor utilizados na comparação de p1controle e p1SMS 

também são apresentados 
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 Impressões e satisfação sobre as SMS recebidas 

Ao término do período de 4 meses, no 5º mês, os participantes que receberam SMS 

foram entrevistados para que se pudesse avaliar qual o nível de satisfação com o 

serviço prestado. Todas as entrevistas foram realizadas pelo mesmo entrevistador. Os 

resultados apresentados nesta seção são referentes aos 8 pacientes que foram 

analisados no grupo intervenção, adicionados aos dados de 3 pacientes que foram 

alocados no mesmo grupo, porém receberam as mensagens durante 1, 2 ou 3 meses 

apenas. O grupo de pesquisa que colaborou com este estudo julgou que o feedback 

destes 3 pacientes que receberam SMS por menos de 4 meses é importante de ser 

relatado. 

Item Classificação 

 

Muito ruim 
(1) 

Ruim 
(2) 

Satisfatório 
(3) 

Bom 
(4) 

Muito bom 
(5) 

Quantidade de SMS recebidas 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (9,09%) 4 (36,36%) 6 (54,54%) 
Horário em que as SMS chegaram 0 (0,00%) 2 (18,18%) 1 (9, 09%) 6 (54,54%) 2 (18,18%) 
Texto que estava na SMS 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 9 (81,81%) 2 (18,18%) 

Item Classificação 
Não ajudou 

(1) (2) (3) (4) 
Ajudou 

(5) 
Ajudou a tomar os remédios 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (18,18%) 2(18,18%) 7 (63,63%) 

Item Classificação 

Não atrapalhou 
(1) (2) (3) (4) 

Atrapalhou 
(5) 

Atrapalhou a tomar os remédios 9 (81,81%) 2 (18,18%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Item Classificação 
Não 

(1) 
Sim, com mudanças 

(2) 
Sim 

(3) 
Deseja continuar recebendo SMS 1 (9,09%) 4 (36,36%) 6 (54,54%) 

 
Tabela 5 – Impressões e satisfação dos participantes (n=11) sobre o recebimento dos SMS em 

número seguido da porcentagem entre parênteses. Os índices da escala Likert são apresentados 
entre parênteses nas classificações 

 

As respostas às perguntas objetivas, com seu respectivo item Likert (de 1 a 5 e 

de 1 a 3), foram consolidadas em termos de número de resposta e porcentagem de 

respondentes na Tabela 5. 

. 
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As respostas às questões subjetivas foram agrupadas na medida do possível. O 

resultado do agrupamento dos itens contidos nas respostas e alguns dos comentários 

dos participantes estão listados a seguir. 

O horário em que as mensagens foram enviadas não necessita ser alterado 

segundo 3 (27,27%) participantes, deve ser mais próximo do horário de tomada do 

medicamento de acordo com outros 3 (27,27%), e os 5 (45,45%) participantes 

restantes não realizaram nenhum comentário. 

Sobre o conteúdo das mensagens SMS, 10 (90,90%) sugeriram que o texto não 

fosse mudado e 1 (9,09%) sugeriu que o texto fosse trocado diariamente. Dois 

comentários que ilustram as sugestões são: "Não mudaria. A mensagem é curta e 

lembra que a gente tem que se cuidar" e "Sim, variar o conteúdo das mensagens 

diariamente. Exemplo: Alerta, não [se] esqueça do seu remédio". 

Os participantes, em geral, mencionaram mais de um ponto positivo visto na 

abordagem. Dentre os pontos positivos destacados, 7 (63,63%) mencionaram que 

auxilia a lembrar sobre o horário de tomar medicamentos, 5 (45,45%) disseram que a 

mensagem proporciona um incentivo a tomar os medicamentos ou cuidar melhor da 

saúde, 3 (27,27%) relataram que sentiram que o centro médico, ou alguém, se 

preocupa com ele, 1 (9,09%) mencionou que o projeto possibilitou envolvimento da 

família no tratamento. Alguns comentários que denotam a expressão do pensamento 

dos participantes são:  

"Ajudou a lembrar o horário quando estou em casa ou a passeio." 

"Em primeiro lugar lembrou-me de tomar os remédios no horário. A mensagem 

foi muito boa, fala para cuidar da saúde, mas não fala o porquê. Se alguém pegar o 

celular e olhar a mensagem não descobrirá sobre o que é." 

"É um incentivo para cuidar da saúde; Alguém se importa com você, naquele 

momento alguém pensou em mim. E houve também um envolvimento da minha família 

pois as crianças avisam quando a mensagem chega mesmo quando estou fora de 

casa." 

Diferente dos pontos positivos citados, nenhum dos 4 participantes que 

elencaram pontos negativos mencionou mais do que um ponto negativo na abordagem 

SMS. Houve 3 (27,27%) menções sobre o intervalo entre o horário em que a 

mensagem SMS chegava e o horário de tomada do medicamento e 1 (9,09%) 

reclamação sobre o recebimento de várias mensagens SMS no mesmo dia durante 

alguns dias. Duas afirmações exemplificam os pontos negativos evidenciados: "Horário 
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distante da hora verdadeira de tomar os medicamentos." e "Os dias em que recebi 

inúmeros torpedos em diversos horários enquanto eu viajava". 

