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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Um dos principais aspectos relacionados a não adesão à terapia 

antirretroviral (TARV) pelos pacientes com infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) refere-se ao abandono do acompanhamento ambulatorial. 

OBJETIVOS: Estimar a perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial no 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS no município de Juiz de 

Fora, MG, identificando os principais fatores individuais associados. MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo observacional, coorte prospectiva, envolvendo pacientes maiores 

de 18 anos, em uso de TARV e em acompanhamento ambulatorial regular no SAE de 

Juiz de Fora, MG. Foram incluídos no estudo os pacientes que compareceram às 

consultas médicas no período de julho a agosto de 2011, sendo considerados perdidos 

para seguimento ao acompanhamento ambulatorial os pacientes que não retornaram ao 

SAE para nova consulta médica em 90 dias após o sexto mês de acompanhamento. Para 

avaliar a associação entre os fatores individuais e o desfecho, as variáveis com p ≤ 0,25 

na análise univariada foram incluídas em um modelo de regressão logística, sendo 

adotado um nível de significância de 0,05. RESULTADOS: Entre os 250 pacientes 

incluídos no estudo, 44 (17,6%) foram considerados perdidos para seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial. No período houve 1 (0,4%) óbito e 2 (0,8%) 

transferências para outro serviço. Foram mais propensos à perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial, pacientes mais jovens (≤ 43 vs. > 43 anos) (OR 2,30 IC: 

1,06 - 5,00; p = 0,04); e pacientes assistidos pelo médico “E”, quando comparados com 

os assistidos pelos médicos “A”, “B”, “C” ou “D” (OR 5,90 IC: 2,64 - 13,18; p = 0,00). 

CONCLUSÃO: A estimativa de perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial aliada à identificação dos fatores associados e a localização de apenas 1 

óbito nos registros de mortalidade permitem concluir que faz-se necessária melhor 

compreensão das questões relacionadas ao acesso e utilização dos usuários ao serviço. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: One of the main aspects related to the failure in following the 

antiretroviral treatment (ART) by patients who are infected with the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) is the abandonment of outpatient accompaniment 

follow up. OBJECTIVE:  Our objective is to estimate the loss to follow up in 

outpatient accompaniment at the “Serviço de Assistência Especializada (SAE)” in 

HIV/AIDS in Juiz de Fora city, in the state of Minas Gerais, and identify the main 

factors associated to it. METHODOLOGY: This study was done through observation 

involving patients over the age of 18 who are undergoing ART as well as regular 

outpatient treatment at SAE in Juiz de Fora. Patients who attended medical 

appointments in 2011 from July to August were also included in the study, being 

considered lost to follow up from the outpatient accompaniment those who hadn’t 

returned to SAE to another medical appointment within 90 days after the 6th month of 

treatment. In order to evaluate the relation between individual factors and the results, 

the variables with ≤ 0,25 in unvarying analyses were included in a logistic regression 

model, in which, a level of significance of 0,05 was adopted. FINDINGS: Among the 

250 patients included in the study 44 (17,6%)  were considered lost to follow up from 

the outpatient accompaniment. In that period of time 1 (0,4%) died , and 2 (0,8%) were 

transferred to another institution. Younger patients, (< 43 vs > 43 years old) (OR 2,30; 

IC: 1,06 - 5,00; p=0,04) were more likely to lost to follow up as well as patients seen 

doctor “E” , when compared to those seen by doctors “A”, “B”, “C” or ”D”, (OR 5,90; 

IC: 2,64 - 13,18; p=0,00). CONCLUSION: The estimated loss to follow up from 

outpatient accompaniment allied to the identification of factors associated to the record 

of death of only 1 patient allow us to conclude that a better understanding of the matters 

related to access and use  from patients to the service is necessary.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A AIDS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

A AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é o estágio mais avançado 

da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) ou Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). A gravidade da infecção pelo HIV relaciona-se à 

disfunção e destruição do sistema imunológico, na medida em que elevam-se os níveis 

de carga viral (quantificação do RNA viral plasmático) e são destruídos os linfócitos 

TCD4, principais células alvo do vírus e importante marcador da imunodeficiência. Sua 

forma mais grave, caracterizando a AIDS, é determinada por contagem de linfócitos 

TCD4 menor que 350 células por mm3 e/ou diagnóstico de ao menos uma doença 

indicativa de imunodeficiência, como pelo surgimento de infecções oportunistas e 

neoplasias (1). 

Os primeiros casos da infecção foram descritos em 1981, quando foram observados 

em indivíduos com comportamento homossexual, perda acentuada de peso, febre e 

evidência de infecção por microorganismos oportunistas (2-3). A doença foi classificada 

e definida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em 1982, quando também foi 

diagnosticado o primeiro caso no Brasil (4).  

A UNAIDS estima que, em 30 anos, mais de 34 milhões de pessoas tenham sido 

infectadas pelo HIV no mundo. A maioria dos casos na África: cerca de 23,5 milhões de 

indivíduos infectados. Um milhão e quatrocentos mil localizam-se na América Latina 

(5).  

No Brasil, foram notificados 656.701 casos de AIDS até junho de 2012. A maior 

proporção dos casos concentra-se na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, sendo 
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observada diminuição na razão entre os sexos ao longo dos anos. Em 1985, para cada 26 

casos entre os homens havia um caso entre mulheres. Em 2012, essa relação diminuiu 

para 1,7 homens infectados para cada mulher (6). Apesar da expectativa mundial sobre 

uma possível estabilização da epidemia ancorada pela diminuição em 51% no número 

de novas infecções em todo o mundo (5), no Brasil, a taxa de incidência em 2011 foi de 

20,2 casos por 100.000 habitantes (6), sugerindo ainda a necessidade de constantes 

intervenções. 

 

1.2 ADVENTO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL E O IMPACTO NO 

PROGNÓSTICO DA AIDS 

 

A AIDS teve seu prognóstico – anteriormente relacionado à doença mortal – 

transformado em doença crônica grave. Essa mudança foi devido ao advento da terapia 

antirretroviral (TARV).  

A TARV é recomendada a todos os indivíduos sintomáticos, aos assintomáticos 

com contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 500 células por mm3, e aos assintomáticos 

com contagem de linfócitos TCD4 acima de 500 células por mm3, porém coinfectados 

pela hepatite B (7). Seu uso contínuo leva a rápida redução da replicação viral, 

traduzida pela quantificação de carga viral plasmática, e à recuperação imunológica, 

medida pela quantificação de linfócitos TCD4 por mm3.  

Em 2011, em todo o mundo, 14,8 milhões de indivíduos infectados eram elegíveis 

à TARV, no entanto apenas 8 milhões (54%) estavam em tratamento, o que ainda assim 

representa um aumento de 20 vezes na cobertura antirretroviral mundial, desde 2005,  e 

contribui para o aumento na sobrevida dos pacientes (5). No Brasil, o processo de 

distribuição gratuita de TARV iniciou-se em 1991. Em 1996 foi fixada por lei a 
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universalização do acesso (4, 8). A América Latina é apontada como território com 

maior cobertura antirretroviral (68%), enquanto em último lugar na cobertura estão 

Europa e Ásia (25%), Oriente Médio e o norte da África (15%) (5).  

O impacto da TARV na sobrevida dos indivíduos infectados pelo HIV foi 

largamente documentado na literatura. Em estudo que observou 2.821 casos em 18 

municípios brasileiros, foi evidenciado aumento da sobrevida mediana de 5 meses, para 

os casos diagnosticados nos anos 1980, para 18 e 58 meses entre os diagnosticados em 

1995 e 1996, respectivamente; sendo a TARV principal fator associado ao aumento da 

sobrevida (9). No Brasil, também foram observadas mudanças nos padrões das causas 

de óbitos entre os indivíduos infectados pelo HIV, sendo descrito o aumento de 16,3% 

em 1999 para 24,1% em 2004 das causas de mortes não relacionadas à infecção (10). 

Em uma coorte européia, com duração de dez anos e participação de 80.642 indivíduos, 

a mortalidade em indivíduos em uso de TARV com contagem de linfócitos TCD4 acima 

de 500 cél/mm3 foi similar à mortalidade no restante da população (11). A diminuição 

da mortalidade também foi constatada em estudo norte americano, de 29,4 por 100 

pessoas ano em 1995 para 8,8 por 100 pessoas ano em 1997, após implementação da 

TARV (12). Em Uganda, África, a queda na mortalidade foi de 116,4 para 39,9 por 

1.000 pessoas ano, quatro anos após a disponibilização da terapia (13).  

Todavia, apesar da queda na mortalidade relacionada ao aumento da cobertura 

antirretroviral em todo o mundo, diminuição de 25% entre 2005 e 2011, no Brasil, a 

mortalidade se manteve estável no mesmo período (5-6), o que além de ser reflexo da 

introdução tardia de TARV no restante do mundo, sugere entraves que extrapolam a 

universalização do acesso à TARV no país. 
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1.3 ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

 

A manutenção da supressão viral – principal marcador do sucesso terapêutico – 

depende, por sua vez, de altos níveis de adesão à TARV. As primeiras evidências dessa 

relação vieram da observação de que níveis de adesão superiores a 95% eram 

necessários para a manutenção da carga viral plasmática em níveis indetectáveis e 

aumento da contagem de linfócitos TCD4 (14). Apesar da interrupção da TARV por 

dias consecutivos estar mais associada ao risco de aumento da carga viral, quando 

comparada com a perda de doses ocasionais no uso da medicação (15), perdas 

ocasionais de doses em indivíduos aderentes parecem estar associadas à replicação do 

RNA viral não detectável por exames convencionais de carga viral, que embora não 

apresente significado clínico, sugere a necessidade de adesão perfeita, conforme 

prescrição médica (16).  

Diante da não adesão à TARV pelos pacientes e na busca por fatores associados, 

inicialmente atentava-se principalmente para a associação com fatores individuais, 

como marcadores clínico-biológicos, fatores sociais e relacionados ao estilo de vida, a 

crenças negativas sobre o uso de terapia, além dos diretamente relacionados ao uso da 

medicação, como surgimento de efeitos adversos. No entanto, tem-se revelado como um 

dos principais aspectos referentes ao problema da não adesão à TARV, o abandono ao 

acompanhamento ambulatorial, emergindo a hipótese de que fatores estruturais podem 

interferir nesse abandono ao acompanhamento ambulatorial e consequente não adesão à 

TARV.  

A investigação dos fatores associados ao abandono do acompanhamento 

ambulatorial baseia-se, inicialmente, no fato de que indivíduos que não retornam ao 

serviço podem ter abandonado a TARV, apresentando maior risco de progressão da 

doença e óbito. Em metanálise de estudos que rastrearam pacientes em abandono ao 



 

18 

 

acompanhamento ambulatorial, foi estimada mortalidade de 40% entre esses pacientes, 

variando de 12% a 87% em diferentes países africanos (17). Outra coorte africana 

também estimou que 48% dos pacientes em suposto abandono ao acompanhamento 

ambulatorial estavam mortos e 10,4% hospitalizados (18). Na França, em estudo 

realizado com dados de 34.835 pacientes acompanhados entre 1999 e 2006, 21,4% dos 

pacientes que não retornaram aos serviços haviam de fato morrido (19). A hipótese de 

subestimação da mortalidade foi confirmada em coortes brasileiras. Utilizando um 

algoritmo de relacionamento de bases de dados, Pacheco et al. avaliaram o desfecho de 

pacientes em abandono ao acompanhamento ambulatorial  no Sistema de Informações 

em Mortalidade (SIM), identificando 23,9% desses pacientes como óbitos (20). 

O rastreamento de pacientes em abandono ao acompanhamento ambulatorial 

constitui, portanto, importante método de mensuração das estimativas reais de sobrevida 

de pacientes em uso de TARV. Análise de coorte africana demonstrou diminuição nos 

índices de sobrevida de 91% e 84% para 85% e 77% entre homens e mulheres, 

respectivamente, após a constatação do óbito de pacientes em suposto abandono (21).  

Além do evidente impacto em nível individual, o acompanhamento ambulatorial 

contínuo tem importantes consequências para a saúde coletiva. Estudos têm 

demonstrado que além da diminuição nos níveis de carga viral nesses indivíduos (20-

22), o risco de transmissão da infecção é reduzido, o que está relacionado ao 

comportamento desses pacientes em acompanhamento regular (18-19). 

