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RESUMO 

 

Doenças crônicas, como a aids, estão associadas ao emprego de grande número 

medicamentos, sendo importante monitorar e acompanhar do uso dos mesmos. Sistemas 

informatizados para dispensação de medicamentos podem ser usados como fonte de 

informação e avaliação do uso e da posse de medicamentos. Este estudo teve como objetivos 

investigar a terapia antirretroviral (ARV) utilizada por pacientes acompanhados em um 

hospital universitário no estado do Rio de Janeiro a partir do Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SICLOM), caracterizar o perfil dos usuários atendidos no local bem como 

discutir o uso de indicadores logísticos de posse de ARV. Foi realizado um estudo de 

utilização de medicamentos do tipo prescrição-indicação, seccional, observacional a partir dos 

registros de dispensação de farmácia. Foram incluídos pacientes que iniciaram o uso de ARV 

entre janeiro e dezembro de 2014 (virgens de tratamento ou troca de ARV), maiores de 18 

anos, de ambos os sexos, com cadastro ativo no SICLOM. Gestantes e pacientes que não 

tinham mais vínculo com a Unidade Dispensadora de Mecicamentos (UDM) foram excluídos. 

A coleta de dados sócio demográficos e clínicos foi realizada por meio do uso do SICLOM. 

Para calcular a posse dos medicamentos foram usados os indicadores PDC (do inglês 

Proportion of Days Covered) e CR (do inglês Compliance Rate). A análise incluiu descrição 

da população estudada, distribuições de frequência e medidas estatísticas de resumo das 

variáveis selecionadas. Dos 77 pacientes estudados, 60% eram homens. A média de idade foi 

42,3 anos (± 13,2 anos) e o tempo médio de uso de ARV foi de 7,3 anos (± 6,2 anos). A maior 

parte da população estudada estava em uso de ARV de primeira linha terapêutica e 35% eram 

virgens de tratamento. A maioria das trocas de esquema terapêutico não foi justificada. Não 

foi verificada associação estatística entre as variáveis sócio demográficas e clínicas e a posse 

de ARV. A posse de ARV apresentou média acima de 80% por ambos os indicadores. Os 

indicadores PDC e CR permitiram avaliar a posse de medicamentos da terapia ARV e o 

SICLOM permitiu o conhecimento do perfil dos pacientes atendidos no referido hospital, bem 

como os medicamentos usados por essa população. Recomenda-se o uso de CR para avaliar a 

posse de ARV a partir dos dados do SICLOM. 

 

 

Palavra-chave: Antirretrovirais, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Hospitais 

Universitários. 

  



ABSTRACT 

 

Chronic diseases such as AIDS are associated with the use of many medications and 

monitoring the use of these drugs is very important. Drug pickups could be used as a source 

of information and evaluation of the use and possession of drugs. The aim of this study was to 

evaluate the possession for antiretroviral drugs (ART), the socio demographics and clinics 

factors associated with medicine use for people living with HIV/Aids (PLHA) from a 

University Hospital in Rio de Janeiro state. It was conducted as a prospective drug utilization 

study, sectional and descriptive, realized through pharmacy dispensing records obtained from 

the National System of Logistic Control of Antiretroviral Medicines (SICLOM). Two logistic 

measures defined by literature, PDC (Proportion of Days Covered) and CR (Compliance 

Rate) were used for ascertaining the possession of ART. All PLHA, both male and female, 

with active and updated refill records (treatment naïve and PLVA who switched the drug 

regimen) was included since they were >18 years of age. Pregnant and people who had no 

more connection with pharmacy were excluded. Clinic and demographic information were 

performed using SICLOM. To calculate possession drug regimen we used two refill 

adherence measures, Proportion of Days Covered (PDC) and Compliance Rate (CR). The 

analysis included description of the study population, frequency distributions and measures, 

summary statistics of the selected variables. Of the 77 patients, 60% were male. The mean age 

was of 42.4 years and the average time of ARV use was 7.3 years (± 6.2 years). Of ART 

schemes employed in this hospital, the most corresponded to a first line treatment and a 

minority was naïve of treatment (35%). The possession rate was above 80% in both measures 

(PDC or CR). The switches were not justified. The PDC and CR indicators allowed us to 

evaluate the possession of antiretroviral treatment and SICLOM allowed us to know the 

profile of the patients treated at the same hospital as well the drugs used by this population. 

The use of CR is recommended to evaluate the possession of ARV from SICLOM data. 

 

Key words: Anti-retroviral agents, Acquired Immunodeficiency Syndrome, university 

hospital. 

  



 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO............................................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DA LITERATURA ....................................................................................................... 3 

2.1. EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTO DA AIDS .............................................................................. 3 

2.2. REDE DE ASSISTÊNCIA À PVHA E O PAPEL DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS .......................... 8 

2.3. Sistema de controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais ........................................ 10 

2.4. ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ...................................................................... 12 

2.5. ADESÃO ............................................................................................................................... 15 

2.5.1. Métodos de Avaliação da adesão .................................................................................. 17 

2.5.1.1. Detecção sérica .......................................................................................................... 18 

2.5.1.2. Auto Relato................................................................................................................ 19 

2.5.1.3. Contagem de comprimidos ........................................................................................ 20 

2.5.1.4. Medication Events Monitoring System (MEMS)....................................................... 20 

2.5.1.5. Registro de dispensação ............................................................................................ 21 

2.5.1.5.1 Indicadores baseados em dados  de dispensação registrados pela  farmácia .............. 23 

2.5.2. Fatores associados à adesão........................................................................................... 30 

2.6. PERSISTÊNCIA EM HIV/AIDS .......................................................................................... 33 

3. JUSTIFICATIVA .......................................................................................................................... 36 

4. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 38 

4.1. GERAL ................................................................................................................................... 38 

4.2. ESPECÍFICOS .......................................................................................................................... 38 

5. METODOLOGIA ......................................................................................................................... 39 

5.1. Coleta de dados ..................................................................................................................... 40 

5.2. ANÁLISE ................................................................................................................................ 41 

5.2.1. Caracterização dos pacientes e esquemas ARV ............................................................ 41 

5.2.2. Avaliação da Posse ........................................................................................................ 41 

5.2.3. Análise Estatística ......................................................................................................... 44 



5.3. QUESTÕES ÉTICAS ................................................................................................................. 44 

6. RESULTADOS ............................................................................................................................. 46 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ....................................................................................... 46 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ESQUEMAS ARV ............................................................................... 48 

6.3. ESTIMATIVA DA POSSE DE ARV ............................................................................................ 58 

7. DISCUSSÃO ................................................................................................................................. 60 

7.1. ASPECTOS REFERENTES À POPULAÇÃO ................................................................................. 60 

7.2. ASPECTOS REFERENTES AOS ESQUEMAS ARV ...................................................................... 64 

7.3. ASPECTOS RELACIONADOS À ESTIMATIVA DA POSSE DE ARV ............................................... 68 

8. CONCLUSÃO............................................................................................................................... 74 

9. REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 76 

10. APÊNDICE ............................................................................................................................... 86 

10.1. Apêndice A - Uso do SICLOM ......................................................................................... 86 

10.2. Apêndice B - Etapas relacionadas com a dispensação de medicamentos ......................... 87 

10.3. Apêndice C - Instrumento para coleta de dados ................................................................ 88 

11. ANEXO ..................................................................................................................................... 89 

11.1. Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética .............................................................................. 89 

11.2. Anexo 2 – Anuência do Serviço de DIP ............................................................................ 92 

11.3. Anexo 3 – Anuência do Serviço de Farmácia ................................................................... 93 

11.4. Anexo 4 – Tabela de Interações da SES ............................................................................ 94 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Quadro 1: Medicamentos disponíveis no Brasil atualmente, segundo o mecanismo de ação. ................ 7 

Quadro 2: Classificação da terapia ARV segundo o PCDT atual ........................................................... 8 

Quadro 3: Conceito de Adesão a Medicamentos de acordo com as diferentes etapas do tratamento ... 16 

Quadro 4: Definições de Indicadores baseados em Registros de Dispensação pela Farmácia ............. 27 

Quadro 5: Categorias e fatores associados à adesão a terapia medicamentosa. .................................... 31 

Quadro 6: Fontes e instrumentos para coleta de dados ......................................................................... 40 

Quadro 7: Alterações no esquema terapêutico observadas em pacientes virgens de tratamento.. ........ 57 

Quadro 8: Alterações no esquema terapêutico observadas em pacientes que já estavam em tratamento.

 ............................................................................................................................................................... 57 

 

Figura 1: Percentual de casos registrados (Aids) por região do Brasil 1980-2013.. ............................... 3 

Figura 2: Taxa de detecção de aids por região e ano. .............................................................................. 4 

Figura 3: Etapas da assistência a PVHA – Conceito Cascata (em milhares).. ........................................ 5 

Figura 4: Total de pacientes em uso de terapia ARV no Brasil. ............................................................. 6 

Figura 5: Esquema de período de observação em intervalo fixo e intervalo variável ........................... 26 

Figura 6: Medidas de adesão por registro de farmácia. ......................................................................... 29 

Figura 7: Representação do acompanhamento da dispensação de ARV e posse de medicamentos no 

local de estudo. ...................................................................................................................................... 42 

Figura 8: Representação esquemática dos diferentes indicadores de posse de medicamento utilizados 

na pesquisa. ........................................................................................................................................... 43 

Figura 9: Esquemas ARV registrados na primeira dispensação de pacientes virgens de tratamento 

ARV.. .................................................................................................................................................... 49 

Figura 10: Esquemas ARV registrados na primeira dispensação de pacientes  não virgens de 

tratamento.. ............................................................................................................................................ 50 

Figura 11: Troca entre os virgens de tratamento, segundo o período de observação de cada paciente. 53 

Figura 12: Troca entre os pacientes não virgens de tratamento, segundo período de observação de cada 

paciente. ................................................................................................................................................. 55 

 

file:///C:/Users/livia/Desktop/Mestrado-%20pasta%20correta/construcao%20projeto/dissertação/dissertacao%2006%2004%202016.docx%23_Toc447729631
file:///C:/Users/livia/Desktop/Mestrado-%20pasta%20correta/construcao%20projeto/dissertação/dissertacao%2006%2004%202016.docx%23_Toc447729631


LISTA DE TABELAS 
Tabela 1: Descrição das características sócio demográficas da amostra do estudo (virgens e não 

virgens). ................................................................................................................................................. 47 

Tabela 2: Descrição dos esquemas prescritos e seus respectivos percentuais, no início da coleta de 

dados, segundo a categoria de esquema ARV utilizados na UDM estudada. ....................................... 48 

Tabela 3: Esquemas de ARV e Opções terapêuticas usadas durante todo o estudo.. ............................ 51 

Tabela 4: Média de posse de ARV segundo PDC e CR.. ...................................................................... 59 

Tabela 5: Média de posse de ARV com PDC e CR para virgens e não virgens de tratamento. ............ 59 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

3TC – Lamivudina 

ABC – Abacavir 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida 

ARV - Antirretroviral 

ATZ - Atazanavir 

AZT - Zidovudina 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CMA - do inglês Continuous Multiple-Interval of Medication Availability 

CMG - do inglês Continuous Multiple-Interval of Medication Gap 

CR – do ingles Compliance Rate 

CSA - do inglês Continuous Single-Interval of Medication Availability 

CSG - do inglês Continuous Single-Interval of Medication Gap 

ddI- Didanosina 

DRV/r- Darunavir associado à ritonavir 

EFV- Efavirenz 

ETV- Etravirina 

EUM – Estudo de Utilização de Medicamentos  

FPV - Fosamprenavir 

HAART - do inglês Highly Active Antiretroviral Therapy 

HIV - do inglês Human Immunodeficiency Virus 

HU - Hospital Universitário 

IFES - Instituição Federal de Ensino Superior 

INR - Índice de normatização internacional 

IP/r– Inibidor de Protease com reforço de ritonavir 

ISPOR –International Society for Phamacoeconomics and Outcomes Research 

ITRN - Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo Nucleosídeo 

ITRNN – Inibidor da Transcriptase Reversa Não-Análogo Nucleosídeo 

ITRNt – Inibior da Transcriptase Reversa Análogo Nucleotídeo 

LPV/r- Lopinaviraassociado à ritonavir 

MAT/URE – Maternidade e Unidade de Referência 

MEMS – do inglês Medication Events Monitoring System 

MPR - do inglês Medication Possession Ratio 

MS – Ministério da Saúde 

NVP - Nevirapina 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PDC - do inglês Proportion of Days Covered 

PDCT – Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica  

PVHA - Pessoas Vivendo com HIV/Aids 

RAL - Raltegravir. 

RAM – Reação Adversa a Medicamento 

SAE – Serviço de Assistência Especializada 

SICLOM – Sistema de Controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais 

SIM – Sistema de Informação de Mortalidade 

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SIS - Sistemas de Informação em Saúde 

SISCEL – Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

TDF - Tenofovir 

UDM – Unidade Dispensadora de Medicamentos 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida pela sigla AIDS (agora 

dicionarizada como palavra da língua portuguesa) tem grande importância mundial por sua 

morbimortalidade, pelo adoecimento tanto de homens quanto de mulheres desde o nascimento 

até a terceira idade (MS, 2014a). 

Atualmente, com os avanços tecnológicos, é possível maior sobrevida da população 

infectada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), causador da doença. Progressos 

alcançados sobre melhor conhecimento do vírus, seu mecanismo de infecção e resistência, 

possibilitaram a descoberta de medicamentos capazes de deter a doença e garantir melhor 

qualidade de vida às pessoas infectadas. Assim, a mortalidade teve uma redução e a sobrevida 

um aumento (MS, 2013). O sistema de saúde do Brasil, por meio de uma lei sancionada em 

1996, distribui gratuitamente medicamentos antirretrovirais a pessoas vivendo com HIV no 

sistema público de Saúde (BRASIL, 2014). 

O Ministério da Saúde (MS) também publica recomendações de tratamento que 

norteiam a prescrição, dispensação, uso de medicamentos antirretrovirais e dispõe de uma 

rede de vigilância epidemiológica em aids (MS, 2014b). Um dos sistemas de informação que 

compõe essa rede é o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais 

(SICLOM). Esse sistema é utilizado para gerenciamento logístico de medicamentos 

antirretrovirais no país. Ele permite o controle de estoque e a dispensação de medicamentos 

antirretrovirais por paciente cadastrado nas unidades dispensadoras de medicamentos que 

dispõem do sistema (MS, 2014c). 

Desta forma, são disponibilizados medicamentos, recomendações para o uso dos 

mesmos e sistemas que controlam essas ações. Não obstante, a adesão à terapia 

medicamentosa tem grande importância para o sucesso do tratamento e alcance dos benefícios 

esperados (MAY et al., 2011; MS, 2013; ORTEGO et al., 2011). 

Estudos de utilização de medicamentos (EUM) podem ser realizados para avaliar o 

cumprimento do tratamento medicamentoso, uma vez que fornece dados de utilização e 

consumo de medicamentos (CASTRO, 2000). Estudos do tipo indicação-prescrição podem 

ser realizados quando se deseja avaliar o uso de determinados medicamentos a partir de uma 

doença conhecida. Esses estudos fornecem informações sobre o uso e o efeito de 

medicamentos em uma população. Estudos deste tipo são importantes, pois medicamentos são 

considerados determinantes de saúde. Tais estudos podem ser qualitativos, cujo objetivo é a 
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adequação ao uso de medicamentos, ou quantitativos, cujo objetivo é estimar o consumo em 

determinada região, para posterior comparação entre períodos ou localidades (STORPITIS et 

al., 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua adesão como uma medida de 

quanto o comportamento do indivíduo está de acordo com as recomendações de um 

profissional de saúde (WHO, 2014c). Entendendo que a adesão é uma etapa crucial para o 

sucesso da terapia e o SICLOM permite monitorar o uso de antirretrovirais pelos pacientes de 

forma individual e independente, o Ministério da Saúde (MS), vem incentivando o 

monitoramento de adesão à terapia antirretroviral por meio de do uso do SICLOM (MS, 

2013). 

Ainda não está estabelecido na literatura um padrão-ouro de avaliação da adesão à 

farmacoterapia. Existem diversos métodos, com vantagens e desvantagens a serem 

consideradas no momento de escolha (BERG e ARNSTEN, 2006; LEITE e 

VASCONCELOS, 2003). Uma vez que o SICLOM é o sistema de informação com a 

finalidade de controle de medicamentos, seus registros poderiam ser usados para avaliação de 

adesão pelo registro de farmácia. A premissa do método de registro de farmácia é a análise da 

regularidade de retirada de medicamentos na farmácia, que estima o consumo de 

medicamentos, a partir de dados de fornecimento (ANDRADE et al., 2006). 

A rede de assistência a pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) conta com Centros de 

Testagem e Aconselhamento e Serviços de Assistência Especializada. O Rio de Janeiro possui 

15 centros de testagem e 112 serviços de assistência (MS, 2014d; MS, 2014e). Dentre os 

serviços de assistência especializados, destacam-se os hospitais universitários (HU) que são 

centros de referência, formação, desenvolvimento prestação de serviços para saúde (MEDICI, 

2001). Dadas as peculiaridades gerenciais, assistenciais e administrativas dos hospitais 

universitários (MACHADO e KUCHENBEKER, 2007; MEDICI, 2001), destacam-se aqueles 

com perfil de atendimento geral vinculados às instituições federais de ensino superior (IFES).  

Castro (2000) afirma que a qualidade da assistência está relacionada com o tempo destinado a 

atividades realmente importantes e demandadas pelos pacientes. Dessa forma o conhecimento 

do perfil da população atendida e do perfil de utilização de medicamentos naquela população 

pode fornecer dados relevantes à organização do serviço. Nemes et al. (2009) apontaram que 

serviços com mais de 500 pacientes tendem a receber melhores pontuações quanto à 

qualidade da assistência prestada às PVHA e os pacientes atendidos nesses serviços têm mais 

chances de aderir à terapia medicamentosa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTO DA AIDS 

 

A infecção pelo HIV é considerada um problema de saúde pública dada sua 

morbimortalidade. Cerca de 35 milhões de pessoas viviam com HIV/Aids em todo mundo, no 

ano de 2013 (WHO, 2014a). No Brasil, em 2012, havia mais de 700 mil pessoas vivendo com 

HIV/Aids e a região sudeste ocupava o primeiro lugar em relação ao número de casos 

notificados (379.045 casos), como mostra a Figura 1. Acrescenta-se a esses dados que o Rio 

de Janeiro foi a quarta Unidade da Federação com maior taxa de diagnósticos de aids em 2012 

(28,7 casos a cada 100 mil habitantes) (MS, 2014a). 

 

Figura 1: Percentual de casos registrados (Aids) por região do Brasil 1980-2013. Fonte: MS, 2014a. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou, para o ano de 2013, que mais de 

dois milhões de pessoas foram infectadas com HIV. No Brasil, dados do boletim 

epidemiológico mostraram que, em 2012, mais de 39 mil casos de aids foram diagnosticados, 

sendo a taxa de detecção nacional 20,2 casos para 100 mil habitantes. A Figura 2 indica que a 

taxa de detecção da região sudeste se aproximou da média nacional no ano de 2012. Em 2012, 

o Rio de Janeiro foi o segundo estado com maior número de casos diagnosticados (4.658), 

após São Paulo (8.341) (MS, 2014a). 
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O boletim epidemiológico HIV/Aids de 2013 revela que, no Brasil, a prevalência na 

população geral é de 0,4%. No entanto, a epidemia se concentra em populações com maior 

risco, a saber (i) usuários de drogas (5,9%), (ii) homens que fazem sexo com homens (HSH) 

(10%) e (iii) profissionais do sexo (4,9%) (MS, 2014a). De 2002 para 2007, a prevalência 

entre jovens de 17 a 21 anos aumentou de 0,56% para 1,2%. Atualmente, o país tem 

proporção de 1,7 casos masculinos para cada feminino, o que é diferente dos dados do início 

da epidemia (40 homens:1 mulher) (MS, 2014a). 

O total de óbitos associados à doença em 2013, segundo a OMS, foi de 1,5 milhões 

(WHO, 2014a). No Brasil, de 1980 a 2012, os óbitos associados à aids ultrapassaram 260 mil 

e, entre 2001 e 2012, o total de óbitos se manteve em torno de 10.000 por ano, sendo 

notificados 11.896 óbitos em 2012. A região sudeste, juntamente com a região norte, ocupam 

o segundo lugar no ranking brasileiro de região com maior mortalidade por aids (5,6 mortes 

por 100 mil habitantes), perdendo para a região sul (7,7 mortes por 100.000 habitantes). Em 

2012, foram registrados no Estado do Rio de Janeiro 1756 óbitos cuja causa básica foi aids , 

sendo São Paulo o estado da região com mais óbitos (2622) (MS, 2014a). 

O país monitora os casos de aids a partir do conceito de cascata, que envolve as etapas 

de diagnóstico, acesso ao serviço e uso de medicamentos, passando pelo monitoramento de 

carga viral e linfócitos CD4 (MS, 2014a). A Figura 3 exemplifica esse conceito. 

 

 

Figura 2: Taxa de detecção de aids por região e ano. Fonte: MS, 2014ª 
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O conceito de assistência a PVHA em cascata pode ser entendido como a (a) 

estimativa de PVHA seguido de (b) casos diagnosticados, (c) pessoas em acompanhamento 

nos serviços de saúde, (d) pessoas em tratamento e (e) monitoramento de carga viral (MS, 

2014a). Após o controle da doença, alcançado com os benefícios de uso da terapia 

antirretroviral (ARV), o diagnóstico e o tratamento precoce são as metas desejadas (MS, 

2014a). Neste sentido, o conceito de cascata visa estimar os casos de infecção pelo HIV, 

diagnosticar essas pessoas, vinculá-las ao serviço de saúde e então prestar a assistência. 

No ano de 2013, mais de doze milhões de pessoas fizeram uso da terapia ARV em 

todo o mundo (WHO, 2014b) e no Brasil 313.000 pessoas estavam em uso de ARV (MS, 

2014a). A Figura 4 apresenta a evolução de distribuição de ARV de 1999 a 2012 no país. 