Uma questão sobre sugestão ou comentários gerais foi oferecida ao término da 

entrevista. Cinco participantes (45,45%) não elaboraram nenhuma outra sugestão ou 

comentário, 3 (27,27%) sugeriram continuar como está, 1 (9,09%) sugeriu que a 

mensagem fosse enviada no máximo 5 minutos antes do horário de tomada, 2 

(18,18%) teceram nesse espaço comentários sobre o que aconteceu durante o estudo, 

por exemplo, quando foi assaltado. Um comentário interessante de um dos 

participantes merece ser destacado: "Continuar do jeito que está. Eu gostei desse 

estudo, quero continuar. Acho que as pessoas deveriam participar desse estudo, 

receber a mensagem, todo mundo que tem a doença HIV, porque muitas vezes as 

pessoas pensam em desistir, eu já pensei, mas agora não, a mensagem ajuda a 

pessoa a não desistir." 

 

4.2.2 Experimento 2: efeito do SMS na ausência a consultas agendadas 

Os resultados do estudo sobre SMS e ausência a consultas agendadas serão 

apresentados de maneira análoga ao estudo sobre SMS, com exceção do tópico sobre 

as impressões e satisfação dos participantes que receberam SMS uma vez que foram 

utilizados apenas dados sobre comparecimento a consultas agendadas, sem nenhuma 

outra abordagem realizada diretamente com o paciente. 

Cabe ressaltar que os resultados provenientes deste estudo foram publicados 

em janeiro de 2010 na revista científica International Journal of Medical Informatics (da 

Costa et al., 2010). 

 

Caracterização da amostra 

Foram selecionadas as cinco clínicas que mais enviaram mensagens SMS pelos 

sistemas Clinic Web e Clinic Manager no período estudado, de acordo com o critério de 

inclusão. Segundo os critérios definidos para verificar se uma clínica efetuava o registro 

consistente de comparecimento ou ausência a consultas, verificou-se que os dados de 

uma das clínicas não poderiam ser utilizados neste estudo. Dessa forma, os dados de 

4 clínicas foram analisados. 
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Todas as quatro clínicas analisadas eram situadas na cidade de São Paulo e 

cada uma delas atende a especialidade médica distinta, entre elas, clínica geral, 

reumatologia, vascular e vacinação. 

 

 
Figura 17 - Percentual de ausências a todas as consultas agendadas, representado por geral, e a 

atendimentos de primeira consulta 

 

Em média, os percentuais de ausência para primeira consulta do paciente e para 

todos as consultas das 4 clínicas estão representadas na Figura 17. 

 

Efeitos na ausência a consultas agendadas 

Ao todo foram analisados os dados de 32.709 consultas agendadas e de 7.890 

lembretes SMS enviados. Na Tabela 6 estão listadas as clínicas analisadas, a 

quantidade de consultas agendadas que não tiveram envio de lembrete SMS 

(consultasagendadas_controle) e a quantidade de consultas agendadas que tiveram o envio 

de lembrete (consultasagendadas_SMS), além das respectivas quantidades de ausência às 

consultas (ausênciascontrole e ausênciasSMS). 
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 Consultas agendadas                   Ausências 

Clínica Controle SMS Total Controle SMS Total 

Clínica 1 2.900 5.019 7.919 724 526 1.250 

Clínica 2 14.720 1.296 16.016 4.782 375 5.157 

Clínica 3 1.278 1.213 2.491 217 196 413 

Clínica 4 2.226 362 2.588 620 80 700 

Total 21.124 7.890 32.709 6.343 1.177 7.520 
 

Tabela 6 – Quantidade de consultas agendadas com e sem envio automático de SMS e 
quantidade de ausências com e sem envio prévio de SMS. 

 

Os dados apresentados na Tabela 6 foram utilizados para o cálculo das 

variáveis p2controle e p2SMS, Equação 6 e Equação 7 respectivamente, que por sua vez 

permitiram o cálculo do percentual de redução da incidência de ausência a consultas, 

conforme Equação 8 denotada pela variável redução, além da significância estatística 

encontrada. Todos os cálculos mencionados são descritos na Tabela 7. 

. 

 
Clínica p2controle p2SMS redução p-valor 

Clínica 1 24,97% 10,48% 14,49% menor que 0,001 

Clínica 2 32,49% 28,94% 3,55% 0,009 

Clínica 3 16,98% 16,16% 0,82% 0,590 

Clínica 4 27,85% 22,10% 5,75% 0,022 

Média 25,57% 19,42% 6,15% - 
 

Tabela 7 – Percentual de ausência a consultas quando um lembrete SMS foi enviado (p2SMS) e 
quando um lembrete SMS não foi enviado (p2controle), redução da ausência devido ao SMS 

(redução) e a significância estatística da diferença entre p2controle e p2SMS (p-valor). 

 
Estimativa de retorno financeiro 

Para estimar o retorno financeiro que as clínicas poderiam obter no período devido ao 

envio de mensagens SMS, a  Equação 9 foi aplicada para cada clínica considerando os 

seguintes parâmetros: custoconsulta como sendo R$ 120,00 (estimativa do custo mínimo 

de uma consulta médica particular entre as clínicas), custosms como R$ 0,50 (o custo de 

uma única mensagem SMS para a clínica). Se cada clínica tivesse enviado mensagem 

SMS para todas as consultas agendadas entre 1º de julho de 2007 e 31 de maio de 

2008, elas deveriam receber como retorno do investimento as quantias especificadas 

na Tabela 8. 
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Clínica Balanço (R$) 

Clínica 1 133.736,07 

Clínica 2 60.220,16 

Clínica 3 1.205,64 

Clínica 4 16.563,20 
 

Tabela 8 – O balanço do retorno financeiro devido ao envio de lembretes SMS para evitar 
ausências a consultas. 