O Guia Qualiaids recomenda que o período entre as consultas ambulatoriais não 

ultrapasse seis meses, não devendo ultrapassar 60 e 30 dias entre os usuários de TARV 

e entre os acometidos por AIDS, respectivamente, enquanto os exames de 

monitoramento (contagem de linfócitos TCD4 e carga viral) devem ser realizados três 

vezes ao ano (4). O Consenso Brasileiro de terapia antirretroviral considera o abandono 
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ao acompanhamento ambulatorial um importante marcador de abandono à TARV, 

enquanto a Diretriz Americana para cuidados em HIV enfatiza a importância do 

acompanhamento ambulatorial, com aconselhamento e monitoramento imunológico 

contínuos, aliado à utilização de TARV (23). 

 

1.4 FATORES INDIVIDUAIS ASSOCIADOS A NÃO ADESÃO À TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL E AO ABANDONO DO ACOMPANHAMENTO 

AMBULATORIAL  

 

Dentre os diversos fatores associados a não adesão à TARV e ao abandono do 

acompanhamento ambulatorial destacam-se os relacionados aos próprios indivíduos, 

podendo apresentar caráter social, demográfico e relacionado à própria doença.  

São fatores individuais relacionados a não adesão, tanto à TARV como ao 

acompanhamento ambulatorial, o baixo nível educacional dos indivíduos (24-26) e o 

uso de álcool e drogas no presente e/ou passado (19, 27-32). 

O grande número de estudos que aponta para a associação positiva entre abandono 

e uso de drogas não é surpreendente, por serem esses indivíduos considerados menos 

aderentes tanto em fase inicial, de admissão ao serviço, como durante o prosseguimento 

do cuidado (30).  

A consideração de álcool e drogas como fatores de risco ao abandono pode ser uma 

das explicações para maiores taxas verificadas no sexo masculino (24, 29, 32-37). 

Destaca-se assim, a importância da investigação da interação entre sexo e esse 

comportamento, por pertencer a práticas consideradas mais comuns entre os homens. 

São também apontados como associados ao risco de abandono à TARV e ao 

acompanhamento ambulatorial, idade jovem (19, 28, 32-33, 35-39); falta de apoio 
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familiar (24, 26); desemprego ou vínculo empregatício instável e doença psiquiátrica, 

com destaque para depressão e ansiedade (40), além de sentimentos de frustração, 

desesperança e emoções negativas sobre sua saúde (41). Em estudo realizado entre 2003 

e 2007, com dados de 7.034 pacientes, foi observado que em indivíduos com depressão, 

a chance de não adesão à TARV é maior entre os que não fazem uso de antidepressivo, 

destacando a importância do diagnóstico e tratamento da doença (42).  

A associação entre menor idade e abandono pode estar relacionada à escolha de 

estilo de vida e falta de contato médico prévio. Enquanto o apoio familiar é fundamental 

para garantir suporte à continuidade do tratamento e acompanhamento (24). Em coorte 

conduzida na Nigéria entre 2006 e 2007, com participação de 499 indivíduos em início 

de TARV, a metade dos pacientes randomizados que contou com a presença de um 

acompanhante para auxiliar nos compromissos clínicos foi mais propensa a apresentar 

carga viral indetectável após 24 semanas de tratamento (43).    

Também estão associadas positivamente ao abandono do acompanhamento 

ambulatorial, contagem de linfócitos TCD4 menor que 100 cél./mm³ (24, 29, 38, 44-45) 

e carga viral maior que 400 cópias por ml (46), assim como contagens de TCD4 

maiores que 200 (39) e 350 (24). Essa controvérsia nas associações entre abandono e 

diferentes níveis de linfócitos relaciona-se ao fato de indivíduos mais estáveis 

considerarem-se saudáveis devido à ausência de sintomas e não reconhecerem a 

necessidade de acompanhamento ambulatorial. Enquanto baixos níveis de linfócitos 

TCD4 podem estar associados positivamente ao abandono devido à mortalidade ou 

incapacidade desses indivíduos retornarem à clínica por debilidade física ou mesmo 

internação (17-18).   

Ao mesmo tempo, são apontados como fatores de proteção ao abandono, ter 

doença definidora de AIDS (19, 32, 40) e contagem de linfócitos TCD4 menor ou igual 
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a 50 (36-37), quando o paciente reconhece a necessidade de cuidado e acompanhamento 

clínico.  

O número de comprimidos ingeridos diariamente pode ser considerado 

proporcional a não adesão à TARV (10, 27), assim como os sintomas relacionados aos 

medicamentos (47-48). Metanálise sobre o impacto desses sintomas na não adesão à 

TARV revelou que indivíduos com eventos adversos específicos como náusea, 

confusão, distúrbio no paladar e fadiga, são menos aderentes quando comparados com 

indivíduos que não apresentam eventos adversos (49). Quanto ao número de 

comprimidos ingeridos diariamente, existe uma tendência mundial em simplificar os 

esquemas de tratamento com antirretrovirais (50-51).  

 

1.5 FATORES ESTRUTURAIS ASSOCIADOS À NÃO ADESÃO À TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL E AO ABANDONO DO ACOMPANHAMENTO 

AMBULATORIAL  

 

A não adesão à TARV e o abandono ao acompanhamento ambulatorial também 

podem estar relacionados aos serviços de saúde. O abandono de ambos pode ser 

consequente à forma que o serviço se organiza, com destaque para dificuldade de 

acesso, ausência de prática de reconhecimento e busca de pacientes faltosos, e déficit na 

distribuição de antirretrovirais e realização de exames laboratoriais para detecção de 

carga viral e contagem de linfócitos TCD4 (22), sendo descrita a crescente necessidade 

de avaliar mais profundamente os impactos do abandono ao acompanhamento 

ambulatorial pelos pacientes e seus aspectos relativos à organização do trabalho em 

Serviços de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS (40). 
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 Em coorte conduzida na França no período de 1997 a 2006, foi encontrado como 

fator associado ao abandono do acompanhamento ambulatorial a ausência de médicos 

para cuidados primários (28). No Brasil, em Belo Horizonte, MG, foram apontados 

como fatores de risco, realizar menos de duas contagens de linfócitos TCD4 e não 

realizar medida de carga viral em um período de dois anos (22). Estudo conduzido em 

Brasília, DF, também confirma a associação entre fatores estruturais e não adesão à 

TARV, sendo a insatisfação com a farmácia de dispensação, o principal fator 

relacionado (26). 

 A pouca resolutividade e falta de prontidão no atendimento em serviços 

especializados relacionam-se ao abandono do acompanhamento ambulatorial, conforme 

expõe o Guia Qualiaids (4), sendo motivadores ao abandono do serviço a pouca 

disponibilidade de horários para atendimento e a falta de acolhimento. 

Em análise transversal com 557 pacientes em uso de TARV, em 22 ambulatórios, 

foi observado que seis das sete variáveis utilizadas para medir a qualidade dos cuidados 

médicos (boa comunicação, informação específica sobre os cuidados com a infecção, 

colaboração na tomada de decisão, satisfação, disponibilidade, confiança no médico e 

diálogo sobre adesão) estiveram significativamente associadas à adesão dos pacientes 

(52). No entanto, apesar da importância da abordagem do tema durante os atendimentos, 

esse muitas vezes não é tratado e, quando ocorre, é levantado de maneira apressada e 

ineficaz (53). 

 Diferentes estudos observaram que os níveis de abandono ao acompanhamento 

ambulatorial aumentam à medida que se aproximam os períodos mais recentes. Essa 

associação pode ser explicada pelo efeito de saturação de diferentes programas, quando 

sua capacidade assistencial pode ser desafiada pelo crescente número de pacientes em 

acompanhamento e pela dificuldade de rastreamento dos pacientes em abandono para 
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identificação de óbitos ou hospitalizações. Coorte conduzida em países da África, Ásia 

e América do Sul, estimou taxas maiores de abandono ao acompanhamento 

ambulatorial em programas com maior número de pacientes (29). Em Uganda, na 

observação do tempo de permanência dos pacientes em dois ambulatórios, foi 

constatado que mais de 60% do tempo em ambos foi referente à espera pelo 

atendimento (54). Outros estudos longitudinais apontam para aumento das taxas de 

abandono ao longo do tempo (28, 44, 55) enquanto o rastreamento torna-se dificultado.  

A Associação Internacional de Médicos para o Cuidado em AIDS, a partir de uma 

busca sistemática na literatura, elaborou protocolos visando facilitar o acesso ao 

atendimento e diminuir o abandono ao acompanhamento ambulatorial. As 

recomendações abrangem ferramentas de adesão voltadas para estratégias de educação e 

aconselhamento (56), sendo determinante a forma da abordagem pelo profissional. Em 

estudo transversal, os pacientes relataram esconder o comportamento de não adesão, ou 

mesmo abandonar o acompanhamento ambulatorial, diante de uma postura médica 

repreendedora (57). 

 Outra dificuldade associada ao abandono do acompanhamento ambulatorial e a 

não adesão à TARV pode estar relacionada à distância longa entre a casa do paciente e 

o local de atendimento (24, 31, 33, 43, 58), assim como o transporte utilizado para 

deslocamento até o serviço, sendo observado maior risco de abandono em pacientes que 

despendem gastos com o transporte (59). Por outro lado, pacientes podem continuar 

frequentando clínicas distantes devido ao estigma. 

 Uma melhor compreensão das questões relacionadas ao acesso e utilização, bem 

como dos fatores associados ao abandono dos usuários ao serviço, pode estabelecer 

espaços de intervenção para o incremento da adesão, tanto ao acompanhamento 

ambulatorial como à TARV, além de mostrar alternativas para que a equipe de saúde 
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trabalhe os efeitos de forma preventiva, contribuindo, portanto, para melhor oferta e 

organização dos serviços e consequente fixação do paciente.  

 

1.6 PERDA DE SEGUIMENTO AO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 

EM DIVERSOS ESTUDOS 

 

A taxa de abandono ao acompanhamento ambulatorial, também chamada perda de 

seguimento, apresenta grande variabilidade na literatura, com valores que vão de 0,67% 

a 40% (18-19, 22, 24, 28-29, 31-33, 35-36, 38-40, 44-46, 55, 60-61). Essa variabilidade 

é, sobretudo, explicada pela falta de definição padronizada do desfecho perda de 

seguimento e às diferenças no momento da realização e coleta de dados, mas 

possivelmente reflete também diferenças regionais e estruturais. 

Enquanto algumas pesquisas desenvolvem-se no início da terapia (24, 29, 39, 44, 

60-61), outras são realizadas durante o acompanhamento regular, podendo o indivíduo 

estar ou não em uso de TARV (18, 22, 28, 31-33). 

Em estudo africano realizado entre 2001 e 2007 com 6.411 pacientes, foi estimada 

taxa de perda de seguimento de 4,3% no primeiro ano de terapia e de 19,5% no quinto 

ano (38). Na Tanzânia, a taxa de perda de seguimento entre os 88.875 pacientes 

acompanhados também foi maior quanto maior o tempo de acompanhamento após o 

início da TARV, 18% de perda em doze meses após o início de TARV e 36% em trinta 

e seis meses após o início (55). Enquanto em Uganda, foi observado que 26% dos 

pacientes não retornaram ao serviço logo após a prescrição de TARV (44). Todavia, é 

comum em países em desenvolvimento, que a perda de seguimento verificada logo após 

a iniciação da TARV, seja associada à subnotificação de óbitos (10, 18-19, 38).  



 

25 

 

A alta mortalidade na fase inicial do tratamento é um fenômeno universal e reflete 

o grau de imunodepressão em que se encontram os pacientes nesse período, sendo mais 

importante em países em desenvolvimento, onde os pacientes, em geral, procuram o 

serviço médico em estágios mais avançados da doença. Em análise comparativa que 

utilizou dados de duas grandes coortes multicêntricas de países em desenvolvimento e 

desenvolvido, a taxa cumulativa de mortalidade nos primeiros seis meses de tratamento 

foi de aproximadamente 5% e 1%, respectivamente. Pacientes da coorte de países em 

desenvolvimento tinham valores de linfócitos TCD4 significativamente menores – 108 

vs. 234 cél./mm3, respectivamente – e apresentavam-se no estágio mais avançado da 

doença: 36% vs. 23% nos grupos III e IV de acordo com o sistema de estágios 

elaborado pela Organização Mundial da Saúde, respectivamente (62). Resultados 

similares foram observados em uma coorte multicêntrica em países da América Latina e 

Caribe (63). 