  

Figura 3: Etapas da assistência a PVHA – Conceito Cascata (em milhares). Fonte: MS, 2014a. 
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Desde 1996 os ARV são distribuídos gratuitamente no Brasil pelo Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2014). Em 2006, os gastos com as ações estratégicas em aids foram de 

R$ 7.241.256,00 (DATASUS, 2013), e, somente no ano de 2011, foram gastos R$ 846.720,00  

com medicamentos antirretrovirais (MS, 2014f). Atualmente, estão disponíveis vinte ARV 

que, em associação, compõem os esquemas de tratamento, definidos de acordo com o 

protocolo estabelecido pelo MS. Estes esquemas são estratificados por opções terapêuticas e 

divididos em primeira linha de tratamento, segunda linha de tratamento e terapia de resgate 

(MS, 2013). 

Desde os primeiros casos de aids, avanços tecnológicos relacionados ao tratamento 

medicamentoso propiciaram aumento da expectativa e melhoria da qualidade de vida das 

PVHA. Maior conhecimento sobre o vírus causador da aids e seus mecanismos de resistência 

viral, bem como a disponibilidade de mais medicamentos, permitiram a individualização e a 

melhora da terapia antirretroviral. Desde 2001, preconiza-se a associação de três classes 

medicamentos, conhecida por terapia antirretroviral de alta eficiência, cuja sigla em inglês 

HAART, significa Highly Active Antiretroviral Therapy (FUKUMOTO et al., 2013; MS, 

2013; NYBERG et al., 2011). 

Os antirretrovirais disponíveis no Brasil estão apresentados no Quadro 1. 

  

 

 Figura 4: Total de pacientes em uso de terapia ARV no Brasil. Fonte: MS, 2014ª 
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O Ministério da Saúde divulgou a publicação do novo Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica (PCDT) para tratamento de adultos infectados com HIV, em 2013, com 

atualização de informações sobre o uso da terapia ARV, reorganizando os ARV dentro das 

diferentes indicações e opções terapêuticas, incentivando o seguimento dos protocolos 

nacionais por parte da equipe de saúde, a possibilidade de aumento de opções terapêuticas 

para os casos de ampla resistência viral.  

Outras recomendações e protocolos clínicos para tratamento e profilaxia da aids 

também são disponibilizadas pelo MS, como a profilaxia em gestantes HIV positivo, 

assistência para casais soro-discordantes, manejo da infecção por HIV em crianças e 

adolescentes, acidentes de trabalho e vítimas de violência sexual (MS, 2016). 

O Quadro 2 apresenta resumidamente as combinações de ARV que compõem os 

diversos esquemas terapêuticos baseados no PCDT, publicado em 2013. Este PCDT também 

formaliza junto a modificações no SICLOM, o esquema preferencial para início de ARV. 

Outro avanço neste PCDT diz respeito ao início de ARV. O protocolo estimula e incentiva o 

início da terapia ARV para todas as pessoas vivendo com HIV/Aids. Para os pacientes 

sintomáticos, o início deve ser imediato. Para os pacientes não sintomáticos deve-se avaliar 

comorbidades e a contagem de linfócitos CD4+ e decidir em comum acordo com o indivíduo 

pelo início do tratamento. Atrelado às atualizações do PCDT, têm-se os hábitos de prescrição 

e a experiência profissional, que também podem influenciar a conduta clínica a ser definida 

(CABANA et al., 1999; SCHEFFER et al., 2010). 

  

Inibidor 

Nucleosídeo da 

Transcriptase 

Reversa 

Inibidor Não 

Nucleosídeo da 

Transcriptase 

Reversa 

Inibidor de 

Protease 

Inibidor de 

Integrase 

Inibidor de 

Fusão 

Antagonista de 

correceptores 

CCR5 

Abacavir 

Efavirenz 

Atazanavir 

Raltegravir Enfuvirtida Maraviroque 

Didanosina Darunavir 

Estavudina Fosamprenavir 

Lamivudina 
Nevirapina 

Indinavir 

Zidovudina 
Lopinavir 

Etravirina 

Ritonavir 

Tenofovir* 
Saquinavir 

Tipranavir 

Quadro 1: Medicamentos disponíveis no Brasil atualmente, segundo o mecanismo de ação.  

Elaboração Própria. Fonte: MS. *Inibidor Nucleotídeo da Transcriptase Reversa . 
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Quadro 2: Classificação da terapia ARV segundo o PCDT atual 

OPÇÃO ESQUEMAS ARV 

Primeira Linha de tratamento 2  ITRN/ITRNt + 1 ITRNN 

Segunda Linha de Tratamento 2 ITRN/ITRNt + 1 IP/r. 

Terapia de Resgate 

Definido caso a caso, conforme orientação 

do Comitê Local ou Câmara Técnica 

Estadual e recomendações do MS. 
Elaboração Própria. Fonte: MS, 2013. Legenda: IP/r – Inibidor de Protease com reforço de ritonavir ITRN - Inibidor 

Nucleosídeo da Transcriptase Reversa; ITRNt – Inibidor Nucleotídeo da Transcriptase Reversa; ITRNN – Inibidor 

Não Nucleosídeo da Transcriptase Reversa. 

May et al. (2011) demonstraram que o diagnóstico de infecção pelo HIV e o 

consequente início precoce do tratamento com ARV pode aumentar a expectativa de vida de 

PVHA. 

Rossi et al. (2012) avaliaram as mudanças nos consensos brasileiros e demostraram 

que as alterações propostas proporcionaram maior sobrevida a PVHA, possivelmente pela 

redução de resistência viral, dada a potência dos ARV. Uma mudança destacada nesse estudo 

foi o início da terapia tríplice para pacientes virgens de tratamento a partir de 2001. Para 

aqueles pacientes que iniciaram o tratamento antes de 2001 o consenso brasileiro 

recomendava a terapia tríplice como opção de segunda linha de tratamento, desde 1996. 

Slama et al. (2014) também avaliaram as principais alterações e benefícios associados 

à terapia antirretroviral de alta eficiência. Estes autores observaram que homens que iniciaram 

o tratamento após 2006 tiveram menor probabilidade de troca da terapia ARV devido a 

melhor tolerabilidade e potência dos ARV com manutenção dos pacientes nas terapias 

iniciais. 

 

2.2. REDE DE ASSISTÊNCIA À PVHA E O PAPEL DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 

 

Ações de assistência, prevenção e tratamento de PVHA são prestadas por diferentes 

Serviços de Assistência Especializada (SAE) que se distinguem conforme administração 

(municipal, estadual ou federal) e tipo de instituição (unidade básica de saúde, posto de saúde, 

ambulatórios de hospitais, dentre outros) (MS, 2014d). Todos os serviços visam prestar 

assistência integral e de qualidade com uma equipe multiprofissional. 

A avaliação da qualidade dos serviços que assistem a população que tem aids é 

realizada pelo Ministério da Saúde a partir do Sistema de Avaliação da qualidade de serviços 

ambulatoriais que assistem pessoas com HIV/Aids (BRASIL, 2011). A avaliação de 2010 

constatou que muitos serviços dispõem de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento 
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e assistência de pessoas vivendo com HIV/Aids com pelo menos um psicólogo (78,1%), um 

assistente social (75,7%), um enfermeiro (91%) e um farmacêutico (81,3%) (BRASIL, 2011; 

NEMES et al., 2013). A ampliação do serviço e a disponibilidade de profissionais para 

atender a PVHA podem melhorar a qualidade da assistência a PVHA (NEMES et al., 2009). 

Os casos de infecção por HIV podem ser identificados nos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA), unidades que realizam atividades de diagnóstico e prevenção de HIV 

e outras doenças sexualmente transmissíveis (MS, 2014c). 

O Estado do Rio de Janeiro dispõe de quinze CTA e 112 SAE (MS, 2014d; MS, 

2014e). Dentre os SAE destacam-se os hospitais de ensino que são centros de formação e 

desenvolvimento na área da saúde (MEC, 2014a). 

A missão dos hospitais de ensino pode ser entendida como a de contribuição para a 

qualificação dos serviços prestados e o aperfeiçoamento e funcionamento do SUS 

(MACHADO e KUCHENBECKER, 2007). Estes hospitais apresentam diversidade quanto à 

capacidade instalada, incorporação tecnológica e abrangência no atendimento (MEC, 2014b) 

e são tidos como centros de referências nacionais para procedimentos de alta complexidade 

(MACHADO e KUCHENBECKER 2007). Neste sentido, visam atender, prioritariamente, as 

demandas de assistência especializada a saúde (MACHADO e KUCHENBECKER, 2007), o 

que envolve alto custo (MEDICI, 2001). 

Os HU foram considerados, durante muito tempo, como centros curativos. 

Atualmente, entende-se que ações educativas e preventivas nestes serviços são importantes 

para o sucesso terapêutico, principalmente para doenças crônicas e nos casos sob 

acompanhamento ambulatorial (MEDICI, 2001). Medici (2001) afirma que algumas 

atividades pioneiras desenvolvidas nos HU poderiam ser transferidas a outras unidades. A 

alocação de HU como SAE pressupõe qualidade no serviço prestada e impacto na 

continuidade da cadeia da assistência farmacêutica. 

O Estado do Rio de Janeiro tem dezessete hospitais de ensino
1
, sendo onze 

considerados hospitais universitários
2
 (ABRAHUE, 2014; MEC, 2014a). Os serviços 

prestados à população pelos hospitais universitários permitem tanto melhorias no 

acompanhamento médico quanto na elaboração de protocolos de assistência (CFM, 2014). 

A unidade dispensadora de medicamentos (UDM) estudada encontra-se em um 

hospital universitário localizado na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro (MS, 

                                                           
1
 Incluindo-se hospitais e institutos (ABRAHUE, 2014; MEC, 2014a). 

2
 Consideram-se hospitais universitários os hospitais de ensino vinculados a Instituições de Ensino Superior. 
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2014g). Este HU é considerado hospital geral, compreendendo atividades ambulatoriais e de 

internação de baixa a alta complexidade, incluindo serviço de tratamento hospitalar para aids 

(CNES, 2016). O atendimento mensal de PVHA dessa unidade é em média de 500 

pacientes/mês, e compreende desde o atendimento às gestantes até adultos e idosos com 

HIV/Aids (SICLOM, 2016). O início do tratamento pode ser um momento de difícil aceitação 

por parte do usuário (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). Neste sentido, conhecer o perfil de 

pacientes da UDM, permitiria à equipe de saúde programar seus atendimentos e organizar o 

serviço para prestar melhor assistência a essa população. 

2.3. Sistema de controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais  

 

O Brasil segue a iniciativa da OMS e disponibiliza as informações de saúde em 

sistemas informatizados, conhecidos como Sistemas de Informação em Saúde (SIS). Esses 

sistemas auxiliam o acompanhamento e o monitoramento, por gestores e pela população, das 

atividades realizadas, uma vez que têm como objetivos produzir, elaborar e disseminar as 

informações sobre saúde (WHO, 2014d). 

O monitoramento de exames laboratoriais de aids (carga viral e contagem de linfócitos 

CD4+) é disponibilizado pelo Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). O 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) contém as informações de 

agravos de notificação compulsória, incluindo os casos de aids, enquanto o Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM) atualiza o perfil de mortalidade no país (MS, 2014b). O 

gerenciamento logístico de medicamentos antirretrovirais no Brasil é feito pelo Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais. O SICLOM, juntamente com outros 

SIS, compõe os Sistemas de Vigilância Epidemiológica da Aids (MS, 2014b). 

 Desde 1997, o SICLOM começou a ser desenvolvido e implantado, com sucessivas 

adaptações e melhorias (SAKITA, 2012). O Rio de Janeiro é uma das Unidades da Federação 

que participou da implantação do SICLOM desde o seu projeto piloto (SAKITA, 2012). Os 

funcionários das UDM são convidados a participar, até hoje, de treinamentos sobre a 

utilização do sistema e sobre a importância das atividades realizadas na UDM
3
. 

A abrangência do SICLOM, em 2014, era de 91,45%, o que significa dizer que nem 

todas as UDM faziam uso do sistema (MS, 2014h). Atualmente, o SICLOM conta com dois 

                                                           
3
 Durante a elaboração da pesquisa foram emitidos comunicados e convocações para a participação em 

treinamentos elaborados pela SES e equipe do MS para atualização do uso do SICLOM e esclarecimentos sobre 

a organização da Assistência Farmacêutica. 
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módulos integrados (i) SICLOM gerencial e (ii) SICLOM operacional. O SICLOM gerencial 

é responsável pelo controle de estoque e programação ascendente. É o módulo em que todas 

as UDM devem informar o consumo de medicamentos para que seja realizado o pedido de 

ressuprimento mensal. Já o módulo operacional, é aquele onde as UDM informam as 

dispensações nominais das PVHA em uso de ARV, bem como os movimentos diários dos 

antirretrovirais. As informações de ambos os módulos servem como guia para o fechamento 

mensal do consumo de medicamentos pelas UDM (MS, 2014c). 

O principal objetivo do SICLOM é o controle logístico de medicamentos e seus 

aplicativos permitem a realização desta função. Para uma adequada logística de 

medicamentos a partir do uso do SICLOM, é importante conhecer o sistema. Os aplicativos 

do SICLOM operacional são (a) cadastramento, (b) dispensação e (c) controle de estoque. O 

aplicativo cadastramento permite a inclusão de novos cadastros, a transferência de pacientes 

entre UDM ou transferência de dados cadastrais do SISCEL
4
. Esse aplicativo também permite 

atualizar os dados cadastrais dos pacientes, podendo ser incluída a informação de inativação 

de usuários
5
 e registro de óbitos. Para o cadastramento no sistema, é obrigatória a 

apresentação de um formulário de cadastramento devidamente preenchido (MS, 2014c). 

O aplicativo dispensação permite a dispensação de medicamentos antirretrovirais a 

partir das diferentes categorias de usuários. As categorias são (i) AIDS (usuários cadastrados), 

(ii) casos de exposição ocupacional ou não ocupacional, (iii) gestantes HIV+ ou parturientes 

HIV+ e (iv) recém-nascidos de mãe HIV+. Neste aplicativo encontram-se informações sobre 

os esquemas de ARV usados por cada paciente, a quantidade de medicamento dispensada e as 

datas de comparecimento à UDM. Para que a dispensação seja realizada a apresentação do 

formulário de dispensação preenchido pelo médico é obrigatória, e o paciente deve assinar 

esse formulário atestando o recebimento do medicamento (MS, 2014c). Como regra geral as 

dispensações de ARV são realizadas para cobrir 30 dias de tratamento, podendo em alguns 

casos essa cobertura ser de 60 ou no máximo 90 dias (MS, 2014c; BRASIL, 2008; BRASIL, 

2010). O intervalo mínimo permitido entre duas retiradas de ARV é de 22 dias e recomenda-

se que, ao ultrapassar o período de 90 dias sem retirada de ARV, o cadastro seja avaliado e 

inativado (MS, 2014c; BRASIL, 2010). 

Críticas ou alertas são prontamente visualizados na tela do SICLOM quando alguma 

associação ou dispensação de ARV não preconizada pelo PCDT é inserida no sistema (MS, 

                                                           
4
 Caso o paciente seja cadastrado no SISCEL é possível que os dados sejam localizados e transferidos para o 

SICLOM. 
5
 A inativação do usuário pode ser por Abandono, Duplicidade, por Transferência ou óbito. 
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2014c). Por exemplo, no início do tratamento de PVHA que nunca utilizaram ARV, é 

preconizada pelo PDCT a associação de lamivudina, tenofovir e efavirenz (MS, 2013). Se um 

esquema distinto, para o início de tratamento é selecionado, o alerta é gerado e visualizado na 

tela, solicitando justificativa para o não cumprimento da recomendação do MS. Outros alertas 

podem ser visualizados no sistema como algumas associações ou posologia de ARV não 

previstas pelo MS. Dependendo da crítica emitida pelo SICLOM, a dispensação pode ou não 

prosseguir. Vale ressaltar que os consensos sofrem alterações, assim como o sistema, e 

algumas críticas ou alertas não existiam em versões mais antigas do SICLOM. 

A dispensação é uma etapa importante do uso de medicamentos, pois é o momento em 

que pode ser feita a avaliação da prescrição pelo profissional farmacêutico e o oferecimento 

de informações sobre o tratamento. Neste processo, a atuação do farmacêutico é crucial, pois 

pode haver necessidade de contato com a equipe de saúde que assiste o paciente (MS, 2014c).  

O aplicativo controle de estoque é dividido em dois subitens: entrada e saídas (MS, 

2014c). As entradas são os recebimentos de medicamentos do almoxarifado do município ou 

equivalente ou de outra UDM. Já as saídas podem ser (i) remanejamento, (ii) 

maternidade/unidades de referência (MAT/URE), (iii) devolução, (iv) perda e (v) saída para 

paciente internado. O MS disponibiliza guias
6
 de referência rápida, Manual de Cadastramento 

no SICLOM, Manual de Dispensação dentre outros para auxiliar os usuários do sistema a 

manuseá-lo. 

 O correto preenchimento das informações no SICLOM, desde o cadastramento de 

usuários até o controle de estoque deve ser incentivado pelos gestores das UDM (Apêndice 

A). A inclusão correta das informações proporciona melhor gerenciamento da logística de 

medicamentos e possibilita o controle do uso de ARV pelos pacientes, tornando-se uma 

potencial forma de monitorar a adesão (LIMA, 2014; MS, 2013; MS, 2014c; ROCHA et al., 

2011). 

 

2.4.  ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 

A definição de estudos de utilização de medicamento da OMS contempla diversos 

componentes desde a comercialização, passando pela distribuição e prescrição, até o uso dos 

medicamentos na sociedade, respeitando as consequências médicas, sociais e econômicas 

                                                           
6
Manuais disponíveis no site: http://azt.aids.gov.br/ 

 

http://azt.aids.gov.br/
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resultantes desse uso (WHO, 2014e). Desta forma, estudos de utilização de medicamentos 

(EUM) auxiliam no levantamento de dados e avaliação de políticas relativas ao uso de 

medicamentos em uma população. 

Dentre as variáveis envolvidas nos EUM, cita-se a avaliação da indicação terapêutica 

apropriada, o uso correto do medicamento (posologia, duração do tratamento, subuso, mau 

uso), a distribuição do medicamento (com participação do farmacêutico) e os aspectos 

relacionados ao custo e até decisões de políticas governamentais (CASTRO, 2000; 

STORPITIS, 2011). 

Em países em desenvolvimento são poucos os estudos acerca do uso de medicamentos 

e, no Brasil, verifica-se a necessidade de fomentar tais investigações devido a questões 

sanitárias, automedicação, entre outros (CASTRO, 2000). 

Para tal investigação, é importante conhecer as metodologias acerca dos EUM. Estes 

estudos podem ser classificados em qualitativos e quantitativos, prospectivos e retrospectivos 

(CASTRO, 2000; STORPITIS et al., 2011; WHO, 2014e). 

Estudos qualitativos envolvem o conceito de adequação de uso de medicamentos, 

englobando dados de segurança e eficácia e pressupõem a definição de critérios de utilização 

de medicamentos (CASTRO, 2000; STORPITIS et al., 2011). Castro (2000) cita que estudos 

do tipo ‘avaliação e revisão do uso de medicamentos’ concentram-se em informações de 

prescrição cujos dados obtidos são indicação de uso, dose e tempo de tratamento, ligados a 

condição clínica do indivíduo. Pode-se também construir indicadores e, a partir deles, inferir a 

qualidade da assistência (CASTRO, 2000). Os estudos classificados como indicação-

prescrição, objeto desta pesquisa, referem-se àqueles estudos que avaliam o uso de 

medicamentos para uma determinada indicação clínica. 

Os estudos quantitativos estimam o consumo por região e localidade, permitindo a 

comparação entre períodos ou locais (STORPITIS et al., 2011). Pode-se estudar, por exemplo, 

os dados de venda e compra de medicamentos, permitindo a avaliação na mudança no perfil 

de consumo de medicamentos em certa localidade, bem como a estimativa de pessoas 

expostas a dado medicamento (CASTRO, 2000; STORPITIS, 2011). Uma das fontes de 

informação que podem ser usadas para realizar EUM são registros próprios da farmácia ou 

dados de dispensação e, quanto melhor for o controle das entradas e saídas de medicamentos, 

melhor será a informação fornecida (CASTRO, 2000; WHO, 2014e). 

Estudos de utilização de medicamentos, também podem ser retrospectivos ou 

prospectivos, conforme a data da prescrição e coleta de dados (CASTRO, 2000; PETERSON 

et al., 2007; WHO, 2014e). 
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Estudos retrospectivos são aqueles em que não há possibilidade de alterar ou modificar 

a terapia, pois são realizados após o recebimento do medicamento pelo paciente. Em geral são 

deflagrados a partir da observação de um problema relacionado ao consumo, originando 

estudos sobre a qualidade da prescrição (STORPITIS, 2011).Têm limitações quanto à 

obtenção de dados (dados incompletos, por exemplo), o que pode ser contornado em um 

estudo prospectivo (PETERSON et al., 2007). Quando utilizados somente de dados de 

prescrição, observa-se como vantagem conhecer o número de prescrições por medicamentos. 

Porém esta fonte de dados não deve ser usada isoladamente, principalmente em estudos 

retrospectivos, por fragilidades sobre o aviamento e período de cobertura, neste caso o autor 

sugere a realização de estudos prospectivos (CASTRO, 2000). 

Segundo a OMS, estudos prospectivos podem ser realizados para avaliar indicação de 

uso, seleção e prescrição de medicamentos (incluindo duplicidade terapêutica), duração do 

tratamento, seus custos entre outros fatores (WHO, 2014e). São estudos mais recentes e na 

maioria das vezes se utilizam registros informatizados ou eletrônicos da farmácia. Estes 

estudos acontecem antes de o paciente receber o medicamento, o que permite a possibilidade 

de alteração da terapia e prevenção de problemas (CASTRO, 2000; STORPITIS, 2011). 

Os EUM também podem ser classificados como estudos de consumo, conforme a 

indicação e prescrição, esquemas terapêuticos, hábitos de prescrição dentre outros 

(ACURCIO, 2013; ROMANO-LIEBER, 2008) sendo as diferentes classificações pautadas 

nos objetivos da pesquisa e nos aspectos que se deseja avaliar. 