 
Após o desenvolvimento, a empresa Katu possui apenas o custo de manutenção 

do sistema. O retorno financeiro da empresa Katu está embutido no preço de cada 

lembrete SMS enviado, que é mensalmente pago pelas clínicas. 
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5 Discussão 

Neste capítulo será apresentada a discussão dos resultados obtidos para o 

desenvolvimento do sistema HIVAS e de cada um dos dois experimentos realizados 

para atingir os objetivos específicos elencados no projeto. Ao final será realizada uma 

breve discussão geral sobre o conjunto dos resultados obtidos. 

5.1 Desenvolvimento e implantação do sistema HIVAS 

O desenvolvimento do sistema HIVAS de alerta ao paciente via SMS foi conduzido de 

acordo com o planejado. O trabalho de doutorado de Vaz (2003), que entre outras 

ações mediu a adesão ao tratamento antiretroviral de gestantes que vivem com HIV 

atendidas no NUPAIG, colaborou como um ponto de partida teórico para o projeto. 

O acompanhamento da rotina de atendimento do NUPAIG melhorou a 

compreensão sobre a dinâmica dos atendimentos multiprofissionais realizados no 

referido centro médico. 

E por fim, o que pode ser considerado como um dos pontos-chave do 

levantamento de requisitos foi a realização de várias reuniões de grupo de 

pesquisadores e especialistas, de diversas formações, que possibilitou a definição clara 

dos objetivos, do escopo do sistema e, consequentemente, dos dados que deveriam 

ser abordados pelo HIVAS. 

Após a implantação do sistema poucas alterações foram necessárias. O 

conjunto das atividades realizadas no levantamento de requisitos permitiu que o 

sistema fosse desenvolvido consistente com as necessidades do projeto. 

O sistema apresentou um problema técnico relacionado à tecnologia Javascript 

e o navegador utilizado pelos usuários em estágios preliminares de sua implantação. 

Algumas funcionalidades do HIVAS realizavam requisições do tipo AJAX (acrônimo em 

língua inglesa para Asynchronous Javascript and XML) para recuperar dados e 

interface gráfica. O desenvolvimento e os testes do HIVAS foram todos realizados com 

o navegador Firefox versão 2.4, navegador na qual as funcionalidades eram 

executadas corretamente. Após a implantação do HIVAS, alguns usuários, por 

preferência, utilizaram o navegador Internet Explorer versão 7.0, navegador na qual as 
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funcionalidades que utilizavam requisições do tipo AJAX não foram executadas como 

esperado. 

Basicamente uma das diferenças entre os dois navegadores é que, após uma 

requisição AJAX o navegador web Firefox atualiza a árvore de objetos com as 

respectivas chamadas a funções Javascript, enquanto que o navegador web Internet 

Explorer não o faz. Para solucionar o problema e deixar o HIVAS compatível com 

ambos navegadores, ao invés de recuperar o conteúdo XML já com as chamadas às 

funções, foi realizada uma modificação para que o XML retornado na requisição AJAX 

viesse sem chamadas às funções, que foram posteriormente adicionadas. 

5.2 Experimento 1: efeito do SMS na adesão ao tratamento antiretroviral 

A adesão ao tratamento é um desafio da prática clínica que necessita ser 

constantemente monitorado e otimizado. Segundo a literatura (Haynes, McDonald e 

Garg, 2002), estratégias como uma combinação de manter a dieta o mais simples 

possível, negociar prioridades com o paciente, prover instruções claras, lembrar os 

pacientes sobre suas consultas, monitorar a adesão ao tratamento, chamar os 

pacientes que perderam um agendamento para serem seguidos mais de perto, reforçar 

a cada visita a importância de alta adesão proverá uma ajuda prática e efetiva para a 

maioria dos pacientes. No NUPAIG, o atendimento prestado a todos pacientes, 

independentemente do estudo em questão, já segue a maioria dessas diretrizes. 

Tentou-se com o presente experimento adicionar um item a este rol de estratégias para 

melhorar adesão: o envio de mensagens SMS.  

Mensagens SMS têm demonstrado um potencial benéfico no auxílio para 

pacientes manterem adesão ao tratamento (Kim, Kim e Ahn, 2006; Volcke et al. 2007; 

Cocosila et al. 2009; Vilella et al. 2004; Lester et al., 2010). Elas têm vantagens 

distintas em termos da redução da intromissão na vida do paciente, relativa 

simplicidade e baixo custo comparado à comunicação de voz (Lester et al., 2010; 

Stucken, 2011). No entanto, há uma escassez de ensaios clínicos controlados e 

randomizados sobre como elas podem auxiliar no gerenciamento de doenças crônicas 

(Thyra et al., 2010). 

Em revisão sistemática da literatura da Cochrane em 2010 sobre os tipos de 

auxílio e educação para promover adesão à terapia antiretroviral altamente efetiva para 

HIV / AIDS, Rueda et al. (2010) incluíram 19 estudos e nenhum deles utiliza o envio de 
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SMS para auxiliar os pacientes com HIV nesse tipo de tratamento. Os autores 

mencionam ainda que excluíram vários artigos de sua análise devido à baixa qualidade 

metodológica, nas quais os problemas mais comuns foram a falta de comparação com 

grupo controle e o fracasso em relatar a medida de adesão para ambos os grupos por 

pelo menos 6 semanas. Este resultado corrobora a constatação de Thyra et al. (2010) 

sobre a escassez de ensaio clínicos controlados e aleatorizados relacionados ao envio 

de mensagens SMS para aumentar a adesão de pacientes que vivem com HIV / AIDS 

à terapia antiretroviral. 