Todavia, apesar das diferenças nas taxas relacionadas ao tempo de uso de TARV, 

outra coorte africana observou que os riscos associados à perda de seguimento não 

diferiram entre os pacientes que abandonaram o acompanhamento após a primeira visita 

e os que retornaram, porém abandonaram posteriormente (24). 

Também podem interferir na variabilidade das taxas, as diferentes definições 

observadas para o desfecho perda de seguimento. Enquanto alguns estudos verificam o 

status de abandono do paciente em 12 meses (19, 28, 31-32, 36, 46), outros realizam a 

verificação em tempo igual ou inferior a 3 meses (18, 24, 33, 45, 60), podendo o 

paciente ser rastreado além do serviço para investigação do óbito, ou não.  

Na busca por pacientes perdidos para seguimento, Mocroft et al. verificaram o  

abandono dos pacientes às consultas ambulatoriais e na realização de exames (32). Do 

mesmo modo, Palombi et al. investigaram o abandono às consultas ambulatoriais e na 



 

26 

 

retirada de TARV na Unidade Dispensadora de Medicamentos (60). Ambos ainda 

rastrearam os pacientes em abandono além do serviço para investigação de óbitos, 

encontrando taxas de perda de seguimento de 3,7% e 2,1%, respectivamente (32, 60). 

 Em diferente estudo africano, no qual os pacientes não foram rastreados além do 

serviço para investigação do óbito, a taxa de perdidos para seguimento estimada foi de 

26,0% (24). No Brasil, em estudo semelhante, no qual não houve rastreamento de 

possíveis óbitos, a taxa de perda de seguimento foi de 26,5% (22). 

Na investigação da perda de seguimento em 15 países da África, Ásia e América do 

Sul, foi encontrado desfecho de perda de seguimento de 16%, porém nesse estudo, 

pacientes em óbito não foram incluídos no desfecho. No Brasil, um dos países 

estudados, o coeficiente estimado foi de 5,2% ao ano (29). 

Na França, em pesquisa realizada com dados coletados de 1.007 pacientes em 

acompanhamento a um ano ou mais, no período de 1997 a 2006, o resultado estimado 

de abandono foi de 3,5 por 100 pessoas ano (28). Nos Estados Unidos, em estudo 

longitudinal de 1998 a 2003, foi constatada taxa de perda de seguimento de 7,3% (46). 

Os estudos sugerem que diferenças regionais, fatores contextuais e relacionados 

aos próprios serviços estão associados a não adesão à TARV e ao acompanhamento 

ambulatorial. Por exemplo, taxas menores de abandono podem estar associadas à 

organização do serviço local, como universalização do acesso à TARV, dispensação de 

medicamentos no próprio serviço, transporte gratuito e programas de incentivo e/ou 

busca de faltosos (59). Em estudo desenvolvido em serviços de abrangência do Dream 

Progam, na África, no qual são preconizadas visitas domiciliares, acompanhamento no 

pré tratamento e outras práticas que visam que o paciente não abandone a TARV, foi 

estimada taxa de perda de seguimento de 2,1% (60).  
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Além da estrutura médica local, diferenças entre as populações infectadas, como 

por exemplo, a heterogeneidade cultural, também podem afetar a perda de seguimento. 

Pacientes acompanhados na França apresentaram como fator de risco ao abandono, ser 

de origem africana (19, 28). No entanto, a associação pode ser considerada tendenciosa, 

uma vez que, possivelmente, trata-se de imigrantes em busca de melhores condições de 

sobrevivência e constantemente em transição habitacional. 

Enquanto fatores associados ao abandono na fase inicial de TARV parecem ser 

relativamente bem estudados, pouco se sabe sobre os motivos que determinam a 

descontinuidade do acompanhamento pelos pacientes em serviço. Além disso, a 

estimativa de perdidos para seguimento em período de acompanhamento ambulatorial 

regular, posterior à iniciação medicamentosa, pode ser um importante indicador da 

eficácia do programa. 

 Ressalta-se dessa maneira, a importância da realização de mais estudos para 

determinação da incidência de perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial 

no Brasil, assim como a determinação dos fatores associados, abordando-se as barreiras 

que impedem o retorno dos pacientes à clínica, sendo identificadas as características 

desses pacientes e possibilitadas decisões baseadas em evidência para a melhoria dos 

programas e cuidados, evitando o abandono em sua gênese.  

O quadro 1 resume os principais achados dos estudos que avaliaram a incidência de 

perda de seguimento e seus principais determinantes. Dentre os estudos descritos, 40% 

verificaram o status de abandono dos pacientes em tempo menor ou igual a 3 meses, 

10% verificaram em seis meses, e 50% em 12 meses. Pacientes em óbito no período do 

estudo não foram considerados perdidos para seguimento em 76,5% das investigações. 
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Quadro 1: Incidência de perda de seguimento em diversos estudos, segundo diferentes 

definições 

Autor, Ano 
Local e 

Período 

Definição de 

Perda de Seguimento 

Incidência de 

Perda de 

Seguimento 

Fatores Associados 

Brown DM, et al. 

2006 (46) 

Estados Unidos, 

1998 a 2003 

Não comparecimento às 

visitas do estudo, não sendo 

contatado (telefone) por 12 

meses consecutivos  

Pacientes em óbito no 

período do estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento 

7,3% ao ano 

  

Contagem de células TCD4 < 

200 (HR 1,9 IC 1,12-3,40) e               

carga viral > 400                            

(HR 1,3 IC 1,07-1,53) 

Brinkhof MWG, et 

al. 2008 (29) 

África, Ásia e 

América do Sul 

(inclusive Brasil) 

Perda de Seguimento: Não 

retornar à clínica em 6 

meses após a segunda visita 

posterior à iniciação de 

TARV 

Não Seguimento: Não 

retornar à clínica em 12 

meses após a prescrição de 

TARV 

Pacientes em óbito no 

período do estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento 

 

Global: 3,8% não 

tiveram 

seguimento; 16% 

foram perdidos 

para seguimento 

Brasil: 0 não 

tiveram 

seguimento; 5,2% 

foram perdidos 

para seguimento 

Contagem de células TCD4 < 

25 ou ausente e não ter 

seguimento         (OR 2,5 IC 

1,43-4,33) e ser perdido para 

seguimento (HR 1,5 IC 1,23-

1,77); início de TARV entre 

2001 e 2004 (anos mais 

recentes)                      (HR 7,6 

IC 4,55-12,80) 

Apresentaram taxas maiores, 

programas com maior número 

de pacientes 

Dalal RP, et al.    

2008 (18) 

Joanesburgo, 

África. 2004 a 

2005 

Não comparecer ao serviço 

por 6 semanas. 

Pacientes rastreados para 

investigação e exclusão dos 

óbitos. 

 

16,4% ao ano Não foram observadas 

associações com sexo, etnia e 

idade 
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Mocroft A, et al.  

2008 (32) 

EuroSIDA           

(93 centros 

europeus, Israel e 

Argentina) 

Ausência de retorno 

(consulta, realização de 

exames para quantificação 

de TCD4 e carga viral) em 

12 meses 

Pacientes em óbito no 

período do estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento 

 

3,72 por 100 

pessoas ano  

Variou de 0,67 a 

13,35 por 100 

pessoas ano entre 

os diferentes 

países 

Sexo Feminino (0,9 p = 0,039);   

Idade avançada                              

(HR 0,8 IC 0,78-0,89);         

Contagem de células TCD4 

elevada (HR 0,9 IC 0,91-0,96);                    

Em início de TARV                       

(HR 0,7 IC 0,63-0,75);             

Doença definidora de AIDS 

durante seguimento (HR 0,8 IC 

0,77-0,92); Usuário de Drogas 

Injetáveis        (HR 1,4 IC 1,22-

1,52)  

Palombi L, et al.  

2009 (60) 

Malavi, 

Moçambique e 

Guiné Conakry, 

África 

Não comparecimento de 

pacientes em uso do 

primeiro esquema ao serviço 

(visitas clínicas e busca de 

TARV) por 3 meses após a 

última consulta, com 

margem de 7 dias de atraso 

Pacientes rastreados 

(hospitais, contato familiar e 

busca ativa, como 

telefonema e visita 

domiciliar)  

 

2,1 por 100 

pessoas ano 

Comparecer a 95% ou mais das 

consultas agendadas                      

(HR 0,2 IC 0,08-0,33) e à 

farmácia (HR 0,07 IC 0,04-

0,14);                  Ser admitido 

em anos mais recentes (HR 1,2 

IC 1,01-1,40)  

Amuron B, et al.  

2009 (44) 

Uganda, África Não completar o pré 

tratamento e não iniciar a 

TARV 

Pacientes rastreados (visitas 

domiciliares) 

 

26% ao ano Sexo Masculino                             

(OR 1,3 IC 1,05-1,56)                   

Contagem de células TCD4 

entre 50 e 99 (OR 1,7 IC 1,37-

2,06)                                                          

 As maiores taxas de perda de 

seguimento foram verificadas 

em anos mais recentes 
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Ndiaye B, et al.    

2009 (28) 

França Não comparecer às 

consultas em 12 meses 

Pacientes rastreados em 

cuidados primários à saúde 

e hospitais 

 Pacientes em óbito no 

período do estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento 

 

3,5 por 100 

pessoas ano 

Idade <  30 anos                            

(HR 1,7 IC 1,04-1,64);                   

Uso de Drogas Injetáveis               

(HR 5,3 IC 2,90-9,52);           

Contagem de células TCD4 < 

200 (HR 0,49 IC 0,32-0,46);          

Ausência de médicos para 

cuidados primários (HR 2,1 IC 

1,25-3,52);    Ter origem 

africana                       (HR 2,1 

IC 1,36-3,22) 

 As maiores taxas de perda de 

seguimento foram verificadas 

em anos mais recentes 

Lanoy E, et al.     

2009 (19) 

 

França Não comparecer por 12 

meses no serviço 

Pacientes rastreados nos 

registros de mortalidade 

7,5% ao ano Idade > 30                                      

(HR 0,8 IC 0,7-0,9);                     

Sexo Feminino (HR 1,2 IC 1,1-

1,4); Doença definidora de 

AIDS durante o seguimento 

(HR 0,7 IC 0,6-0,8); 

Hospitalização anterior                  

(HR 0,4 IC 0,4-0,5);                       

Uso de Drogas Injetáveis               

(HR 1,7 IC 1,4 -2,0);                 

Origem africana (HR 1,4 IC 

1,2-1,8); Sorologia conhecida 

há menos de 1 ano (HR 1,9 IC 

1,7-2,2) 

Ochieng-Ooko V, 

et al. 2010 (33) 

Quênia, África Não comparecer no serviço 

por mais de 3 meses (se usa 

TARV) e por mais de 6 

meses (se não usa TARV) 

Pacientes em óbito no 

período do estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento. 

Não usam TARV: 

27,2 por 100 

pessoas ano 

Usam TARV: 

14,0 por 100 

pessoas ano 

Entre os que usam TARV:  

Sexo masculino                             

(HR 1,2 IC 1,15-1,33);                 

Idade ≥ 36 (HR 0,6 IC 0,55-

0,64); Percurso longo até o 

serviço           (HR 1,1 IC 1,04-

1,19);             Estágio avançado 

da doença          (HR 1,3 IC 

1,21-1,40);        Divulgação do 

estado sorológico a terceiros 

(HR 0,91 IC 0,85-0,98)  



 

31 

 

Charurat M, et al. 

2010 (24) 

Nigéria, África Não comparecer no serviço 

em 60 dias após a data 

esperada 

 

26% ao ano Sexo Feminino                               

(HR 0,7 IC 0,62-0,81);                                     

Educação secundária                     

(HR 0,7 IC 0,58-0,96);          

Contagem de células TCD4 > 

350 (HR 1,62 IC 1,25-2,11) e < 

100     (HR 1,37 IC 1,18-1,57) 

Schepens T, et al. 

2010 (31) 

Bélgica.             