Estudos de utilização de medicamentos também podem ser usados para avaliar o 

comportamento do paciente frente à terapia medicamentosa. O uso de medicamentos e o 

cumprimento do regime terapêutico resultariam em última análise, na adesão à terapia 

medicamentosa (CASTRO, 2000). Uma vez que é necessária a posse de medicamento para 

que o tratamento seja realizado, a avaliação de dados de fornecimento de medicamentos pode 

ser uma maneira de estimar o consumo de medicamentos (CASTRO, 2000). 
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2.5. ADESÃO 

 

Para a OMS, adesão é
7
 “a medida com que o comportamento de uma pessoa – tomar 

medicamentos, seguir a dieta e/ou mudar seu estilo de vida – corresponde às recomendações 

de um profissional de saúde” (WHO, 2014c). Percebe-se com esta definição que adesão é um 

conceito amplo e multifatorial. Para a OMS, a adesão não está apenas relacionada ao uso de 

medicamentos, mas a uma série de fatores relacionados ao tratamento, desde o acesso ao 

serviço de saúde até a prescrição e uso do medicamento. 

Muito se discorre sobre o tema adesão, sendo adotadas algumas definições mais ou 

menos complexas, inferindo a passividade ou atitude do sujeito na decisão de tratar-se ou não. 

Os termos adherence e compliance referem-se à adesão e aparecem na literatura com 

significado diferente. Para alguns autores, o termo adherence é a atitude ativa do paciente em 

seguir a terapia prescrita enquanto compliance é considerado um comportamento passivo ou 

obediência do paciente aquela recomendação (BROWN e BUSSEL, 2011; LEITE e 

VASCONCELOS, 2007; WHO, 2014c). Segundo Cramer et al. (2008), os termos adherence 

e compliance podem ser considerados sinônimos. Vrijens et al. (2012) afirmaram que 60% 

dos estudiosos e profissionais com expertise no assunto preferem o termo medication 

adherence ao termo patient compliance para descrever o comportamento do paciente em 

tomar medicamentos. Leite e Vasconcelos (2003) sustentam que a distinção dos termos 

compliance e adherence, relaciona-se ao modo como o autor discute a responsabilidade (ou 

não) do paciente frente ao seu tratamento. Obreli-Neto et al. (2012), porém, ponderam que 

essa diferenciação não interfere na prática clínica. 

Em 2005, Osterberg e Blaschke afirmaram que adesão a medicamentos está associada 

ao uso de um medicamento prescrito. Essa definição foi considerada por outros autores que 

apontaram a adesão à terapia medicamentosa como a atitude conforme a prescrição feita por 

profissional refletindo a posologia e dose administrada (CRAMER et al., 2008; RAEBEL et 

al., 2013). 

Vrijens et al. (2012), em um cuidadoso estudo sobre o tema, sugeriram uma nova 

taxonomia para adesão a medicamentos, como um “processo de tomada de medicamento 

como prescrito, dividido em três componentes: iniciação, implementação e descontinuação”, 

que estão detalhados no Quadro 3. 

                                                           
7 “the extent to which a person’s behaviour – taking medication, following a diet,and/or executing lifestyle 

changes, corresponds with agreed recommendationsfrom a health care provider” (WHO, 2014c). 
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Quadro 3: Conceito de Adesão a Medicamentos de acordo com as diferentes etapas do tratamento 

Conceito Definição 

Adesão a 

medicamentos 

Processo de tomada de medicamento como prescrito, dividido em três 

componentes: iniciação, implementação e descontinuação. 

Iniciação É o início do tratamento: quando o paciente toma a primeira dose. 

Implementação 
É a continuidade do tratamento: a dose real é a dose prescrita, desde a 

primeira até a última dose tomada. 

Descontinuação 
É quando o tratamento é interrompido pelo paciente: o medicamento não 

mais utilizado pelo paciente, independente do motivo. 

Persistência 
É o tempo entre a primeira e a última dose tomada, e precede a 

descontinuação. 

Não adesão a 

medicamentos 

Ocorre quando o tratamento (i) não é iniciado ou demora a ser iniciado pelo 

paciente ou (ii) a implementação é sub-ótima ou a descontinuação do 

tratamento é precoce. 
Fonte: Adaptado de VRIJENS et al., 2012. 

 

Alguns autores também utilizam o termo persistência, que se refere ao tempo que o 

paciente continua um tratamento (CRAMER et al., 2008, RAEBEL et al., 2013). A 

persistência também pode ser entendida como a retirada contínua de medicamentos na 

farmácia, ou seja, o tempo entre o início e a descontinuação da terapia, a depender da 

predefinição de gaps
8
 permitidos (CRAMER et al., 2008; PETERSON et al., 2007; RAEBEL 

et al., 2013; SATTLER , LEE e PERRI, 2013). Para esses autores, o indivíduo é persistente 

quando retira os medicamentos na farmácia dentro do período esperado e não ultrapassa o gap 

estabelecido (e permitido).  Segundo o trabalho de Andrade et al (2006), a persistência pode 

ser importante para percepção de interrupções curtas ou longas no tratamento, mas essas 

definições e concepções não estão claras na literatura. Assim, a persistência seria capaz de 

identificar gaps em pacientes que já não têm mais estoque de medicamentos (SATTLER, LEE 

e PERRI, 2013). A persistência incrementa a variável tempo na avaliação da adesão à terapia 

medicamentosa (CRAMER et al., 2008). Agregar “tempo” ao comportamento de adesão, pode 

auxiliar a avaliação da mesma, pois com o tempo, a adesão ao tratamento pode diminuir e o 

cálculo da persistência mostraria isso (BERNER et al., 2002; VRIJENS et al., 2008). 

  

                                                           
8
 Gap: termo usado para definir o período em que indivíduo não tem o medicamento em posse, ou simplesmente 

período sem o medicamento (STEINER e PROCHAKA, 1997).  
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2.5.1. Métodos de Avaliação da adesão 

 

O intuito de monitorar ou avaliar a adesão
9
 é auxiliar os pacientes a fazer uso dos 

medicamentos prescritos da forma correta, visando melhorar os benefícios e minimizar os 

riscos do tratamento (VRIJENS et al., 2012). 

Dada as diversas definições e, consequentemente, às diversas metodologias sobre 

adesão a medicamentos existentes na literatura, a escolha do método e dos termos usados 

devem estar bem descritos nos objetivos da pesquisa a ser realizada (ANDRADE et al., 2006; 

PETERSON et al., 2007). Os diferentes conceitos esbarram nas limitações metodológicas, 

havendo a necessidade de conceituar os termos utilizados (VRIJENS et al., 2012). 

Alguns autores utilizam uma combinação de métodos para minimizar os vieses 

devidos às peculiaridades, vantagens e desvantagens de cada método (BLATT et al., 2009; 

GOMES et al., 2009; ERNESTO et al., 2012; ROMEU et al., 2012). Cada medida fornece 

informações sobre diferentes etapas, desde a aquisição de medicamentos passando pelo uso e 

pelas percepções dos indivíduos (LEHMANN et al., 2014). Para Lehmann et al. (2014), o uso 

concomitante de diversos métodos reforça os achados, por diminuir as limitações. Porém, 

Obreli-Neto et al. (2012) apontam a falta de esclarecimentos sobre a especificidade e a 

sensibilidade do uso concomitante dos métodos e sobre a melhor forma de interpretar os 

resultados divergentes encontrados. Têm-se também as características individuais e 

comportamentais dos indivíduos estudados e das doenças avaliadas, que podem alterar os 

resultados encontrados (BERG e ARNSTEN, 2006; OBRELI-NETO et al., 2012). Esses 

motivos reforçam a necessidade de validar o método escolhido (BERG e ARNSTEN, 2006). 

Os métodos de avaliação da adesão descritos na literatura podem ser classificados 

como diretos e indiretos (LEITE e VASCONCELOS, 2003; OSTERBERG e BLASCHKE, 

2005).  Pelos métodos dereto se detecta o medicamento ou seus metabólitos em exames 

laboratoriais (evidências de uso de medicamento). Os métodos indiretos são baseados em 

entrevistas, contagem de comprimidos, análise dos registros da farmácia, ou seja, constituem-

se como uma proxy da adesão (LEITE e VASCONCELOS, 2003; LEHMANN et al., 2014; 

OBRELI-NETO et al., 2012).  

                                                           
9
 Para os autores o monitoramento pode ser feito pelos serviços de saúde, profissionais, pacientes e cuidadores 

(VRIJENS et al., 2012). 
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Para Nguyen, La Caze e Cottrell (2014) os métodos diretos são classificados como 

métodos objetivos enquanto os métodos baseados em entrevistas e auto-relato são 

classificados como subjetivos.  

A ausência de um padrão ouro para avaliação da adesão é reforçada por diversos 

autores (BERG e ARNSTEN 2006; LEITE e VASCONCELOS, 2003; OBRELI-NETO et al., 

2012). Não obstante, diferentes métodos (detecção sérica de fármacos ou metabólitos, auto-

relato, Monitoring Events Medication System, contagem de comprimidos e registros de 

dispensação) são amplamente descritos e utilizados na literatura e suas vantagens e 

desvantagens estão listadas a seguir.  

 

2.5.1.1. Detecção sérica 

 

Método direto de avaliação da adesão que busca avaliar a presença do metabólito ou 

fármaco, no sangue (BERG e ARNSTEN, 2006; LEITE e VASCONCELOS, 2003, 

LEHMANN et al., 2014; OBRELI-NETO et al., 2012,).  Para essa análise é necessário 

conhecer a farmacocinética dos fármacos assim como fatores que alteram a concentração 

plasmática dos mesmos (OBRELI-NETO et al., 2012). Este método possui variações como 

(a) adição de marcadores químicos, (b) dosagem de metabólitos na urina, (c) marcadores 

bioquímicos. Como vantagens apresenta a observação direta, que provaria a ingestão do 

medicamento e pode ser usado em situações onde outros parâmetros não podem ser avaliados 

(melhora clínica em pacientes depressivos ou esquizofrênicos, por exemplo) (LEHMANN et 

al., 2014). Não é muito praticado, pois apresenta (a) alto custo, (b) é invasivo, (c) necessita de 

um padrão, (d) não permite avaliar o uso prolongado de medicamentos devido a 

farmacocinética; (e) pode superestimar a adesão nos casos de pacientes que utilizem 

medicamento próximo da avaliação (BERG e ARNSTEN, 2006; LEHMANN et al., 2014; 

OBRELI-NETO et al., 2012).  

No monitoramento com o uso de marcadores, as vantagens e desvantagens são as 

mesmas. A diferença é a administração do marcador químico ao paciente, sendo 

imprescindível que este composto seja não tóxico e seja estável e detectável (OBRELI-NETO 

et al., 2012). A dosagem de metabólitos na urina é feita a partir da eliminação do fármaco ou 

metabólito na urina durante 24 horas e só pode ser utilizado para compostos com eliminação 

renal, além das desvantagens já mencionadas acima. Para marcadores bioquímicos, como é o 

caso de hemoglobina glicada ou índice de normatização internacional (INR), as limitações são 

(a) possibilidade de avaliar poucos fármacos, (b) análises alteradas por características dos 
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pacientes, além das desvantagens associadas ao alto custo dos métodos diretos, como já 

mencionado (LEHMANN et al., 2014).  

 

2.5.1.2. Auto Relato 

 

É um dos métodos subjetivos mais utilizados por sua fácil aplicação, baixo custo e 

baixa complexidade (BERG e ARNSTEN 2006; BONOLO, GOMES e GUIMARAES, 2007; 

LEHMANN et al., 2014; LEITE e VASCONCELOS 2003; OBRELI-NETO et al., 2012). 

Podem ser usados questionários e simples perguntas sobre a rotina de utilização dos 

medicamentos ou diários de uso de medicamento (LEHMANN et al., 2014; NGUYEN,LA 

CAZE e COTTRELL, 2014). Como desvantagem, pode-se citar a pressão que o paciente pode 

sentir em dar a resposta esperada e assim superestimar a adesão, refletindo baixa sensibilidade 

em detectar má adesão (ERNESTO et al., 2012; LEHMANN et al., 2014). No entanto, a 

confiança entre entrevistador e entrevistado tende a superar esta limitação (BERG e 

ARNSTEN, 2006; LEITE e VASCONCELOS, 2003; OBRELI-NETO et al., 2012). Outra 

desvantagem é o viés de memória dos pacientes (BERG e ARNSTEN, 2006; ERNESTO et 

al., 2012). Este método é descrito no PCDT como um dos métodos mais utilizados na prática 

clínica e apresenta sugestões de perguntas que podem ser feitas aos pacientes pela equipe de 

saúde (MS, 2013). 

Os questionários são bastante utilizados na prática clínica e objetivam verificar 

atitudes e comportamentos de adesão (OBRELI-NETO et al., 2012). Nguyen, La Caze e 

Cottrell (2014) elencaram diferentes dimensões e questionários validados, que seriam capazes 

de descrever os comportamentos de adesão/não adesão a certas doenças. Segundo Leite e 

Vasconcelos (2003), por meio de do ponto de vista do usuário sobre seu corpo e sua saúde, 

obtêm-se importantes informações quanto aos fatores que contribuem para a adesão ao 

tratamento. Trata-se da liberdade de escolha que o indivíduo tem sobre o processo de cura ou 

controle da doença que pode ser enxergado por meio de do uso dessa metodologia. Berg e 

Arnsten (2006) indicaram o uso dos questionários como um potencial método de avaliação da 

adesão. É necessário validar os questionários e escolher as escalas e medidas de adesão que 

serão utilizados, o que pode impactar como limitação na aplicação do método (LEHMANN et 

al., 2014; OBRELI-NETO et al., 2012). 

O diário de uso de medicamentos é o método no qual o paciente é instruído a registrar 

por escrito o uso de medicamentos (horário, quantidade, dificuldades entre outros) e devolver 

ao profissional, que avaliará os registros e determinará o comportamento de adesão. Uma 
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vantagem seria a possibilidade de influência positiva no comportamento ao se registrar 

diariamente o uso de medicamentos, por outro lado, o registro só pode ser feito por pacientes 

alfabetizados, motivados e empenhados em registrar a sua rotina (OBRELI-NETO et al., 

2012).  

Entrevistas com profissionais de saúde e familiares sobre a adesão do paciente podem 

ser consideradas indicadores de adesão, mas não uma medida. Isto se deve à falta de 

proximidade ou empatia por parte do entrevistado. A probabilidade de falso positivo ou 

negativo é uma limitação desta entrevista (LEHMANN et al., 2014). 

 

2.5.1.3. Contagem de comprimidos 

 

Este método considera a razão de comprimidos consumidos em relação ao regime 

prescrito. Também é considerada uma medida fácil e de baixo custo. A limitação é a 

impossibilidade de se garantir que a posologia foi cumprida pelo paciente, ou seja, avalia-se a 

quantidade consumida, porém não o modo como o medicamento foi utilizado, sendo também 

necessário que o paciente guarde as embalagens, vazias ou não (LEHMANN et al., 2014; 

OBRELI-NETO et al., 2012). Alguns autores exemplificam duas formas de se realizar esta 

medida: (a) contagem no momento da consulta e (b) em visitas domiciliares (BERG e 

ARNSTEN, 2006; OBRELI-NETO et al., 2012). No caso de visitas domiciliares evita-se a 

manipulação das embalagens pelos pacientes, no entanto, pode-se afetar o vínculo com a 

equipe de saúde, segundo os mesmos autores. 

 

2.5.1.4. Medication Events Monitoring System (MEMS) 

 

Para que a adesão possa ser avaliada pelo sistema de monitorização eletrônica também 

conhecida como MEMS preconiza-se o uso de um dispositivo eletrônico especial. Este 

dispositivo registra as informações sobre o horário e a quantidade de vezes que o recipiente 

que armazena o medicamento foi aberto (BERG e ARNSTEN, 2006; OBRELI-NETO et al., 

2012). Este sistema permite correlacionar data e horário de administração do medicamento, 

demonstrando possíveis intervalos na tomada de medicamentos. Nos casos em que não há 

registro de uso de medicamentos (por meio de da não abertura do frasco), o paciente pode ser 

arguido na consulta e refletir sobre o comportamento que o levou a não adesão (LEHMANN 

et al., 2014). A vantagem deste método sobre a contagem de comprimidos é a facilidade de 
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transporte do dispositivo ao invés das embalagens. Tem sido muito utilizado em avaliação de 

adesão à terapia antirretroviral sendo considerado padrão-ouro em alguns casos (BERG e 

ARNSTEN, 2006). Como limitações cita-se o (a) custo elevado do dispositivo, (b) 

curiosidade por parte do paciente que fará com que o frasco seja aberto sem que o 

medicamento tenha sido consumido, (c) pode gerar ansiedade pelo fato de o paciente saber 

que está sendo monitorado (BERG e ARNSTEN, 2006; LEHMANN et al., 2014; OBRELI-

NETO et al., 2012). 

 

2.5.1.5. Registro de dispensação  

 

A dispensação de medicamentos, segundo a OMS, termina no momento em que o 

paciente deixa a farmácia com medicamentos e informações suficientes para realizar seu 

tratamento. As informações sobre a dispensação podem ser usadas para detectar problemas na 

utilização, para avaliação do uso dos medicamentos (dose, posologia, custos e adequação aos 

PCDT) e para motivar os profissionais a seguirem as recomendações oficiais (WHO, 2014e). 

A premissa deste método é a de que: se o paciente não vai à farmácia (a) ele está esquecendo 

doses ou (b) não está tomando o medicamento. Da mesma forma, presume-se que, se o 

paciente retira os medicamentos no período esperado, os mesmos são consumidos conforme 

prescrito (BERG e ARNSTEN 2006; INCIARD e LEEDS 2005; HESS et al., 2006).  

Os dados referentes à dispensação de medicamentos podem ser obtidos manualmente 

ou por meio de de sistemas informatizados (OBREI-NETO et al., 2012; WHO, 2014e). No 

primeiro caso os dados são coletados das prescrições retidas na farmácia enquanto nos 

sistemas informatizados, as informações estão concentradas em base de dados ou software 

(OBREI-NETO et al., 2012). Em geral, os sistemas de informação usados nos estudos são 

bancos de dados administrativos que são aproveitados como fonte de informação para 

realização de avaliações de utilização de medicamentos ou estudos farmacoepidemiológicos, 

o que pode dificultar a obtenção de algumas informações (CRUZ, TOLEDO e SANTOS, 

2003, SOARES e SILVA, 2013). Estes sistemas informatizados, porém, têm como vantagem 

a facilidade de acesso por qualquer farmácia que disponha do software. Quando o 

medicamento é fornecido por apenas um órgão ou entidade com sistema informatizado, há 

visualização rápida do histórico do paciente. O registro de dispensação também é útil quando 

utilizado para avaliar o uso de medicamentos em grandes populações (INCIARD e LEEDS, 

2005; OBRELI-NETO et al., 2012). Soares e Silva (2013) destacam em seu trabalho que o 

uso de dados de dispensação pode ser útil em pesquisas farmacoepidemiológicas. Para que a 
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base de dados possa ser utilizada alguns aspectos devem ser observados como (i) facilidade de 

acesso de informações, (ii) capacidade dos dados gerarem a informação adequada, (iii) 

qualidade dos dados, dentre outros fatores (LIMA et al., 2009). No caso específico do 

tratamento da aids no Brasil, o SICLOM pode ser um exemplo de sistema capaz de gerar 

dados farmacoepidemiológicos em grandes populações (ERNESTO et al., 2012; GOMES et 

al., 2009; MS, 2013; ROCHA et al., 2011).  

Podem ser relacionados como vantagens deste método: (a) medida simples, (b) baixo 

custo, (c) dispensa a aplicação de questionários/entrevistas e (d) não é invasivo (BERG e 

ARNSTEN, 2006; OBRELI-NETO et al., 2012). Esta medida de adesão pode ser útil para 

avaliar (a) políticas de aquisição de medicamentos, (b) desfechos ruins associados à falta de 

medicamentos, (c) melhorar a qualidade prescrição, (d) propor estratégias de adesão, (e) 

identificar grandes populações em uso de medicamentos (ANDRADE et al., 2006; 

LEHMANN et al., 2014; SATTLER, LEE e PERRI, 2013; STEINER E PROCHAKA, 1997). 

O uso de dados secundários pode permitir detectar pacientes em risco de não adesão, a 

qualidade do serviço de saúde ou da logística de medicamentos quando o indivíduo retira seus 

medicamentos em um único local e dentro de intervalos regulares (MS, 2013; SOARES e 

SILVA 2013). 

Como limitação deste método cita-se (a) não saber se o paciente faz uso dos 

medicamentos da forma correta, pois avalia a aquisição e não o consumo do medicamento, (b) 

subavaliação da adesão, se o paciente retira medicamentos em farmácias que não dispõem do 

sistema ou (c) falso gap se o paciente ganha amostra grátis, prejudicando a avaliação (BERG 

e ARNSTEN 2006; OBRELI-NETO et al 2012). Como existem diferentes métodos de cálculo 

da posse de medicamentos, a comparação entre estudos pode ser prejudicada. Ainda pode-se 

subestimar a adesão nos casos de internação/hospitalização (ANDRADE et al., 2006; 

SATTLER, LEE e PERRI 2013; STEINER E PROCHAKA 1997).  

Sattler, Lee e Perri (2013) apontam outras limitações não discutidas na maioria dos 

estudos que avaliam adesão por registro de farmácia como: (a) trocas de medicamentos, (b) 

períodos de hospitalização e (c) valores maiores que 100% de adesão, que podem representar 

sobras de medicamentos. Avorn et al. (1998) ponderam que os registros avaliam o tratamento 

dispensado e podem tanto subestimar quanto superestimar a adesão, por não permitir a 

confirmação do gap por ordem médica ou motivos inerentes ao paciente.  
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2.5.1.5.1 Indicadores baseados em dados  de dispensação registrados pela  

farmácia 

 

Dados de dispensação de medicamentos podem gerar indicadores que consideram a 

posse de medicamentos em um intervalo entre uma dispensação e outra (ARNET et al., 2014; 

OBRELI-NETO et al 2012; STEINER e PROCHAKA 1997). Steiner e Prochaka (1997) 

definiram indicadores de estimativa de não-adesão a partir do registro de farmácia. 

Indicadores são medidas quantificáveis, construídas a partir de critérios definidos, cujo 

objetivo é expressar mudanças comportamentais ao longo do tempo, avaliar atividades ou 

orientar condutas (LUZ e MOSEGUI, 2014; ROMANO-LIEBER, 2008). 