Segundo Lester et al. (2010), até o presente momento o único ensaio clínico 

controlado e aleatorizado sobre o tema é o dos próprios autores realizados no Quênia e 

publicado em dezembro de 2010. Neste trabalho os autores (Lester et al., 2010) 

concluem que embora seu estudo seja o primeiro do tipo e tenha demonstrado 

resultados positivos, sua aplicabilidade para outros países ainda necessita ser 

avaliada. 

Nós realizamos um estudo controlado e aleatorizado com as principais medidas 

objetivas e subjetivas de adesão ao tratamento durante 16 semanas. Ambos os grupos 

(controle e intervenção) receberam o mesmo tipo de tratamento e atendimento na 

clínica NUPAIG, a única exceção é que o grupo intervenção recebeu, além do 

atendimento convencional, as mensagens SMS no período. Este fato permitiu avaliar o 

efeito da intervenção SMS de maneira isolada, não em conjunto com um pacote de 

estratégias.  

Além disso, Rueda et al. (2010) constataram em sua revisão que os grupos 

menos beneficiados por estratégias para melhorar adesão à terapia antiretroviral são 

mulheres, latinos e pacientes com histórico de alcoolismo. Em nosso estudo focamos 

em um grupo específico de pessoas que vivem com HIV / AIDS que são as mulheres 

latinas, no nosso caso, brasileiras. 

Foram utilizadas 3 medidas de adesão ao tratamento: 2 objetivas e 1 subjetiva. 

A medida subjetiva, neste caso o auto-relato de adesão nos últimos 30 dias, fornece ao 

investigador um indício de como o paciente pensa que está sua adesão ao tratamento. 

No trabalho de Lester et al. (2010) apenas o auto-relato de adesão foi realizado como 

medida direta de adesão. No entanto, como os próprios autores afirmam pode ocorrer 

uma superestimação, originada de diversos fatores como a dificuldade de lembrar 

todos os detalhes de tomar os medicamentos, uma tentativa de agradar os médicos ou 

de evitar um confronto, ou uma combinação desses fatores (Haynes, McDonald e Garg, 
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2002). As medidas objetivas também têm suas vantagens e desvantagens, não cabe 

ao escopo deste trabalho discutir a eficácia de cada método. Optamos por utilizar as 3 

medidas mais comuns para facilitar a comparação de nossos resultados com os 

resultados de outros trabalhos e para prover uma avaliação da adesão mais confiável, 

respaldada por mais de uma medida. 

As mensagens não foram enviadas todos os dias da semana porque os 

investigadores partiram do pressuposto de que o envio diário de mensagens poderia 

importunar ou até mesmo banalizar as mensagens. A escolha de enviar aos sábados e 

domingos e em dias alternados durante os dias da semana é embasada na experiência 

clínica dos colaboradores deste projeto e em estudos como de Bachhuber et al. (2010), 

que avaliaram que a adesão ao tratamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS em 

fins de semana pode ser significantemente menor do que durante a semana, apesar 

dos autores mencionarem que mais estudos necessitam ser realizados pois ainda não 

há consenso sobre este fato. 

Lester et al. (2010) utilizaram uma abordagem diferente, na qual foi enviada uma 

única mensagem SMS na segunda-feira de manhã perguntando para o participante do 

grupo intervenção como ele estava. Caso o participante não respondesse ao SMS ou 

respondesse negativamente, uma chamada telefônica foi realizada. Os autores (Lester 

et al., 2010) enviaram menos mensagens do que em nosso estudo. No entanto, o 

participante deveria arcar com os custos de responder à mensagem e, frequentemente, 

uma chamada telefônica foi necessária. 

Embora nossa idéia inicial fosse enviar mensagens com diversas redações, 

determinadas por lógica de aprendizado de máquina, no planejamento deste estudo 

optou-se em enviar apenas um único texto de mensagem. A decisão deve-se ao fato 

de este ser um estudo exploratório, no qual não há idéia prévia do impacto que uma 

mensagem SMS pode causar, nem tampouco se sabe o impacto da variação da 

redação, o que dificultaria a análise a posteriori devido ao limitado tamanho amostral 

que os pesquisadores esperavam encontrar. 

Ainda sobre nossos métodos, decorrente de uma falha de planejamento, na 

tentativa de manter o estudo cego, houve a perda de 4 participantes do grupo 

intervenção que poderia ter sido evitada. No início do estudo não foi solicitado aos 

participantes, que caso houvesse dificuldade de comunicação pelo telefone celular o 

centro médico e os pesquisadores responsáveis pelo estudo deveriam ser notificados. 

Roubo de celulares, quebra de aparelhos, mudança para áreas onde não há sinal 
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foram fatores impeditivos para que os pacientes recebessem mensagens durante todo 

o estudo, mas que poderiam ter sido contornados. 

A adesão dos participantes de ambos os grupos ao tratamento antiretroviral, em 

geral, foi melhor do que a taxa de 33% divulgada pela OMS (WHO, 2003). 

Consideramos que alguns fatos podem ter colaborado, como por exemplo, todas as 

medidas para aumentar adesão previamente adotadas pelo NUPAIG, o 

acompanhamento mensal dos participantes (normalmente realizado trimestralmente) e 

a própria medição mensal da adesão (normalmente realizada esporadicamente).  