1999 a 2009 

Não comparecer em 1 ano 

após a última visita clínica 

Pacientes em óbito ou 

transferidos no período do 

estudo não foram 

considerados perdidos para 

seguimento 

 

5,5% ao ano Idade > 40 (HR 2,2 IC 1,22-

4,02); Uso de Drogas Injetáveis               

(HR 3,5 IC 1,33-9,07);                

Moradia distante do serviço            

(HR 1,5 IC 1,12-1,99)  

Togun T, et al.      

2011 (45) 

Gambia, África. 

2004 a 2009 

Não comparecimento ao 

serviço em 90 dias após a 

última consulta 

Pacientes rastreados (visitas 

domiciliares) para 

investigação de óbito ou 

mudança de endereço 

17,2% ao ano Contagem de células TCD4 < 

100 (HR 3,7 IC 2,54-5,41) e            

estágio clínico III ou IV, 

segundo a OMS (HR 1,9 IC 

1,12-3,23) 

Boyles TH, et al. 

2011 (39) 

Madwaleni, 

África. 2005 a 

2009 

Atraso superior a sete dias 

após a data para coleta de 

prescrição 

Pacientes rastreados (visitas 

domiciliares) para 

investigação de transferidos 

e óbitos 

 

6,5% ao ano Idade < 25 anos                             

(HR 1,9 IC 1,06-3,38);           

Contagem de células TCD4 > 

200 (HR 1,7 IC 1,09-2,78) 

Van Cutsem G, et 

al. 2011 (38) 

África do Sul.    

2001 a 2007 

Não comparecer ao serviço 

por 6 meses  

Pacientes rastreados nos 

registros de mortalidade 

4,3% no primeiro 

ano de TARV e 

19,7% em 5 anos 

de TARV 

Idade avançada                              

(HR 0,9 IC 0,78-0,98);                

Baixa contagem de células 

TCD4 (HR 0,6 IC 0,41-0,93);                  

Ano de início da TARV mais 

recente (HR 28,1 IC 7,92-

99,59) 
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Weigel R, et al.     

2012 (35) 

Malavi.             

2004 a 2007 

 19,3% em jovens 

(idade entre 15 e 

24 anos) 

Jovens (idade 15-24 anos)             

(HR 1,27 IC 1,19-1,35) 

Somi G, et al. 2012 

(55) 

Tanzânia  18% em 12 meses 

após o início de 

TARV. 

36% em 36 meses 

após o início de 

TARV. 

As maiores taxas de perda de 

seguimento foram verificadas 

em anos mais recentes 

Fleishman JÁ, et 

al. 2012 (36) 

Estados Unidos. 

2001 a 2009 

Não comparecer às visitas 

ambulatoriais por mais de 

12 meses 

34,9% ao ano 

 

O retorno após a visita inicial e 

o acompanhamento 

ambulatorial foi maior em 

mulheres, pacientes mais 

velhos (50 ou mais) e linfócitos 

TCD4 < 50. 

Rodrigues CS, et 

al. 2003 (22) 

Belo Horizonte, 

Brasil. 1993 a 

1997 

Não comparecer ao serviço 

por 7 meses 

 

26,5 por 100 

pessoas ano 

Realizar menos de duas 

contagens de células TCD4 

(HR 1,9 IC 1,32-2,84); Não 

realizar medida de carga viral 

(HR 14,9 IC 5,44-41,04);              

Não usar TARV                             

(HR 1,4 IC 1,06-1,93)  

Schilkowsky LB, et 

al. 2011 (40) 

Rio de Janeiro, 

Brasil. 1997 a 

2007 

Não comparecer ao serviço 

por mais de 6 meses (se 

sintomáticos) e por 1 ano (se 

assintomáticos) 

 Idade jovem (OR 0,9 IC 0,92-

0,98); Desempregado ou com 

vínculo empregatício instável                      

(OR 3,5 IC 2,06-6,08);      

Antecedentes psiquiátricos             

(OR 2,7 IC 1,45-5,19);              

Doença definidora de AIDS 

durante o seguimento (OR 0,3 

IC 0,20-0,59); Ter usado vários 

esquemas antirretrovirais (OR 

0,2 IC 0,09-0,46)    
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1.7 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa do estudo baseia-se na importância do conhecimento do perfil dos 

pacientes com infecção por HIV que abandonam o acompanhamento ambulatorial. A 

identificação dos fatores associados à perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial possibilitará a tomada de decisões baseadas em evidência para que o 

abandono seja evitado em sua gênese. No Brasil, apesar do cenário de livre acesso à 

TARV, aos exames complementares e aos profissionais de saúde, tem sido observada 

estabilização nos índices de mortalidade desde 2005. Ainda assim, poucos estudos tem 

sido realizados com o objetivo de observar o acompanhamento ambulatorial ao paciente 

com infecção por HIV no país. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

2.1.1 Identificar fatores associados à perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial por pacientes com infecção por HIV. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Estimar a incidência acumulada de perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial em Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS no município de 

Juiz de Fora, MG; 

2.2.2 Estimar a associação entre perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial 

e variáveis demográficas e clínico epidemiológicas. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este é um estudo observacional, prospectivo de coorte. A população do estudo é 

constituída por pacientes acompanhados em um, dos três Serviços de Assistência 

Especializada (SAE) em HIV/AIDS do município de Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais. Trata-se de uma amostra de conveniência, sendo os indivíduos recrutados no 

período de julho a agosto de 2011.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram elegíveis a participar do estudo pacientes do SAE em uso de TARV, com 

idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos. Como critérios de inclusão foi 

estabelecido que os pacientes deveriam estar em acompanhamento no ambulatório, 

comparecer à consulta médica prevista na data do possível recrutamento e interesse em 

participar, após explicitados os objetivos da pesquisa e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os indivíduos em uso de 

terapia antirretroviral devido à profilaxia pós exposição ocupacional ou profilaxia de 

transmissão vertical. 

 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

O ambulatório onde foi realizada a pesquisa é integrado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) / Prefeitura de Juiz de Fora e destina-se ao acompanhamento dos indivíduos 
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infectados pelo HIV, tendo como objetivo oferecer assistência humanizada e de 

qualidade, reduzir a demanda por internação hospitalar, diminuindo gastos e garantindo 

mais e melhor qualidade de vida aos pacientes, funcionando de segunda a sexta feira, de 

8 h às 18 h na área central do município (64). A Unidade de Dispensação de 

Medicamentos (UDM) localiza-se no próprio ambulatório. No período do estudo o 

serviço contava com uma equipe de assistência multiprofissional formada por: cinco 

médicos infectologistas e um pediatra, em atendimento por 12 horas semanais, em 

média; dois farmacêuticos; dois dentistas; uma psicóloga; uma enfermeira; e uma 

técnica em enfermagem para atender a 3.541 pacientes da macrorregião de Juiz de Fora 

(mais de 60 municípios) inscritos de setembro de 1996 a junho de 2011. O serviço não é 

vinculado a instituições de ensino e, portanto, os pacientes são acompanhados desde sua 

inscrição, pelo mesmo médico assistente. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Aos pacientes que visitaram o SAE para consultas médicas no período de julho a 

agosto de 2011 foram explicitados, por pesquisadoras treinadas, os objetivos do estudo. 

Aos que se disponibilizaram a participar, após leitura e assinatura do TCLE, foram 

aplicados, no próprio SAE, um questionário estruturado, elaborado com base no Guia 

Qualiaids (4), composto por 40 questões (ANEXO 1), e Escala de Depressão e 

Ansiedade (65) (ANEXO 2). As entrevistas ocorreram anteriormente aos atendimentos 

médicos e foram complementadas com dados descritos em prontuário. 

 

 

 



 

37 

 

3.5 VARIÁVEIS E DEFINIÇÕES 

 

3.5.1 Perda de seguimento 

 

 A variável desfecho inicial do estudo foi a perda de seguimento dos pacientes. 

Em conformidade com o Ministério da Saúde, foi estabelecido que os pacientes foram 

perdidos para seguimento se não houve informação sobre seu status em 90 dias após o 

sexto mês de acompanhamento a partir da entrevista, sendo o status do paciente 

averiguado nas seguintes fontes de informação: 

1. Prontuário Médico (consultas ambulatoriais) 

2. Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) 

3. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) 

4. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

Pacientes transferidos (transferência registrada em prontuário) foram considerados 

em seguimento. 

 

3.5.2 Perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial 

 

 Foi realizada uma segunda análise para a identificação de fatores de risco ao 

abandono do acompanhamento ambulatorial. Foram considerados perdidos para 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial os pacientes que não retornaram para 

consultas médicas em 90 dias após o sexto mês de acompanhamento. A identificação 

desses pacientes foi realizada através da busca de registros médicos em prontuário. 
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Figura 1: Fluxograma de definição das variáveis perda de seguimento e perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial 
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 3.5.3 Variáveis individuais 

 

3.5.3.1 Variáveis demográficas 

 

Sexo; Município de Residência e Ocupação 

Foram fornecidas pelo paciente no momento da entrevista. 

Para as análises univariada e multivariada, a variável município de residência foi 

dicotomizada conforme residência do paciente, em Juiz de Fora ou outro município. A 

variável ocupação também foi analisada em duas categorias, se o paciente estava 

empregado ou em outra situação. 

 

Idade e Anos de Estudo 

 Foram fornecidas pelo paciente no momento da entrevista. 

 Para as análises univariada e multivariada, as variáveis idade e anos de estudo 

foram categorizadas de acordo com as respectivas medianas. 

 

3.5.3.2 Variáveis clínico epidemiológicas 

 

Tempo de Sorologia; Tempo de Admissão no Serviço e Tempo de uso de TARV 

 Foram coletadas no prontuário do paciente no SAE, sendo o tempo decorrido 

desde a sorologia, admissão no serviço e uso de TARV quantificado em anos. 

 Para as análises univariada e multivariada, as variáveis tempo de sorologia, 

tempo de admissão no serviço e tempo de uso de TARV foram categorizadas de acordo 

com as respectivas medianas. 

 



 

40 

 

Esquema Antirretroviral 

 Foi coletado no prontuário do paciente no SAE, classificado em: 2 inibidores da 

transcriptase reversa associados a 1 inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo (2 

ITRN + 1 ITRNN); 2 inibidores da transcriptase reversa associados a um inibidor da 

protease (2 ITRN + 1 IP); 2 inibidores da transcriptase reversa associados a 1 inibidor 

da protease com ritonavir como adjuvante (2 ITRN + 1 IP/r), ou outro esquema.  

 

Quantificação de Carga Viral pré entrevista e de Linfócitos TCD4 pré entrevista 

 Foram coletadas no prontuário do paciente no SAE, sendo a quantificação de 

carga viral (cópias/ml) e de linfócitos TCD4 (cél./mm³) referente ao último exame 

anterior à entrevista. 

 Para as análises univariada e multivariada a variável referente à quantificação de 

carga viral pré entrevista foi categorizada em indetectável (≤ 50 cópias/ml) e detectável 

(> 50 cópias/ml), a variável referente aos linfócitos TCD4 pré entrevista foi 

categorizada de acordo com a contagem ≤ 500 cél./mm³ ou > 500 cél./mm³. 

 

Tempo entre Carga Viral e Entrevista e Tempo entre Linfócitos TCD4 e entrevista 

 Foram coletados no prontuário do paciente no SAE de acordo com o tempo (em 

meses) entre os resultados dos exames referentes à carga viral e linfócitos TCD4 e a 

entrevista. 

 Para as análises univariada e multivariada as variáveis referentes ao tempo entre 

carga viral e entrevista e entre linfócitos TCD4 e entrevista foram categorizadas de 

acordo com as respectivas medianas. 
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Médico Assistente 

 Foi considerado médico assistente do paciente, o médico em atendimento ao 

paciente no dia da entrevista, classificado em “A”, “B”, “C”, “D” ou “E”. 

 

Meio de Transporte  

 Os pacientes foram questionados na entrevista quanto ao meio de transporte 

utilizado para deslocamento até o serviço, sendo possibilitadas como resposta o acesso 

ao serviço através de: ônibus (fretado pelo município de origem ou não) ou por meios 

próprios (carro, moto e caminhando). 

 

Com quem reside 

 Os pacientes foram questionados no momento da entrevista sobre com quem 

residem, se com familiares ou companheiro (a), ou com amigos, em instituição de apoio 

ou sozinhos. 

