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RESUMO 

 

 

A Aids é um grave problema de saúde pública, associado os altos índices de mortalidade em 
muitas regiões do Mundo. A epidemia tem sido e continuará a ser um dos principais desafios 
para a saúde pública mundial nas próximas décadas. O acesso das pessoas vivendo com 
HIV/Aids a uma assistência farmacêutica de qualidade representa um dos maiores desafios 
para os sistemas de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. Um dos desafios para 
saúde pública no Brasil, além da prevenção, é garantir a qualidade no atendimento e 
tratamento das pessoas que vivem com HIV/Aids. A não-adesão aos novos medicamentos 
para Aids é considerada como um dos mais ameaçadores perigos para a efetividade do 
tratamento, no plano individual, e para a disseminação de vírus-resistência, no plano coletivo. 
Os novos regimes terapêuticos parecem exigir do indivíduo que adere ao tratamento 
integração complexa entre conhecimentos, habilidades e aceitação, além de outros 
importantes fatores ligados ao ambiente e ao cuidado à saúde. Apresentamos neste trabalho 
um estudo estatístico sobre a adesão dos pacientes ao tratamento anti-HIV com entrevistas 
realizadas com 206 pacientes no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, na cidade de 
Aracaju, Sergipe. Características sócio-demográficas foram coletadas, bem como variáveis 
que caracterizam a não-adesão ao tratamento. A medida de adesão foi auto-relato (formulário 
de entrevista), podendo ser definida a partir do critério de três autores: Jordan (2000), 
Morinsky-Green (1986) e Haynes-Sackett (1981). As variáveis de não-adesão foram 
correlacionadas entre si e com outras variáveis a partir do cálculo de probabilidades e do 
Coeficiente de Yule. Os sujeitos do estudo mostraram características sócio-demográficas 
(baixa renda e gênero) semelhantes a atual tendência da epidemia de Aids no Brasil.  As 
variáveis associadas com maior risco para a não-adesão foram: Gênero, Raça, Uso de Drogas 
ilícitas e o tempo de tratamento. Estratégias de intervenção devem ser desenvolvidas antes 
mesmo do início da terapia antiretroviral. Devem também ser adotados indicadores para o 
acompanhamento da adesão pela equipe de saúde. Isto poderá ajudar a prevenir ou minimizar 
a ocorrência futura de resistência de medicamentos ao HIV, ter melhores resultados ao 
tratamento, bem como a redução de gastos governamentais. A adoção desses indicadores deve 
ser um dos principais objetos de programas com distribuição universal de ARV como é o caso 
do Brasil. 

 
Palavras Chaves: HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Agentes Anti-HIV, Adesão 
à Medicação. 
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ABSTRACT 

 

 
AIDS is a serious public health problem, associated with high mortality rates in many regions 
of the world. The epidemic has been and remains a major challenge to global public health in 
the coming decades. The access of people living with HIV / AIDS to pharmaceutical care 
quality is one of the greatest challenges to health systems, especially in underdeveloped 
countries. One of the challenges for public health in Brazil, in addition to prevention, is to 
ensure quality care and treatment of people living with HIV / AIDS Non-adherence to new 
medicines for AIDS is regarded as one of the most threatening dangers to the effectiveness of 
treatment for the individual, and the spread of virus-resistance, as a team. The new regimens 
seem to require the individual to comply with treatment complex integration of knowledge, 
skills, and acceptance, and other important factors related to environment and health care. 
Here we present a statistical study of patient adherence to HIV treatment based on interviews 
with 206 patients at the Center for Medical Specialties in Aracaju, in the city of Aracaju, 
Sergipe. Socio-demographic data were collected, as well as variables that characterize the 
non-compliance. The measure of adherence was self-report (interview form) and can be 
defined from the criterion of three authors: Jordan (2000), Morinsky-Green (1986) and 
Haynes-Sackett (1981). The variables of noncompliance were correlated with each other and 
with other variables from the probability calculation and the coefficient of Yule. The study 
subjects showed socio-demographic (low income and gender) like the current trend of AIDS 
epidemic in Brazil. Variables associated with increased risk for non-compliance were: 
Gender, Race, Illicit Drug Use and treatment time. Intervention strategies must be developed 
before the start of antiretroviral therapy. Should also be adopted indicators for monitoring the 
adherence by the health service. This may help prevent or minimize future occurrence of drug 
resistance to HIV have better treatment outcomes and reducing government spending. The 
adoption of these indicators should be one of the main objects of programs with universal 
distribution of antiretroviral as is the case of Brazil. 
 
Keywords: HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Anti-HIV Agents, Medication 
Adherence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) é a manifestação clínica (sinais, 

sintomas e/ou resultados laboratoriais que indiquem deficiência imunológica) da infecção 

pelo vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana) que leva, em média, oito anos para se 

manifestar (BRASIL, 2006). Segundo Souza (2001), a Aids é um grave problema de saúde 

pública, associado a altos índices de mortalidade em muitas regiões do Mundo. A partir da 

década de 1980, com a ampla disseminação da infecção pelo HIV por vários países, 

simultânea e sucessivamente, a epidemia passa a ser considerada como uma pandemia, 

atingindo consideráveis extensões geográficas (LEITE et al, 2007).  

Com base no Relatório Global sobre Epidemia de Aids (2008) divulgado pela 

UNAIDS (Programa conjunto das nações unidas sobre HIV/Aids), estima-se que existem 33 

milhões de pessoas vivendo com HIV/Aids no mundo e que na América Latina exista algo em 

torno de 1,6 ou 1,7 milhões de pessoas com o vírus (SANTOS, 2009). De 1980 a junho de 

2008, já foram identificados um total de 506.499 casos de Aids no Brasil (BRASIL, 2008).  

A epidemia tem sido e continuará a ser um dos principais desafios para a saúde 

pública mundial nas próximas décadas (ACÚRCIO, GUIMARÃES, 1999). Um dos desafios 

para saúde pública no Brasil, além da prevenção, é garantir a qualidade no atendimento e 

tratamento das pessoas que vivem com HIV/Aids, pois a qualidade de vida da maioria destas 

pessoas depende, em parte, desta ação, e em parte do conhecimento, atitudes e 

comportamentos das pessoas infectadas (EIDAM, 2003). 

O Brasil foi o primeiro país emergente que iniciou a distribuição universal dos 

medicamentos, via política pública de saúde. Dessa forma, a profilaxia de algumas doenças 

oportunistas, o desenvolvimento da terapêutica anti-retroviral combinada e o uso de drogas 

mais potentes têm conseguido não só aumentar o tempo de vida, como ainda melhorar a 

qualidade de vida. Com isso, houve um grande avanço em relação ao tratamento que reduziu 

consideravelmente o número absoluto de óbitos e internações, além da diminuição dos custos 

econômicos com internações (BRASIL, 2000, TEIXEIRA et al., 2004). 

O Ministério da Saúde do Brasil mantém então, desde 1996, o Programa Nacional de 

controle da infecção por DST/Aids. Entre as diretrizes do programa estão à melhoria da 

qualidade dos serviços públicos oferecidos aos portadores de HIV/Aids e o aumento da 
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cobertura do diagnóstico e do tratamento das infecções oportunistas ocasionadas pelo HIV 

(BRASIL, 2008). 

O Programa Nacional HIV/Aids é considerado como um modelo para o mundo. Com 

isso muitas questões podem ser levantadas acerca da qualidade desse serviço prestado a 

população, inclusive em relação à assistência farmacêutica. O acesso das pessoas vivendo 

com HIV/Aids a uma assistência farmacêutica de qualidade representa um dos maiores 

desafios para os sistemas de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. O ritmo 

acelerado da expansão da epidemia nos países pobres tem acarretado uma crescente demanda 

por cuidados médicos, incluindo o uso da terapia antirretroviral (TARV), o que impõe aos 

governantes a necessidade premente de buscar soluções economicamente viáveis para a 

questão (OLIVEIRA et al, 2002).  