No geral a adesão ao tratamento antiretroviral dos participantes do grupo 

intervenção foi ligeiramente maior do que a dos participantes do grupo controle se 

considerados os meses individualmente ou o período completo de 4 meses. Em todos 

os 3 métodos utilizados para medir adesão ao tratamento, em todos os meses e 

durante o período completo de 4 meses, o percentual de participantes que mantiveram 

adesão superior a 95% foi maior no grupo intervenção do que no grupo controle. O 

poder deste estudo, dado o tamanho amostral obtido e o intervalo de confiança de 95% 

foi calculado como sendo de 15% para teste mono-caudal e de 9% para um teste bi-

caudal. Provavelmente devido ao pequeno tamanho amostral, não foi encontrada 

significância estatística entre a diferença dos resultados do grupo controle e 

intervenção, mas o fato de que todas as 15 medidas mostraram melhor adesão no 

grupo intervenção do que no grupo controle necessita ser evidenciado. 

Lester et al. (2010) avaliou a adesão apenas pelo método do auto-relato de 

adesão em dois momentos distintos: no sexto e no décimo segundo meses. 

Considerando o período completo de 1 ano, os autores (Lester et al., 2010) 

encontraram que 168 (62%) dos participantes no grupo intervenção tiveram adesão 

superior a 95%, enquanto que 132 (50%) dos participantes do grupo controle também 

se mantiveram aderentes ao tratamento, uma diferença de 12%. Em nosso estudo, 

considerando o período completo de 4 meses, a quantidade de participantes que 

conseguiram percentual de adesão ao tratamento antiretroviral em todos os meses pelo 

referido método de medição foi de 8 (100,00%) para o grupo intervenção e de 11 

(84,62%) para o grupo controle, uma diferença de 15,38%. 

Os lembretes SMS enviados aos pacientes têm implicações éticas e limitações 

importantes. A mensagem enviada ao telefone celular de um paciente pode ser lida por 

outros e causar constrangimentos, principalmente em se tratando de pessoas que 

vivem com HIV que ainda são muito discriminadas em nossa sociedade. Dessa 
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maneira deve-se tomar cuidado na redação das mensagens de modo a proteger a 

confidencialidade do paciente. 

 

Outros resultados importantes colhidos neste estudo consideram as impressões 

dos participantes que receberam as SMS sobre as mensagens recebidas. No geral os 

participantes classificaram como muito boa (54,54%) ou boa (36,36%) a quantidade de 

mensagens que foi enviada para seus telefones celulares. O horário em que as 

mensagens foram enviadas agradou a maioria (72,72% - Likert 4 e 5), foi indiferente 

para alguns (9,09% - Likert 3), enquanto desagradou outros (18,18% - Likert 1 e 2). Os 

participantes que não gostaram do horário de envio das mensagens solicitaram que ela 

fosse enviada mais próximo do horário de tomar a medicação, ou seja, até 5 minutos 

antes. 

Este dado demonstra que talvez apenas o horário de envio deva ser ajustado 

(mais próximo do horário em que o participante deve tomar a medicação), enquanto 

que a quantidade de mensagens deve ser mantida, uma vez que 100,00% dos 

pacientes (Likert 4 e 5) gostaram da quantidade de mensagens recebida. Desta 

maneira, a escolha de não enviar mensagem todos os dias e sim apenas em alguns 

dias durante a semana e aos fins de semana foi acertada. 

Pode-se considerar também que o texto contido na mensagem agradou os 

participantes, uma vez que 90,90% deles (Likert 4 e 5) sugeriram que a mensagem não 

fosse mudada. 

Todos os participantes (Likert 1 e 2) mencionaram que as mensagens não os 

atrapalharam a tomar os medicamentos. Além disso, poucos deles (27,27%) 

evidenciaram pontos negativos da abordagem proposta. Cabe ressaltar que um dos 

participantes que relatou pontos negativos viajou para outro Estado e no período em 

que se encontrou fora chegou a receber 20 torpedos em um mesmo dia por problemas 

técnicos segundo a operadora de telefonia celular. 

 A maior parte dos participantes (81,81% - Likert 4 e 5) considerou que as 

mensagens o ajudou a tomar a medicação, enquanto que apenas 1 (9,09% - Likert 3) 

não conseguiu identificar se as mensagens ajudaram. Nenhum participante (0,00% - 

Likert 1 e 2) afirmou que não ajudou. 

Há várias maneiras de se combinar abordagens com o intuito de auxiliar o 

paciente a manter a adesão ao tratamento antiretroviral. Desta maneira, outros 

trabalhos sobre o envio de SMS para pessoas que vivem com HIV/AIDS com o objetivo 
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de aumentar a adesão ao tratamento merecem ser estimulados. Seja pela busca de 

uma adesão maior ou apenas pela busca da satisfação dos pacientes, que pode ser 

evidenciada por depoimentos como: “... muitas vezes as pessoas pensam em desistir, 

eu já pensei, mas agora não, a mensagem ajuda a pessoa a não desistir." 

5.3 Experimento 2: efeito do SMS na ausência a consultas agendadas 

Quando a clínica médica agenda uma consulta, ela reserva uma série de recursos em 

um determinado horário para atender o paciente. Independente da ausência ou 

presença do paciente, os gastos com aluguel do imóvel, com os profissionais de saúde 

e com os outros recursos remanescem. Os pacientes que não comparecem ao 

atendimento correm maior risco de descontinuarem suas terapêuticas e de receberem 

a intervenção correta no momento oportuno. Desta forma, utilizar-se de estratégias que 

auxiliem a diminuir o percentual de ausência dos pacientes às consultas agendadas é 

um importante passo no aumento da qualidade do serviço prestado com vantagens 

inexoráveis tanto para as clínicas que prestam atendimento, quanto para os pacientes. 