A construção de indicadores pode ser feita a partir de populações ou grupos 

populacionais específicos e envolve a contagem de alguma unidade ou medição de 

determinadas características. Indicadores podem ser expressos por números absolutos ou 

relativos. Números absolutos resultam da contagem de eventos ou de cálculos mais 

complexos, como esperança de vida ao nascer. Este tipo de indicador não permite a 

comparação temporal, mas pode descrever eventos e definir demandas locais. Indicadores 

relativos podem ser expressos como razões, proporções ou taxas. São obtidos a partir do 

quociente entre dois valores absolutos. Neste caso a comparação entre populações ao longo do 

tempo é possível. O indicador relativo do tipo razão é uma fração que expressa um elemento 

(numerador), não contido no denominador, razão de sexo, por exemplo. Proporções são 

relações entre duas frequências da mesma unidade, onde o elemento estudado no numerador 

está contido no denominador, por exemplo, casos de câncer na população. Já as taxas, 

acrescentam a relação temporal no quociente entre duas frequências, expressando uma 

magnitude na mudança comportamental em dado período (LUZ e MOSEGUI, 2014).  

Para Steiner e Prochaka (1997), os indicadores de registro de farmácia podem ser 

avaliados de acordo com três parâmetros: (a) dicotômico ou contínuo, (b) disponibilidade ou 

ausência de medicamento, (c) um ou vários intervalos de dispensação. A partir das definições 

dos parâmetros, procede-se a avaliação da adesão. A escolha entre um ou outro parâmetro 

dependerá da avaliação que se deseja fazer.  

Para o parâmetro dicotômico, a escolha pode se basear em pontos de corte 

estabelecidos de acordo com a literatura para a doença estudada. Andrade et al. (2006) 

relatam que, na maioria dos estudos, os pontos de corte são 80% ou 90% de cumprimento da 

terapia prescrita (adesão: sim ou não). No caso específico para a terapia antirretroviral alguns 

autores têm adotado como o ponto de corte para adesão de 95% (GOMES et al., 2009; 
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FONSECA et al., 2012; PATERSON et al., 2000; ROCHA et al., 2011, SALINAS et al., 

2013). O protocolo nacional de tratamento da aids e alguns autores consideram que 80% de 

adesão é o mínimo necessário para uma adequada resposta terapêutica (GROSS et al., 2006; 

HIRSCH et al., 2011; MS, 2013).  

Para Andrade et al. (2006), a adesão é presumida conforme disponibilidade, por parte 

do paciente, de medicamento naquele período, sendo a ausência de medicamentos ou gaps 

traduzida como não adesão.  

Nos casos de tratamentos longos, intervalos múltiplos são preferidos. Em tratamentos 

crônicos são esperados mais registros de dispensação. Dispensações sucessivas pressupõem a 

posse de mais medicamentos, possibilitando a observação de sobra ou ausência de 

medicamentos dentro do período de observação. Nestes casos intervalos de avaliação curtos 

ou simples podem não detectar os gaps no tratamento e superestimar a adesão (ANDRADE et 

al., 2006, MCMAHON et al. 2011, RAEBEL et al., 2013). 

Assim, os indicadores avaliam a regularidade (ou não) de comparecimento à farmácia 

e para que se possa estimar a adesão por registro de farmácia, é necessária uma primeira 

dispensação, a qual configuraria o início da terapia (RAEBEL et al., 2013; VRIJENS et al., 

2012).  A sequência dar-se-á pela disponibilidade de ao menos dois
10

 registros de dispensação 

(PETERSON et al., 2007; SATTLER, LEE e PERRI, 2013; STEINER e PROCHAKA, 1997). 

Raebel et al. (2013) também definiram parâmetros mínimos para a utilização de indicadores 

de avaliação de adesão e persistência. Para esses autores, a avaliação depende da uma 

sequencia, a saber, (i) necessidade de medicamentos, (ii) prescrição de medicamentos, (iii) 

primeira retirada de medicamentos da farmácia, (iii) segunda retirada de medicamentos na 

farmácia, (iv) continuidade do tratamento (Apêndice B).  

A literatura sugere que o cumprimento/não cumprimento de cada uma dessas etapas, 

deve receber uma definição distinta (RAEBEL et al., 2013). Caso o paciente não necessite de 

medicamentos, se encerra a avaliação sobre sua adesão.  

Para compreender melhor os indicadores e suas habilidades em estimar a não adesão, 

outros parâmetros devem estar bem definidos e em todos os casos devem ser considerados os 

seguintes aspectos: 

  

                                                           
10

 Para Raebel e colaboradores (2013) os indicadores podem ser utilizados caso estejam disponíveis três registros 

de dispensação. 
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a) Posse de medicamento 

 

De uma maneira geral, os indicadores são, matematicamente, uma proporção, na qual 

o numerador representa os dias de posse de medicamento e o denominador os dias de posse 

esperado no período definido. O numerador pode ser calculado a partir da posse dos 

medicamentos dentro daquele período de observação, podendo ser incorporado os dias 

referentes à última dispensação ou não (ARNET et al., 2014; HESS et al., 2006; STEINER e 

PROCHAKA, 1997). 

 

b) Período de seguimento ou período de observação 

 

O período mínimo de seguimento considerado na literatura é de 180 dias e espera-se 

que neste período tenha-se, pelo menos, os dois registros de dispensação, necessários para 

proceder à estimativa, caso contrário este dado deve ser excluído da pesquisa (ARNET et al., 

2014; MCMAHON et al., 2011; RAEBEL et al., 2013; SATTLER, LEE e PERRI, 2013). 

Nota-se que o primeiro registro de dispensação será o início do tratamento e de todos os 

desdobramentos e inferências sobre a não adesão. Alguns autores consideram o final do 

período de seguimento como uma data arbitrária (180 ou 365 dias, por exemplo) ou como a 

data da última dispensação, ocorrida dentro do período de observação (ARNET et al., 2014; 

HESS et al., 2006; PETERSON et al., 2007; RAEBEL et al., 2013; STEINER e 

PROCHAKA, 1997). A Figura 5 representa um esquema de dois períodos de observação 

hipotéticos. 
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Nota-se que a data inicial de seguimento é a data do primeiro registro de dispensação 

(linha contínua vertical), ainda que tenha sido determinado um período de observação (linhas 

tracejadas verticais). O início do seguimento efetivo de cada paciente só ocorre após a sua 

primeira dispensação naquele intervalo referido (ARNET et al., 2014; HESS et al., 2006; 

RAEBEL et al., 2013).  

O final do período de observação é correspondente ao intervalo preestabelecido pela 

pesquisa. Pode-se considerar um período fixo de seguimento, no qual se observa que ao ser 

atingido o fim do período de observação, o cálculo da posse também é finalizado. Percebe-se 

pela observação da Figura 5-A que a segunda linha tracejada vertical encerra o período de 

seguimento e, por conseguinte o cálculo de posse de medicamentos, originando um retângulo 

tracejado. A posse de medicamentos também pode ser avaliada dentro do período de 

observação variável, como mostrado na Figura 5-B. Neste caso, o período de observação 

referente à posse é definido pela última data de dispensação registrada dentro do intervalo 

preestabelecido. No esquema acima, a última dispensação registrada ocorreu dentro do 

período de observação e o aviamento foi considerado por completo. Desta forma, todos os 

dias correspondentes a este último aviamento foram agregados ao cálculo de posse de 

medicamentos (HESS et al., 2006; KOZMA et al., 2013; RAEBEL et al., 2013).   

   

c) Troca ou excesso de medicamento 

 

Considerar trocas de medicamento como continuidade do tratamento em si, evitaria a 

falsa inferência de interrupção ou abandono de tratamento (ARNET et al., 2014; PETERSON 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Linhas tracejadas verticais: Tempo de observação. Linha preta horizontal: período de seguimento real, 

retângulos azuis: posse de medicamento considerada. Retângulo azul tracejado: posse de medicamento não 

considerada. 

* Os retângulos azuis foram dispostos em alturas diferentes para apresentar de forma mais clara os diferentes 

registros de dispensação em datas subsequentes. 

Figura 5: Esquema de período de observação em intervalo fixo e intervalo variável  
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et al., 2007). Da mesma forma, o excesso de suprimento da dispensação anterior pode ser 

consumido nos meses seguintes, e esta consideração evita a falsa sensação de gap. Deve-se 

observar que gaps passados não podem ser “substituídos” por sobras de dispensações seguinte 

(ARNET et al., 2014; STEINER e PROCHAKA, 1997).  

As considerações a respeito destes parâmetros devem ser explicitadas, principalmente 

quando se pretende avaliar adesão em polifarmácia. No caso específico da polifarmácia é 

importante avaliar o tratamento, ou seja, todos os medicamentos utilizados pelo paciente para 

uma dada doença (ISPOR, 2014). Por exemplo, a posse de apenas um dos medicamentos que 

compõe o tratamento pode refletir não adesão. Ainda, as trocas podem ser devido a uma 

obrigatoriedade na mudança de tratamento, correspondendo a continuidade do mesmo, porém 

definida a partir de uma condição clínica específica daquele indivíduo (ANDRADE et al., 

2006; ARNET et al., 2014). É importante conhecer as particularidades dos indicadores e seus 

parâmetros bem como a doença estudada. 

A partir destes esclarecimentos, diversos indicadores foram criados e vem sendo 

utilizados em estudos sobre adesão a medicamentos, e estão resumidos no Quadro 4.  

 

Quadro 4: Definições de Indicadores baseados em Registros de Dispensação pela Farmácia 

Indicador Definição 

CMA: Continuous Multiple-Interval of 

Medication Availability 

Total de dias com medicamento prescrito em posse, incluindo ou 

não a última dispensação. É considerado como período de 

observação o intervalo entre a última e a primeira dispensação 

ou um período definido, em múltiplos intervalos. 

CSA: Continuous Single-Interval of 

Medication Availability 

Total de dias com medicamento prescrito em posse. É 

considerada posse de medicamentos em cada um dos intervalos 

dentro do período de observação.  

CMG: Continuous Multiple-Interval of 

Medication Gap    

Total de dias sem o medicamento prescrito (gap). É considerado 

como período de observação o intervalo entre a última e a 

primeira dispensação ou um período definido, em múltiplos 

intervalos. 

CSG: Continuous Single-Interval of 

Medication Gap 

Total de dias sem o medicamento prescrito (gap). É considerado 

apenas um período de dispensação. 

MPR: Medication Possession Ratio Total de dias com medicamento prescrito em posse, incluindo ou 

não a última dispensação. É considerado como período de 

observação o intervalo entre a última e a primeira dispensação 

ou um período definido, em múltiplos intervalos. 

PDC: Proportion of Days Covered Total de dias com tratamento prescrito em posse de todos os 

medicamentos do esquema. É considerado como período de 

observação um período definido, em múltiplos intervalos. 

CR: Compliance Rate  Total de dias com medicamento em posse, excluindo-se a 

última dispensação. É considerado como período de observação 

o intervalo entre a primeira e a última dispensação. 

Elaboração: Própria. Fonte: ANDRADE et al., 2006; HESS et al., 2006; STEINER e PROCHAKA, 1997; 

PETERSON et al., 2007; SATTLER, LEE e PERRI,, 2013; RAEBEL et al., 2013. 
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No caso dos indicadores CMG e CSG, a definição é dada pelo período sem o 

medicamento, ou seja, pelo gap em múltiplos intervalos de dispensação ou intervalo simples, 

respectivamente (HESS et al., 2006; STEINER e PROCHAKA, 1997; RAEBEL et al., 2013).  

Os indicadores CMA, CSA, MPR, PDC e CR (indicadores de posse de medicamentos) 

diferem em alguns aspectos. Comparando-se CMA, MPR, PDC e CR com CSA a diferença é 

avaliação de intervalos de dispensação: múltiplos ou apenas um intervalo com medicamento 

disponível ao paciente, respectivamente.  

Os indicadores MPR e PDC são uma relação entre o total de dias em posse de 

medicamento dentro do período de observação definido. Já os indicadores CMA e CR 

avaliam a taxa de posse de medicamentos, dentro do intervalo entre a primeira e a última 

dispensação, no qual se excluem os dias de posse da última dispensação (HESS et al., 2006; 

RAEBEL et al., 2013). Percebe-se a diferença entre esses indicadores pela sua própria 

definição, proporção e taxa. No PDC (e também no MPR), tem-se a relação entre a frequência 

de eventos desejada em um período definido, no qual esse evento está presente (posse de 

medicamento). Quando se avalia a posse por meio de CR, percebe-se que esta é incrementada 

pela possibilidade de observação de mudanças na ocorrência do evento de interesse (posse de 

medicamento) em um intervalo de tempo (LUZ e MOSEGUI, 2014). 

Hess et al. (2006) avaliaram as implicações dos diferentes indicadores de posse em 

situações de excesso ou falta de medicamento e posse ideal. Esses autores afirmaram que em 

situações de sobra ou falta de medicamento, vários indicadores, dentre eles CMA, CMG, 

PDC, MPR, fornecem os mesmos valores de adesão. Esses autores ponderam que PDC reflete 

valores menores de posse por não considerar a última dispensação. Já em relação a CR, os 

autores afirmam que em casos de intervalos simples de dispensação, este indicador pode não 

ser ideal. Os autores também destacam que existem diferentes formas de cálculo para os 

indicadores, principalmente MPR e por isso deve-se selecionar uma referência e descrever os 

parâmetros considerados detalhadamente. Apesar de MPR ser o indicador mais utilizado, a 

variabilidade dos parâmetros e formas de cálculos muitas vezes impede a comparação entre 

estudos que usam desse indicador (HESS et al., 2006; SATTLER, LEE e PERRI, 2013).  

Sobre PDC, uma observação importante reside no fato deste indicador avaliar a posse 

por meio de da dispensação de todos os medicamentos prescritos (ISPOR, 2014; PETERSON 

et al., 2007; RAEBEL et al., 2013). Não obstante, alguns autores consideram que estes 

indicadores são similares quando a avaliação é feita para apenas um medicamento (HESS et 

al., 2006; RAEBEL et al., 2013). Para Hess et al. (2006) quando os valores acima de 100% 

não são permitidos, PDC corresponde a CMG, MPR, CMA. Já para intervalos pequenos PDC 
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é equivalente a CSA. Para esse mesmo autor, CR pode refletir problemas na avaliação, pois 

utiliza o intervalo entre a última e a primeira data, o que dificultaria a análise nos casos de 

denominadores pequenos.  

O grupo de pesquisa internacional sobre farmacoeconomia e resultados clínicos, em 

inglês, International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) definiu 

padrões para estimativa de adesão por MPR e PDC (ISPOR, 2014; PETERSON et al., 2007). 

Para a referida instituição, o indicador PDC seria recomendado nos casos de polifarmácia e 

doenças crônicas, como é o caso da aids. Isto porque este indicador considera como adesão os 

dias nos quais todos os medicamentos prescritos foram dispensados, o que sugere consumo de 

toda a terapia prescrita (HESS et al., 2006; ISPOR, 2014).  

Nota-se que, os indicadores deixam implícito que são usados para avaliação de um 

medicamento enquanto PDC introduz a ideia da estimativa de adesão em polifarmácia em 

uma medida. Para a utilização de outros indicadores em polifarmácia, deve ser calculada a 

posse para cada medicamento prescrito e dispensado, e a soma dos valores geraria uma 

estimava de adesão ao tratamento para aquele indivíduo (HESS et al., 2006; RAEBEL et al., 

2013). Para o cálculo de PDC, a ISPOR considera no numerador aqueles dias nos quais todos 

os medicamentos prescritos foram dispensados o que proporcionaria o cumprimento da 

prescrição, culminando na adesão ao tratamento. Alguns autores associam o indicador PDC 

ao conceito de persistência (ANDRADE et al., 2006; PETERSON et al., 2007). 

A Figura 6 esquematiza alguns dos conceitos apresentados.  

 
Figura 6: Medidas de adesão por registro de farmácia. 

 

Fonte: Adaptado de SATTLER, LEE, PERRI, 2013. Legenda: NP= Não Persistente, MPR= Medication Possession Ratio, 

CMG= Continuous Multiple-Interval of Medication Gap. 
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Para o exemplo acima, o período de observação total corresponde a 365 dias. Neste 

caso, é permitido um intervalo hipotético de 10 dias sem medicamentos, ou seja, o paciente 

pode ser considerado persistente
11

 sempre que o intervalo entre as dispensações for menor ou 

igual a 10 dias. Foram calculadas as medidas MPR, CMG e assinalado os períodos no qual o 

paciente é considerado persistente e não persistente para facilitar o entendimento dessas 

medidas.  

Para Hess et al. (2006) a complexidade dos cálculos dos indicadores de adesão 

desfavorece seu uso nas pesquisas. Esses autores também reforçam que a escolha de cada 

indicador deve ser baseada segundo a disponibilidade dos dados, e que a avaliação e o cálculo 

de adesão não dependem de números e sim do entendimento da definição de cada variável. As 

diferenças entre os indicadores, por exemplo, PDC e CR, podem influenciar a estimativa da 

adesão, por isso a definição da metodologia de cada indicador deve ser clara. 

2.5.2.  Fatores associados à adesão 

 

Lehmann et al. (2014) apontam que a adesão em doenças crônicas é dinâmica e pode 

ser influenciada por distintos fatores. Os fatores associados à adesão podem ser considerados 

ignorância frente à gravidade da doença versus os benefícios do tratamento, ou desobediência 

do paciente no cumprimento das recomendações (LEITE e VASCONCELOS, 2003). Os 

problemas da não adesão podem resultar em mudanças no tratamento ou piora da condição 

clínica (BARTLET et al., 2009; BROWN e BRUSSEL, 2011). Conhecer o perfil dos 

pacientes da unidade de saúde e os fatores preditivos ou associados à adesão auxilia o 

profissional de saúde na elaboração de estratégias de acompanhamento ou incentivo à 

melhoria da adesão (BARBOSA et al., 2012; COLOMBRINI, COLETA e LOPES, 2008; 

ERNESTO et al., 2012; KARDAS, LEWEK e MATYJASZCZYK, 2013).  

Alguns autores estratificam os fatores relacionados à adesão (ou a não adesão) por 

categorias como mostra o Quadro 5 (BROWN e BRUSSEL, 2011; KARDAS, LEWEK E 

MATYJASZCZYK 2013 et al., 2013, LEHMANN et al., 2014). 

 

                                                           
11

 Persistência neste caso está sendo entendida a partir da definição de Cramer e colaboradores (2008). 
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Quadro 5: Categorias e fatores associados à adesão a terapia medicamentosa. 

Categorias Fatores Associados 

Sócio demográfico Sexo, Escolaridade, idade, suporte social, local de residência, 

raça/cor, situação conjugal. 

Doença Sintomas, aceitação da doença, tempo de diagnóstico (crônico). 

Serviço e equipe de saúde Acolhimento, confiança, acesso ao serviço de saúde. 

Tratamento Tempo de tratamento, complexidade do esquema terapêutico, 

RAM, custos associados. 

Elaboração própria. Fonte: BROWN e BRUSSEL, 2011, KARDAS, LEWEK e MATYJASZCZYK, 2013 e 

LEHMANN et al., 2014. 

Bonolo et al. (2013) mostraram que a não adesão ao tratamento da aids em mulheres é 

1,5 maior quando se compara a homens. Bartlet et al. (2009) destacam como justificativa para 

esse dado o fato de mulheres se sentirem pressionadas com a rotina diária versus rotina de 

cuidados com a saúde. Neste raciocínio, o suporte social ou a situação conjugal podem 

interferir na adesão ao tratamento. Alguns autores encontraram associação entre suporte social 

e não adesão: baixo suporte social aliado à dificuldade de enfrentamento da doença seriam 

fatores preditivos para baixa adesão (BROWN e BUSSEL, 2011; CARVALHO, MERCHAN-

HAMANN e MATSUSHITA, 2007). 

 O nível de escolaridade, a questão cultural e percepção do usuário frente ao processo 

saúde-doença, precisam ser considerados. Do ponto de vista do usuário, a não adesão pode ser 

o não entendimento da gravidade da doença, ou pode ser uma forma de livre escolha sobre sua 

vida (LEITE e VASCONCELOS, 2003). Para autores que avaliaram adesão a terapia 

antirretroviral, a baixa escolaridade esteve associada a não adesão, pela dificuldade de 

compreensão dos benefícios do tratamento e pelo desconhecimento da possibilidade de 

diagnóstico da aids e acesso aos serviços de saúde (ROSSI et al., 2012). Carvalho, Merchan-

Hamann e Matushita (2007) afirmaram que a raça/cor pode estar relacionada ao nível de 

escolaridade, sendo a possível justificativa para menor adesão ao tratamento da aids em 

negros declarados. Em relação à cor, Lima (2014) também encontrou maior prevalência de 

não adesão em negros. 

Dados do boletim epidemiológico mostram uma maior incidência de aids na 

população jovem (MS, 2014a), sendo importante avaliar a associação entre idade e adesão. 

Alguns autores encontraram maiores taxas de adesão em indivíduos com mais de 30 anos 

(LIMA, 2014; ROMEU et al., 2012). 

Dentre os fatores associados ao tratamento e doença, Brown e Bussel (2011) 

explicitam a dificuldade de entendimento da doença, sua gravidade, crença nos benefícios do 

tratamento e a dificuldade de tomar decisão a cerca do tratamento como fatores associados a 

não adesão. Estes autores também apontam como estratégia para melhorar a adesão, o 
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empoderamento do paciente, discutir e permitir que o paciente decida quanto ao horário da 

tomada de medicamentos, por exemplo, pode refletir na maior aceitabilidade à terapia 

proposta (BROWN e BUSSEL, 2011; LEITE e VASCONCELOS, 2003).  

A ausência de sintomas também pode afetar a adesão à terapia, estando a ideia de usar 

medicamento quando se está doente e quando se sente mal contraposta ao que ocorre no 

tratamento de doenças crônicas, que não implica, necessariamente, em apresentar sintomas ou 

infecções oportunistas, como no caso da aids. Isto pode dificultar a adesão ao tratamento 

(KARDAS, LEWEK e MATYJASZCZYK 2013., 2013). Alguns autores associaram o tempo 

entre o diagnóstico e o início do tratamento à não adesão, dado o aparecimento de sintomas e 

infecções oportunistas, situações que poderiam interferir negativamente no tratamento 

(BLATT et al., 2009; BONOLO et al., 2013). Já o tempo de tratamento mais longo foi 

apontado como associado à adesão por Lignani-Junior, Greco e Carneiro (2001), enquanto 

Lima (2014) encontrou maior prevalência de não adesão em pacientes com mais tempo de 

tratamento. Outros autores avaliaram o tempo médio até a troca de esquema ARV, bem como 

os fatores associados a esta troca de tratamento (ALBA e GUITARD, 2011; LIMA et al., 

2012). 