A não-adesão aos novos medicamentos para Aids é considerada como um dos mais 

ameaçadores perigos para a efetividade do tratamento, no plano individual, e para a 

disseminação de vírus-resistência, no plano coletivo. Os novos regimes terapêuticos parecem 

exigir do indivíduo que adere ao tratamento integração complexa entre conhecimentos, 

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

saúde (COLOMBRINI et al, 2006). Além de que todo o investimento do Ministério da Saúde 

para a disponibilização das TARV, bem como da tecnologia necessária para o 

acompanhamento da eficácia desta terapia poderão ser perdidos, se não forem elaboradas e 

padronizadas algumas estratégias que visem aumentar a adesão do paciente portador de 

HIV/Aids ao tratamento (GIR et al, 2005).  

Segundo Portela, Lotrowska (2006), ainda que a adesão de 75% aos medicamentos 

antiretrovirais (ARV) seja compatível com o observado em países desenvolvidos é importante 

buscar formas de ampliação das atividades de promoção da adesão por meio do 

aprimoramento dos serviços de saúde, capacitação de equipes multidisciplinares, articulação 

dos serviços com a comunidade e, em essencial, desenvolvimento de mais estudos sobre 

adesão à TARV (SEIDL et al, 2007). 

Indivíduos infectados pelo HIV podem ter uma sobrevida maior, associada a um 

aumento na qualidade de vida através de sua reintegração na sociedade, exercendo funções 

laboriosas e de lazer de forma mais harmoniosa, com a queda da morbidade/mortalidade. Isto 

pode ser obtido a partir do aumento da adesão ao tratamento da terapia antirretroviral 

(EIDAM, 2003). 

A compreensão dos aspectos sócio-culturais que norteiam a adesão pode auxiliar na 

definição do que se deve recomendar ao paciente, na comunicação entre esse e o profissional 
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de saúde e em maior segmento a terapia proposta (KURITA e PIMENTA, 2006 apud 

COLOMBRINI et al, 2006). Portanto, a adesão ao tratamento não pode ser avaliada como um 

aspecto de saúde individual do paciente, mas como um problema de saúde pública 

(COLOMBRINI, 2003). 

Assim, como a Aids é uma doença recente, os estudos sobre a adesão específica para 

a terapia anti-retroviral altamente eficaz também o são (COLOMBRINE et al., 2008). 

Baseados nestas informações e motivados pela falta de artigos científicos voltados à nossa 

realidade, faz-se necessário um estudo aprofundado e que avalie aspectos sócio-culturais, 

qualidade do serviço prestado e a relação do paciente com a equipe multiprofissional.  

A caracterização da utilização de antirretrovirais por pacientes portadores do vírus 

HIV atendidos no Município de Aracaju/Sergipe deverá favorecer o estabelecimento de 

estratégias que melhorem a adesão dos pacientes ao tratamento e o comportamento relativo 

aos medicamentos. Com isso, esperamos diminuir os índices de morbidade/mortalidade deste 

grupo de pacientes, além de contribuir para a construção e exercício da cidadania. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1       Considerações gerais sobre a Aids e o HIV 

 

 

A Aids é uma doença do sistema imunológico causada pelo retrovírus HIV, descrita 

pela primeira vez no início da década de 1980. Sua evolução é marcada por uma considerável 

destruição de linfócitos T CD4+, o que caracteriza profunda imunossupressão. Segundo o 

Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), a 

evolução da Aids pode ser dividida em três fases:  

1. Infecção aguda, que pode surgir algumas semanas após a infecção inicial, com 

manifestações variadas que podem ser semelhantes a um quadro gripal. Nessa fase, os 

sintomas são autolimitados e quase sempre a doença não é diagnosticada devido à semelhança 

com outras doenças virais. Logo, o diagnóstico clínico da infecção aguda pode passar 

despercebido por seu caráter inespecífico ou pela ausência de sintomas. Assim, o clínico deve 

estar atento para avaliar não só os dados do exame físico e as queixas, mas também a situação 

epidemiológica, incluindo história de possível exposição de risco para o HIV, tais como 

relações sexuais desprotegidas, utilização de drogas endovenosas e acidente com material 

biológico.  

2. Em seguida, o paciente entra em uma fase de infecção assintomática, de duração 

variável de alguns anos. O período de tempo para a soroconversão depende de uma série de 

fatores, incluindo a cepa viral, a saúde geral, o acesso aos cuidados de saúde e a idade. Esse 

período compreendido entre a infecção pelo HIV e os sintomas e sinais que caracterizam a 

doença também pode ser chamado de período de latência. Sem o uso dos antiretrovirais, as 

medianas desse período estão entre três a dez anos, dependendo da via de infecção.  

3. A doença sintomática, da qual a Aids é a manifestação mais grave da 

imunodepressão, sendo definida por diversos sinais, sintomas e doenças como febre 

prolongada, diarréia crônica, perda de peso importante (superior a 10% do peso anterior do 

indivíduo), sudorese noturna, astenia e adenomegalia.  

As infecções oportunistas passam a surgir ou se reativar, tais como tuberculose, 

pneumonia por Pneumocistis carinii, toxoplasmose cerebral, candidíase e meningite por 

criptococos, dentre outras. Tumores raros em indivíduos imunocomprometidos, como o 
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sarcoma de Kaposi, linfomas não-Hodgkin podem surgir, caracterizando a Aids. A ocorrência 

de formas graves ou atípicas de doenças tropicais, como leishmaniose e doença de Chagas, 

tem sido observada no Brasil. Nessas situações, a contagem de linfócitos T-CD4+ está, na 

maioria das vezes, abaixo de 200 células/mm³ (BRASIL, 2008). 

 

 

2.2 Formas de contágio e prevenção 

 

 

A Aids não é uma doença congênita como no caso de outras imunodeficiências. Não 

sendo causada espontaneamente, mas sim por um fator externo, que é a infecção pelo vírus 

HIV. A transmissão ocorre por meio do contato com sangue, sêmen, secreção vaginal ou leite 

materno da pessoa portadora do vírus HIV, em qualquer fase da infecção. É importante 

ressaltar que o HIV não é transmitido pelo convívio social ou familiar: abraço ou beijo, 

alimentos, água, picadas de mosquitos ou de outros insetos, bem como o suor, a lágrima, o 

uso comum de sabonete, toalha, copos ou talheres, entre outros (BRASIL, 2006). 

São fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do HIV: variações 

freqüentes de parceiros sexuais sem uso de preservativos; utilização de sangue ou seus 

derivados sem controle de qualidade; uso compartilhado de seringas e agulhas não 

esterilizadas (como acontece entre usuários de drogas injetáveis); gravidez em mulher 

infectada pelo HIV; e recepção de órgãos ou sêmen de doadores infectados (BRASIL, 2006). 

As recomendações para TARV em adultos infectados pelo HIV (BRASIL, 2008), 

sistematizam algumas medidas quanto a esse aspecto de prevenção, tais como:  

• Orientar o paciente para reduzir as situações de risco relacionadas a exposições 

sexuais e uso de drogas, incluindo práticas orais desprotegidas;  

• Pesquisar sintomas e tratar doenças sexualmente transmissíveis (DST´s); 

• Estimular a avaliação das parcerias sexuais, reduzindo o risco de reinfecção 

pelo HIV, bem como a aquisição de outros agravos, como Sífilis, vírus da 

hepatite B e C (DST´s);  

• Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos, gel lubrificante) e orientar 

o portador sobre o uso correto dos mesmos, afim de que outras pessoas 

também não sejam infectadas. 
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Diversos estudos confirmam a eficiência do preservativo na prevenção da Aids e de 

outras doenças sexualmente transmissíveis. Em um estudo realizado na Universidade de 

Wisconsin, dos Estados Unidos da América, foi demonstrado que o correto e sistemático uso 

de preservativos em todas as relações sexuais apresenta uma eficácia estimada em 90-95% na 

prevenção da transmissão do HIV. Os autores desse estudo sugerem uma relação linear entre a 

freqüência do uso de preservativos e a redução do risco de transmissão, ou seja, quanto mais 

se usa a camisinha menor é o risco de contrair o HIV.  