Existem várias maneiras para auxiliar os pacientes a comparecerem às 

consultas agendadas. As estratégias mais comumente utilizadas são enviar cartas, 

efetuar ligações telefônicas para o paciente antes da consulta que será realizada, 

efetuar orientação médica e psicossocial adequadas sobre as conseqüências do não 

comparecimento e efetuação de contrato entre o paciente e a clínica com regras 

definidas sobre as conseqüências do não cumprimento (Lacy et al., 2004; George e 

Rubin, 2003). 

O envio de mensagens SMS para os pacientes como lembretes para consultas 

talvez seja mais um recurso que combinado com outras estratégias possa ser utilizado 

para promover o aumento do percentual de comparecimento às consultas agendadas. 

Os dados apresentados neste experimento corroboram com esta afirmação, uma vez 

que das quatro clínicas médicas analisadas três obtiveram redução estatisticamente 

significante no número de faltas aos atendimentos agendados devido à utilização da 

mensagem SMS como lembrete das consultas. 

Neste experimento foi encontrado que para as consultas agendadas que não 

foram enviadas mensagens SMS como lembretes, o percentual de ausências em 

média foi de 25,57% enquanto que para as consultas agendadas que foram enviadas 

mensagens SMS o percentual de ausências em média foi de 19,42%, sendo que esses 
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dados são semelhantes aos relatados por Downer, Meara e Da Costa (2005) que foram 

de 23,4% e 14,2% respectivamente. 

A especialidade médica parece ser um fator importante na efetividade do envio 

de SMS para redução das ausências a consultas agendadas, pois, assim como em 

nosso estudo, Downer, Meara e Da Costa (2005) encontraram reduções do percentual 

de faltas devido ao envio de SMS que variaram entre 3% e 27% dependendo da 

especialidade analisada e Geraghty et al. (2008) observaram uma redução de 11% em 

um hospital que cuida dos ouvidos, nariz e garganta. A análise sobre a efetividade do 

envio de SMS para cada especialidade médica não foi realizada neste trabalho devido 

ao número reduzido de especialidades. Por consenso entre os pesquisadores 

colaboradores, optou-se por realizar uma análise geral, intitulada efeito do envio de 

SMS na ausência a consultas de clínicas paulistanas. 

Outro ponto importante de ser abordado é que comparado com os métodos 

tradicionais, como envio de cartas ou realização de chamadas telefônicas para 

relembrar os pacientes, ocorre uma economia de tempo, uma vez que nos métodos 

citados um funcionário da clínica necessita realizar o trabalho de confeccionar as cartas 

e colocar nos correios ou realizar a ligação telefônica, enquanto que no sistema de 

envio automático de SMS, uma vez programado o envio, o sistema envia a mensagem 

automaticamente no dia e horário especificados, requisitando menos tempo dos 

funcionários da clínica no emprego de estratégias para diminuir ausência a consultas 

agendadas. A redução no percentual de faltas a atendimentos agendados demonstrou-

se equivalente à redução evidenciada pelos métodos de chamadas telefônicas e envio 

de cartas que variam de 6% a 19% (Downer, Meara e Da Costa, 2005), corroborando 

com os dados encontrados na literatura (Downer, Meara e Da Costa, 2005) e 

reafirmando o poder das mensagens SMS. 

O balanço financeiro entre o dinheiro aplicado e o retorno do investimento 

enfatiza parte do custo-benefício de enviar lembretes SMS. Os pacientes que 

comparecem às consultas agendadas devido ao SMS recebido cobrem o custo do 

envio da mensagem SMS para todas as consultas agendadas e ainda provêem um 

lucro adicional para clínica e para a empresa que disponibiliza o prontuário eletrônico. 

A Equação 9 foi desenvolvida apenas para fornecer uma estimativa entre o valor 

financeiro aplicado e o valor financeiro recuperado, no entanto, ela é limitada no 

sentido que não considera o re-agendamento de consultas.  
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Duas limitações da estratégia deste experimento foram descritas em outros 

estudos e no experimento 1: alguns pacientes podem mudar o número de seu telefone 

celular frequentemente e nem todos os pacientes tem um telefone celular (Downer, 

Meara e Da Costa, 2005). O registro do paciente necessita ser atualizado regularmente 

para que eles possam receber as mensagens propriamente.  

Para o fato de que nem todos os pacientes possuem telefone celular, tem 

ocorrido uma rápida mudança no cenário brasileiro, onde o número de pessoas com 

telefones celulares tem aumentado constantemente em todas as classes sócio-

econômicas (ANATEL, 2011), representando o poder da tecnologia na inclusão digital. 

Além disso, considerando as tecnologias de código aberto utilizadas para desenvolver 

e integrar sistemas, e a popularidade dos serviços SMS, a estratégia de envio 

automático de alertas SMS pode ser facilmente integrada a qualquer sistema clínico.  

5.4 Discussão geral 

O Experimento 1, realizado com os pacientes que vivem com HIV/AIDS, foi desenhado 

de modo a minimizar possíveis variáveis geradoras de confusão, com um tipo de 

estudo que, segundo a literatura científica (Rueda et al., 2010), produz as melhores 

evidências clínicas: ensaio clínico controlado e aleatorizado.  