Por outro lado, a complexidade dos esquemas e a percepção e/ou esclarecimento dos 

possíveis efeitos adversos são fatores que interferem na adesão, os quais, em última análise, 

estão relacionados com a decisão do paciente em aceitar ou não essas mudanças (BROWN e 

BUSSEL 2011; LANGBEEK et al., 2014; LEITE e VASCONCELOS 2003; NYBERG et al 

2011). Especificamente no caso da aids, a não adesão está associada ao aumento da carga 

viral (INCIARDS e LEEDS, 2011; PATERSON et al., 2000; SANGEDA et al., 2014) e à 

troca de esquemas ARV ou complexidade do tratamento (GOMES et al., 2009; SALINAS et 

al., 2013). 

Alguns autores encontraram uma associação entre adesão e o primeiro tratamento 

(BLATT et al., 2009; SLAMA et al., 2014), enquanto outros demonstraram que há maior 

adesão em pacientes em uso da primeira linha de tratamento para aids (ROMEU et al., 2012). 

Gomes et al. (2009) encontraram associação entre não adesão e esquemas sem IP, sugerindo 

que a complexidade de esquemas antirretrovirais resulta em mais orientação na dispensação. 

Os autores discutiram que esquemas com IP são mais complexos e no momento da 

dispensação mais orientação, provavelmente, foi prestada ao indivíduo. Em contrapartida, os 

esquemas sem IP, considerados mais simples, foram associados a não adesão. Para alguns 

autores há distinção entre o tempo e o modo que tratamento é cumprido, nesse sentido o 

tempo de tratamento pode ser um fator associado à adesão (VRIJENS et al., 2012).  
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Sobre os fatores associados ao serviço, alguns autores apontaram que a adesão está 

relacionada dentre outros fatores a qualidade do atendimento prestado aos pacientes (MALTA 

et al., 2005; NEMES et al., 2009). Para esses autores, serviços com baixa complexidade e 

indicadores de qualidade ruins tendem a ter pacientes com menos adesão. Isso poderia ser 

explicado pela dificuldade de serviços menores conseguirem manter equipe mínima e 

qualificada para prestar assistência de qualidade a PVHA. O acesso ao tratamento também 

pode ser explorado quanto à associação à adesão. O PCDT elenca como fator associado à não 

adesão ao tratamento a dificuldade de acesso, o que poderia ser avaliado pela distância entre o 

local de residência e a SAE/UDM.  

O alto custo dos medicamentos pode ser um entrave à adesão a terapia 

medicamentosa, refletindo as questões do acesso (BROWN e BUSSEL, 2011). No entanto, 

especificamente para o tratamento da aids no Brasil este fator não seria impeditivo para as 

PVHA, pois desde 1996 o Brasil disponibiliza gratuitamente os ARV para a população 

(BRASIL, 2014).  

2.6. PERSISTÊNCIA EM HIV/AIDS 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde, sobre a adesão à terapia medicamentosa em 

doenças crônicas, indicam que 50% de pacientes em países desenvolvidos não tem adesão, e 

que possivelmente esses números são maiores em países em desenvolvimento (WHO, 2014c). 

Estudos sobre a adesão à terapia ARV em todo o mundo e no Brasil reforçam a preocupação 

em monitorar o uso desses medicamentos e os fatores associados aos resultados negativos nos 

casos de não adesão (GOMES et al., 2009; ERNESTO et al., 2012; McMAHON et al., 2011; 

ROMEU et al., 2012; NEMES et al., 2004; NEMES et al., 2009). 

Dentre os métodos apresentados para avaliar adesão à terapia ARV, os mais usados 

são auto relato e registro de farmácia (BERG e ARNSTEN, 2007; BONOLO, GOMES e 

MAGALHAES, 2007; OBRELI NETO et al., 2012). Alguns autores combinam ambas as 

metodologias (ERNESTO et al., 2012; GOMES et al., 2009) e comparam os resultados a fim 

de identificar os melhores métodos. Hess et al. (2006) alertam sobre a falta de clareza quanto 

ao tempo de observação, ao método de cálculo da adesão e ao tratamento de missing, 

principalmente na comparação entre os estudos.  

Os estudos sugerem que a avaliação da adesão por registro de farmácia permite 

predizer quais são os indivíduos sob risco de não adesão (GOMES et al 2009; INCIARDS e 

LEEDS, 2005; ROCHA et al., 2011) e esses dados são utilizados também como preditor de 



34 

 

falha viral (MCMAHON et al., 2011; SANGEDA et al., 2014). Além dessas informações, os 

registros de farmácia podem fornecer a história de uso de medicamentos (FOSTER et al 2015; 

SOARES e SILVA, 2012; VRIJENS et al., 2012). No caso do Brasil, o SICLOM centraliza as 

informações de dispensação e uso de ARV e poderia ser uma fonte de dados e de estimativa 

de adesão dos indivíduos em uso de ARV no país (GOMES et al., 2009; ERNESTO et al., 

2012; FONSECA et al., 2012; MS, 2013; ROCHA et al., 2011). O PCDT brasileiro estimula o 

uso do SICLOM como ferramenta para monitorar o uso dos ARV e a adesão dos pacientes, 

fato reforçado por outros documentos nacionais (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). 

A falta de adesão ao tratamento pode se estimada por registro de farmácia, 

considerando-se a periodicidade de retirada dos medicamentos, como destacam Osterberg e 

Blaschke (2005). O protocolo de tratamento de aids no Brasil considera que a dispensação de 

medicamentos na data esperada deve ser um dos fatores considerados na adesão (MS, 2013). 

O método de registro de farmácia mostrou-se eficaz, com alta sensibilidade no estudo 

realizado por Ernesto et al. (2012) no sul do Brasil. Este estudo usou o SICLOM para avaliar 

a prevalência de não adesão em crianças e adolescentes com HIV. Uma vantagem do 

SICLOM é ser um sistema informatizado de abrangência nacional. Este sistema permite a 

visualização do histórico de dispensação dos medicamentos antirretrovirais para cada paciente 

(MS, 2014h) e a busca pró-ativa de pacientes com “critérios” de não adesão.  

Gomes et al. (2009) e Fonseca et al. (2012) usaram o registro de farmácia para detectar 

a incidência de adesão em PVHA (adultos) virgens de tratamento, em serviços de assistência 

especializada a PVHA no estado de Minas Gerais. Esses autores consideraram “retirada 

regular” se o intervalo e a quantidade de ARV foi realizada dentro do esperado, sendo o ponto 

de corte 95%.  Romeu et al. (2012) avaliaram a adesão a ARV por diferentes métodos, 

incluindo registro de farmácia e verificaram que 45,7% dos pacientes estudados 

permaneceram em tratamento ao longo de doze meses. 

Inciard e Leeds (2005) também realizaram estudo de não adesão e registro de 

farmácia. Esses autores utilizaram o indicador CMG e demonstraram que o mesmo é 

específico e sensível para um primeiro sinal de alerta para não adesão quando um período de 

gap é encontrado. Para esses autores, retiradas no período esperado sugerem seguimento da 

recomendação da posologia prescrita. Sangeda et al. (2014) também avaliaram gap por meio 

de do registro de farmácia, e verificaram a possibilidade de prever falha virológica em PVHA 

em uso de ARV. 

Os achados demonstram que são altas as proporções de retirada irregular e abandono 

do tratamento, o que justifica o monitoramento e acompanhamento desses indivíduos e 
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reforça o uso do SICLOM como ferramenta para monitorar o uso de ARV pelos pacientes. 

Uma vantagem de usar o registro de farmácia para avaliar adesão ao tratamento da aids é 

acompanhar o indivíduo por longo tempo e poder associar o tratamento com as consultas. 

Pode-se identificar pacientes em risco de abandono de tratamento, acompanhar os indivíduos 

desde o inicio da terapia até sua interrupção, possibilitando estimar a persistência ao 

tratamento (ROCHA et al., 2011).  

O guia de referência de monitoramento de pacientes com HIV da OMS descreve a 

importância de sistemas de informação para o monitoramento de PVHA. Nele estão descritas 

as informações mínimas necessárias ao acompanhamento dos pacientes. O guia também 

reforça a importância de protocolos de tratamento para PVHA. Essas estratégias, porém, 

devem estar associadas a treinamentos (WHO, 2014d). O correto preenchimento dos dados no 

SICLOM é importante, pois pode gerar diversas informações a partir de indicadores. Os 

indicadores podem ser usados em diferentes níveis, desde o individual até o 

nacional/internacional, uma vez que os dados gerados pode ser (i) esquemas ARV usados, (ii) 

abandono de tratamento por esquema ARV, (iii) estágio da doença por esquema ARV, (iv) 

estado conjugal por esquema ARV, (v) adesão por esquema ARV, dentre tantos outros 

(WHO, 2014d).  

É importante o monitoramento de pacientes em uso de ARV, principalmente para 

acompanhar o uso/consumo de medicamentos. O guia de monitoramento de PVHA da OMS 

afirma que esquemas de primeira linha devem ser usados pelos pacientes pelo maior tempo 

possível (WHO, 2014d). A relação adesão e carga viral pode variar com o tempo e o esquema 

ARV (SALINAS et al., 2013; SANGEDA et al., 2014; WHO, 2014d) e a OMS reforça que o 

monitoramento do uso de ARV é importante para avaliar aqueles pacientes que persistem no 

tratamento ARV, orientados por um PCDT, por exemplo. Este monitoramento pode ser 

realizado a partir de um grupo de pacientes que iniciou o tratamento na mesma época, 

comparando algumas variáveis como tempo de ARV, esquema ARV, estágio da infecção. 

McMahon et al. (2011) reforçaram que os estudos devem monitorar tanto virgens de 

tratamento quando pacientes em uso de ARV.  

Salinas et al. (2013) afirmaram que usar parâmetros operacionais (indicadores) pode 

ser uma alternativa para monitorar o uso de ARV em países em desenvolvimento, avaliando a 

persistência e desfechos em PVHA em uso de ARV. Esses autores usaram o MPR e 

encontraram associação entre o MPR e a carga viral e a persistência em esquemas iniciais da 

terapia ARV. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O controle da dispensação de medicamentos antirretrovirais, incluindo (a) datas de 

dispensação, (b) esquema antirretroviral utilizado e (c) quantidade prescrita é feito por meio 

de do SICLOM. Uma vez cadastrado no SICLOM para uma unidade de saúde, o paciente 

deverá realizar a retirada dos medicamentos naquela unidade dispensadora, a não ser que seja 

solicitada a transferência para outra UDM. Esse procedimento garante que o paciente retire 

seus medicamentos em apenas uma unidade. Permite também maior controle de dispensação 

de medicamentos e monitoramento da adesão, além de facilitar a programação e aquisição dos 

medicamentos pelas farmácias (MS, 2014c; BRASIL, 2010). O SICLOM pode ser uma 

ferramenta útil para o rastreamento de pacientes em atraso e/ou abandono de tratamento, fato 

avaliado por diversos trabalhos realizados no país (ERNESTO et al., 2012; FONSECA et al., 

2012; GOMES et al., 2009; ROCHA et al., 2011).  

Os estudos de utilização de medicamentos (EUM) em países em desenvolvimento 

estão aquém do esperado (EMMERICK et al., 2013). Porém, pesquisadores brasileiros vêm se 

empenhando em aumentar a produtividade dos EUM (Castro, 2000; STORPITIS, 2011). 

Esses estudos, centrados no medicamento, na doença ou no paciente, podem fornecer dados 

de consumo e nortear tanto o planejamento das ações de saúde quanto ações de orientação 

sobre o uso de medicamentos, direcionadas ao usuário (CASTRO 2000; STORPITIS, 2011; 

WHO 2014e). A partir dessas informações, conhecem-se os medicamentos mais prescritos e 

adequa-se a prática profissional às orientações que os pacientes demandam. 

 O conhecimento sobre o perfil de utilização de medicamentos ARV, bem como a 

identificação de pacientes não aderentes e os fatores associados são importantes para o 

planejamento de estratégias de redução da morbimortalidade de PVHA, além do 

monitoramento de grupos populacionais mais vulneráveis a infecção pelo HIV (ROSSI et al., 

2012). Ortego et al. (2011) afirmam que são necessários estudos que avaliem adesão ao 

tratamento ARV, pois são medicamentos de elevado custo e difícil acesso em alguns países e 

comunidades. A qualidade do serviço prestado está relacionada à atenção destinada aos 

pacientes atendidos. Por isso, otimizar o tempo do profissional disponível a prestar as 

informações necessárias influem na qualidade do serviço (CASTRO, 2000; NEMES et al., 

2013; SABERI et al., 2012). A prestação de serviços em nível ambulatorial apresenta 

vantagens econômicas e clínicas e alguns autores sugerem que ações educativas podem 

melhorar a adesão ao tratamento, aumentando os conhecimentos sobre a doença e seu 
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tratamento, reduzindo internações e melhorando a qualidade de vida dos pacientes assistidos 

(GOMES e REIS, 2011, NEMES et al., 2013). 

No ano de 2013, foi desenvolvida uma pesquisa em um hospital universitário 

localizado na cidade do Rio de Janeiro. Essa pesquisa apontou a viabilidade de se coletar de 

dados de dispensação registrados no SICLOM para análise da adesão a ARV. Em seguida, o 

perfil dos pacientes, os esquemas terapêuticos ARV prescritos e a posse de medicamentos 

foram analisados a partir dos registros de dispensação por 180 dias e os dados de dois 

hospitais universitários foram comparados. A relação observada entre o baixo percentual de 

posse e a utilização, por parte dos pacientes, de esquemas não preconizados pelo MS motivou 

o estudo mais detalhado sobre os esquemas antirretrovirais dispensados a um grupo menor de 

pacientes, objeto de pesquisa desta dissertação. 
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4. OBJETIVOS 

  

4.1. GERAL 

 

 Investigar a utilização de ARV em pacientes acompanhados em um hospital 

universitário localizado na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a partir do 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos.  

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil de PVHA atendidos no serviço de saúde estudado; 

 Investigar o uso de ARV em dois diferentes grupos de pacientes (virgens e não 

virgens de tratamento), considerando as diretrizes do PCDT publicados no ano de 2013; 

 Estimar a posse de ARV, por meio de de dois indicadores diferentes. 
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5. METODOLOGIA  

 

Realizou-se um estudo sobre a utilização da terapia antirretroviral em HIV/Aids, 

classificado como transversal, observacional, do tipo prescrição-indicação. A posse do 

tratamento também foi avaliada, a partir dos dados de dispensação de ARV fornecidos pelo 

SICLOM de uma amostra não probabilística de pacientes (TORRES, MAGNANINI, LUIZ, 

2009). 

Previamente ao desenho do estudo, o hospital foi visitado a fim de confirmar o uso do 

SICLOM e avaliar a possibilidade de coleta de dados necessários à realização do estudo. A 

fonte prioritária de coleta de dados foi o SICLOM. Nos casos em que não foi possível obter 

quaisquer das variáveis sócio demográficas no SICLOM, as informações foram coletadas em 

outras fontes, a saber, (a) sistema de gestão hospitalar e (b) prontuário físico. 

A data index foi 01/01/2014 e o final do período de inclusão no estudo foi 31/12/2014. 

Este período foi estabelecido, considerando a publicação do PCDT em dezembro de 2013, o 

que garantiu que as terapias ARV prescritas e dispensadas a partir de janeiro de 2014 

estivessem pautadas pelo mesmo protocolo de tratamento e que seria alcançado o período 

mínimo de avaliação das dispensações de 180 dias (McCAFFREY, 2013; McMAHON et al., 

2011; PETERSON et al., 2007; RAEBEL et al., 2013). 

Os usuários do tratamento antirretroviral para HIV/Aids foram selecionados a partir do 

cadastro no SICLOM. Foram incluídos indivíduos ambos os sexos, maiores de 18 anos, com 

cadastro ativo
12

 no mês de dezembro de 2014 na referida UDM, que (i) apresentaram registro 

de troca de ARV no ano de 2014 e (ii) pacientes novos — considerados “virgens” de 

tratamento antirretroviral — que iniciaram ARV até dezembro de 2014. Foram selecionados 

individuos em início de terapia (virgens ou troca de ARV) uma vez que o início do tratamento 

da aids é um momento de difícil aceitação (BRASIL, 2008; BRASIL, 2011). 

Foram excluídos gestantes em início de ARV, pacientes transferidos para outra 

unidade dispensadora de medicamentos e pacientes com apenas uma dispensação registrada 

no SICLOM
13

. As gestantes e menores de 18 anos foram excluídos pelo fato de seguirem 

outras recomendações de tratamento e profilaxia para PVHA, segundo o MS (MS, 2013).  

                                                           
12

 Pacientes com retirada atual de ARV segundo o SICLOM. Considera-se cadastro inativo: óbitos ou cadastro 

bloqueado pelo SICLOM. Algumas informações não podem ser visualizadas quando o cadastro o usuário está 

inativo.  
13

 Nesse caso não é possível saber se a ARV foi iniciada. Estima-se que o retorno à farmácia seja após o 

consumo dos medicamentos. 
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Buscaram-se as informações sócio demográficas e clínicas indicadas no Quadro 6.  

 
Quadro 6: Fontes e instrumentos para coleta de dados  

Tipo de Informação Variável 

Sócio demográficas 

Sexo 

Idade 

Raça 

Estado civil 

Escolaridade 

Local de residência 

Clínicas 

Ano de início de ARV 

ARV utilizados 

Registro de mudança no esquema ARV 

Registro de evento adverso 
 

Os dados referentes ao hospital, prontuário e nome do paciente foram acessados pelo 

pesquisador principal e foram codificados para manutenção do sigilo quanto à identidade dos 

participantes. 

 

5.1. Coleta de dados 

 

As informações de pacientes cadastrados no SICLOM foram obtidas a partir de um 

relatório de pacientes cadastrados, fornecido pelo próprio sistema. Após a aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foi gerado o relatório dos pacientes 

cadastrados na unidade. Os dados cadastrais serviram de base para a construção de uma 

planilha. Foi necessário conferir a completitude dos dados, bem como se os mesmos ainda 

estavam vinculados a UDM estudada (LIMA et al., 2009). Como primeiro passo, os dados 

foram organizados por ordem alfabética e os cadastros foram acessados pelo aplicativo 

“dispensação” para confirmação de cadastro ativo ou inativo na UDM.  Em caso de dúvida 

sobre abandono de tratamento ou transferência de paciente para outra UDM, o prontuário 

físico foi consultado. As informações sócio demográficas foram coletadas do aplicativo 

“cadastramento” do SICLOM Operacional. Para minimizar a perda de dados sócios 

demográficos (missing), tanto o prontuário físico quanto o sistema informatizado da unidade 

foram consultados.  

Os dados de dispensação foram obtidos do aplicativo “dispensação - AIDS” do 

SICLOM Operacional e usados para gerar informação. As informações coletadas sobre a 

posse dos ARV foram: (i) esquema ARV, (ii) data da dispensação e (iii) quantidade de ARV 



41 

 

dispensada conforme o período solicitado (ARNET et al., 2014;HESS et al., 2006; 

McMAHON et al., 2011; STEINER e PROCHAKA, 1997). O formulário de coleta está 

disponível na sessão de apêndices (Apêndice C). 

 

5.2. ANÁLISE 

5.2.1. Caracterização dos pacientes e esquemas ARV 

 

Finalizada a etapa de coleta de dados, as variáveis foram organizadas de acordo com 

as categorias elencadas no Quadro 6 para posterior análise. 

As variáveis independentes consideradas no estudo foram categorizadas em sócio 

demográficas (sexo, idade, raça, estado civil, escolaridade e local de residência) e clínicas 

(tempo de uso de ARV, esquema ARV atual).  

Os esquemas ARV foram categorizados conforme as recomendações de tratamento do 

PCDT pulicado em 2013 (FONSECA e al., 2012; GOMES et al, 2009). A categorização dos 

esquemas foi (i) primeira opção de tratamento, (ii) segunda opção de tratamento, (iii) resgate 

e (iv) não recomendado.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, a Câmara Técnica para o tratamento de 

HIV/Aids da Secretaria Estadual de Saúde (SES) solicitou, por meio de de um informe, a 

UDM que fizesse a avaliação de possíveis interações medicamentosas entre ARV nos 

esquemas dispensados. Foram avaliados todos os esquemas ARV dispensados na UDM 

durante o período de coleta de dados e as interações medicamentosas foram classificadas de 

acordo com as inconformidades listadas pela Câmara Técnica: (i) maior risco de 

desenvolvimento de resistência e falha virológica, (ii) potencial de toxicidade, (iii) dificuldade 

de adesão. As interações listadas pela SES estão no Anexo 4. 

 

5.2.2. Avaliação da Posse 

 

A Figura 7 representa um esquema de acompanhamento das dispensações de ARV 

realizadas no local de estudo. 
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Figura 7: Representação do acompanhamento da dispensação de ARV e posse de medicamentos no 

local de estudo.  

 

Legenda: linhas pontilhadas verticais: período de observação; linha contínua vertical: data limite da 

primeira dispensação; Retângulo cinza: posse de ARV considerada no período; Retângulos 

pontilhados: posse de ARV não considerada no período. Pacientes 5 e 6: não foram incluídos devido 

ao registro de dispensação não estar de acordo com o preconizado pelo estudo. 

 

A partir das considerações sobre as diferentes maneiras de se avaliar a posse de 

medicamentos, foram selecionados dois indicadores para realizar comparações e verificar o 

comportamento de adesão.  Os pacientes foram divididos em virgens e não virgens de 

tratamento, e a posse de ARV foi analisada conforme detalhado abaixo.  

Os indicadores CR e PDC avaliam a posse de medicamentos do paciente durante um 

tempo determinado (ANDRADE et al., 2006; HESS et al., 2006; PETERSON et al., 2007; 

RAEBEL et al., 2013; STEINER e PROCHAKA, 1997).  

No cálculo do indicador de CR, o numerador foi o somatório dos dias com cobertura 

do tratamento, excluindo-se a última dispensação e o denominador foi o intervalo entre a 

primeira e a última data de dispensação (HESS et al., 2006; RAEBEL et al., 2013). No cálculo 

do indicador de PDC, o numerador correspondeu ao total de dias de cobertura do tratamento 

dentro de um período de observação e o denominador correspondeu ao período de observação 

definido e conhecido (HESS et al., 2006; PETERSON et al., 2007; RAEBEL et al., 2013). 
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Figura 8: Representação esquemática dos diferentes indicadores de posse de medicamento 

utilizados na pesquisa. 

 

Ambos os indicadores tiveram seus resultados expressos em porcentagem, limitados em 

100%. 