 

Tabagismo, Etilismo e Uso de Drogas Ilícitas 

 Os pacientes foram questionados no momento da entrevista sobre o uso de 

cigarro, bebida alcoólica e qualquer outro tipo de droga além das anteriores 

(consideradas drogas ilícitas) no presente ou passado. 

 

Escala de Depressão e Ansiedade 

Foi utilizada a escala simplificada de HAD, desenvolvida para pacientes de 

serviços não psiquiátricos. A HAD contém 14 questões de múltipla escolha e é 

composta por duas subescalas, para ansiedade e depressão, com sete itens cada. A 

pontuação global em cada subescala varia de 0 a 21 pontos (65).  



 

42 

 

Para este estudo, foram considerados com depressão e ansiedade pacientes com 

pontuação maior ou igual a 11 em cada uma das subescalas, conforme foi referido por 

Mc Gorrian C et. al (66). 

 

3.5.4 Variáveis estruturais 

 

3.5.4.1 Considerações dos usuários quanto ao acesso e dinâmica de funcionamento do 

SAE 

Os pacientes foram inqueridos no momento da entrevista quanto ao acesso ao SAE, 

se fácil ou difícil, existência de contato pelo serviço para retorno após a falta à consulta, 

atendimento em caso de urgência clínica e acesso a profissionais não médicos. Também 

foi solicitado aos pacientes, no momento da entrevista, que atribuíssem notas de 0 a 10 

aos profissionais do serviço. 

 

1.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Nas análises foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Software SPSS Statistics for 

Windows v. 17.0). 

Para avaliar um potencial viés de seleção dos pacientes elegíveis, porém não 

incluídos no estudo, foram observadas as diferenças entre os grupos de incluídos e não 

incluídos segundo sexo, idade, tempo de sorologia, admissão e uso de TARV, linfócitos 

TCD4 e carga viral, sendo utilizada One-Way Anova para variáveis contínuas com 

distribuição normal e Mann-Whitney como opção não paramétrica. Para variáveis 

categóricas foi utilizado o teste qui-quadrado. 
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1.6.1 Análise descritiva 

 

A análise descritiva foi feita por meio de frequências para variáveis categóricas e 

medidas de tendência central para variáveis numéricas - medianas e intervalos 

interquartis (IIQ).  

 

1.6.2 Análise univariada 

 

Para a análise univariada, as variáveis foram categorizadas e comparadas pelo teste 

qui-quadrado ou Fisher Exato.  

 

1.6.3 Análise multivariada 

 

Para avaliar a associação independente entre os fatores e o desfecho perda de 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial, as variáveis com p < 0,25 na análise 

univariada foram incluídas em um modelo de regressão logística, utilizando-se a 

estratégia stepwise de seleção. Foi adotado um nível de significância de 0,05 para todos 

os testes. Devido a não quantificação do tempo de sorologia em 23,6% da amostra, a 

análise multivariada foi realizada com dois modelos, com e sem a variável tempo de 

sorologia. 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário Antônio Pedro 
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(CEP CMM/HUAP nº 220/05) (ANEXO 3). Os procedimentos para levantamento dos 

dados respeitaram a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, segundo os princípios da 

autonomia, privacidade e da não maleficência. Antes da realização da entrevista e coleta 

de dados cada indivíduo foi informado sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos a 

serem realizados e foi reafirmada a garantia de sigilo e anonimato dos participantes. A 

participação na pesquisa foi condicionada à assinatura do TCLE pelo indivíduo 

(ANEXO 4). 

 

3.8 FINANCIAMENTO 

 

Foi concedida bolsa de estudo pela Universidade Federal Fluminense, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) à pesquisadora. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo, bem como as discussões e conclusões, estão 

apresentados a seguir em formato de artigo científico.  

Neste manuscrito será estimada a perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial e sua associação com fatores individuais e clínico epidemiológicos.  
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4.1 MANUSCRITO 

Periódico AIDS and BEHAVIOR 

 

Perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial em uma coorte de 

indivíduos com infecção por HIV em um serviço de assistência especializada de 

referência regional no Brasil 

 

 Resumo: 

INTRODUÇÃO: Um dos principais aspectos relacionados a não adesão à terapia 

antirretroviral (TARV) pelos pacientes com infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) refere-se ao abandono do acompanhamento ambulatorial. 

OBJETIVOS: Estimar a perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial no 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS no município de Juiz de 

Fora, Brasil, identificando os principais fatores individuais associados. MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo observacional, coorte prospectiva, envolvendo pacientes maiores 

de 18 anos, em uso de TARV e em acompanhamento ambulatorial regular no SAE de 

Juiz de Fora, Brasil. Foram incluídos no estudo os pacientes que compareceram às 

consultas médicas no período de julho a agosto de 2011, sendo considerados perdidos 

para seguimento ao acompanhamento ambulatorial os pacientes que não retornaram ao 

SAE para nova consulta médica em 90 dias após o sexto mês de acompanhamento. Para 

avaliar a associação entre os fatores individuais e o desfecho, as variáveis com p < 0,25 

na análise univariada foram incluídas em um modelo de regressão logística, sendo 

adotado um nível de significância de 0,05. RESULTADOS: Entre os 250 pacientes 

incluídos no estudo, 44 (17,6%) foram considerados perdidos para seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial. Entre esses, 38 (86,4%) foram localizados no Sistema 

de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) após o rastreamento. Foram mais 

propensos à perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial, pacientes mais 

jovens (≤ 43 vs. > 43 anos) (OR 2,30 IC: 1,06 - 5,00; p = 0,04); e pacientes assistidos 

pelo médico “E”, quando comparados com os assistidos pelos médicos “A”, “B”, “C” 

ou “D” (OR 5,90 IC: 2,64 - 13,18; p = 0,00). Pacientes admitidos no serviço há sete 

anos ou mais também foram mais propensos à perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial (OR 2,27 IC: 1,2 - 4,4; p = 0,01), apesar dessa 

associação não ter permanecido significativa estatisticamente na análise multivariada. 
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CONCLUSÃO: Os resultados desse estudo sugerem entraves estruturais, 

provavelmente relacionados à saturação do serviço pelo grande número de pacientes. 

Apesar da localização de grande parte dos pacientes perdidos para seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial no SICLOM, o cuidado à saúde se revelou ineficaz ou 

prejudicado, a despeito da disponibilização de TARV. 

 

Palavras chave: HIV; AIDS; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Perda de 

seguimento; Abandono; TARV; Terapia antirretroviral  

 

 

INTRODUÇÃO 

A AIDS teve seu prognóstico – anteriormente relacionado à doença mortal – 

transformado em doença crônica grave após o advento da terapia antirretroviral 

(TARV). O Brasil encontra-se à frente nesse processo por disponibilizar, desde 1996, 

acesso universal à TARV, tendo como consequência o aumento na sobrevida dos 

pacientes, como documentado em diversos estudos (1-2). 

A manutenção da supressão viral depende, por sua vez, de altos níveis de adesão à 

TARV, superiores a 95% (3), tendo também se revelado como um dos principais 

aspectos ao problema da não adesão à TARV o abandono ao acompanhamento 

ambulatorial (4). O abandono ao acompanhamento, prejudicial ao aconselhamento e 

monitoramento imunológico, tem consequências à saúde do indivíduo e à saúde 

coletiva: relacionada à manutenção da carga viral em níveis indetectáveis e aumento da 

sobrevida (4-6), e relacionado à redução da transmissão pelo vírus (4, 7-8). O abandono 

ao acompanhamento ambulatorial pode ainda ser um marcador de progressão da doença 

e óbito (9-10). No Brasil, utilizando um algoritmo de relacionamento de bases de dados, 

Pacheco et al. identificaram 23,9% dos pacientes em suposto abandono ao 

acompanhamento ambulatorial no Sistema de Informações em Mortalidade e, apesar da 

subestimativa de óbitos entre esses pacientes (10), poucos estudos tem sido realizados 

no país objetivando estimar esse abandono e identificar os fatores associados.   

Destacando o abandono ao acompanhamento ambulatorial também como um 

importante indicador da eficácia do programa, nesse estudo avaliamos a incidência 

acumulada de perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial e os fatores 

individuais e clínico epidemiológicos associados no Serviço de Assistência 
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Especializada (SAE) em HIV/AIDS do município de Juiz de Fora, Brasil, um cenário de 

livre acesso à TARV, exames complementares e profissionais de saúde. Abordando-se 

as barreiras que impedem o retorno dos pacientes à clínica e sendo identificadas as 

características desses pacientes, poderão ser tomadas decisões baseadas em evidência 

para que o abandono seja evitado em sua gênese. 

 

MÉTODOS 

 

Desenho e população do estudo 

Trata-se de um estudo observacional, de coorte prospectiva. A população do estudo 

é constituída por pacientes acompanhados em um, dos três Serviços de Assistência 

Especializada (SAE) em HIV/AIDS do município de Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais. O ambulatório é integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à prefeitura do 

município e conta com uma equipe de assistência multiprofissional para atender a 

pacientes residentes na macrorregião de Juiz de Fora (formada por mais de 60 

municípios), representando um modelo assistencial de referência para a região, assim 

como em outros serviços semelhantes pelo interior do Brasil. Foram elegíveis a 

participar do estudo pacientes do SAE em uso de TARV, com idade maior ou igual a 18 

anos, de ambos os sexos. Como critérios de inclusão foi estabelecido que os pacientes 

deveriam estar em acompanhamento no ambulatório, comparecer à consulta médica 

prevista na data do possível recrutamento e consentissem em participar. Foram 

excluídos os indivíduos em uso de TARV como profilaxia pós exposição ocupacional 

ou transmissão vertical. 

 

Coleta de dados 

Trata-se de uma amostra de conveniência. Aos pacientes que visitaram o SAE para 

consultas médicas no período de julho a agosto de 2011 foram explicitados, por 

pesquisadoras treinadas os objetivos do estudo. Aos que se disponibilizaram a 

participar, foram aplicados, no próprio SAE, questionário estruturado, elaborado com 

base no Guia Qualiaids (1), composto por 40 questões, e Escala de Depressão e 

Ansiedade (11). As entrevistas ocorreram anteriormente aos atendimentos e foram 

complementadas com dados descritos em prontuário. 
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Variável desfecho 

A variável desfecho do estudo foi a perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial. Foram considerados perdidos para seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial os pacientes que não retornaram para consultas médicas em 90 dias após o 

sexto mês de acompanhamento. 

 

Variáveis independentes 

 Foram coletadas variáveis individuais: sexo, idade, anos de estudo, ocupação e 

município de residência; e variáveis clínico epidemiológicas: tempo de admissão no 

serviço, tempo de uso de TARV, esquema antirretroviral, carga viral pré entrevista e 

linfócitos TCD4 pré entrevista, tempo entre carga viral e entrevista e entre linfócitos 

TCD4 e entrevista, médico assistente, meio de transporte, com quem reside, tabagismo, 

etilismo e uso de drogas ilícitas, depressão e ansiedade. 

 

Análise estatística 

Nas análises foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Software SPSS Statistics for 

Windows v. 17.0). 

A análise descritiva foi feita por meio de frequências para variáveis categóricas e 

medidas de tendência central para variáveis numéricas - medianas e intervalos 

interquartis (IIQ).  

Para a análise univariada, as variáveis foram categorizadas e comparadas pelo teste 

qui-quadrado ou Fisher Exato.  

Para avaliar a associação independente entre os fatores e o desfecho perda de 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial, as variáveis com p < 0,25 na análise 

univariada foram incluídas em um modelo de regressão logística, utilizando-se a 

estratégia stepwise de seleção. Foi adotado um nível de significância de 0,05 para todos 

os testes.  

 

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário Antônio Pedro 

(CEP CMM/HUAP nº 220/05). 
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RESULTADOS 

Nos meses de julho e agosto de 2011, 561 pacientes com idade maior ou igual a 18 

anos, de ambos os sexos, tiveram consulta médica agendada no Serviço de Assistência 

Especializada em HIV/AIDS no município de Juiz de Fora, Brasil. Desse total, 459 

foram elegíveis ao estudo por usar TARV, sendo incluídos 250 pacientes. Entre os 209 

não incluídos: 118 (56,5%) faltaram à consulta médica agendada, 68 (32,5%) 

compareceram, porém não foram abordados e 23 (11,0%) recusaram-se a participar. 