Denomina-se transmissão vertical do HIV a situação em que a criança é infectada pelo 

durante a gestação, o parto ou por meio da amamentação. A maior parte dos casos de 

transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre durante o trabalho de parto e no parto 

propriamente dito e os 35% restantes ocorrem durante a gestação, principalmente nas últimas 

semanas, e por meio do aleitamento materno, que representa risco adicional de transmissão de 

7% a 22% (BRASIL, 2004). 

No entanto, a criança, filha de mãe infectada pelo HIV, tem a oportunidade de não se 

infectar. Atualmente, existem medidas eficazes para evitar o risco de transmissão, tais como: 

o diagnóstico precoce da gestante infectada, o uso de medicamentos antirretrovirais pela 

gestante durante a gestação e após o parto pela criança, o parto cesariano programado, a 

suspensão do aleitamento materno, substituindo-o por leite artificial (fórmula infantil) e 

outros alimentos, de acordo com a idade da criança (BRASIL, 2008).  

Durante o pré-natal, toda gestante tem o direito e deve  realizar o teste HIV. Quanto 

mais precoce o diagnóstico da infecção pelo HIV na gestante, maiores são as chances de 

evitar a transmissão para o bebê. O objetivo de reduzir a transmissão vertical faz com que 

toda gestante infectada pelo HIV seja medicada com TARV, independentemente de seu 

estado imunológico ou virológico. O tratamento é gratuito e está disponível no Sistema Único 

de Saúde (SUS), bem como os exames diagnósticos (BRASIL, 2006). 

A taxa de transmissão vertical do HIV pode chegar a 20%, ou seja, a cada 100 crianças 

nascidas de mães infectadas, 20 podem tornar-se  HIV+. Com ações de prevenção, no entanto, 

a transmissão cai para menos de 1% dos casos. No ano de 2004, estimou-se que cerca de 

12.000 parturientes estavam infectadas pelo HIV+ no Brasil (BRASIL, 2006,).  

Foram notificados ao Ministério da Saúde, no período de 1980 a junho de 2008, 

11.796 casos de Aids em menores de 13 anos de idade devido à transmissão vertical. De 1996 

a 2006, ocorreu uma queda considerável nessa categoria de exposição – de 892 para 379 casos 

notificados, uma queda de 57,5%.  Em crianças menores de cinco anos, a taxa de incidência 

caiu de 5,5 (por 100.000 habitantes) em 1996 para 3,1, em 2006. As taxas de incidência nessa 
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faixa da população caem nas regiões Sudeste (de 8,8 para 3,3), Sul (de 10,9 para 5,7) e 

Centro–Oeste (de 4,0 para 2,3). Há crescimento no Norte (de 0,9 para 2,9) e Nordeste (de 0,9 

para 2,0) (BRASIL, 2008). 

 

 

2.3 Índices de casos de HIV/Aids no Brasil e regiões  

 

Desde o início da epidemia, o Brasil vem figurando entre os principais países do 

mundo que apresentam o maior número de casos de Aids. De 1980 a junho de 2008, já foram 

identificados mais de 500 mil casos de Aids no nosso país. Considerando as regiões do país, 

entre 1980 e junho de 2008, temos: 

 
Região Casos % 

Norte 18.155 4 

Nordeste 58.348 12 

Sudeste 305.725 60 

Sul 95.552 19 

Centro-Oeste 28.719 6 

Total  506.499 100 

Quadro 01 - Número de casos da epidemia da Aids no Brasil entre 1980 a 2008 por Regiões. Fonte: Boletim 

Epidemiológico DST/Aids, 2008. 

 

As transformações no perfil da Aids no Brasil, embora com dinâmicas regionais e 

populacionais distintas decorrem, sobretudo, da difusão geográfica da doença a partir dos 

grandes centros urbanos em direção aos municípios de médio e pequeno porte do interior do 

país e ao aumento da transmissão heterossexual. Atualmente, a epidemia não mais se restringe 

aos grandes centros urbanos e já atinge 59% dos 5.507 municípios brasileiros. Essa 

interiorização ocorreu, sobretudo na década de 90 (BRITO et al, 2001).  

A epidemia no Sudeste é a mais antiga do Brasil. Os altos índices de casos nas 

regiões Sul e Sudeste são observados por conta de lá estarem localizados os grandes centros 

populosos do país, o que possibilita uma maior disseminação da doença. (SANTOS, 2009). 

No entanto, segundo o Boletim Epidemiológico DST/Aids 2008, a região Sul segue a 

tendência de estabilização do país, porém em patamares elevados – a cada 100 mil habitantes 

em 2000, existiam 26,3 casos. Em 2006, a taxa passou para 28,3. No Sudeste, há discreta 
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queda: de 24,4 em 2000 para 22,5 em 2006. No Centro-Oeste, essa queda se apresenta a partir 

de 2003. Eram 21,3 casos a cada 100 mil habitantes em 2003 e 17,1 em 2006. Há discreto 

aumento da taxa de incidência no Nordeste e mais acentuado no Norte. No primeiro, o índice 

subiu de 6,9 para 10,6 de 2000 para 2006. E de 6,8 para 14 no Norte.  

O Estado do Nordeste com maior número de notificação foi Pernambuco, com 

14.308 (24,52 %) casos notificados. Entre os anos de 1980 a 2007 foram notificados 

aproximadamente 2088 (3,58%) casos em Sergipe, o estado ocupa a última colocação 

(BRASIL, 2008). 

 
Estado Nordestino Casos % 

Maranhão 6.139 10,52 

Piauí 2.623 4,50 

Ceará 9.462 16,22 

Rio Grande do Norte 2.784 4,77 

Paraíba 3.745 6,42 

Pernambuco 14.308 24,52 

Alagoas 3.001 5,14 

Sergipe 2.088 3,58 

Bahia 14.198 24,33 

Total 58.348 100 

Quadro 02: Número de casos da epidemia da Aids no Nordeste entre 1980 a 2008. Fonte: Boletim 

Epidemiológico DST/Aids, 2008. 

 

Os primeiros casos de Aids em Sergipe foram detectados em 1987, entretanto se sabe 

que o vírus é anterior a esse período. Inicialmente, a maior ocorrência era do gênero 

masculino chegando a ser seis vezes maior que no gênero feminino. De acordo com o Sistema 

de Informação de Agravo de Notificação entre os anos de 1980 a 1995 foram registrados 379 

novos casos de Aids em Sergipe (SANTOS, 2009). 

No Quadro 03 são verificados os cinco municípios sergipanos com mais alto índice 

de episódios de HIV/Aids no ano de 2004: 
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Região Casos % 

Aracaju 658 69 

Nossa Senhora do Socorro 120 13 

Itabaiana 80 8 

Lagarto 49 5 

Estância 48 5 

Total  955 100 

Quadro 03: Número de casos de Aids nos municípios sergipanos em 2004. Fonte: Coordenação Estadual de 

DST/Aids/SE, 2004. 

 

De 1980 a 2007 foram declarados no Sistema de Informação sobre Mortalidade 

205.409 óbitos por Aids no Brasil, sendo distribuídos por regiões de acordo com o quadro 

abaixo:  

 
Região Casos % 

Norte 5.633 3 

Nordeste 20.136 10 

Sudeste 137.551 67 

Sul 32.632 16 

Centro-Oeste 9.457 5 

Total  205.409 100 

Quadro 04: Número de casos de óbito por Aids no Brasil entre 1980 a 2007 por Regiões .Fonte: Boletim 

Epidemiológico DST/Aids, 2008. 

 

 Em 2006, o coeficiente de mortalidade por Aids foi de 6,0/ 100.000 hab. para o 

Brasil. Ao longo do período de 1996 a 2006 verifica-se redução na Região Sudeste, 

estabilização na Sul e aumento na Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na divisão por gênero, 

73,4% se concentra entre os homens (150.719 óbitos acumulados) e 26,6% entre as mulheres. 