A terapia ARV é composta por vários medicamentos (polifarmácia), sendo o esquema 

ideal composto por no mínimo três ARV distintos. A terapia ARV tem sua efetividade 

definida pela potência dos medicamentos e pelo uso concomitante e adequado dos mesmos 

(MS, 2013). Como as dispensações de ARV são padronizadas para cobertura de 30 dias, o 

numerador foi considerado como 30 dias de posse nos casos de dispensação de todos os ARV, 

de forma consecutiva, respeitando-se as datas registradas no SICLOM. A data de dispensação 

foi registrada em todos os casos em que houve dispensação de pelo menos um ARV. Nos 

casos em que não houve a dispensação de algum dos ARV do esquema, a data foi registrada, 

porém a posse de ARV foi considerada igual à zero, para ambos os indicadores (RAEBEL et 

al., 2013; ISPOR, 2014). A rotina da UDM previa a dispensação normal no caso de pacientes 

internados. A posse de ARV no caso de troca de tratamento foi considerada como 

continuidade do tratamento anterior. Esta decisão foi tomada por conveniência na obtenção 

dos dados (McCAFFREY, 2013). 

O período mínimo de observação (180 dias) foi definido conforme revisão da 

literatura.  Com esta recomendação, era esperada a observação de, pelo menos, dois registros 

de dispensação, principalmente no caso do tratamento doenças crônicas (McMAHON et al., 

2011; RAEBEL et al., 2013). A Figura 8 exemplifica a forma de cálculo de posse de ARV 

utilizada nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Linhas tracejadas verticais: Tempo de observação. Linha preta horizontal: período de seguimento real, 

retângulos azuis: posse de medicamento considerada. Retângulo azul tracejado: posse de medicamento não 

considerada. A= indicador PDC; B= indicador CR. 

* Os retângulos azuis foram dispostos em alturas diferentes para apresentar de forma mais clara os diferentes 

registros de dispensação em datas subsequentes. 
 

 

180 dias 

A 

 

188 dias 

B 
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Para PDC (Figura 8 – A), foram usados dois pontos de corte no denominador: 180 dias 

e 365 dias corridos (HESS et al., 2006; PETERSON et al., 2007; RAEBEL et al., 2013).  

O PDC foi calculado com a seguinte fórmula:  

PDC = (∑total de dias com todos os medicamentos fornecidos por dispensação ÷ 

período (dias) de observação) ˣ 100 

O cálculo do CR considerou as datas entre a primeira e a última dispensação, como 

mostrado na Figura 8 - B. O resultado da estimativa da posse por CR também foi expresso por 

períodos de 180 e 365 dias (STEINER e PROCHAKA, 1997; HESS et al., 2006; 

PERTERSON et al., 2007). Este cuidado possibilitou a comparação do período de análise 

para dois indicadores de posse, considerando intervalos fixos e variáveis e os grupos de 

pacientes.  

O CR foi calculado com a seguinte fórmula: 

CR= (∑total de dias com todos os medicamentos fornecidos por dispensação ÷ dias 

entre a última e a primeira dispensação) ˣ 100.  

Foi considerada posse adequada quando o resultado expresso pelos indicadores ≥80% 

e posse inadequada se o indicador forneceu resultados < 80% (MS, 2013).   

  

5.2.3. Análise Estatística 

 

A análise dos dados foi empreendida com auxílio do pacote estatístico R 3.2.2. 

Realizou-se uma análise descritiva dos dados, que incluiu descrição da população estudada, 

distribuições de frequência e medidas estatísticas de resumo das variáveis selecionadas. 

Foram realizados os testes de comparação de médias t de Student e Wilcoxon no caso de 

variáveis numéricas e teste de associação Fischer e Qui-quadrado para variáveis categóricas. 

Foram considerados os níveis de significância menores ou iguais a 0,05 e intervalos de 

confiança de 95%.  

 

5.3. QUESTÕES ÉTICAS  

 

A pesquisa foi realizada com base na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 

466/12, que normatiza pesquisas envolvendo, direta ou indiretamente, seres humanos. 

A etapa de coleta dos dados foi executada somente após aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa, com data de aprovação em 19 de dezembro de 2014 com número 
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CAE 39135714.4.0000.5243 (ANEXO 1). Todos os procedimentos estiveram vinculados à 

anuência e autorização para realização da pesquisa pelos envolvidos (ANEXOS 2 e 3).  

Os dados e demais materiais da pesquisa não foram identificados com o nome do 

hospital ou dos pacientes e permanecerão sob a guarda do pesquisador principal e em sigilo 

até a destruição após cinco anos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  

 

Foram recuperados 544 cadastros ativos do sistema. Foram excluídos 434 por 

apresentarem apenas uma dispensação de ARV ou não ter iniciado tratamento ARV no 

período estipulado, 10 por serem gestantes, 23 por serem menores de 18 anos. Então, foram 

incluídos na presente pesquisa 77 pacientes. 

Vinte e sete usuários iniciaram o tratamento ARV e cinquenta começaram um novo 

esquema terapêutico, representando 65% da amostra.  

A caracterização destes usuários, segundo variáveis sócio-demográficas pode ser 

observada na Tabela 1.  
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Tabela 1: Descrição das características sócio demográficas da amostra do estudo (virgens e não virgens). Niterói, Rio de 

Janeiro, Brasil, 2016 (n=77). 

Variável N % 

Sexo 

  Feminino 31 40% 

Masculino 46 60% 

Idade 

  18-25 anos 7 9,1% 

25-35 anos 18 23,4% 

35-45 anos 24 31,2% 

45-60 anos 21 27,3% 

60 ou mais anos 7 9,1% 

Escolaridade  

 Nenhuma  1 1% 

4 a 7 anos 9 12% 

8 a 11 anos 19 25% 

12 e mais anos 35 45% 

NI 13 17% 

Estado civil 

 Solteiro  54 70,1% 

Casado  7 9,1% 

Viúvo 11 14,3% 

NI 5 6,5% 

Município de Residência 

 Itaboraí 6 8% 

Maricá 3 4% 

Niterói 34 44% 

Nova Iguaçu 2 3% 

Rio Bonito 1 1% 

São Gonçalo 28 36% 

Rio de Janeiro 3 4% 

Tempo de tratamento com ARV em junho/2015 

 < 1 ano  7 9,1% 

1 a 2 anos 25 32,5% 

2 a 3 anos 3 3,9% 

3 a 4 anos 1 1,3% 

4 ou mais anos 41 53,2% 

Cor da pele (auto referida) 

 

 

Branca 30 39% 

Parda 30 39% 

Preta 13 17% 

NI 4 5% 

Legenda: NI= não informado. 

A idade variou entre 19 e 72 anos, sendo a média igual a 42,3 anos (±13,2 anos). Mais 

da metade dos usuários era do sexo masculino (60%). A maior parte dos usuários 

acompanhados possuía, no mínimo, quatro anos de uso de ARV (53%), com tempo médio de 

uso de ARV 7,33 anos (± 6,2 anos). Encontrou-se maior proporção de solteiros (70%), 

indivíduos com alto grau de instrução (45%), que se declararam brancos (39%) ou pardos 

(39%).  
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6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ESQUEMAS ARV 

 

No início da coleta de dados do estudo, foram identificados 18 esquemas ARV 

diferentes, sendo 42,8% de primeira linha e 45,5% segunda linha (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Descrição dos esquemas prescritos e seus respectivos percentuais, no início da coleta de dados, segundo a 

categoria de esquema ARV utilizados na UDM estudada. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2016 (n=77). 

Opção Terapêutica Esquema ARV N % 

Primeira Linha 

EFV+3TC+TDF 24 31,2% 

EFV-AZT+3TC 7 9% 

NVP – AZT+3TC 1 1,3% 

ABC – EFV - 3TC 1 1,3% 

Total 33 42,8% 

Segunda Linha 

ATZ/r– TDF+3TC 13 16,9% 

LPV/r - AZT+3TC 6 7,8% 

LPV/r – TDF+3TC 6 7,8% 

FPV/r - TDF+3TC 1 1,3% 

ATZ/r-AZT+3TC 1 1,3% 

ABC – FPV/r – 3TC 1 1,3% 

ABC - ATZ/r - 3TC 5 6,5% 

ATZ/r – ddI– 3TC 1 1,3% 

ABC – 3TC – LPV/r 1 1,3% 

Total 35 45,5% 

Resgate 

DRV/r - RAL – TDF+3TC 3 3,9% 

DRV/r – RAL 2 2,6% 

DRV/r – ETV- RAL 2 2,6% 

RAL – TDF + 3TC 1 1,3% 

Total 8 10,4% 

Não Classificado 
LPV/r 1 1,3% 

Total 1 1,3% 

TOTAL  77 100% 

Legenda: ABC= abacavir; ATZ= atazanavir; AZT=zidovudina; ddI= didanosina; DRV/r= darunavir associado à 

ritonavir; EFV= efavirenz; ETV= etravirina; FPV= fosamprenavir; LPV/r= lopinavir+ritonavir; NVP= Nevirapina; 

TDF= tenofovir; 3TC= lamivudina; RAL= raltegravir. 

  

O esquema mais observado na primeira dispensação foi a associação de efavirenz, 

lamivudina e tenofovir (31%). O IP atazanavir foi o mais utilizado nos esquemas de segunda 

linha. 

A distribuição dos primeiros esquemas registrados entre usuários virgens e não virgens 

de tratamento pode ser observada nas Figuras 9 e 10.  
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Figura 9: Esquemas ARV registrados na primeira dispensação de pacientes virgens de tratamento ARV. Niterói, Rio 

de Janeiro, Brasil, 2016 (n=27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: ABC= abacavir; ATZ= atazanavir; AZT=zidovudina; ddI= didanosina; DRV/r= darunavir associado à 

ritonavir; EFV= efavirenz; ETV= etravirina; FPV= fosamprenavir; LPV/r= lopinavir+ritonavir; NVP= Nevirapina; 

TDF= tenofovir; 3TC= lamivudina; RAL= raltegravir. 

 

Dentre os pacientes virgens de tratamento, foram registrados cinco esquemas 

diferentes no início de terapia ARV, no ano de 2014. A maior parte dos pacientes iniciou o 

tratamento com esquemas de primeira linha efavirenz+lamivudina+tenofovir (15) e efavirenz- 

lamivudina + zidovudina (7). O início da terapia ARV com esquemas de segunda linha é 

previsto pelo PCDT em algumas situações, como na impossibilidade do uso de efavirenz ou 

na presença de comorbidades (MS, 2013). 
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Figura 10: Esquemas ARV registrados na primeira dispensação de pacientes  não virgens de tratamento. Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil, 2016 (n=50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: ABC= abacavir; ATZ= atazanavir; AZT=zidovudina; ddI= didanosina; DRV/r= darunavir associado à ritonavir; EFV= 

efavirenz; ETV= etravirina; FPV= fosamprenavir; LPV/r= lopinavir+ritonavir; NVP= Nevirapina; TDF= tenofovir; 3TC= 

lamivudina; RAL= raltegravir. 

 

Como se pode observar, entre os pacientes virgens de tratamento, prevaleceu o uso de 

esquemas de primeira linha de tratamento, 81% (Figura 9) enquanto entre os indivíduos não 

virgens de tratamento, predominou o uso de esquemas de segunda linha (Figura 10).   

A Tabela 3 detalha todos os esquemas prescritos durante o estudo. 
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Tabela 3: Esquemas de ARV e Opções terapêuticas usadas durante todo o estudo. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

2016 (n=100). 

Opção Terapêutica Esquemas % 

Primeira linha 

Efavirenz - lamivudina – tenofovir 26% 

Efavirenz - zidovudina + lamivudina 7% 

Nevirapina – zidovudina + lamivudina 2% 

Nevirapina – tenofovir + lamivudina 1% 

Abacavir – efavirenz – lamivudina 1% 

Segunda Linha 

Fosamprenavir – ritonavir - tenofovir + lamivudina 5% 

Atazanavir – ritonavir – tenofovir + lamivudina 18% 

Atazanavir – ritonavir - zidovudina+ lamivudina  2% 

Lopinavir + ritonavir – tenofovir + lamivudina 11% 

lopinavir + ritonavir - zidovudina + lamivudina 6% 

Abacavir – fosamprenavir – lamivudina – ritonavir 1% 

Abacavir - atazanavir - lamivudina – ritonavir 5% 

Atazanavir – didanosina – lamivudina – ritonavir 1% 

Abacavir – lamivudina – lopinavir + ritonavir 1% 

Atazanavir – lamivudina – zidovudina 1% 

Resgate 

Darunavir - raltegravir - ritonavir – tenofovir + lamivudina  3% 

Darunavir - raltegravir – ritonavir 3% 

Darunavir – etravirina - raltegravir-ritonavir 2% 

Raltegravir – tenofovir + lamivudina 1% 

Não classificado 

Abacavir – atazanavir – ritonavir – tenofovir + lamivudina 1% 

Lopinavir + ritonavir 1% 

Abacavir - fosamprenavir – lamivudina 1% 

 

O esquema composto pela associação de efavirenz, lamivudina e tenofovir foi o mais 

utilizado em todo o período do estudo (26%), seguido pela associação de atazanavir/r, 

tenofovir e lamivudina (18%). Foram observadas 26 trocas de ARV, totalizando 22 diferentes 

esquemas utilizados.  

Foram encontradas duas interações medicamentosas listadas no informe da CT-SES de 

aids (Anexo 4), referente aos esquemas abacavir – atazanavir – ritonavir – tenofovir - 

lamivudina (TDF+ABC+3TC+ATV/r) e atazanavir – didanosina – lamivudina – ritonavir. 

(ddI+3TC+ATV/r) Essas interações foram classificadas como risco de falha/resistência viral e 

dificuldade para adesão, respectivamente. 

Foi verificada a prescrição de três esquemas não classificáveis entre os 22 utilizados 

durante o estudo.   

Dentre os pacientes que trocaram de ARV durante o estudo (16), seis eram virgens de 

tratamento e dez não virgens. As Figuras a seguir mostram a linearidade das trocas entre 

virgens e não virgens segundo as recomendações do Ministério da Saúde.  
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A Figura 11 mostra o período de acompanhamento desses pacientes, cujas trocas de 

tratamento aconteceram. 
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Figura 11: Troca entre os virgens de tratamento, segundo o período de observação de cada paciente Niterói, Rio de 

Janeiro, Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eixo x: Esquema de primeira ou segunda escolha: (1 = primeira, 2 = segunda linha). Eixo y: período em meses. 

HUXX: código do paciente. Mês em que ocorreu a troca:  
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A Figura 11 mostrou que as trocas ocorridas entre os virgens de tratamento ocorreram 

antes de doze meses de tratamento.  

A Figura 12 mostra o período de seguimento dos pacientes não virgens de tratamento e 

as respectivas trocas ocorridas durante a realização do estudo.
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Figura 12: Troca entre os pacientes não virgens de tratamento, segundo período de observação de cada paciente. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eixo x: Esquema de primeira ou segunda escolha. (1 = primeira, 2 = segunda linha, 3 = resgate, 4 = não classificado). Eixo y: período em meses. HUXX: código do 

paciente. Mês em que ocorreu a troca:  
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As trocas foram mais preocupantes entre os pacientes não virgens de tratamento, 

principalmente quando usados esquemas não recomendados (Figura 12). Ressalta-se que 

quando foram usados esquemas não classificados essas trocas não seguiram a linearidade 

proposta pelo PCDT, como exemplificadas pelas trocas, referentes aos pacientes “HU278”, 

“HU296”. 

O PCDT determina as recomendações de início de ARV bem como deve ser a troca de 

ARV, nas diferentes situações clínicas. 

Os Quadros 7 e 8 detalham as trocas e conformidades segundo o PCDT vigente, para 

virgens e não virgens de tratamento, respectivamente.  
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Quadro 7: Alterações no esquema terapêutico observadas em pacientes virgens de tratamento. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2016 (n=6). 

Descrição (e classificação do esquema) em ordem de observação ao longo do estudo 
Motivo para 

troca  

Conformidade 

PCDT 

EFV-3TC-TDF (1) → NVP-TDF+3TC (1) NI Sim 

EFV-3TC-TDF (1) → ATZ/r-TDF+3TC (2) → FPV/r-TDF+3TC (2) → LPV/r-TDF+3TC (2) → FPV/r-TDF+3TC 

(2) 

NI, NI, RAM, 

NI 

Não 

EFV -3TC-TDF (1) → ATZ/r-TDF+3TC (2) RAM Não 

EFV-3TC-TDF (1) → ATZ/r-TDF+3TC (2) NI Não 

LPV/r-AZT+3TC (2) → LPV/r-TDF+3TC (2) NI Não 

EFV-AZT+3TC (1) → NVP-AZT+3TC (1) NI Sim 

Legenda: Motivo da troca: NI=não informado; RAM=reação adversa a medicamento; ATZ/r= atazanavir associado a ritonavir; AZT=zidovudina; EFV= efavirenz; FPV/r= 

fosamprenavir associado a ritonavir; LPV/r= lopinavir+ritonavir; NVP= Nevirapina; TDF= tenofovir; 3TC= lamivudina. (1): primeira linha, (2) segunda linha PDCT: 

Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 

Quadro 8: Alterações no esquema terapêutico observadas em pacientes que já estavam em tratamento. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2016 (n=10). 

Descrição (e classificação do esquema) em ordem de observação ao longo do estudo Motivo para 

troca 

Conformidade de 

PCDT 

LPV/r-TDF+3TC (2) ATZ/r - TDF + 3TC (2) RAM Sim 

ABC – FPV/r – 3TC (2) ABC – FPV – 3TC (4) ABC – FPV/r – 3TC (2) RAM, NI Não 

LPV/r - AZT + 3TC (2) LPV/r - TDF + 3TC (2) FL Não 

ATZ/r– TDF + 3TC (2) FPV/r - TDF + 3TC (2) RAM Sim 

LPV/r – TDF + 3TC (2) FPV/r - TDF + 3TC (2) RAM Não 

ATZ/r– TDF + 3TC (2) ABC – ATZ/r– TDF + 3TC (4) ATZ/r– TDF + 3TC (2) NI, NI Não 

EFV -3TC – TDF (1) FPV/r - TDF + 3TC (2) RAM Não 

ATZ/r– TDF + 3TC (2) DRV/r -RAL (3) FL Sim 

ATZ/r - ATZ+ 3TC (2) ATZ/r– TDF + 3TC (2) ATZ/r - ATZ+ 3TC (2) ATZ - ATZ+ 3TC (2) ATZ/r - 

ATZ+ 3TC (2) 

NI, NI, NI, NI Não 

LPV/r (4) ATZ/r - ATZ+ 3TC (2) LPV/r (4) LPV/r – TDF + 3TC (2) FL, NI, NI Não 

Legenda: M=motivo da troca; R=recomendação do MS; NI=não informado; RAM=reação adversa a medicamento; FL=falha terapêutica; S=sim; N=não. ABC= abacavir; 

ATZ= atazanavir; ATZ/r= atazanavir associado a ritonavir; AZT=zidovudina; DRV/r= darunavir associado a ritonavir; EFV= efavirenz; FPV= fosamprenavir; LPV/r= 

lopinavir+ritonavir; NVP= Nevirapina; TDF= tenofovir; 3TC= lamivudina; RAL= raltegravir. (1): primeira linha, (2) segunda linha, (3) resgate, (4) não classificado PDCT: 

Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
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Foram observadas 26 trocas de tratamento em 16 pacientes (Quadros 7 e 8). No caso 

de onze pacientes, as alterações observadas estiveram em desacordo com os PCDT para 

tratamento de HIV/Aids. Nos pacientes virgens de tratamento quatro trocas observadas foram 

consideradas em desacordo com o PCDT vigente no período deste estudo (Quadro 7). Dentre 

estes pacientes, um usuário teve o esquema alterado quatro vezes ao longo do período de 

observação e três sofreram alterações no esquema terapêutico em menos de seis meses. Duas 

alterações foram motivadas pela ocorrência de eventos adversos (Quadro 7).   

Quanto aos pacientes que já estavam em tratamento ARV, cinco alterações foram 

realizadas devido à ocorrência de eventos adversos e três por falha terapêutica. Em sete 

situações, as trocas não seguiram as recomendações do PCDT (Quadro 8). 

Destaca-se a troca de ARV do paciente HU278 (Figura 12) que estava em uso de um 

esquema não classificado (lopinavir/r) e teve a troca do esquema ARV justificada por falha 

virológica (Quadro 8), provavelmente pela falta de potência ARV uma vez que foram 

utilizados apenas dois IP/r. A troca ocorreu para um esquema de segunda opção (atazanavir-

ritonavir-zidovudina+lamivudina) e com posterior substituição do atazanavir/r por lopinavir/r. 

Até o final do período de observação o nte manteve-se neste esquema.  

O motivo da maior parte das trocas de medicamentos não estava informado no 

SICLOM ou no prontuário médico.  

 

6.3. ESTIMATIVA DA POSSE DE ARV 

 

O tempo médio de acompanhamento neste estudo foi 348,9 dias (± 98 dias), sendo o 

intervalo mínimo de 188 e o máximo 536 dias, respectivamente. O valor médio de posse, 

obtido pelos dois indicadores, está apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4: Média de posse de ARV segundo PDC e CR. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2016 (n=77). 

Indicador Tempo de Acompanhamento (dias) Média Desvio padrão 

PDC 180 86% 0,18 

365 86% 0,14 

CR 180 87% 0,15 

365 86% 0,14 
Legenda: PDC= proporção de dias cobertos; CR= razão de cumprimento. 

 

Quando foram avaliados os dias corridos de permanência no estudo, observou-se que 

44% dos indivíduos completaram 365 dias de acompanhamento. Quando se considerou os 77 

pacientes, quase não se observou diferença na posse de ARV, na avaliação pelos dois 

indicadores utilizados, como mostra a Tabela 4. Dos 77 pacientes analisados, a posse dos 

ARV foi maior que 80% para 56 (72,7%). 

Quando os usuários foram categorizados em virgens e não virgens, a posse calculada 

pelos indicadores apresentou maiores diferenças, como mostra a Tabela 5.  

 

Tabela 5: Média de posse de ARV com PDC e CR para virgens e não virgens de tratamento. Niterói, Rio 

de Janeiro, Brasil, 2016 (n=77). 