Pacientes incluídos e não incluídos foram semelhantes com respeito ao sexo (p=0,32), 

idade (p=0,09); tempo de sorologia (p=0,39), admissão no serviço (p=0,23) e uso de 

TARV (p=0,90); contagem de linfócitos TCD4 pré entrevista (p=0,38); e carga viral pré 

entrevista (p=0,09).  

 Os pacientes incluídos no estudo apresentaram idade mediana de 43 anos e 

distribuição homogênea com relação ao sexo, sendo 132 (52,8%) pacientes do sexo 

masculino e 118 (47,2%) do sexo feminino. Estavam em uso de TARV há uma mediana 

de 5 anos; 144 (59,3%) pacientes tiveram contagem de linfócitos TCD4 menor ou igual 

a 500 cél./mm³ e 93 (38,0%) pacientes apresentaram carga viral detectável no último 

exame anterior à entrevista. As demais características dos pacientes incluídos no estudo 

segundo variáveis demográficas e clínico epidemiológicas são apresentadas na Tabela 1.  

Não retornaram para nova consulta médica em 90 dias após o sexto mês de 

acompanhamento 44 pacientes (17,6%), sendo, portanto, considerados perdidos para 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial. Ao serem rastreados nos Sistemas de 

Informação, 38 (86,4%) pacientes em abandono ao acompanhamento ambulatorial 

foram localizados no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e 1 

(2,3%) paciente em abandono foi localizado no Sistema de Informação em Mortalidade 

(SIM). Ao término do rastreamento, 5 (2,0%) pacientes permaneceram não localizados 

(Figura 1). 

 Na análise univariada, as variáveis: idade, tempo de admissão no serviço e 

médico assistente foram significativamente associadas à perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial. Foram mais propensos à perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial, pacientes mais novos (≤ 43 vs. > 43 anos) (OR: 2,41 IC 

1,2 - 4,8; p=0,01) e pacientes com maior tempo de admissão no serviço (> 7 vs. ≤ 7 

anos) (OR: 2,27 IC 1,2 - 4,4; p=0,01). Apresentaram chance menor de perda de 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial, pacientes atendidos pelos médicos “B” 

(OR: 0,08 IC 0,01 - 0,7; p=0,02), “C” (OR: 0,26 IC 0,1 - 0,6; p=0,00) ou “D” (OR: 
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0,11; IC 0,03 - 0,4; p=0,00) quando comparados com os pacientes atendidos pelo 

médico “E” (tabela 2).   

  Para a análise multivariada, foram incluídas no modelo de regressão logística, as 

variáveis: idade, tempo de admissão no serviço, tempo entre contagem de linfócitos 

TCD4 e entrevista e entre carga viral e entrevista; carga viral pré entrevista; uso de 

drogas ilícitas no passado; meio de transporte utilizado para deslocamento até o serviço 

e médico assistente; as variáveis idade e médico assistente permaneceram associadas à 

perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial de maneira independente. A 

chance de perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial foi maior em 

indivíduos com idade menor ou igual a 43 anos (OR: 2,30 IC 1,06 - 5,00; p=0,04) e em 

pacientes atendidos pelo médico “E” (OR: 5,90 IC 2,64 - 13,18; p=0,00), quando 

comparados com os pacientes atendidos pelos médicos “A”, “B”, “C” ou “D” (tabela 3). 

 

DISCUSSÃO 

A perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial no SAE do município de 

Juiz de Fora foi estimada em 17,6%. Diante da evidência em outros estudos acerca da 

importância do rastreamento dos pacientes em abandono ao acompanhamento 

ambulatorial para investigação de possíveis óbitos e hospitalizações (7-9, 12-14), no 

presente estudo, os pacientes foram rastreados nos Sistemas de Informação SICLOM, 

SIH e SIM. Todavia, apenas 1 (2,3%) paciente foi localizado no Sistema de 

Mortalidade, sendo a grande maioria dos pacientes perdidos para seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial (86,4%) localizada no SICLOM. 

Apesar da localização de grande parte dos pacientes perdidos para seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial no SICLOM (86,4%), sendo esses pacientes 

supostamente aderentes à medicação, foi observado que grande parte dos pacientes 

incluídos no estudo apresentou carga viral detectável no último exame anterior à 

entrevista (38,0%), assim como também apresentou carga viral detectável grande parte 

dos pacientes localizados no SICLOM e em abandono ao acompanhamento 

ambulatorial (44,7%), apesar do uso de TARV há uma mediana de 5 anos. Esses dados 

refletem, portanto, que a despeito da disponibilização de TARV, são também 

importantes ao cuidado do paciente, o acompanhamento ambulatorial contínuo, 

aconselhamento e monitoramento imunológico. 

No Brasil, poucos estudos investigaram a perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial (15-16). Apesar desse pequeno número, são observadas 



 

52 

 

incidências de até 26,5 por 100 pessoas ano (10, 15), que podem justificar a 

estabilização da mortalidade no país a partir de 2005 e sugerir a existência de entraves 

que extrapolam a universalização do acesso à TARV, possivelmente relacionados à 

efetividade do acompanhamento ambulatorial desse paciente. 

No âmbito mundial, a estimativa de perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial apresenta grande variabilidade em estudos semelhantes ao nosso. A 

variação de 0,67% a 35,0% (8, 14, 17-24) pode relacionar-se à falta de definição 

padronizada do desfecho perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial, 

variando de 3 meses  (14, 18, 21-23) a 12 meses (8, 17, 19-20, 24) o tempo para 

verificação do status de abandono do paciente. Nesse estudo, a definição da variável 

desfecho baseou-se no Ministério da Saúde, que preconiza que o período entre as 

consultas nunca ultrapasse seis meses, não devendo ultrapassar 60 dias entre os usuários 

de TARV (1). Também contribuem para uma série de limitações nas comparações dos 

resultados entre os diversos estudos semelhantes ao nosso, as diferenças no momento da 

realização e coleta dos dados, assim como diferenças regionais e estruturais, 

relacionadas à organização do serviço local.   

A perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial neste estudo foi 

significativamente associada à idade dos pacientes menor ou igual a 43 anos. A 

associação entre idade mais jovem e perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial pode estar relacionada à escolha de estilo de vida e à falta de contato 

médico prévio. Associações semelhantes têm sido descritas em outros estudos (24-25), 

evidenciando que programas específicos para atingir pacientes mais jovens deveriam ser 

estabelecidos. Por outro lado, a associação de risco entre perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial e idade mais jovem pode refletir também um viés de 

sobrevida, uma vez que os pacientes com 43 anos ou mais, ainda presentes no serviço, 

podem ser os pacientes mais aderentes que não foram a óbito. 

Em nosso estudo, também foi observada associação entre perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial e médico assistente, quando os pacientes assistidos pelo 

médico “E” tiveram 5 vezes a chance de desenvolver o desfecho comparados com os 

pacientes assistidos pelo outros. Diante dessa associação e diante do grande número de 

pacientes perdidos para seguimento ao acompanhamento ambulatorial localizados no 

SICLOM (86,4%), destaca-se a possibilidade de interferência de fatores estruturais na 

perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial. Em estudo transversal 

conduzido em 22 ambulatórios com pacientes em uso de TARV, a ausência de cuidados 
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médicos, mensurada a partir da pontuação de itens de qualidade assistencial, foi 

significativamente associada a não adesão ao acompanhamento ambulatorial (26). Há 

relatos de pacientes que afirmam esconder o comportamento de não adesão à TARV, ou 

mesmo abandonar o acompanhamento ambulatorial mediante uma postura médica 

repreendedora (6). Também são apontados como motivadores ao abandono a pouca 

disponibilidade de horários para atendimento e a falta de acolhimento, sendo a forma da 

abordagem profissional considerada determinante (1). 

Apesar da associação não ter permanecido significativa estatisticamente na análise 

multivariada, foi observado que pacientes admitidos no serviço há mais de sete anos 

foram mais propensos à perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial, quando 

comparados com pacientes admitidos há sete anos ou menos. A maior chance de perda 

de seguimento ao acompanhamento ambulatorial entre pacientes admitidos em períodos 

anteriores pode ser justificada pelo efeito de saturação do serviço, quando sua 

capacidade assistencial pode ser desafiada pelo crescente número de pacientes em 

acompanhamento e pela prioridade no agendamento de pacientes admitidos em períodos 

mais recentes. Coorte conduzida em países da África, Ásia e América do Sul estimou 

taxas maiores de abandono ao acompanhamento ambulatorial em programas com maior 

número de pacientes (27). Outros estudos longitudinais apontam para aumento das taxas 

de abandono ao longo do tempo (19, 28-29), enquanto o rastreamento torna-se 

dificultado.  

Nesse estudo os pacientes incluídos foram questionados quanto à estrutura do 

serviço, porém o instrumento de coleta de dados apresentou limitações por considerar 

somente um ator, o paciente, ficando sujeito ao viés do respondedor. Contudo, apesar de 

não terem sido avaliadas análises de associação entre fatores estruturais e perda de 

seguimento ao acompanhamento ambulatorial, as respostas obtidas são sugestivas de 

falhas no serviço. Grande parte dos pacientes do estudo (82,2% - 80,2% dos pacientes 

em seguimento e 90,0% dos pacientes perdidos para seguimento) afirmaram 

desconhecer a existência de alguns cuidados disponíveis ou o acesso a eles, como os 

oferecidos pelos atendimentos de psicologia e odontologia, o que pode estar relacionado 

à falha na comunicação profissional - paciente, evidenciando a ausência da prática da 

integralidade, prática que auxiliaria na retenção desse paciente a partir da aproximação 

de uma equipe interdisciplinar.  

No Brasil, em pesquisa que contou com a participação de 322 serviços de 

assistência a pacientes com infecção por HIV, foi observado que serviços com menor 
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complexidade assistencial apresentaram maior risco de não adesão entre seus pacientes 

e piores indicadores de qualidade, representados por disponibilidade de recursos 

humanos, medicamentos e exames, e controle de faltas (30). Objetivando avaliar a 

qualidade assistencial em HIV/AIDS no Brasil, o Sistema Qualiaids observou entre 

92,6% dos ambulatórios do país, que apenas 30,5% realizam busca ativa de pacientes 

faltosos (1). Diante do impacto do cuidado ao paciente na sua retenção ao serviço, 

destacamos a importância do atendimento integral pela equipe médica, aliada à 

assistência interdisciplinar e implementação de rotinas, como busca de pacientes 

faltosos e estratégias de retenção voltadas para pacientes com maior risco de abandono.  