A condução do Experimento 1, com 3 diferentes medidas de adesão ao 

tratamento antiretroviral utilizadas, foi muito trabalhosa, demandou uma infra-estrutura 

física e de profissionais de saúde para atender aos pacientes, fazer as contagens de 

comprimidos, carga e descarga dos dados do MEMS, entrevistas sobre o auto-relato de 

adesão, entre outras atividades que consumiram considerável tempo e esforço dos 

profissionais que colaboraram com o estudo. Embora o desenho proposto seja 

consistente, a dificuldade em manter essa estrutura se refletiu no pequeno tamanho 

amostral obtido, que consequentemente impactou na significância estatística 

observada. 

Cabe ressaltar que em todas as medidas de adesão ao tratamento antiretroviral 

efetuadas, o percentual de participantes do Experimento 1 com adesão superior a 95% 

foi maior entre aqueles participantes que receberam as mensagens SMS do que os 

participantes do grupo controle, fato este que deve ser considerado, revelando a 

necessidade de mais investigação. 



65 

 

Além disso, o Experimento 1 foi importante porque demonstrou que as 

mensagens SMS fazem os pacientes se sentirem bem cuidados, eles acreditam que os 

SMS demonstram uma forma de carinho e de atenção da clínica para com eles e este 

tipo de interação entre paciente e provedor de saúde, por si só, é importante no 

processo de cuidado de uma doença ainda tão estigmatizada e discriminada na 

sociedade. 

De maneira geral, a utilização de bases de dados históricas para a condução de 

estudos transversais, como realizado no Experimento 2 sobre o efeito do SMS na 

ausência a consultas agendadas, possibilita a rápida extração de informação de uma 

grande quantidade de dados. Foram 32.709 consultas agendadas das quais 7.890 

tiveram envio de mensagem SMS como lembrete. O grande volume de dados 

possibilitou a observação de significância estatística nos achados do estudo, no 

entanto, a falta de informação no que diz respeito aos re-agendamentos, a falta de uma 

avaliação qualitativa da impressão dos pacientes sobre o serviço de SMS e a 

impossibilidade de controlar possíveis variáveis geradoras de confusão são os pontos 

fracos deste tipo de estudo. 

Por fim, deve-se ressaltar que o desenvolvimento e implantação do sistema web 

HIVAS foi uma das etapas que tiveram menor dificuldade de condução durante todo 

este trabalho. Isto demonstra que a tecnologia da informação pode ser utilizada como 

ferramenta, por vezes facilmente integrada aos serviços de saúde, para auxiliar os 

pacientes na adesão ao tratamento. 

 



66 

 

  

6 Conclusão 

Os resultados deste estudo são encorajadores e ilustram como a tecnologia da 

informação, por meio de mensagens SMS, pode ser empregada para auxiliar na 

adesão de pessoas que vivem com HIV/AIDS à terapia antiretroviral e para auxiliar os 

pacientes a comparecerem à consulta. A clínica médica que atende ao paciente tem 

vantagens com esse tipo de abordagem, evitando desperdício de recursos e 

aumentando a satisfação de seus pacientes; entretanto, os principais beneficiados são 

os pacientes, que são lembrados ou muitas vezes estimulados a cuidarem de si 

mesmos devido às mensagens SMS.  

Dos objetivos específicos pode-se ressaltar: 

1. O desenvolvimento e implantação do sistema web HIVAS, para o envio 

automático de alertas ao paciente por meio de mensagens de texto para celular, 

foi uma das fases do projeto conduzidas com menor dificuldade, ilustrando a 

facilidade em se incorporar a tecnologia de envio de SMS para auxiliar na prática 

clínica; 

2. O experimento 1, conduzido para investigar o efeito do envio automático de 

mensagens SMS na adesão ao tratamento antiretroviral de mulheres que vivem 

com HIV/AIDS, mostrou não só indícios de que as mensagens SMS podem 

auxiliar estas pessoas na adesão ao tratamento, como também mostrou a 

aceitabilidade e a satisfação em receber as mensagens. Suplementando os 

achados do experimento 1, o experimento 2 mostrou a efetividade do envio de 

mensagens SMS como lembrete para consultas agendadas de clínicas médicas 

paulistanas. Ambos achados vão em direção à adesão do paciente e concordam 

sobre os benefícios do envio automático de mensagens SMS para os mesmos. 
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7 Trabalhos futuros 

O estudo realizado com as mulheres que vivem com HIV/AIDS teve um caráter 

exploratório, foi realizado com poucos participantes e com um padrão pré-definido de 

textos para as mensagens, para se ter uma idéia de como seria a receptividade e os 

efeitos dessas SMS na adesão ao tratamento antiretroviral dessas pessoas. 

A abordagem utilizada neste estudo demonstrou-se interessante sob o ponto de 

vista de que as mulheres que vivem com HIV/AIDS gostaram e se sentiram bem com 

as mensagens SMS recebidas. No entanto, novos estudos são necessários, com mais 

participantes, para aumentar a confiança estatística dos achados encontrados. 

 A variação dos textos, dos dias e horários em que as mensagens são enviadas, 

a personalização das mensagens por meio de lógicas de inteligência artificial e seu 

impacto em longo prazo são abordagens diferentes, ainda não investigadas, que 

carecem de estudos para determinar sua efetividade. 

 O estabelecimento de parcerias para a condução de um estudo multicêntrico, em 

âmbito nacional, para reforçar o poder dos achados no presente trabalho é necessário. 