Considerando o período de 2000 a 2006, o coeficiente de mortalidade é estável, apresentando 

aumento entre as mulheres (de 3,7 óbitos por Aids por 100 mil habitantes em 2000 para 4 em 

2006) e decai entre os homens (de 9 em 2000 para 8,1 em 2006) (BRASIL, 2008). Os casos 

de óbitos tiveram aumento no estado de Sergipe atingindo 55 óbitos em 2004. No ano de 2006 

foram registrados 39 novos óbitos. O período compreendido entre 80 e 2006 teve variação 

entre 20 e 55 óbitos registrados por ano, totalizando 546 (SANTOS, 2009). 
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2.4 Perfil Sócio-demográfico 

 

 

Como resultado das profundas desigualdades da sociedade brasileira, a propagação 

da infecção pelo HIV no país revela epidemia de múltiplas dimensões que vem, ao longo do 

tempo, sofrendo transformações significativas em seu perfil epidemiológico (BRITO et al, 

2001). Similarmente a outros países, a infecção foi identificada inicialmente entre os 

homossexuais masculinos, mas no decorrer dos mais de 20 anos de epidemia, observou-se 

uma clara alteração no perfil de contaminação pelo vírus HIV (NICHIATA et al, 1995, 

p.150).  

A partir de 1987, observou-se um crescimento gradativo do percentual de infectados 

pelo HIV em usuários de drogas endovenosas e aumento progressivo e expressivo do número 

de mulheres infectadas, através de relações heterossexuais. Neste caso, mais da metade delas 

por parceiros usuários de drogas endovenosas, o que tem refletido em um maior número de 

casos em crianças menores de um ano, em decorrência da transmissão vertical. O uso de 

drogas injetáveis foi então a principal forma de exposição até 1990 (NICHIATA et al, 1995; 

SANTOS, BARBIERI, 1994 apud TAKAHASHI et al, 1998). Hoje não é mais possível 

considerar a Aids circunscrita a determinados grupos de risco. No Brasil, a Aids tem-se 

caracterizado principalmente pela interiorização, a heterossexualização, a pauperização e a 

feminização (BASTOS, SZWARCWALD, 2000). 

Diante disso, existem alguns fatores sócio-econômicos que influenciam diretamente os 

portadores do vírus HIV, sendo classificados em: negativos: baixa renda; mulheres; stress no 

cuidado dos filhos; homens da raça negra; falta de apoio social e; positivos: apoio de família e 

amigos (rede de suporte social), homens de raça branca (BRASIL, 2008). Assim, vários 

estudos têm apontado que a posição do indivíduo na estrutura social constitui um importante 

preditor das suas condições de saúde, sendo que o padrão de risco observado é 

constantemente desvantajoso para os indivíduos pertencentes aos grupos sociais menos 

privilegiados (EAMES et al., 1993; MUSTARD et al., 1997; SLOGGETT, JOSHI, 1998 apud 

FONSECA et al, 2000).  

Embora a Aids afete tanto ricos quanto pobres, estes últimos tendem a sofrer mais. Em 

geral, as pessoas de classes sociais menos favorecidas e com baixa qualidade de vida, seja 

pela falta de instrução ou recursos econômicos, apresentam uma carência nutricional 
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significativa o que interfere diretamente no seu sistema imunológico. Deste modo, a 

alimentação, juntamente com outros fatores, pode determinar a evolução do processo 

infeccioso bem como o surgimento de infecções oportunistas. Tais infecções oportunistas 

aumentam os índices de morbidade e são, freqüentemente, associadas à mortalidade desses 

pacientes (BRASIL, 2006).  

No Brasil, a tendência atual de pauperização da epidemia é alarmante, podendo ser 

constatada pelo aumento no número de casos em áreas periféricas dos centros urbanos e entre 

os segmentos menos privilegiados da população (GRANGEIRO, 1994 apud TAKAHASHI et 

al, 1998), justamente entre aqueles que dispõem de menos recursos e, portanto, de menores 

possibilidades para o seu enfrentamento. 

Em relação ao gênero, observamos uma mudança marcante na alteração da proporção 

entre homens e mulheres atingidos pelo vírus no mundo. As mulheres, até finais da década de 

80, ainda não haviam adquirido ‘visibilidade’ no contexto da expansão da epidemia. Até 

então, a Aids era uma doença de homossexuais masculinos, de usuários de drogas injetáveis, 

dos hemofílicos/transfundidos e, no máximo, de suas parceiras sexuais (VERMELHO et al, 

1999). 

No Brasil não diferente do restante do mundo, a razão homem: mulher vem 

diminuindo ao longo da série histórica. A razão que era de 125:1 em 1984, passou a 15,1:1 em 

1986, 4:1 ao redor de 1991-1992  e a 1,5:1 em 2006. De 1980 até junho de 2008 foram 

identificados 333.485 casos de Aids no gênero masculino e 172.995 no feminino (BRASIL, 

2008).  

A mulher, por razões anatômicas, apresenta maior facilidade de contaminação pelo 

vírus. Os códigos normativos para prevenção, vigilância, diagnóstico e assistência, por sua 

vez, foram estabelecidos em função da população masculina - em decorrência da infecção ter 

sido primordialmente detectada nesse grupo, de modo que são apenas adaptados para a 

mulher (GUIMARÃES, 1994 apud TAKAHASHI et al, 1998) não contemplando os sinais e 

sintomas específicos. Além do fato de muitas vezes a mulher ser vista pelo sistema de saúde 

como assexuadas ou como tendo sua sexualidade associada à reprodução (CAROVANO, 

1991 apud VERMELHO et al, 1999).  

 Com isso, a detecção da infecção é retardada, particularmente quando não existem 

situações de risco, o que dificulta a suspeita por parte dos profissionais de saúde. No caso das 

mulheres, alguns autores vêem uma maior possibilidade de alguns sinais e sintomas comuns à 

Aids e outras doenças serem interpretados como problemas psicológicos, não sendo assim 

investigados em detalhe (BARBOSA, VILLELA, 1996 apud TAKAHASHI et al, 1998). 
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Consequentemente a vulnerabilidade da mulher não se dá somente no aspecto da maior 

viabilidade de transmissão, mas também nos momentos subseqüentes, através de diagnóstico 

e assistência mais tardios, encurtando, muitas vezes, o tempo e a qualidade de sua vida 

(VERMELHO et al, 1999). 

Conforme aponta Takahashi et al (1998), vivemos uma cultura sexual em que as 

diferenças entre homens e mulheres foram convertidas em desigualdade. A dominação 

histórica do gênero masculino sobre o feminino, a submissão da mulher e a aceitação da 

sexualidade passiva da mulher faz com que a realização de sexo seguro e, portanto, a 

prevenção contra a Aids, se torne uma questão altamente complexa. Em primeiro lugar, 

porque o uso do preservativo depende da vontade do parceiro e, em segundo, pela dificuldade 

que a mulher tem de solicitar ao parceiro que o utilize, por suscitar desconfiança quanto à 

fidelidade masculina. 

O diagnóstico tardio da soropositividade na mulher constitui uma questão 

problemática tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. É possível 

que a mulher, ao assumir uma multiplicidade de papéis - filha, esposa, mãe, dona de casa e/ou 

trabalhadora -, muitas vezes relegue a um segundo plano o cuidado com o próprio corpo e 

com a própria saúde. Muitas mulheres percebem estar infectadas somente após o parto, 

quando seus filhos são diagnosticados como portadores do HIV: de 50 recém-nascidos 

identificados como soropositivos, apenas uma das mães estava ciente de sua condição de 

portadora do vírus (GUINSBURG, 1993 apud TAKAHASHI et al, 1998). Para a mulher 

soropositiva, o futuro dos filhos é uma das questões que mais a angustia e aflige frente à 

perspectiva de não poder acompanhar o seu crescimento. Por isso, muitas manifestam em seus 

depoimentos a avidez com que vivenciam o tempo em comum, enquanto possível (SANTOS, 

1994 apud TAKAHASHI et al, 1998). 