Início de ARV / tempo 

de acompanhamento 

(dias) 

N 

Indicador 

Média (Desvio Padrão) 

PDC CR 

Virgem  

180 11 87% (0,10) 92% (0,10) 

365 16 86% (0,14) 86% (0,12) 

Não virgem 

180 32 86% (0,20) 91% (0,15) 

365 18 86% (0,16) 91% (0,14) 
Legenda: PDC= proporção de dias cobertos; CR= razão de cumprimento. 

 

Os indicadores de posse, na avaliação dos pacientes virgens de tratamento, 

apresentaram variabilidade na média de posse no menor período de observação, 87% e 92% 

para CR e PDC, respectivamente. Foram considerados 11 pacientes no período de observação 

de 180 e 16 pacientes em 365 dias, para ambos os indicadores. 

Já para os pacientes não virgens, a média de posse avaliada por CR foi maior quando 

comparada a média obtida por PDC, para todos os períodos de observação. Neste caso foram 

avaliados 32 pacientes com 180 dias de acompanhamento e 18 pacientes com 365 dias de 

acompanhamento. 
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7.  DISCUSSÃO 

7.1. ASPECTOS REFERENTES À POPULAÇÃO  

 

Neste estudo foi encontrada relação de 1,5 entre homens e mulheres vivendo com 

HIV/Aids (Tabela 1), valor próximo a razão nacional apresentada no Boletim Epidemiológico 

de aids do MS (2013). Em 2007, foi realizado em Brasília um estudo em centro de referência 

no tratamento de aids onde se observou razão de 1,67 homens e mulheres vivendo com 

HIV/Aids, próxima a razão deste estudo (CARVALHO, MERCHAN-HAMANN e 

MATSUSHITA, 2007). 

No interior de São Paulo, um estudo apontou a razão homem e mulher vivendo com 

HIV/Aids foi de 2:1 (COLOMBRINI, COLETA e LOPES 2008). Resultado semelhante foi 

encontrado por outros pesquisadores brasileiros que analisaram adesão a ARV em centros de 

referência no tratamento da aids em Minas Gerais (GOMES et al 2009; FONSECA  et al 

2012), no Ceará (ROMEU et al 2011) e no Rio de Janeiro (SCHILKOWSKY, PORTELA e 

SÁ 2011).  

Conhecer o sexo bem como o estado civil da população atendida se justifica, pois ter 

ou não companheiro pode influenciar a persistência ao tratamento de diferentes formas 

segundo o sexo do indivíduo. A literatura afirma que mulheres casadas têm maior 

probabilidade de abandonar o tratamento, devido à dificuldade de conciliar a rotina do lar e as 

atividades associadas ao acompanhamento médico (consultas, exames, etc.) (BARTLET et al., 

2009; BONOLO et al, 2013). 

Já para homens casados, esta dinâmica de permanecer em tratamento parece ser 

melhor quando em um relacionamento estável (BONOLO et al., 2013; BROWN e BUSSEL 

2011; KARDAS, LEWEK e MATYJASZCZYK, 2013). Neste estudo foi observada 

prevalência de solteiros (Tabela 1), semelhante aos resultados de Gomes et al. (2009). Não ter 

companheiro pode ser visto como um fator de risco de transmissão do vírus (MS, 2014a). A 

equipe de saúde pode se organizar e propor estratégias de conscientização da população 

assistida.  

A média de idade da população 42,3 anos (± 13,2 anos) deste estudo foi semelhante ao 

encontrado por outros autores, como apresentado pela Tabela 1 (BLATT et al., 2009; 

FONSECA et al., 2012; LIGNANI-JUNIOR, GRECO e CARNEIRO, 2001), e difere em até 

10 anos em relação a outros estudos nacionais (CARVALHO, MERCHAN-HAMANN e 
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MATSUSHITA, 2007; COLOMBRINI, COLETA e LOPES, 2008; GOMES et al 2009; 

ROMEU et al., 2012; SCHILKOWSKY, PORTELA e SÁ, 2011).  

Schilkowsky, Portela e Sá (2011), em trabalho realizado em um Serviço de Assistência 

Especializada (SAE) na cidade do Rio de Janeiro, observaram que entre aqueles que 

abandonaram o tratamento ARV a idade média foi 32,5 anos enquanto o grupo que não 

abandonou o tratamento tinha em média 37,1 anos de idade. Lignani-Junior, Greco e Carneiro 

(2001) mostraram em seu estudo, realizado em Minas Gerais, que usuários com mais de 40 

anos tiveram mais chances de aderir ao tratamento provavelmente por ter maior 

comprometimento com o tratamento da aids.  

A faixa etária pode ter relação com a rotina diária (atividade laboral, por exemplo) dos 

indivíduos e a dificuldade em conciliar essas atividades à rotina de uso de medicamentos 

(BROWN e BUSSEL, 2011; KARDAS, LEWEK e MATYJASZCZYK, 2013). Neste estudo, 

a maioria da população possuía idade entre 25 e 60 anos (83%), teoricamente apta a exercer 

atividade laboral e reconhecer a dificuldade de adaptação e a conciliação desses 

compromissos com o tratamento deve ser uma preocupação tanto do paciente quanto previsto 

pela equipe de saúde (Tabela 1).  

Os achados sobre a cor de pele foram semelhantes aos dados encontrados na literatura 

brasileira, como pode ser observado pela Tabela 1 (MS, 2014a; GOMES et al., 2009). 

Schilkowsky, Portela e Sá (2011) registraram 50% de brancos declarados. Lignani-Junior 

Lignani-Junior, Greco e Carneiro (2011) associaram a cor de pele à probabilidade de menor 

grau de instrução, o que poderia justificar associação com menor adesão entre esse grupo de 

PVHA. 

Tanto a escolaridade quanto o local de residência podem impactar no acesso ao 

tratamento, que poderia ser entendido como acesso a informação e ao tratamento em si. A 

amostra estudada apresentou, em maioria, o mínimo de 12 anos de escolaridade (Tabela 1). 

Gomes et al. (2009) também observaram alto grau de instrução entre PVHA em uso de ARV, 

estudo realizado em Minas Gerais. Schilkowsky, Portela e Sá (2011) observaram que, aqueles 

com mais de oito anos de escolaridade têm melhor adesão. Outros estudos brasileiros 

demonstraram que pessoas com baixa escolaridade têm mais chances de não aderir ao 

tratamento (ANDRADE et al., 2012; LIGNANI-JUNIOR, GRECO e CARNEIRO, 2001). O 

grau de instrução poderia favorecer a compreensão do tratamento e sua gravidade e facilitar, 

desta forma, a adesão (LEITE e VASCONCELOS, 2003; ROSSI et al., 2012). Desta forma, 

conhecer o perfil da população atendida é importante para definir o tipo de serviço e 

atendimento a ser prestado pela equipe de saúde. 
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Em relação à distância e localização da residência frente à localização do serviço de 

saúde, alguns autores destacam que este fato pode ser visto como uma barreira à adesão 

(BROWN e BUSSEL, 2011; KARDAS, LEWEK E MATYJASZCZYK 2013). Gomes et al. 

(2009) destacaram que morar fora da cidade onde se encontrava a UDM (Belo Horizonte) 

esteve relacionado com abandono e irregularidade na retirada de ARV. A busca por 

tratamento na farmácia estudada pelos autores poderia ser justificada por se tratar de um SAE, 

onde há indicativos de que a assistência seja melhor (NEMES et al., 2009; NEMES et al., 

2013).  

É importante reconhecer que o acesso pode ser um fator limitante para o sucesso do 

tratamento e as dificuldades dos usuários devem servir de alerta sobre as possíveis causas de 

não adesão da população atendida. Como esperado a maior parte da população atendida na 

UDM reside no município de Niterói (Tabela 1). A facilidade de acesso ao tratamento deve 

ser considerada quando se discute o início e manutenção do mesmo (BRASIL 2008, BRASIL 

2010, MS, 2013).  

Além da facilidade de acesso, a qualidade do serviço prestado pode interferir no 

tratamento (BRASIL, 2010; NEMES, 2009; NEMES et al., 2013). A cidade de Niterói possui 

oito UDM cuja qualidade da assistência foi avaliada em 2014. Piccoli (2014) encontrou 50% 

das unidades com qualidade regular. Esta classificação foi obtida após a avaliação de diversas 

dimensões de qualidade incluindo dispensação e qualificação profissional. O autor conclui 

que a existência de um programa de qualidade poderia gerar impactos positivos nas atividades 

da assistência farmacêutica e em última análise na adesão a terapia ARV. 

Langbeek et al. (2014) não avaliaram a relação da equipe de saúde com adesão, mas 

ponderaram que a confiança entre a equipe de saúde e PVHA deve ser estimulada, pois pode 

influenciar na crença do paciente sobre seu tratamento e sua saúde, melhorando a adesão. 

Esses autores também mostraram que a relação entre equipe de saúde e PVHA em países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é mais impactante na adesão, talvez pela maior 

dependência de PVHA nos esclarecimentos sobre sua condição de saúde. Nestes casos, cabe 

reforçar à equipe a importância de se criar um vínculo com os pacientes, independente do 

nível de complexidade do serviço, a fim de garantir melhores resultados no tratamento 

(MALTA et al., 2005). 

O tempo de tratamento se relaciona com o comportamento dos indivíduos e pode 

servir como parâmetro de acompanhamento na regularidade das dispensações. Romeu et al. 

(2012) avaliaram o tempo de infecção por HIV e encontraram 94% de PVHA infectadas por 

HIV de 1 a 5 anos. Alba e Guitard (2013) observaram como tempo médio de tratamento 63,4 
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meses (aproximadamente cinco anos), em PVHA colombianos. Neste estudo, a maior parte da 

população tem no mínimo quatro anos de ARV (Tabela 1), dado interessante, pois o tempo de 

tratamento e sua relação com a adesão é controverso na literatura. Alguns autores não 

associam tempo de tratamento a adesão (ANDRADE et al., 2012; CARVALHO, 

MERCHAN-HAMANN e MATUSHITA, 2007) enquanto outros associam menor tempo de 

infecção pelo HIV a uma melhor adesão (ROMEU et al., 2012) ou associa-se adesão maior ao 

primeiro tratamento ARV (BLATT et al., 2009).  

O número de trabalhos que avaliam a adesão à terapia antirretroviral e seus fatores 

associados vêm aumentando nos últimos anos no Brasil. Estudos sobre o perfil da população 

que vivem com HIV/Aids e o perfil de utilização de ARV são importantes, ainda mais após o 

advento da terapia antirretroviral combinada, culminando no aumento da qualidade de vida 

desses indivíduos (FUKUMOTO et al., 2013; MS, 2013). Uma possível explicação para a 

ausência de significância estatística entre as características da amostra e a posse de ARV pode 

ser devido à escolha da avaliação da variável posse como uma medica dicotômica. Nem 

sempre o comportamento de adesão corresponde a um evento “tudo ou nada” (McCAFREY, 

2013).  

Em relação às informações demográficas, é importante ressaltar esses dados não são 

de registro obrigatório durante o cadastro no sistema. A importância destas informações na 

prestação da assistência deve ser reconhecida pelo gestor da unidade, para que incentive a 

completitude dos dados no sistema. O percentual de missings de alguns dados sócio 

demográficos (Tabela 1) encontrados no estudo, em torno de 5%, também poderia justificar a 

ausência de significância estatística. 

Alguns problemas de recuperação de informações podem ser observados quando se 

trabalha com dados secundários. Os missings também foram encontrados em um estudo 

realizado na cidade do Rio de Janeiro que avaliou fatores preditivos para o abandono do 

tratamento contra HIV/Aids, por meio de dados de prontuário, onde o percentual foi 25% 

(SCHILKOWSKY, PORTELA e SÁ, 2011). O uso de sistema de informação administrativo 

para avaliação de dados clínicos, também pode ser um problema na recuperação de dados 

(SOARES e SILVA, 2013). Os missings também podem ser associados à falta de treinamento 

sobre o uso do sistema por parte dos digitadores (FREITAS e PINTO, 2005; CRUZ,TOLEDO 

e SANTOS 2003; LIMA et al., 2009) ou a algumas modificações do próprio SICLOM (MS, 

2014h; BRASIL, 2010; SAKKITA, 2012). 

O correto preenchimento dos dados no SICLOM é importante, pois pode gerar 

diversas informações a partir de indicadores. Os indicadores podem ser usados em diferentes 
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níveis desde o individual até o nacional/internacional, uma vez que os dados gerados podem 

ser (a) esquemas ARV usados, (b) abandono de tratamento por esquema ARV, (c) estágio da 

doença por esquema ARV, (d) estado conjugal por esquema ARV, (e) adesão por esquema 

ARV, dentre tantos outros (WHO, 2014d).   

Existe a possibilidade de o indivíduo recusar-se a fornecer suas informações, como 

estado civil ou raça, colaborando para a existência de dados não informados no sistema. As 

informações clínicas são de preenchimento obrigatório, onde se observa completitude dos 

dados. No caso das informações sócio demográficas, existe a opção “não informado” e não se 

observa alto percentual de completitude (MS, 2014h). Cabe salientar que todas as 

informações são importantes para a UDM e para que a equipe de assistência à PVHA possa 

planejar melhor as atividades e o atendimento dos indivíduos. No entanto, a rotina da unidade 

pode ser adaptada e o entendimento sobre a necessidade das informações deve ser reforçado 

pelos gestores das UDM (BRASIL, 2011; NEMES, 2009). 

 

7.2.  ASPECTOS REFERENTES AOS ESQUEMAS ARV 

 

Sobre o perfil de utilização de ARV, prevaleceu o uso da primeira linha de tratamento 

(Tabelas 2 e 3) pelos usuários incluídos no estudo. Alguns autores afirmam que melhorias 

significativas na terapia ARV, nos últimos anos, favoreceram a permanência dos indivíduos 

em esquemas de primeira linha (ROSSI et al., 2012; SLAMA et al., 2014). Atualmente, o 

PCDT recomenda o início de ARV para indivíduos assintomáticos, independente da contagem 

de linfócitos CD4, pelo benefício já demonstrado na expectativa de vida de PVHA (MAY et 

al., 2011).  

Este fato é interessante, pois se observou que 18 % dos usuários que não eram virgens 

de tratamento ainda estavam em uso de esquemas de primeira linha. 

É importante o monitoramento de pacientes em uso de ARV, principalmente para 

acompanhar o uso/consumo de medicamentos. O guia de monitoramento de PVHA da OMS 

afirma que esquemas de primeira linha devem ser usados pelo maior tempo possível (WHO, 

2014d). A complexidade do tratamento associada a esquemas com maior número de 

comprimidos/dia ou com maior probabilidade de RAM, observados em alguns estudos, foram 

apontados como fatores preditores de má adesão (CARVALHO, MERCHAN-HAMANN e 

MATUSHITA, 2007; BARTLETT et al., 2009; GOMES et al., 2009, BROWN e BUSSEL, 

2011; ANDRADE et al., 2012; FONSECA et al., 2012). 
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Quando se avaliou usuários no início da terapia ARV, observou-se que 81% 

começaram o tratamento com um esquema de primeira linha (Figura 9). A UDM está 

localizada em um serviço especializado, e espera-se que a vigilância sobre os esquemas 

prescritos e dispensados seja grande (BRASIL, 2010; NEMES et al., 2013). 

A impossibilidade do início de tratamento com tenofovir pode estar relacionada à 

casos de insuficiência renal, o que inviabilizaria o uso deste medicamento por suas 

características nefrotóxicas (MS, 2013).  

A maior parte dos usuários em início de tratamento recebeu a prescrição dos esquemas 

“lamivudina+tenofovir+efavirenz” (55%) ou zidovudina associada à lamivudina (25%) 

(Figura 9). O início do tratamento da aids é um momento difícil para muitos pacientes e as 

recomendações do MS orientam o início da terapia ARV com um esquema de boa potência 

virológica e comodidade terapêutica. Este fato justifica o esquema 

“lamivudina+tenofovir+efavirenz” ser a primeira opção de tratamento, pois está disponível 

em uma formulação conhecida como três em um, além de estar relacionado a menos RAM 

quando comparado ao uso de IP/r (MS, 2013).  

Gomes et al. (2009) observaram 24 esquemas diferentes prescritos na primeira 

dispensação e segundo as recomendações do MS. As combinações de 

“zidovudina+lamivudina” mais frequentes foram com “efavirenz”, “Nevirapina”, “nelfinavir” 

e “indinavir”, totalizando 74% dos esquemas mais prescritos, e em conformidade com as 

recomendações vigentes na época permitiam o uso de ITRNN ou IP/r em esquemas de 

primeira linha (MS, 2008). 

Fonseca et al. (2012) observaram pacientes assistidos em SAE de Minas Gerais, em 

uso de ARV, que não realizaram troca de tratamento. Foram prescritos 28 diferentes 

esquemas, com prevalência da associação zidovudina-lamivudina. 

Lima et al. (2012), observaram 54% de pacientes em uso de terapia inicial composta 

por efavirenz+lamivudina+tenofovir e 44% dos pacientes em início de terapia ARV, usavam 

ITRN associado a IP/r, sendo o lopinavir/ritonavir a associação de IP/r mais prevalente. As 

recomendações de tratamento inicial na época do estudo permitiam o uso de IP/r ou ITRNN 

para virgens de tratamento (MS, 2008).   

Os dados deste estudo e de outros estudos nacionais sobre o uso de ARV sugerem que 

os tratamentos preconizados pelo MS garantem a manutenção dos pacientes em esquemas 

iniciais de tratamento, tanto em pacientes virgens quanto naqueles não virgens de tratamento. 

Este fato poderia ser justificado pelas atualizações do PCDT, acompanhando os avanços no 

conhecimento da terapia ARV (FONSECA et al, 2012; GOMES et al., 2009; MS, 2013; 
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ROMEU et al., 2012; ROSSI et al., 2012). O melhor esquema inicial possível resulta no 

melhor prognóstico para o paciente, logo a escolha do tratamento deve ser bem avaliada 

(FUKUMMOTO et al., 2013). 

Neste estudo, o esquema mais utilizado durante todo o período foi 

“efavirenz+lamivudina+tenofovir” (26%), como mostrou a Tabela 3. Outros estudos 

nacionais encontraram prevalência da associação “efavirenz- lamivudina+zidovudina” 

(FONSECA et al., 2012; GOMES et al, 2009; ROMEU et al., 2012). Este último esquema 

também foi prevalente em uma coorte realizada na Colômbia de 1996 até 2011 (ALBA e 

GUITARD, 2013). Das associações de ARV encontradas no estudo realizado por Fonseca et 

al. (2012), AZT+3TC foi a mais usada. Contudo, desde 2013, esta não é a combinação 

preferencial de ITRN (MS, 2013). O MS preconiza o uso de “efavirenz, lamivudina e 

tenofovir”, pela boa supressão viral e comodidade terapêutica, favorecendo o uso prolongado 

pelos pacientes (FUKUMOTO et al., 2013; MS, 2013).  

O PCDT recomenda “tenofovir+lamivudina” como associação preferencial de ITRN. 

No caso de necessidade de uso de segunda linha de tratamento, o IP de primeira escolha é 

lopinavir associado ao ritonavir. O PCDT recomenda o uso preferencial da associação 

lopinavir/ritonavir devido às vantagens terapêuticas de supressão viral, comodidade 

posológica e baixo custo quando comparado ao atazanavir (MS, 2013). Sobre os IP/r, outros 

estudos mostram que o atazanavir é o mais utilizado, como encontrado neste estudo (Tabela 

3) (FONSECA et al., 2012; GOMES et al., 2009). O uso prevalente do atazanavir pode ser 

justificado pela ocorrência de eventos adversos gastro-intestinais associados ao uso do 

lopinavir/ritonavir, fato não observado com uso do atazanavir. (MS, 2013). Diferenças 

farmacocinéticas, entre os IP/r, poderiam explicar a ocorrência de RAM (ANDRADE, 

FREITAS e OLIVERA, 2011). 

Gomes et al. (2009) encontraram dez esquemas considerados “incompletos” (de um 

total de 43 utilizados) devido a falta de algum ARV em um estudo realizado no estado de 

Minas Gerais. Hirsch et al. (2011) também encontraram esquemas ARV “contra indicados” 

(14% a 10%) segundo as recomendações de tratamento da aids, no estudo desenvolvido nos 

Estados Unidos, em farmácias sem atuação do profissional farmacêutico. 

Foram observados poucos esquemas não classificados segundo os protocolos do MS 

(Tabela 3). A publicação de diretrizes terapêuticas orienta o cuidado, norteando a equipe de 

saúde frente às decisões a respeito da assistência prestada. Seguir as recomendações propostas 

pelo MS deve ser uma preocupação da equipe de saúde, uma vez que o estado do Rio de 

Janeiro apresenta o segundo maior número de óbitos associados a aids (MS, 2014a). Os dados 
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mostraram que, nem sempre, as recomendações são seguidas, pois cada indivíduo responde de 

uma maneira ao tratamento proposto e a experiência do profissional prescritor pode 

influenciar seus hábitos (CABANA et al., 1999, SCHEFFER et al., 2010). 

Em relação às trocas de esquemas terapêuticos, pondera-se que estas devem ser 

realizadas em casos de falhas ou intolerância a um dos ARV, seguindo as orientações quanto 

às substituições dos ITRN/ITRNt, ITRNN e IP/r (MS, 2013).  

O protocolo da Assistência Farmacêutica em Aids recomenda que as trocas de 

tratamento, e consequentemente início de novo esquema ARV, são momentos que requerem 

atenção da equipe de saúde e estes devem ser acompanhados a fim de esclarecer as 

necessidades de informações sobre o tratamento (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011).  

Gomes et al. (2009) avaliaram todos os ARV dispensados até o fim do estudo e 

observaram um total de 45 esquemas ARV diferentes, devido às trocas de tratamento. Esses 

autores observaram que, na segunda dispensação avaliada após o início do estudo, três 

pacientes tiveram que trocar de esquema ARV, sendo o percentual de troca dos pacientes em 

torno de 5 a 8%.  

Lima et al. (2012) avaliaram os motivos de troca entre os pacientes assistidos em um 

SAE localizado no Ceará. E observaram que 22% dos pacientes trocaram de ARV em doze 

meses de tratamento. Lima et al. (2012) observaram como principal justificativa para as 

trocas, a ocorrência de RAM (88%). Esses autores observaram 78 trocas em 68 pacientes em 

inicio de ARV.  Neste estudo, foi encontrado o mesmo percentual de pacientes virgens de que 

trocaram de ARV (22%), em doze meses (Figura 11 e Quadro 7). Quando confrontadas as 

trocas com as recomendações de tratamento preconizadas pelo MS eles constataram que as 

trocas estavam de acordo com o PCDT (MS, 2008). 