 

CONCLUSÃO 

 O alto índice de perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial e a 

localização da maioria desses pacientes no SICLOM (86,4%), aliada às associações de 

risco com pacientes assistidos pelo médico “E” e em acompanhamento no serviço há 

mais de sete anos (análise univariada), sugerem entraves estruturais, provavelmente 

relacionados à saturação do serviço pelo grande número de pacientes. Apesar do 

comprometimento dos pacientes, localizados no SICLOM, a constatação de carga viral 

detectável em 38,0% dos incluídos no estudo revela um cuidado à saúde ineficaz ou 

prejudicado, a despeito da disponibilização de TARV, sendo destacada a importância de 

estratégias de retenção baseadas na integralidade e assistência interdisciplinar.  
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Tabela 1: Características dos 250 pacientes incluídos no estudo segundo variáveis 

individuais (demográficas e clínico epidemiológicas) 

 

Características n/n ou Mediana 

 

(%) ou IIQ ¹ 

Sexo     

Masculino 132/250 52,8 

Feminino 118/250 47,2 

Idade     

≤ 43 anos 127/250 50,8 

> 43 anos 123/250 49,2 

Mediana 43 36 - 50,2 

Escolaridade     

Nunca estudou 4/250 1,6 

Ensino Fundamental 155/250 62,0 

Ensino Médio 65/250 26,0 

Ensino Técnico ou Superior 26/250 10,4 

Anos de Estudo     

Mediana 8 4 - 11 

Município de Residência     

Juiz de Fora 176/250 70,4 

Outro ≤ 50 Km 7/250 2,8 

Outro entre 51 e 100 Km 20/250 8,0 

Outro > 100 Km 47/250 18,8 

Ocupação     

Empregado 163/250 65,2 

Aposentado, Pensionista, Auxílio Doença 56/250 22,4 

Estudante 2/250 0,8 

Outra (Do lar) 23/250 9,2 

Desempregado 6/250 2,4 

Tempo de Sorologia     

≤ 7 anos 99/191 51,8 

> 7 anos 92/191 48,2 

Mediana 7 4 - 11 

Sem dados 59/250 23,6 

Tempo de Admissão     

≤ 7 anos 144/250 57,6 

> 7  anos 106/250 42,4 

Mediana 7  3 - 10 

Tempo TARV ²     

≤ 5 anos 131/242 54,1 

> 5 anos 111/242 45,9 

Mediana 5  2 - 9 

Sem dados 8/250 3,2 

Linfócitos TCD4 (cél./mm³) pré entrevista   

≤ 500 cél./mm³ 144/243 59,3 

> 500 cél./mm³ 99/243 40,7 

Mediana 440  276 - 609 
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Sem dados 7/250 2,8 

Tempo coleta TCD4 - entrevista (meses)   

≤ 6,44 meses 123/243 50,6 

> 6,44 meses 120/243 49,4 

Mediana  6,44 3,25 - 10,61 

Carga Viral (cópias/ml) pré entrevista     

≤ 50 cópias/ml (indetectável) 152/245 62,0 

> 50 cópias/ml (detectável) 93/245 38,0 

Mediana 1,7 log 10  1,7 - 2,7 

Sem dados 5/250 2,0 

Tempo coleta CV ³ - entrevista (meses)   

≤ 5,85 meses 123/245 50,2 

> 5,85 meses 122/245 49,8 

Mediana  5,85 3,12 - 10,17 

TARV ²     

2 ITRN 4 + 1 ITRNN 5 146/250 58,4 

2 ITRN 4 + 1 IP 6 64/250 25,6 

2 ITRN 4 + 1 IP/r 7 24/250 9,6 

Outro 16/250 6,4 

Depressão 28/250 11,2 

Ansiedade 68/250 27,2 

Tabagismo     

Passado 174/250 69,6 

Presente 106/250 42,4 

Etilismo     

Passado 181/250 72,4 

Presente 72/250 28,8 

Uso de Drogas Ilícitas     

Passado 73/250 29,2 

Presente 17/250 6,8 

Meio de transporte     

Ônibus (fretado ou não) 211/250 84,4 

Próprio (caminhando, moto, carro) 39/250 15,6 

Com quem reside   

Familiares/Companheiro (a) 203/250 81,2 

Outros (só, instituição, amigos) 47/250 18,8 

Médico Assistente   

A 22/250 8,8 

B 23/250 9,2 

C 67/250 26,8 

D 56/250 22,4 

E 82/250 32,8 
 

            ¹ Intervalo Interquartil 

            ² Terapia antirretroviral 

            ³ Carga Viral 

            4 Inibidor da Trancriptase Reversa 

            5 Inibidor de Transcriptase Reversa não Nucleosídeo 
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            6 Inibidor da Protease 

            7 Inibidor da Protease associado a Ritonavir 

 

Tabela 2: Análise univariada dos fatores associados à perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial 

 

Características Perdidos Em seguimento OR (95% IC) Valor p 
 n/n (%) n/n (%)   

Sexo          

Masculino 20/44 45,5 112/206 54,4 0,70 (0,4 - 1,3) 0,28 

Feminino 24/44 54,5 94/206 45,6 1  

Idade        

≤ 43 anos 30/44 68,2 97/206 47,1 2,41 (1,2 - 4,8) 0,01 

> 43 anos 14/44 31,8 109/206 52,9 1  

Anos de Estudo       

≤ 8 anos 28/44 63,6 132/206 64,1 0,98 (0,5 - 1,9) 0,96 

> 8 anos 16/44 36,4 74/206 35,9 1  

Município de Residência         

Juiz de Fora 28/44 63,6 148/206 71,8 0,68 (0,3 - 1,4) 0,28 

Outros 16/44 36,4 58/206 28,2 1  

Ocupação         

Empregado 26/44 59,1 137/206 66,5 0,72 (0,4 - 1,4) 0,35 

Outra 18/44 40,9 69/206 33,5 1  

Tempo de Admissão       

≤ 7 anos 18/44 40,9 126/206 61,2 1  

> 7 anos 26/44 59,1 80/206 38,8 2,27 (1,2 - 4,4) 0,01 

Tempo TARV ¹        

≤ 5 anos 21/44 47,7 110/198 55,6 1  

> 5 anos 23/44 52,3 88/198 44,4 1,36 (0,7 - 2,6) 0,35 
Linfócitos TCD4 (cél./mm³)  
pré entrevista        

≤ 500 27/42 64,3 117/201 58,2 1,29 (0,6 - 2,6) 0,47 

> 500 15/42 35,7 84/201 41,8 1  

Tempo TCD4 - entrevista (mês)        

≤ 6,44 meses 25/42 59,5 98/201 48,8 1  

> 6,44 meses 17/42 40,5 103/201 51,2 0,65 (0,3 - 1,3) 0,21 
Carga Viral 
pré entrevista (cópias/ml)        

≤ 50 (indetectável) 22/43 51,2 130/202 64,4 1  

> 50 (detectável)  21/43 48,8 72/202 35,6 1,72 (0,9 - 3,3) 0,11 

Tempo CV ² - entrevista (mês)        

≤ 5,85 25/43 58,1 98/202 48,5 1  

> 5,85 18/43 41,9 104/202 51,5 0,68 (0,3 - 1,3) 0,25 

TARV ¹       

2 ITRN ³ + 1 ITRNN 4 24/44 54,5 122/206 59,2 1  

2 ITRN 3 + 1 IP 5 14/44 31,8 50/206 24,3 1,42 (0,7 - 3,0) 0,35 

2 ITRN 3 + 1 IP/r 6 5/44 11,4 19/206 9,2 1,34 (0,4 - 3,9) 0,60 
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Outro 1/44 2,3 15/206 7,3 0,40 (0,04 - 2,7) 0,31 

Depressão       

Sim 1/44 2,3 27/206 13,1 0,15 (0,02 - 1,3) 0,27 

Não 43/44 97,7 179/206 86,9 1   

Ansiedade       

Sim 12/44 27,3 56/206 27,2 1,00 (0,5 - 2,1) 0,99 

Não 32/44 72,7 150/206 72,8 1  

Tabagismo passado       

Sim 29/44 65,9 145/206 70,4 0,81 (0,4 - 1,6) 0,56 

Não 15/44 34,1 61/206 29,6 1  

Tabagismo presente       

Sim 19/44 43,2 87/206 42,2 1,04 (0,5 - 2,0) 0,91 

Não 25/44 56,8 119/206 57,8 1  

Etilismo passado       

Sim 29/44 65,9 152/206 73,8 0,69 (0,3 - 1,4) 0,29 

Não 15/44 34,1 54/206 26,2 1  

Etilismo presente       

Sim 12/44 27,3 60/206 29,1 0,91 (0,4 - 1,9) 0,80 

Não 32/44 72,7 146/206 70,9 1  

Uso de Drogas Ilícitas 
passado       

Sim 16/44 36,4 57/206 27,7 1,49 (0,7 - 3,0) 0,25 

Não 28/44 63,6 149/206 72,3 1  

Uso de Drogas Ilícitas 
presente       

Sim 3/44 6,8 14/206 6,8 1,0 (0,3 - 3,6) 0,99 

Não 41/44 93,2 192/206 93,2 1  

Meio de Transporte         

Ônibus (fretado ou não) 40/44 90,9 171/206 83,0 2,0 (0,7 - 6,1) 0,20 
Próprio (caminhando, moto, 
carro) 4/44 9,1 35/206 17,0 1  

Com quem reside         

Familiares/Companheiro(a) 37/44 84,1 166/206 80,6 1,27 (0,5 - 3,1) 0,59 

Outros (só, instituição, amigos) 7/44 15,9 40/206 19,4 1  

Médico assistente         

A 4/44 9,1 18/206 8,7 0,43 (0,1 - 1,4)  0,16 

B 1/44 2,3 22/206 10,7 0,08 (0,01 - 0,7) 0,02 

C 8/44 18,2 59/206 28,6 0,26 (0,1 - 0,6)  0,00 

D 3/44 6,8 53/206 25,7 0,11 (0,03 - 0,4) 0,00 

E 28/44 63,6 54/206 26,2 1   
 

  1 Terapia antirretroviral 

 2 Carga Viral 

 3 Inibidor da Trancriptase Reversa 

 4 Inibidor de Transcriptase Reversa não Nucleosídeo 

 5 Inibidor da Protease 

 6 Inibidor da Protease associado a Ritonavir 
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Tabela 3: Análise de regressão logística para perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial 

 

Características n/n OR (95% IC) Valor p 

Idade    

≤ 43 anos 127/250 2,30 (1,06 - 5,00) 0,04 

 > 43 anos 123/250 1  

Tempo de Admissão    

≤ 7 anos 144/250 1  

> 7 anos 106/250 1,79 (0,83 - 3,86) 0,14 

Carga Viral pré entrevista (cópias/ml)    

≤ 50 (indetectável) 152/245 1  

> 50 (detectável) 93/245 2,02 (0,92 - 4,42) 0,08 

Tempo CV ¹ - entrevista    

≤ 5,85 meses 123/245 1  

> 5,85 meses 122/245 1,26 (0,38 - 4,21) 0,70 

Tempo TCD4 - entrevista    

≤ 6,44 meses 123/243 1  

> 6,44 meses 120/243 0,64 (0,19 - 2,13) 0,47 

Uso de Drogas Ilícitas passado    

Sim 73/250 1,39 (0,62 - 3,10) 0,42 

Não 177/250 1  

Meio de Transporte    

Ônibus (fretado ou não) 211/250 1,66 (0,50 - 5,49) 0,41 

Próprio (caminhando, moto, carro) 39/250 1  

Médico assistente    

A, B, C ou D 168/250 1  

E 82/250 5,90 (2,64 - 13,18) 0,00 

 
   1 Carga Viral 

  Modelo Multivariado: Incluídas as variáveis, idade; tempo de admissão no serviço; tempo entre contagem de 

linfócitos TCD4 e entrevista e entre carga viral e entrevista; carga viral pré entrevista; uso de drogas ilícitas no 

passado; meio de transporte utilizado para deslocamento até o serviço e médico assistente.  
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Figura 1: Fluxograma da estimativa de perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• A análise de associação entre perda de seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial e fatores estruturais não foi realizada nesse manuscrito devido à 

limitação do questionário aplicado, relacionada a consideração de apenas um 

ator, o paciente. 

• Apesar do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS do município de 

Juiz de Fora ser referência macrorregional, atendendo a mais de 60 municípios 

do estado de Minas Gerais, deve ser considerada a importância da coleta de 

dados em outros serviços para a análise dos fatores estruturais, visando maior 

variabilidade. 

• O estudo contou com uma amostra de conveniência por tartar-se de uma coorte 

em um período de tempo determinado conforme o curso do mestrado. Todavia, 

ressaltando o preconizado pelo Ministério da Saúde, que o período entre as 

consultas não ultrapasse 60 dias entre os usuários de TARV, considera-se que 

após os 60 dias de coleta de dados (entre julho e agosto de 2011), os pacientes 

estariam retornando ao serviço. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial estimada no município 

de Juiz de Fora, MG, foi de 17,6%. 

No período do estudo houve 1 (0,4%) óbito e 2 (0,8%) transferências para outro 

serviço. 

Foram associados à perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial de 

maneira independente: idade, pacientes com idade menor ou igual a 43 anos tiveram 

chance 2,3 vezes maior de ser perdidos para seguimento ao acompanhamento 

ambulatorial, quando comparados com pacientes com 44 ou mais anos de idade; e 

médico assistente, pacientes assistidos pelo médico “E” tiveram chance 5,9 vezes maior 

de ser perdidos para seguimento ao acompanhamento ambulatorial, quando comparados 

com os pacientes assistidos pelos outros médicos, “A”, “B”, “C” ou “D”. Apesar da 

associação não ter permanecido significativa estatisticamente na análise multivariada, 

foi observado que pacientes admitidos no serviço há mais de sete anos foram mais 

propensos à perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial, quando 

comparados com pacientes admitidos há sete anos ou menos.   