Outro fator importante estaria relacionado à raça. Sabe-se que, no Brasil, apesar de a 

epidemia apresentar tendência de estabilização, os casos de Aids estão aumentando entre os 

mais pobres, onde a população negra encontra-se em maior proporção. Focalizando a questão 

mais específica da disseminação do HIV/Aids, há evidências de que a população negra 

brasileira está mais sujeita às conseqüências adversas da violência estrutural presente nas 

comunidades faveladas e/ou pontos de tráfico e venda de drogas, situação com conseqüências 

negativas óbvias sobre a continuidade de projetos de prevenção nestas comunidades e 

favorecedoras de uma maior “exposição” à oferta de drogas ilícitas e aos danos daí 

decorrentes (BASTOS, SZWARCWALD, 2000).  Em 2003, quase 62% dos casos notificados 

de Aids com declaração de cor eram em indivíduos brancos e 37,3% em indivíduos negros 
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(BRASIL, 2005). Em 2004, foi realizada uma pesquisa pelo Ministério da Saúde sobre o 

conhecimento, a atitude e a prática relacionada ao HIV e outras DST com a população entre 

15 e 54 anos. Os resultados dessa pesquisa apontam para algumas desvantagens da população 

negra em relação à branca.  

No que diz respeito ao conhecimento, enquanto 8% da população negra não sabiam 

citar formas de transmissão do HIV a proporção comparável entre os brancos foi 40% menor. 

O mesmo ocorre em relação às formas de prevenção do HIV, onde a proporção da população 

negra que conhece a prevenção é 30% menor do que a comparável entre os brancos. Ademais, 

em relação ao indicador de conhecimento correto sobre a doença em relação à transmissão, o 

resultado obtido pela população negra foi de 63,5% – quase 13% menor do que o obtido pelos 

brancos (73%). As diferenças se agravam quando as comparações são feitas entre aqueles de 

menor escolaridade – esse indicador varia entre 65,3% e 56,2% para brancos e negros com 

ensino fundamental incompleto, respectivamente (BRASIL, 2005). 

A Aids quando foi descoberta, era abordada como agregada da sexualidade, da 

transgressão e da morte. As pessoas infectadas eram discriminadas e isoladas do convívio 

social. A discriminação com as pessoas infectadas era tão forte, que até mesmo os próprios 

médicos sofriam com o preconceito dos colegas de profissão e de outros pacientes, por 

atenderem soropositivos. Embora tenham se passados mais de 25 anos, essas pessoas ainda 

enfrentam preconceitos e são marginalizadas socialmente (SANTOS, 2009). 

Ainda podemos citar os fatores relacionados à equipe ou sistema de saúde e que 

também influenciam a qualidade da resposta do paciente aos tratamentos, podendo ser de 

forma negativa: falta de instruções adequadas por parte dos profissionais de saúde; 

implementação ineficaz das intervenções educacionais; fragilidade de ações para populações 

de risco ou positiva: boa relação médico-paciente; apoio de enfermeiros, farmacêuticos e de 

toda a equipe (BRASIL, 2008).  

 

 

2.5 Assistência Farmacêutica: Programa Nacional de Controle da Infecção 

pelo vírus HIV/Aids 

 

 

O Brasil possui um Programa Nacional de Controle da Infecção pelo HIV/Aids 

considerado como um modelo para o mundo, tendo como influencia direta para o seu bom 

funcionamento a qualidade da assistência farmacêutica. Em 1991, o Ministério da Saúde 
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implementou uma política de distribuição da TARV e para infecções oportunistas (BRASIL, 

2000). 

Até o ano de 1996, havia irregularidade constante no fornecimento desses 

medicamentos, o que prejudicava a rotina do tratamento da maioria das pessoas vivendo com 

Aids. A insuficiência e instabilidade na oferta dos poucos antirretrovirais disponíveis no 

mercado, e dos demais medicamentos para o tratamento das infecções oportunistas, foram os 

pontos marcantes de uma assistência farmacêutica desprovida de logística eficiente, que 

onerava estados e municípios (BRASIL, 1999).  

Em 13 de novembro de 1996, foi sancionada a Lei 9.313, que garante aos portadores 

do vírus HIV/Aids o direito de receber gratuitamente, pelo SUS, todos os medicamentos 

necessários ao seu tratamento (BRASIL, 1996). Essa lei, além de servir como um instrumento 

legal para reivindicação de direitos, marca o início de grandes mudanças no âmbito da política 

de assistência farmacêutica aos portadores de HIV/Aids. Nesse sentido, foi necessário 

formular e implementar um sistema logístico de medicamentos envolvendo as três esferas de 

governo, que inclui seleção, programação, aquisição, distribuição e uso racional (OLIVEIRA 

et al., 2002). 

O acesso universal à TARV, associado ao uso mais difundido de quimioprofilaxia para 

infecções oportunistas e a oferta de outros tipos de assistência, têm possibilitado a redução 

das internações hospitalares e dos óbitos por Aids no Brasil (BRASIL, 2000; HACKER et al., 

2004). Fonseca e Barreira (2001) evidenciaram uma diminuição importante na taxa média de 

crescimento anual da mortalidade por Aids no Brasil, no período de 1995-1999 (-12,54%), em 

ambos os gêneros, mesmo em regiões onde a epidemia apresentou crescimento significativo 

nos coeficientes de incidência, como é caso do Nordeste, onde a queda da taxa média de 

mortalidade foi de 7,09%. 

Segundo a Portaria 176/GM de 8 de março de 1999 (BRASIL, 1999), fica sob 

responsabilidade do Ministério da Saúde a aquisição e distribuição dos medicamentos 

relativos aos Programas Nacionais de Aids (TARV), Tisiologia, Hanseníase, Sangue e 

Hemoderivados (Fator VIII, Fator IX, Complexo Protrombínico e DDAVP), Diabetes 

(Insulina) e Controle de Endemias. A oferta dos medicamentos para o tratamento de doenças 

oportunistas em decorrência da infecção pelo HIV fica a cargo das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde. Adicionalmente, no que concerne a realização do diagnóstico da 

infecção pelo HIV, os laboratórios públicos, privados e conveniados ao SUS, devem adotar 

obrigatoriamente procedimentos seqüenciados, de acordo com a Portaria 59/ GM/MS, de 28 

de janeiro de 2003. 
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2.6 TARV 

 

 

A recente história de ampla utilização da TARV altamente ativa em nosso país 

resultou no reconhecido impacto do programa brasileiro de DST/Aids. Tendo imposto 

benefícios consideráveis ao seu usuário como prolongamento de sobrevida e melhoria da 

qualidade de vida (indicadores de morbidade); diminuição de episódios mórbidos (indicadores 

de mortalidade) e diminuição do número e freqüência de internações; entretanto, requer 

perfeita adesão (TEIXEIRA et al., 2004; GIR et al, 2005).  

Diante deste cenário, a infecção pelo HIV passou a ser vista como uma doença de 

caráter evolutivo crônico e potencialmente controlável. Mas, por outro lado essa terapia 

também contribui para o desenvolvimento de um perfil crônico-degenerativo. Parte das 

pessoas que estão em uso de TARV há mais tempo convivem com efeitos da toxicidade dos 

medicamentos, como, por exemplo, a lipodistrofia, co-infecções (como a hepatite B ou C) 

e/ou com variantes virais resistentes ao tratamento (BRASIL, 2008). 

O principal objetivo da TARV é, através da inibição da replicação viral, retardar a 

progressão da imunodeficiência e restaurar, tanto quanto possível, a imunidade, aumentando o 

tempo e a qualidade de vida da pessoa que vive com HIV ou Aids (BRASIL, 2006). É 

importante salientar que a TARV não é de emergência, só devendo ser iniciada quando as 

devidas avaliações, clínica e laboratorial, forem realizadas, determinando, dessa forma, o grau 

de imunodeficiência existente e o risco de progressão da doença. (BRASIL, 2008). 