Sobre os motivos para troca de tratamento neste estudo, salienta-se o fato de 16 trocas 

(Quadros 7 e 8) não terem sido justificadas no SICLOM ou prontuário do paciente, o que 

dificulta o acompanhamento e monitoramento do tratamento pela equipe de saúde. Das trocas 

justificadas, as RAM foram a maior causa de troca de tratamento (5), como observado por 

outros autores (ALBA e GUITARD, 2012; LIMA et al., 2012). Este dado difere do trabalho 

de Gomes et al. (2009) que encontrou como justificativa para troca de esquemas ARV uso 

inadequado de medicamentos. Saber o porquê das trocas de ARV é importante para orientar o 

indivíduo sobre o novo esquema ARV, pois tanto os virgens de tratamento quanto aqueles que 

passam por troca de ARV são vulneráveis ao abandono de tratamento (BRASIL, 2010).  

Neste estudo, observou-se o uso de esquemas não classificados em não virgens de 

tratamento. Este fato que torna mais evidente a importância de divulgar o PCDT bem como 
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incentivar a justificativa das trocas de tratamento, pois um indivíduo usou repetidas vezes um 

esquema não classificado, e a justificativa de troca não foi informada (Figura 12 e Quadro 8).  

Para maior esclarecimento dos motivos de trocas de ARV, seria necessário avaliar se 

os pacientes estavam em uso de outros medicamentos ou apresentavam co-morbidades. O 

PCDT recomenda, por exemplo, que se evite o uso de inibidores de bomba de próton em 

concomitância com atazanavir e casos de insuficiência renal, em que se evita o tenofovir, pelo 

risco de nefrotoxidade (MS, 2013). 

Das onze interações medicamentosas listadas pela Câmara Técnica de Aids da SES-RJ 

(ANEXO 4), duas foram observadas neste trabalho. Surpreende o uso do esquema abacavir – 

atazanavir – ritonavir – tenofovir - lamivudina por um dos pacientes do estudo. Essa 

associação apresenta uma relevante interação medicamentosa que pode contribuir para a falha 

virológica (MS, 2013). Esta interação é apresentada tanto pelo PCDT quanto pela SES, e 

informa a existência de chances de falha virológica em caso de mutação e resistência viral, 

não sendo recomendada a associação em algumas situações, principalmente se usada em 

esquemas resgate (MS, 2013). A interação de atazanavir e didanosina está descrita na circular 

da Câmara Técnica da SES, informando ser uma associação inadequada devido a interações 

farmacocinéticas (ANEXO 4). Alves et al. (2015) avaliaram 50 esquemas dispensados na 

unidade dispensadora de ARV objeto deste estudo, e observaram 20% de interações entre 

ARV com risco de falha virológica, envolvendo os medicamentos lamivudina ou efavirenz. 

 Este fato reforça a necessidade de se conhecer o PCDT bem como o itinerário 

terapêutico de PVHA, para evitar ou minimizar o uso de esquemas que podem prejudicar o 

sucesso do tratamento das PVHA.  Outra estratégia importante seria proporcionar maior 

integração entre a equipe de saúde que assiste a PVHA na UDM. A possibilidade de trocas de 

opiniões e vivências bem como discussão de casos poderiam evitar o uso de esquemas não 

classificados e melhorar a qualidade da assistência prestada (NEMES et al, 2013).  

7.3. ASPECTOS RELACIONADOS À ESTIMATIVA DA POSSE DE ARV 

 

Considerando o limite mínimo de 80% de posse um comportamento ideal de adesão a 

ARV, a amostra deste estudo apresentou valores médios satisfatórios (Tabela 4) e mais 

elevados quando comparados aos estudos detalhados abaixo (FONSECA et al., 2012; 

GOMES et al., 2009; ROMEU et al., 2012; SALINAS et al., 2013).  

No estudo realizado por Fonseca et al. (2012), em um SAE em Minas Gerais, foi 

observado que 72,9% dos pacientes tinham adesão irregular ou abandono de tratamento. A 
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metodologia usada por esses autores foi à mesma descrita por de Gomes et al. (2009), que não 

definiram indicadores e consideraram como critério para retirada regular ter em posse no 

mínimo 95% da terapia prescrita e 34 dias de intervalo entre as dispensações. 

Gomes et al. (2009) avaliaram usuários virgens de tratamento, também assistidos em 

SAE de Minas Gerais. O objetivo dos autores era estimar a regularidade da retirada de ARV 

por registro de dispensação, em 12 meses de acompanhamento. Apenas 38% da amostra 

estudada foi classificada como tendo retirada regular.  

Romeu et al. (2012) avaliaram a regularidade na dispensação de ARV pelo SICLOM, 

monitorando o comparecimento à farmácia por doze meses e constataram que apenas 45,7% 

dos pacientes acompanhados no estudo compareceram a todos os meses para dispensação de 

ARV. Este trabalho também foi realizado em um SAE, porém no estado do Ceará. 

Salinas et al. (2013) avaliaram a persistência a esquemas de primeira linha de 

tratamento de PVHA peruanos por meio de de MPR. O objetivo dos autores foi avaliar os 

fatores de risco para troca de ARV de primeira linha (2ITRN+ITRNN) para a segunda linha 

(2ITRN+IP/r). Esses autores encontraram o valor de 66% de MPR e a cada incremento de 

10% de posse por MPR, menor o risco de trocar para esquemas de segunda linha. O MPR foi 

calculado por esses autores como a proporção dos dias em posse de ARV de primeira linha de 

tratamento durante o tempo deste tratamento, ou seja, denominador foi o intervalo entre a 

primeira e a última data de dispensação (de ARV de primeira linha), semelhante ao CR deste 

estudo. 

As diferenças entre os novos resultados e dos exemplos citados poderiam ser 

explicadas pelo método de avaliação de posse utilizado, com critérios definidos e indicadores 

descritos na literatura (ANDRADE et al, 2006; HESS et al, 2006; RAEBEL et al, 2013). Os 

indicadores utilizados nesta pesquisa permitiram a avaliação individual de cada paciente e 

obtenção de uma média da amostra, dentro de um período conhecido e definido de posse de 

medicamentos, a partir das datas de dispensação e cobertura ARV registradas no SICLOM.  

A pequena diferença entre a posse avaliada pelos indicadores PDC e CR não era 

esperada (Tabela 4), mas poderia ser explicada pelo fato de terem sidos agrupados os 

pacientes virgens e não virgens de tratamento nesta avaliação. Este fato difere dos resultados 

encontrados por Kozma et al. (2013) que verificaram média mais alta para o indicador, que 

correspondeu a PDC quando a amostra não foi separada para análise de acordo com os 

critérios de inclusão.  

Os resultados da Tabela 5 mostraram que a sensibilidade para avaliar a posse de 

medicamentos pode ser alterada conforme indicador usado nas diferentes populações.  
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Os primeiros seis meses de tratamento são decisivos, sendo considerado como a fase 

de aceitação da doença (MS, 2013), sendo esperada menor média de posse de ARV para os 

virgens de tratamento. A posse medida pelo indicador CR mostrou-se maior em um menor 

período de observação (92% para 180 dias). O fato do tratamento da aids ser crônico e desta 

doença estar associada a um estigma social, pode prejudicar a regularidade de 

comparecimento à farmácia. Este fato poderia justificar a mudança na média da posse de 

ARV dos indivíduos virgens de tratamento pelo resultado de CR em 365 dias de 

acompanhamento (86%) (ARNET et al., 2014; KOZMA et al,2013). Como esse indicador é 

uma taxa de posse de medicamentos, intervalos curtos, poderiam dificultar a percepção de 

comportamento real a ser avaliado (LUZ e MOSIGUE, 2014). Este fato sugere que, períodos 

menores de observação podem superestimar a posse de medicamentos (McMAHON et al., 

2011). 

Por outro lado, a terapia inicial proposta pelo PCDT de 2013 é composta por esquema 

menos complexo e sem IP/r o que facilitaria a manutenção no tratamento (MS, 2013). Além 

disso, a melhora dos sintomas e confiança no tratamento poderia refletir melhor posse de 

medicamento (BROWN e BUSSEL, 2011). 

Para os pacientes não virgens de tratamento, CR refletiu maior média de posse, em 

ambos os períodos de observação (Tabela 5). Uma vez que a terapia ARV é um tratamento 

crônico, períodos de observação prolongados poderiam refletir melhor as variações no 

comportamento de retiradas de ARV (McMAHON et al., 2011, LUZ e MOSIGUE, 2014).  

Soma-se a esta informação o fato de estes pacientes estarem sub o uso prévio de ARV 

e possivelmente estarem habituados e acostumados com o tratamento. Ainda sobre a posse de 

medicamentos, pode-se inferir reflexões sobre a rotina tratamento para aids como (i) 

diminuição de infecções oportunistas, (ii) melhora de quadros sintomáticos, dentre outros 

desfechos alcançados com os ARV, poderia impactar no comportamento de adesão dos 

pacientes e no resultado de posse de medicamentos (BRASIL, 2010; BROWN e BUSSEL, 

2011; MS, 2013; McMAHON et al., 2011). Estes fatos fariam com que os indivíduos 

retornassem à farmácia para dispensações consecutivas. Outra explicação para o 

comportamento de dispensação de ARV poderia ser atrelada ao fato deste estudo ser realizado 

em um SAE, e a preocupação com o comportamento de adesão e regularidade no 

comparecimento a farmácia poderia ser influenciado pela assistência a PVHA prestada pela 

farmácia (BRASIL, 2011; NEMES et al., 2009; NEMES et al., 2013).  

Alguns autores afirmam que é possível usar o SICLOM para monitorar o que eles 

chamam “adesão”, retratado neste trabalho como posse ou comportamento de adesão 
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(GOMES et al. , 2009; ERNESTO et al, 2012; ROCHA et al., 2011). Este estudo permitiu 

inferir a média de posse de ARV para dois grupos de pacientes, a partir dos registros de 

dispensação deste sistema. 

Alguns estudos correlacionaram o gap de ARV com desfechos negativos da aids 

(INCIARD e LEED, 2011; SANGEDA et al., 2014). Este trabalho, contudo, optou pela 

análise da posse de medicamentos pela simplicidade de obtenção dos dados e interesse em 

conhecer o perfil de utilização de ARV na unidade.  

Hess et al. (2006) afirmaram que a avaliação da posse por meio de de medidas de gap 

pode resultar em trabalhos desnecessários se existe a possibilidade de mensuração por meio 

de da posse.  

No caso específico da aids e das dispensações realizadas pelo SICLOM, o intervalo 

mínimo entre as dispensações é de 22 dias, o que possibilitaria um excesso de oito dias de 

posse com ARV entre as dispensações (MS, 2014c). Este fato reforça a necessidade de 

avaliação cuidadosa das peculiaridades do local, da doença e do tratamento a ser investigado 

(HESS et al, 2006; OBRELI-NETO et al., 2012). Observa-se ainda que valores de 100% nem 

sempre refletem a realidade de sobras ou excesso de posse e obtenção de medicamentos, pois 

a última data de dispensação pode fornecer dados interessantes sobre o excesso de 

medicamentos (HESS et al., 2006). 

Sobre a escolha dos indicadores PDC e CR para a realização da pesquisa e citam-se 

algumas vantagens em relação à terapia ARV e o SICLOM como (i) a cronicidade da doença 

aids, que justifica a preocupação com as PVHA e as evoluções clínicas decorrentes do (não) 

tratamento, (ii) a possibilidade de avaliação por meio de de um sistema informatizado 

nacional e (iii) definição explícita dos critérios utilizados de obtenção dos dados, permitindo a 

comparabilidade com estudos futuros. Ainda que PDC ou CR possam subestimar a adesão em 

alguns casos, para esta pesquisa foram definidos critérios para minimizar os vieses já 

descritos. (ANDRADE et al., 2006;  ARNET et al., 2014; MCMAHON et al, 2011; 

McCAFFREY, 2013; RAEBEL et al., 2013). 

Para alguns autores, a vantagem de usar o PDC em polifarmácia deve-se ao fato deste 

indicador fornecer um resultado mais conservador quando usado na avaliação de posse de 

medicamentos da mesma classe terapêutica (HESS et al., 2006; RAEBEL et al., 2013; 

SATTLER, LEE e PERRI, 2013; ISPOR, 2014). O indicador CR poderia ser uma alternativa 

a PDC quando existe a possibilidade de avaliar a posse de medicamentos utilizando o 

intervalo entre a data index e o fim do período de observação, devido a particularidade de seu 
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denominador permitir a observação de mudanças comportamentais ao longo do tempo (HESS 

et al., 2006; LUZ e MOSEGUI, 2014; RAEBEL et al., 2013). 

Sobre o indicador PDC, Hess et al. (2006) afirmam que o numerador (posse de 

medicamento) limitado em 100% atrelado à possibilidade de denominadores menores, não 

permite a viabilidade de avaliar sobras de medicamentos e a média encontrada dentro do 

período de observação, poderia ser menor. Para tentar reverter essa limitação, neste estudo 

foram incluídos aqueles indivíduos que completaram o mínimo 180 dias de acompanhamento. 

Em contra partida, na avaliação de um intervalo flexível (CR), a posse de medicamentos foi 

mais alta, provavelmente, devido às possibilidades de dispensações com consecutivas sobras 

de medicamentos. 

A fim de esclarecer a diferença entre as possíveis estimativas de adesão por posse de 

medicamentos, Kozma et al. (2013) compararam duas maneiras de calcular MPR. No 

primeiro modelo, foi descrito MPR com denominador fixo. No segundo modelo de MPR, foi 

usado o denominador variável, ou seja, o intervalo entre a última e primeira data de 

dispensação. Neste modelo de avaliação, MPR com denominador fixo corresponde a PDC 

utilizado no presente estudo (HESS et al., 2006; PETERSON et al., 2007; RAEBEL et al., 

2013). Já o indicador MPR com denominador variável, não corresponde a CR usado neste 

estudo, pois Kozma et al. (2013) consideraram a posse da última dispensação. 

Ambos os indicadores descritos por Kozma et al. (2013) foram definidos como CMA 

por Steiner e Prochaka (1997). Steiner e Prochaka (1997), em sua definição de CMA, também 

deram subsídios para elaboração do indicador CR, como demonstrado por alguns autores 

(HESS et al., 2006; RAEBEL et al., 2013). Esses dados reforçam as diferentes possibilidades 

de cálculos dos indicadores de posse. 

Por fim, entende-se que os objetivos e o uso do indicador devem ser definidos de 

acordo com a doença e o que se pretende avaliar (KOZMA et al., 2013). Na maioria das 

vezes, esses indicadores são proporções ou taxas de posse (ou falta) de medicamentos. As 

diferenças entre os indicadores podem estar, por exemplo, na consideração ou não da posse da 

última dispensação, ou no denominador, quando se define um intervalo conhecido ou usa-se o 

intervalo entre a primeira e a última data de dispensação (ARNET et al., 2014; HESS et al., 

2011; RAEBEL et al., 2013). Mais importante do que o nome dado ao indicador é a definição 

explícita dos critérios definidos para o seu cálculo, pois a falta de clareza pode dificultar a 

comparação entre os estudos (ARNET et al., 2014; HESS et al., 2006; KOZMA et al., 2013).  

Este estudo apresenta algumas limitações. Como em todos os estudos de posse por 

registros de farmácia, a dificuldade em diferenciar gaps definidos pelos prescritores de gaps 
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voluntários dos pacientes, pode subestimar a posse e refletir equivocadamente um 

comportamento de não adesão. No entando, especificamente, no tratamento da aids não se 

recomenda a suspensão do tratamento. Da mesma forma, não se pode afirmar que os 

medicamentos em posse estão sendo utilizados da forma prescrita, como outras medidas 

indiretas de avaliação do comportamento de adesão, reconhecendo-se que o método de 

registro de farmácia seria uma proxy da adesão. O uso de dados secundários também é 

limitado, per si, principalmente quando não há certeza da completitude das informações ou 

conhecimento aprofundado do sistema explorado. Para minimizar essa limitação, deve-se, 

contudo, buscar cuidadosamente o conhecimento acerca do sistema utilizado, seus manuais e 

atualizações. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Foi possível seguir as recomendações da OMS e do PCDT brasileiro para a 

investigação do uso de ARV em PVHA a partir de um sistema de informação.  

Os dados sócio demográficos e clínicos da amostra estudada foram semelhantes e 

comparáveis aos dados descritos na literatura brasileira e internacional. Entende-se que esses 

resultados contribuirão com a ampliação do conhecimento e informações necessárias a melhor 

assistência prestada pelos profissionais envolvidos no cuidado a PVHA. 

Os poucos pacientes em início da terapia ARV encontrados neste estudo podem ser 

justificados pela descentralização do início da terapia ARV com incentivo de início do 

tratamento em unidades básicas de saúde. A possibilidade de se tratar em um SAE parece ser 

vantajosa aos pacientes, porém a qualidade da assistência é multifatorial. Como demonstrado 

por outros autores e observado neste estudo, alguns pacientes que iniciaram ARV no início da 

epidemia da aids permanecem em tratamento. Este fato pode ser justificado pelos avanços dos 

medicamentos e conhecimentos sobre a doença e pelo contínuo investimento por parte do 

Ministério da Saúde no Programa Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais. 

Os resultados desta pesquisa reforçaram a necessidade de contínua investigação sobre 

o uso de ARV e avanços no tratamento da aids. O conhecimento do PCDT, de dados sobre os 

ARV e tratamento da aids deve ser incentivado pelos gestores e equipe de saúde com mais 

experiência e domínio sobre o tema. Este trabalho também reforçou a necessidade de diálogo 

entre a equipe e discussão de casos, principalmente para aqueles pacientes que necessitam de 

diferentes esquemas ARV para controle da doença.  

A variedade de indicadores de posse de medicamento existentes na literatura e a falta e 

clareza na obtenção dos dados dificultou a comparação entre os estudos, porém os dados 

relativos a posse de ARV foram superiores a diversos estudos sobre o uso de ARV. 

Foi observada uma pequena vantagem no uso do indicador CR quando comparado ao 

indicador PDC para análise da posse de antirretrovirais com o uso do SICLOM. No aplicativo 

“dispensação” do SICLOM OPERACIONAL pode-se verificar as últimas seis datas de 

retiradas de ARV, permitindo uma avaliação de posse entre a primeira e a última data de cada 

paciente, neste período. Atenção especial deve ser dada àqueles pacientes virgens de 

tratamento, principalmente nos primeiros 180 dias de ARV, pois se percebeu uma queda na 

posse de ARV com o passar do tempo. Ainda assim, a viabilidade de mensuração de posse 

pelo SICLOM e com esses indicadores pode ser reconhecida e a aplicabilidade pode ser 

avaliada por cada UDM, mediante suas necessidades. 
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O Rio de Janeiro, por ser um estado com altos índices de óbito associado à aids, deve 

se preocupar com a assistência prestada e disponibilizar dados que possibilitem o 

acompanhamento da epidemia no estado. Este fato reforça a necessidade de estudos nesta 

área, para mostrar o perfil de utilização de ARV em pacientes assistidos em SAE e incentivar 

o estudo e a divulgação do PCDT, bem como a aproximação entre equipes mais experientes 

aquelas menos experientes no cuidado ao HIV. 
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10. APÊNDICE 

10.1. Apêndice A - Uso do SICLOM 
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10.2. Apêndice B - Etapas relacionadas com a dispensação de medicamentos  
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10.3. Apêndice C - Instrumento para coleta de dados 

 

 

Projeto: Avaliação da Posse à Terapia Antirretroviral 

Registro n
o
. __________________ 

Data: 

Informação Atualização dados 

Sexo             (M)                             (F)  

Data de Nascimento  

Raça  

Estado civil  

Escolaridade  

Local de Residência  

Ano de início de ARV  

ARV utilizado  

Data de dispensação  

Quantidade dispensada  

Registro de mudança de esquema ARV  

Registro de evento adverso  
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11. ANEXO 

11.1. Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 
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11.2. Anexo 2 – Anuência do Serviço de DIP 
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11.3. Anexo 3 – Anuência do Serviço de Farmácia 
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11.4. Anexo 4 – Tabela de Interações da SES 

ARV Descrição das Interações Classificação 

tenofovir/abacavir/lamivudina* Alta taxa de falha virológica e emergência de resistência  

Maior risco de desenvolvimento de resistência e falha 

virológica 

tenofovir/didanosina/lamivudina* 

Coadministração não recomendada devido aumento da concentração 

da didanosina e maior toxicidade, mesmo reduzindo a dose. Maior 

risco de falha terapêutica. 

didanosina/lamivudina ou 

abacavir/lamivudina** 

Alta taxa de falha terapêutica e maior risco de resistência se usados no 

resgate na presença de M184V (falha prévia ao 3TC) 

darunavir/efavirenz** 

Coadministração não recomendada pelo risco de redução da 

concentração de darunavir e aumento da concentração de efavirenz.  

atazanavir/efavirenz (com ou sem ritonavir) 

** 

Coadministração não recomendada. O efavirenz reduz concentração 

do atazanavir.  

raltegravir/efavirenz** 

Efavirenz reduz concentração de raltegravir e pode haver risco de 

falha 

atazanavir/nevirapina** 

PROIBIDA associação. Aumento da concentração da Nevirapina para 

níveis tóxicos e redução da concentração de atazanavir com risco de 

perda de eficácia.  

Potencial toxidade e Maior risco de desenvolvimento 

de resistência e falha virológica 

atazanavir/raltegravir** 

Coadministração aumenta concentração de raltegravir (maior 

toxicidade) 

Potencial de toxidade darunavir/Nevirapina ** Aumento da concentração de ambos, podendo aumentar toxicidade. 

lopinavir/r e saquinavir 

Associação proibida na Europa pelo alto risco de arritmia. Nos EUA, 

permitem monitorando cuidadosamente e não pode fazer o lopinavir 

em dose única diária. Dose de saquinavir sempre 1000 mg12/12h.  

atazanavir/ddI (com ou sem ritonavir) 

Associação inadequada. O atazanavir deve ser tomado 

preferencialmente com alimentos e deve ser 2 horas antes ou 1 hora 

após a didanosina (comprimido tamponado ou entérico). 

Dificuldade de adesão 

*O PCDT de 2013 recomenda 2ITRN. 

**Associações não recomendadas pelo PCDT de 2013. 

** O uso de dois IP/r não é previsto pelo PCDT de 2013. 