Para a condução de tais estudos, uma infra-estrutura pesada de recursos humanos e 

financeiros também se faz necessária, porém, uma vez determinada a efetividade das 

SMS para pessoas que vivem com HIV/AIDS, a incorporação da TIC para o envio 

automático das SMS é a etapa mais simples do processo. 

 Por fim, é importante afirmar que todos os esforços que puderem ser realizados 

para melhorar a adesão do paciente, e, consequentemente, sua saúde e qualidade de 

vida, merecem ter sua efetividade avaliada. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do projeto: HIVAS: Investigação do emprego de alertas baseados em 

mensagens de celular personalizadas para aumento da aderência ao tratamento 
de pacientes infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar se um sistema de alertas baseado em 

mensagens de celular (SMS) personalizadas aumenta a aderência dos pacientes 

infectados por HIV recebendo medicação antiretroviral. 

O estudo terá a duração de quatro meses, os pacientes serão divididos em dois 

grupos e o Sr(a) será sorteado para participar em um dos dois grupos. Os pacientes de 

um dos grupos receberão mensagens de celular em seus celulares com o objetivo de 

lembrar sobre as consultas e o uso dos medicamentos. No outro grupo os pacientes 

não receberão as referidas mensagens no celular. O tratamento médico para os 

pacientes que participarem dos dois grupos será o tratamento habitual do serviço. 

Ao concordar em participar do estudo o Sr(a) responderá um questionário com 

algumas informações pessoais sobre seus hábitos, escolaridade, renda e 

medicamentos retirados neste serviço. Mesmo que tenha medicação em casa deverá 

tomar os comprimidos apenas do frasco que está levando, seguindo as orientações 

que recebeu do seu médico ou enfermeira. 

Serão realizadas entrevistas mensais sobre como o Sr(a) tem tomado sua 

medicação. Na retirada dos medicamentos deverá comparecer pessoalmente e trazer 

todos os frascos de medicamentos que retirou no mês anterior, mesmo que os 

comprimidos tenham acabado. 

Na mesma ocasião em que for entrevistado sobre como tem tomado sua 

medicação, se você pertencer ao grupo que está recebendo as mensagens, você 

receberá um questionário que visa avaliar sua satisfação com as mensagens 

recebidas.  

Em qualquer momento do estudo o Sr(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador 

principal desse estudo é Thiago Martini da Costa que, juntamente com seu orientador 
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Prof. Dr. Ivan Torres Pisa podem ser encontrados no Departamento de Informática em 

Saúde (DIS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), situado na Rua 

Botucatu, 862, CEP 04023-062, em São Paulo – SP, fone/fax: (11) 5576-4521 / 5574-

5234, e-mail tcosta@unifesp.br. Caso tenha 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. 

É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

na Instituição. As informações obtidas serão analisadas assim como a de outros 

pacientes e, em hipótese alguma, será divulgada a identificação de nenhum paciente 

que participe desse estudo. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

todos os passos da pesquisa serão executados nos seus retornos ao serviço. Há o 

compromisso do pesquisador de utilizar os dados coletados somente para esta 

pesquisa. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo HIVAS: Investigação do 
emprego de alertas baseados em mensagens de celular personalizadas para 
aumento da aderência ao tratamento de pacientes infectados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana. 

 

 

Eu discuti com __________________________________________________ 

sobre 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 (sem) de despesas e que tenho garantia 

de acesso ao tratamento pelo serviço de saúde quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 
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de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço. 

 

___________________________________                Data ____/____/_______ 

Assinatura do paciente / representante legal 

 

 

___________________________________                Data ____/____/_______ 

Assinatura da testemunha 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

___________________________________                Data ____/____/_______ 

Assinatura do entrevistador 
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APÊNDICE B – Entrevista sobre satisfação no recebimento 
de SMS 

1. Você considera a quantidade de torpedos da UNIFESP que você recebeu: 
a.  muito ruim     b.  ruim    c.  satisfatória     d.  boa       e.  muito boa 

2. O horário em que os torpedos chegaram: 
a.  muito ruim     b.  ruim    c.  satisfatório     d.  bom      e.  muito bom 

3. Por favor, dê sua sugestão de horários para receber os torpedos: 
 

 _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. O texto que estava no torpedo: 
a.  muito ruim     b.  ruim    c.  satisfatório     d.  bom      e.  muito bom 

5. Você mudaria a mensagem que foi enviada? Se sim, como? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

6. De um a cinco, onde um significa “Não ajudou” e cinco “Ajudou” a tomar os 
remédios corretamente, que nota você daria para os torpedos que a UNIFESP 
enviou? 
 1 – Não ajudou             2          3         4          5 – Ajudou 

7. De um a cinco, onde um significa “Não atrapalhou” e cinco “Atrapalhou” o seu 
cotidiano, que nota você daria para os torpedos que a UNIFESP enviou? 
 1 – Não atrapalhou       2          3         4          5 – Atrapalhou 

Para você, quais foram os principais pontos positivos de ter recebido os torpedos? 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

8. E quais foram os pontos negativos de ter recebido os torpedos? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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9. Se depois dessa pesquisa algum serviço da UNIFESP estivesse disponível para 
enviar torpedos para auxiliar no tratamento, você gostaria de continuar 
recebendo? 

a. não    b. sim, mas melhorando pontos negativos      c.  sim, como foi 

oferecido 

10. Você tem alguma sugestão ou comentário geral? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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