Segundo as Recomendações para TARV em adultos infectados pelo HIV (BRASIL, 

2008), para se estimar o prognóstico e avaliar a indicação de início de terapia anti-retroviral, 

monitora-se a evolução da contagem de linfócitos T-CD4+ (LT-CD4+) e a quantificação 

plasmática da carga viral do HIV. A contagem de linfócitos T-CD4+ é utilizada 

internacionalmente como marcador do estado imunológico dos indivíduos. 

 Deve ser enfatizado que uma única determinação da contagem de linfócitos T-CD4+ 

pode não ser suficiente para refletir a situação imunológica do indivíduo, sendo necessária, 

além da complementação com dados clínicos, sua confirmação. Isto porque pode haver 

variação nas contagens, seja por eventos que provoquem estímulo antigênico (como, por 

exemplo, vacinações ou uma síndrome gripal), ou mesmo por oscilação fisiológica da 

produção desses linfócitos.  

As Recomendações para TARV em adultos infectados pelo HIV (BRASIL, 2008) 

define alguns critérios para início da terapia: 
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• Pacientes assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ > 350/mm³: não 

deve ser iniciada a TARV; 

• Pacientes assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ entre 200 e 350 

células/mm³: recomendar TARV; 

• Pacientes assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ < 200: TARV e 

quimioprofilaxia para Infecções Oportunistas; 

• Pacientes sintomáticos: TARV e quimioprofilaxia para Infecções Oportunistas; 

 

A TARV atua diretamente no processo de entrada do vírus na célula e na sua 

replicação, fazendo com que a multiplicação do HIV seja reduzida, diminuindo a quantidade 

de vírus no organismo e retardando o desenvolvimento da doença. Cada medicamento age 

numa determinada etapa da reprodução do vírus, de modo a impedir a sua replicação nas 

células de defesa CD4. Desta forma, evita-se a formação do vírus ou sua saída “defeituosa” da 

célula, de modo a perder a sua capacidade detectável (NARCISO E PAULILO, 2001). 

Acerca da terapia inicial é preconizado pelas Recomendações para TARV em adultos 

infectados pelo HIV (BRASIL, 2008) que essa deva sempre incluir a combinação de três 

drogas, são os chamados esquemas Preferencial e Alternativo, segundo o quadro abaixo: 

 

 

Esquema terapêutico Combinação de drogas 

Esquema preferencial Dois Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de 

Nucleosídeos (ITRN) associados a um Inibidor de 

Transcriptase Reversa Não-análogo de Nucleosídeo 

(ITRNN) 

Esquema alternativo Dois Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de 

Nucleosídeos (ITRN) associados a um Inibidor da 

Protease reforçado com Ritonavir (IP/r). 

Quadro 5: Esquemas terapêuticos HIV/Aids. Fonte: Brasil, 2008. 

 

 

A TARV combinada, além de proporcionar ao indivíduo infectado pelo HIV uma 

maior sobrevida, proporciona também um aumento na sua qualidade de vida, e está 
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relacionado diretamente com uma melhor condição física e emocional. Logo, esses 

indivíduos, que em sua maioria estão em idade economicamente ativa, podem permanecer 

produtivos, não consumindo recursos da Seguridade Social para o pagamento de benefícios 

tais como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (CARACIOLO e SHIMMA, 2007).  

 

 

2.7 Adesão ao tratamento 

 

 

Segundo Mehta (1997), a adesão refere-se à conduta do indivíduo ao seguir as 

prescrições médicas, no que diz respeito à posologia, à quantidade de medicamentos por 

horário, o tempo de tratamento e às recomendações especiais para determinados 

medicamentos. Para a Organização Mundial da Saúde (2003), a adesão é o quanto o 

comportamento de uma pessoa corresponde às recomendações acordadas com o profissional 

da saúde: ao tomar remédios, seguir uma dieta e/ou executar mudanças no estilo de vida. 

Pode-se perceber que a visão sobre a adesão se tornou mais ampla que simplesmente o grau 

de obediência que a pessoa demonstra ao seguir um determinado tratamento (CARACIOLO, 

SHIMMA, 2007). Ainda na perspectiva da Saúde Pública, a adesão é potencialmente capaz de 

reduzir o risco da transmissão do HIV e de resistência aos medicamentos antiretrovirais.  A 

transmissão de cepas virais resistentes é um problema em expansão, fortemente relacionado 

com a não-adesão ao tratamento (BONOLO et al., 2007).  

O conceito da OMS agrega em sua definição o princípio da autonomia, na medida em 

que exige a concordância do paciente com as recomendações preconizadas, o que implica no 

desempenho de um papel pró-ativo nos cuidados com a própria saúde. Por conseguinte, está 

implícito que deve haver colaboração e boa interação entre o paciente e o profissional que o 

assiste. A adesão é, então, o resultado do comportamento adotado pelo paciente que influencia 

no fracasso ou triunfo do tratamento, considerando as omissões ou atos praticados pelo 

mesmo. Isto confere um caráter dinâmico ao processo, pois traduz a vulnerabilidade do 

paciente que é constantemente influenciado por diversos fatores. Deste modo, a adesão pode 

facilmente variar não apenas de uma pessoa para outra, mas numa mesma pessoa ao longo do 

tempo, dependendo das modificações no seu contexto de vida (CARACIOLO, SHIMMA, 

2007). 
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Dentre os fatores que influenciam na adesão ao tratamento, pode-se destacar a 

aceitação, a motivação e a perseverança de cada um. O conhecimento sobre a doença, a 

credibilidade na própria capacidade para aderir e sua participação na definição do esquema 

terapêutico também são fatores importantes que colaboram para a qualidade da adesão 

(BONOLO et al., 2007; CARACIOLO, SHIMMA, 2007). Numa concepção ampliada, a 

adesão pode ser entendida como o resultado do processo de decisão compartilhada entre o 

paciente e os profissionais de saúde que o assistem. É fruto do estímulo à autonomia para o 

autocuidado, e do estabelecimento de uma aliança terapêutica permanente, na qual são 

reconhecidas não apenas as responsabilidades específicas de cada um no processo, mas 

também de todos os que estão envolvidos no tratamento. Para atingir o sucesso, a adesão deve 

ser entendida como uma atividade conjunta na qual o paciente não apenas obedece às 

orientações médicas, mas as entende, concorda e segue. 

Por outro lado, a não-adesão às doenças crônicas é um problema universal. Estima-se 

que cerca de 50% dos pacientes em países desenvolvidos não aderem a algum tipo de terapia 

a eles proposta. A magnitude da não-adesão nos países em desenvolvimento representa um 

impacto ainda maior devido aos limitados recursos de investimentos, às desigualdades sociais 

e ao acesso diferenciado aos serviços de saúde (CARMODY, 2003; CHESNEY, 2000 apud 

BONOLO, 2005). Em geral, as taxas de adesão para tratamento de doenças crônicas, com 

tratamento prolongado já são baixas, e isto se agrava ainda mais quando se associa a uma 

doença com limitada perspectiva de sobrevida. 

Nesse contexto, a adesão à TARV é determinante da efetividade do tratamento e está 

altamente correlacionada com os resultados clínicos satisfatórios. A adesão ao tratamento de 

doenças como a Aids constitui um desafio para o profissional de saúde pelas implicações que 

extrapolam o indivíduo doente e não atinge só a família como a comunidade (COLIMBRNI, 

2003). Assim, a baixa aderência a TARV pode repercutir negativamente em três dimensões: 

em relação ao paciente, uma vez que prejudica a resposta à terapêutica e conseqüentemente à 

evolução clínica da doença; na equipe de saúde, pois interfere na avaliação dos resultados, 

gerando frustração e até diminuição do interesse da equipe com os pacientes; e no sistema de 

saúde, que pode levar o paciente a submeter-se a procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários e de custos elevados (NARCISO, PAULILO, 2001). 