 As associações observadas aliadas ao alto índice de perda de seguimento ao 

acompanhamento ambulatorial e à localização da maioria desses pacientes no SICLOM 

(86,4%), sugerem entraves estruturais, provavelmente relacionados à saturação do 

serviço pelo grande número de pacientes. Apesar do comprometimento dos pacientes, 

localizados no SICLOM, a constatação de carga viral detectável em 38,0% dos 

incluídos no estudo revela um cuidado à saúde ineficaz ou prejudicado, a despeito da 

disponibilização de TARV, sendo destacada a importância de estratégias de retenção 

baseadas na integralidade e assistência interdisciplinar. 
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ANEXO 1 

 

Questionário 

Data:___/___/___           

Paciente:_________________________________________ 

Prontuário:________  Idade: _____ 

Telefones:________________________________________  

Email:___________________________________________     

Sexo: ( ) Feminino   ( ) Masculino 

Profissional: ______________________________________ 

 

• Prontuário 

Data da sorologia: ___/___/___ ____________ 

Admissão:___/___/___ 

 

Em uso de TARV: (X) Sim; Início: ___/___/___             

Medicações em uso: 

________________________________________________

_______________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Carga Viral:_________cópias/ml    Data: ___/___/___     

Linfócitos TCD4:__________cél/mm3    Data: ___/___/___  

 

• Entrevista: 

Anos de estudo: ___________________________________ 

Profissão: _______________________________________ 

1- Município de residência: _____________________ 

a- < 50 Km 

b- 50 < distância < 100 

c- > 100 Km 

2- Qual o meio de transporte utiliza para chegar ao 

serviço? 

a- Ônibus 

b- Ônibus fretado pelo município de origem 

c- Moto/Carro próprio 

d- Caminhando 

3- Para chegar ao SAE, considera o acesso: 

a- Fácil 

b- Difícil 

4- Ao procurar atendimento pela primeira vez 

(primeiro contato com o SAE) foi: 

a- Atendido prontamente no mesmo dia 

b- Agendado, porém atendido no mesmo dia 

c- Agendado para outro dia 

d- Não se lembra 

5- Alguma vez faltou à consulta agendada? 

a- Sim 

b- Não (se não, ir para questão 8) 

6- Quando faltou, foi convidado a comparecer? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não aplicável 

7- Quando não agendado e, chegando ao serviço 

após faltar à consulta foi atendido? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não aplicável 

8- Já procurou o serviço em caso de urgência clínica? 

a- Sim 

b- Não (se não, ir para a questão 10) 

9- No caso de urgência clínica, foi prontamente 

atendido? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não aplicável 

10- Foi atendida imediatamente quando gestante? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não aplicável 

11- Algum parceiro já procurou atendimento no 

serviço? 

a- Sim 

b- Não (se não, ir para a questão 13) 

12-  Quando seu parceiro compareceu para 

atendimento, foi prontamente atendido? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não aplicável 

13-  Sabe da existência de grupos para adesão ou 

grupos de trocas de experiência no SAE? 

a- Sim, já fui convidado a participar 

b- Sim, porém nunca fui convidado a participar 

c- Não 

14- São realizadas atividades na sala de espera? 

a- Sim 

b- Não 
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15- Como é o acesso a outros profissionais não 

médicos? 

a- Livre/marcação 

b- Encaminhamento médico 

c- Encaminhamento mútuo 

d- Não há acesso 

e- Não fui informado 

16- Tem orientações acerca dos seus direitos sociais? 

a- Sim 

b- Não 

17-  É questionado quanto ao uso de medicações? 

a- Sim 

b- Não 

18-  De 0 a 10, quanto atribui ao acesso às 

medicações? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

19-  É comum a falta de medicamentos na UDM? 

a- Sim 

b- Não 

20- De 0 a 10, quanto atribui às instalações do SAE? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

21- De 0 a 10, quanto atribui às condições de higiene e 

limpeza do SAE? 

a- Não aplicável 

________________________________________ 

22-  De 0 a 10, quanto atribui ao acesso aos 

preservativos? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

23-  De 0 a 10, quanto atribui ao atendimento médico? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

24-  De 0 a 10, quanto atribui à enfermagem? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

25-  De 0 a 10, quanto atribui ao serviço social? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

26-  De 0 a 10, quanto atribui à psicologia? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

27-  De 0 a 10, quanto atribui à farmácia? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

28-  De 0 a 10, quanto atribui à odontologia? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

29-  De 0 a 10, quanto atribui à recepção? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

30- De 0 a 10, quanto atribui ao SAE? 

a- Não aplicável 

_________________________________________ 

31-  É sempre atendido pelo mesmo médico? 

a- Sim 

b- Não 

32-  Após consulta médica, sai do serviço com retorno 

agendado? 

a- Sim 

b- Não 

33-  Com quem reside? 

a- Moro sozinho 

b- Familiares (pai, mãe e/ou irmãos) 

c- Companheiro (a) 

d- Amigos 

e- Instituição de Apoio 

34-  De 0 a 10, quanto atribui ao apoio familiar frente à 

doença e seu tratamento? 

a- Não aplicável  

_________________________________________ 

35- Atualmente fuma? 

a- Sim 

b- Não 

36-  Fumou no passado? 

a- Sim  

b- Não 

37- Atualmente é usuário de bebidas alcoólicas? 

a- Sim 

b- Não 

38- Foi usuário de bebidas alcoólicas no passado? 

a- Sim 

b- Não 

39- Atualmente é usuário de drogas ilícitas? 

a- Sim 

b- Não 

40- Foi usuário de drogas ilícitas no passado? 

a- Sim 

b- Não 

• Aplicação de Escala de Depressão e Ansiedade. 
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ANEXO 2 

ESCALA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 

A   Eu me sinto tenso ou contraído:                 

3  ( ) A maior parte do tempo           

2 ( ) Boa parte do tempo                  

1 ( ) De vez em quando                   

0 ( ) Nunca                                       

 

D   Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:           

0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes                            

1 ( ) Não tanto quanto antes                                        

2 ( ) Só um pouco                                                         

3 ( ) Já não sinto mais prazer em nada                        

 

A   Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer:     

3 ( ) Sim, e de um jeito muito forte                                                                  

2 ( ) Sim, mas não tão forte                                                                             

1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa                                                   

0 ( ) Não sinto nada disso                                                                               

 

D   Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:          

0 ( ) Do mesmo jeito que antes                                         

1 ( ) Atualmente um pouco menos                                    

2 ( ) Atualmente bem menos                                             

3 ( ) Não consigo mais                                                       

 

A   Estou com a cabeça cheia de preocupações:                              

3 ( ) A maior parte do tempo                                              

2 ( ) Boa parte do tempo                                                    

1 ( ) De vez em quando                                                     

0 ( ) Raramente                                                                 
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D   Eu me sinto alegre:                           

3 ( ) Nunca                             

2 ( ) Poucas vezes                      

1 ( ) Muitas vezes                       

0 ( ) A maior parte do tempo      

 

A   Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado:     

0 ( ) Sim, quase sempre                                            

1 ( ) Muitas vezes                                                      

2 ( ) Poucas vezes                                                     

3 ( ) Nunca                                                                 

 

D   Estou lento para pensar e fazer as coisas:    

3 ( ) Quase sempre                               

2 ( ) Muitas vezes                                  

1 ( ) De vez em quando                        

0 ( ) Nunca                                            

 

A   Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no estômago:   

0 ( ) Nunca                                                                                                                              

1 ( ) De vez em quando                                                                                                          

2 ( ) Muitas vezes                                                                                                                   

3 ( ) Quase sempre                                                                                                                 

 

D   Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:                 

3 ( ) Completamente                                                         

2 ( ) Não estou me cuidando mais como deveria            

1 ( ) Talvez não tanto quanto antes                                  

0 ( ) Me cuido do mesmo jeito de sempre                        

 

A   Eu me sinto inquieto, como se não pudesse ficar parado em lugar nenhum:    

3 ( ) Sim, demais                                                                                          

2 ( ) Bastante                                                                                                

1 ( ) Um pouco                                                                                              
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0 ( ) Não me sinto assim                                                                               

 

D   Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir:    

0 ( ) Do mesmo jeito que antes                                       

1 ( ) Um pouco menos que antes                                    

2 ( ) Bem menos que antes                                             

3 ( ) Quase nunca                                                           

 

A   De repente, tenho a sensação de entrar em pânico:    

3 ( ) A quase todo momento                                

2 ( ) Várias vezes                                                 

1 ( ) De vez em quando                                       

0 ( ) Não sinto isso                                              

 

D   Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de televisão ou rádio:    

0 ( ) Quase sempre                                                                                           

1 ( ) Várias vezes                                                                                              

2 ( ) Poucas vezes                                                                                             

3 ( ) Quase nunca
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO: “Perda de seguimento em uma coorte de pacientes infectados pelo HIV em Juiz de Fora, MG.” 

Investigador Principal 
Suely Hiromi Tuboi 
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 
Hospital Universitário Antônio Pedro 
Universidade Federal Fluminense 
Rua Marquês do Paraná no 303 
Centro – Niterói - Rio de Janeiro 
Brasil – 24030.215 
e-mail: suely.tuboi@gmail.com 
 
Descrição do Projeto 
Nós estamos conduzindo um projeto de pesquisa chamado: “Perda de seguimento em uma coorte de pacientes infectados pelo 
HIV em Juiz de Fora, MG.”, com a participação prevista de 250 voluntários. 
Os objetivos dessa pesquisa são: 

• Estimar a taxa de perda de seguimento no Serviço de Assistência Especializada (SAE) no município de Juiz de Fora, MG; 
• Observar os fatores individuais e estruturais que afetam a perda de seguimento ao acompanhamento ambulatorial pelos 

portadores de HIV/AIDS; 
• Descrever a qualidade da assistência prestada aos portadores de HIV/AIDS usuários de serviço, de acordo com suas 

perspectivas. 
Você está sendo convidado a fazer parte desse estudo porque tem idade maior ou igual a 18 anos, é paciente do Serviço de 
Assistência Especializada (SAE) no município de Juiz de Fora, MG, faz uso de terapia anti-retroviral e terá atendimento no serviço 
no período do estudo. Se aceitar esse convite, você irá responder a um questionário com duração aproximada de 15 minutos, 
aplicado por um entrevistador, que será utilizado como fonte de dados para essa pesquisa. 
Procedimentos do Estudo 
Você irá responder a um questionário de 37 perguntas. Os temas abordados serão, entre outros, referentes a sua avaliação 
quanto a estrutura do serviço, acesso, organização, profissionais e apoio frente à doença. Serão também respondidas questões 
referentes à vida pessoal, como escolaridade, profissão e uso de álcool e drogas. 
Riscos e Benefícios 
Não há nenhum risco à saúde ou benefício direto em participar desta pesquisa. 
Reembolso 
Não há nenhuma compensação financeira ou material caso você decida participar deste estudo. 
Confidencialidade 
Não é obrigatório responder a qualquer pergunta. Todas as informações do estudo serão mantidas em segredo sob a 
responsabilidade dos pesquisadores e somente eles terão acesso a essas informações. Qualquer informação que diga respeito a 
você será mantida o mais confidencial possível. Você não será publicado pelo nome em nenhuma publicação dos resultados da 
pesquisa, por isso também não há risco de ser retirado do programa caso avalie negativamente o SAE.  
Alternativas à Participação e Direito de Sair de Estudo 
Sua participação nessa pesquisa é completamente voluntária. Você não é obrigado a participar dessa pesquisa. Caso decida 
participar e depois mude de ideia, poderá deixar o estudo a qualquer momento. 
Consentimento Informado 
Este documento me foi explicado todas as minhas dúvidas esclarecidas. Eu sei que eu posso fazer qualquer pergunta sobre 
qualquer aspecto da pesquisa durante o curso do estudo e que estas perguntas serão respondidas pela pesquisadora listada na 
primeira página deste formulário.  
Qualquer pergunta que eu tenha a respeito dos meus direitos como participante da pesquisa será respondida por um membro do 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, telefone (21) 2629 – 9189, em Niterói. 
Assinando este documento eu concordo em participar do estudo. Uma cópia deste Termo de Consentimento será entregue a mim.  
 
 
Eu, ___________________________________, RG no__________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

 
Assinatura do Participante 

 
Nome do investigador: __________________________________________ 
 
 

Assinatura do Investigador 
 
 

_____ de _______ de 20____ 