Estudos sobre fatores associados ao tratamento com anti-retrovirais em países 

desenvolvidos têm confirmado que a adesão ao tratamento é um fenômeno complexo e 

multicausal (MELCHIOR et a, 2007). Segundo Chesney et al (2000), há relação entre o 
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desenvolvimento de resistência viral e falência terapêutica com a baixa adesão do paciente ao 

tratamento e que esta resistência pode ser transmitida. Isso faz com que a adesão ao 

tratamento antirretroviral seja não mais um aspecto de saúde individual do paciente, mas 

como um problema de saúde pública. 

 Para os profissionais de saúde, muitas vezes, adesão significa tomar todos os 

medicamentos prescritos: na dose certa, no horário correto, seguindo dieta ou jejum, 

diariamente e por um período de tempo indeterminado. Este conceito técnico expresso com 

clareza assinala o rigor das mudanças de vida ao qual o paciente se vê sujeito, embora não 

traduza a complexidade relativa ao uso destes medicamentos. Para os pacientes está implícito 

não apenas a transformação de rotinas, mas também, em muitos casos, modificação de 

atitudes, tanto perante si próprio como na sua relação com a soropositividade e com o meio 

em que vive (CARACIOLO, SHIMMA, 2007). 

Conhecer as dificuldades de pessoas vivendo com HIV/Aids relacionadas ao uso de 

ARV permite melhor compreensão da não-adesão ao tratamento nos serviços brasileiros. Tal 

conhecimento pode contribuir para melhorar as políticas dirigidas a esse grupo e auxiliar os 

profissionais de saúde a lidar com essas dificuldades (MELCHIOR et a, 2007). De acordo 

com Colombrini et al. (2006); Adão, Caraciolo (2007) e Eldred (2009), os fatores de risco 

para a não adesão podem estar relacionados aos seguintes aspectos:  

 Fatores relacionados à pessoa sob tratamento: aceitação da doença, renda, 

escolaridade, condições de habitação, raça, ocupação/emprego, isolamento 

social, gênero, idade, religião, entre outros. 

 Fatores relacionados à doença: ausência de vantagem terapêutica, necessidade 

de controle periódico, relato de sentir-se bem ou mal, ocorrência de sintomas, 

resultados laboratoriais, grau de gravidade da doença.  

 Fatores relacionados ao tratamento: concretização da doença, exposição da 

condição de soropositividade, necessidade de reorganização da vida, efeitos 

colaterais, tempo e complexidade do tratamento.  

 Fatores relacionados ao serviço de saúde e suporte social: qualidade do 

cuidado e relação com os profissionais de saúde, acesso ao serviço, 

conveniência para agendar o retorno e os procedimentos e suporte social. 
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A terapia não deve ser iniciada até que os objetivos e a necessidade de adesão ao 

tratamento sejam entendidos e aceitos pelo paciente. É relevante salientar que a existência de 

programas de adesão nos serviços, incluindo atividades na própria comunidade e domicílio, é 

particularmente importante para populações com menor potencial de cumprir o tratamento. 

Por essa razão, o uso de uma linguagem acessível ao paciente é fundamental para explicar 

aspectos essenciais da infecção causada pelo HIV, bem como a importância da avaliação 

clínico-laboratorial e do tratamento (BRASIL, 2008).  

Segundo Levy (2005), a prática de orientação e aconselhamento para avaliar, discutir 

e sensibilizar o indivíduo sobre o impacto potencial da doença em sua rotina diária, e 

posteriormente com ele definir as estratégias factíveis ao incremento da adesão correta, 

considerando as condições socioeconômicas e culturais que possam impedir ou limitar uma 

boa adesão, constituem táticas imprescindíveis para amenizar a má adesão ao tratamento com 

ARV. Constitui, ainda, componente crucial da intervenção a identificação de barreiras 

específicas à aderência e desenvolvimento de estratégias pertinentes a esses problemas. Já 

para Wagels (2004), em um estudo na Suíça, programas educativos específicos em adesão, 

nas primeiras semanas de terapia surtiram resultado positivo. 

Em geral, os pacientes não abordam espontaneamente suas dificuldades relacionadas à 

adesão. Ao mesmo tempo, quando o profissional de saúde pergunta se o paciente tem tomado 

seus medicamentos corretamente, quase sempre recebe respostas gerais e estereotipadas. Em 

contrapartida, a equipe de saúde pode identificar as dificuldades de adesão do paciente, 

quando o estimula a falar sobre sua vida cotidiana e sobre a forma como usa os 

medicamentos. Por conseguinte, o apoio à adesão deve começar mesmo antes do início da 

TARV, persistindo ao longo de todo tratamento, conforme as necessidades de cada paciente 

(BRASIL, 2007).  

Ante ao exposto, é essencial que o paciente tenha conhecimentos básicos sobre a 

doença e seu tratamento, as formas de transmissão (essencial para a prevenção secundária), a 

história natural da doença, o significado e utilidade dos exames laboratoriais (como a 

contagem de linfócitos CD4+ e a carga viral) e os possíveis efeitos adversos a curtos e longos 

prazos. Tendo acesso às informações e promovendo a própria autonomia, o paciente se 

fortalece para enfrentar as adversidades trazidas pela doença e seu tratamento. 

Apesar de existirem vários métodos empregados na avaliação da adesão, todos os 

modelos têm benefícios e algum grau de limitação. Não está estabelecido um método 

padronizado para a avaliação da adesão e a ausência de sistematização dificulta sua 
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monitorização na prática clínica (BONOLO, 2005; CARACIOLO, SHIMMA, 2007). Os 

métodos de medida da adesão podem ser classificados como diretos e indiretos: 1) Diretos: 

Directly observed therapy (DOT), observação dos níveis da TARV ou seus metabólicos no 

sangue e utilização de marcadores biológicos; 2) Indiretos: entrevistas (auto-relato) aplicadas 

aos pacientes, registro diário da tomada dos TARV, contagem de pílulas, aplicação de 

instrumentos eletrônicos de medida, avaliação junto aos cuidadores e profissionais de saúde 

(BONOLO, 2005). O ideal é a associação de mais de um desses métodos em conjunto com o 

auto-relato do indivíduo que, quando feito adequadamente, se torna excelente ferramenta para 

avaliar a adesão, com a realização de perguntas específica, sem julgamento e com presença de 

boa interação pessoal indivíduo/ profissional (GIR et al, 2005). 

Paterson et al (1999) verificou que 81% de pacientes que tomam 95% ou mais das 

cápsulas prescritas conseguem manter a carga viral indetectável num período de seis meses. 

Tuldra et al (2000) e Nieuwkerk (2001) verificaram que pelo menos 95% de adesão é 

necessária para manter a carga viral-HIV não detectável. Raffa et al. (2006) concluem que 

existe um ponto de corte intermediário – 80-90% – de adesão, no qual os pacientes 

desenvolvem mutações com taxas maiores do que quando estão acima ou abaixo desse limite. 

No Brasil, um estudo epidemiológico entre usuários soropositivos de ambulatórios do 

sistema público de saúde do Estado de São Paulo, Nemes (2000) mostrou uma prevalência da 

adesão de 69%. No mesmo trabalho, observou-se que a história dos aderentes é uma história 

de superação de dificuldades relacionadas, sobretudo, à adaptação da medicação ao estilo de 

vida, às questões vinculadas ao estigma da doença e às crenças negativas sobre os 

medicamentos. Estas questões possuiriam um papel mais importante na adesão do que as 

dificuldades ligadas diretamente às drogas prescritas (quantidade e tipo de comprimidos, 

restrições alimentares, horários, etc.).  

A necessidade de aceitação da doença e de se estabelecer uma relação de confiança 

com o médico e com a equipe de saúde, por exemplo, são fatores a serem considerados. Os 

motivos pelos quais os pacientes não aderentes alegam terem abandonado a TARV são: os 

efeitos colaterais, o fato de não terem conseguido absorção na rede para atendimento após 

encaminhamento, mau atendimento na instituição, discriminação, “baixo astral”, uso de 

drogas e álcool, sentimento de falta de alguém que os ajude a tomar a medicação. Estes 

fatores, com certeza, contribuíram e se associaram às dificuldades já existentes no lidar com a 

condição de ser soropositivo (CARDOSO, ARRUDA, 2004).  
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo geral 

 

 

 Caracterizar o perfil de utilização da TARV pelos pacientes portadores do HIV 

atendidos no CEMAR – Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, ambulatório de 

DST/Aids. 

 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Delinear o perfil sócio-econômico da população em estudo. 

 Avaliar a adesão à TARV. 

 Caracterizar os fatores que causam não-adesão ao tratamento. 
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 4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1 Delineamento do Estudo 

 

 

Foi realizado estudo do tipo transversal descritivo, com pacientes portadores de Aids 

atendidos no CEMAR – Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, ambulatório de 

DST/Aids, localizado no bairro Siqueira Campos, na cidade de Aracaju – Sergipe, por meio 

da avaliação do uso da TARV. 

 

 

 4.2 Local do Estudo 

 

 

A política de saúde do estado de Sergipe encontra-se organizada para o atendimento 

dos usuários através de redes, horizontal e vertical, que se complementam. Na rede horizontal 

a cobertura das populações é feita de forma territorial. A integração é vertical quando as 

instituições se completam tecnologicamente para um atendimento integral da população. O 

sistema é então organizado da seguinte forma: 

 Rede de Atenção Básica: Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 Rede de Atenção Psico-social; 

 Rede de Urgência e Emergência; 

 Rede Hospitalar (média e alta complexidade); 

 Rede Ambulatorial Especializada (média e alta complexidade).  

A Rede Ambulatorial especializada é estruturada por três Centros de Especialidades 

Médicas, os chamados CEMAR, cada um deles apresenta serviços e especialidades diferentes 

que se completam em relação aos serviços oferecidos. Nestes centros são atendidos não 

apenas usuários da capital, mas também usuários de todos os municípios sergipanos e alguns 

municípios de estados vizinhos, devido à proximidade com a capital sergipana.  

O CEMAR do bairro Siqueira Campos foi inaugurado em 20 de março de 2006 e 

contou com aproximadamente 3,2 milhões de reais em investimentos. Ele se caracteriza por 

ser o maior centro de especialidades do estado. Encontrando-se interligado com outras redes, 
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em que o atendimento é realizado mediante encaminhamento das redes de atenção básica para 

os serviços que o mesmo dispõe. Dessa forma podemos observar que o CEMAR não é uma 

porta de entrada para o serviço de saúde, à exceção do Centro de Testagem e Aconselhamento 

CTA para o qual o usuário pode vir ou não encaminhado por alguma unidade de saúde, ou 

seja, por procura espontânea.  

O espaço compreende 3 mil m² com capacidade para realização de consultas, exames e 

cirurgias, além de atendimento aos usuários do programa municipal DST/Aids e mais de 40 

especialidades médicas. O espaço do CEMAR é o maior e mais bem equipado de Aracaju 

para atender problemas de saúde específicos. O Centro Cirúrgico do CEMAR é composto por 

duas salas de cirurgia, uma de pós-operatório, uma central de esterilização e duas salas leito-

dia (sala de observação).  

Ao todo são 29 consultórios entre ginecológicos, urológicos, psiquiátricos, 

neurológicos, geriátricos, dentre outros. Uma farmácia também faz parte do centro, atendendo 

os pacientes do Programa DST/Aids. O Centro de Diabetes possui cinco consultórios, a 

unidade de cardiologia tem 11 consultórios médicos que englobam salas de mapas, salas de 

testes de ecocardiograma. O CEMAR ainda possui unidades de tratamentos de tuberculose e 

hanseníase.  

O centro de referência em DST foi um serviço implementado na inauguração desse 

CEMAR, visando um melhor atendimento aos portadores de doenças sexualmente 

transmissíveis, inclusive com consultórios próprios para os atendimentos realizados no 

ambulatório de infectologia. É um centro de referência a nível estadual e o único serviço de 

ambulatório para o acompanhamento de HIV/Aids. O ambulatório de infectologia, que faz o 

acompanhamento dos soropositivos recebe pacientes advindos dos 74 municípios sergipanos e 

atende ainda uma demanda expressiva advinda de outros estados vizinhos como de Alagoas, 

Bahia e Pernambuco, pela proximidade de alguns municípios com Aracaju.  

Os Serviços de Assistência Especializado em HIV/Aids realizam ações de assistência, 

prevenção e tratamento aos soropositivos e seus familiares, tendo como finalidade prestar um 

atendimento integral e de qualidade aos usuários. O Ministério da Saúde tem desenvolvido 

esforços para promover a integralidade da atenção e a viabilização da redução de danos como 

política de saúde pública. As ações de redução de danos, quando introduzida no Brasil era 

direcionada para usuários de drogas injetáveis, mas foi ampliada como sendo uma política de 

saúde. Essas ações devem priorizar a redução dos danos à saúde dos usuários, considerando a 

exclusão social, as questões estruturais, o estabelecimento de referencias.  



 38

 

Esse serviço de saúde desenvolve atividades regulares como o acompanhamento de 

médicos infectologistas, ginecologistas, urologistas, bem como enfermagem, odontologia, 

apoio psicológico, assistência social, grupo de adesão ao tratamento, distribuição de leite 

(para as crianças até seis meses, que não podem ser amamentadas por causa da sorologia da 

mãe) e distribuição de medicamentos.  

Atualmente no estado de Sergipe o CEMAR Siqueira Campos é o único local que 

oferece o serviço ambulatorial para o acompanhamento de pessoas com HIV/Aids, 

independente da sua classe social, faixa etária, etnia, religião ou mesmo orientação sexual, 

pois é um serviço prestado de forma universal.  

 

 

 4.2 Seleção da população e período do estudo 

 

Neste estudo foi selecionada uma amostra por conveniência com os primeiros 206 

pacientes que foram receber a TARV na Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de 

abril a julho de 2009. A triagem dos pacientes foi feita no momento do atendimento semanal 

aos indivíduos soropositivos, que foram encaminhados por meio do Programa Nacional de 

Controle da Infecção pelo vírus HIV/Aids.  

 

 4.3 Tamanho da Amostra  

 

O cálculo do tamanho da amostra foi feito para proporção para população finita, 

considerando que a variável dependente não-adesão é categórica (AGRESTI e BARBARA, 

1986 apud COLOBRINI, 2003). Assim, considerou-se que o CEMAR atende em torno de 700 

pacientes HIV positivos, em uso de TARV por mês. Nemes et al (2004) realizou um estudo 

multicêntrico brasileiro, em que foi observada taxa de adesão no valor de 75%, o que é 

semelhante às taxas observadas em países desenvolvidos. Logo, a prevalência da não-adesão 

em pacientes HIV positivo para essa situação seria de 25%. Foi adotada essa prevalência de 

não-adesão para o cálculo da amostra desse estudo. 

Cálculo da amostra: 

 

P’= 0,25 (prevalência aproximada: proporção de indivíduos não-aderentes) 
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L = 0,05 (precisão desejada: erro amostral) 

Z = 1,96 (para um nível de confiança de 95%) 

n’ = Z2 .P.Q   (Q = 1 – P)  →  n’ = 384,16 

           L2 

Se, N = 700 (população aproximada) 

1/n = 1/n’ + 1/N   →  n = 204 

Diante disso, o cálculo amostral estabeleceu uma amostra estatisticamente 

significativa de 204 pacientes, com intervalo de confiança de 95%. 

 

 4.4 Instrumento de coleta de dados  

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o formulário de entrevista 

(APÊNDICE 2) para avaliação de origem verbal e observacional dos dados coletados. Foi 

utilizada a adaptação de um instrumento proposto na Espanha (CERDÁ, 2004) para 

complementar o formulário (SMAQ) de coleta de dados Na entrevista foram documentadas e 

registradas a informações recebidas dos pacientes, através da história farmacoterapêutica. Os 

formulários foram preenchidos pela própria pesquisadora mediante a entrevista direta com o 

paciente. Assim, foram estudados os dados gerais de identificação do paciente, sendo 

incluídos dados econômicos, aspectos sociais do tratamento, medicamentos utilizados e 

aspectos farmacêuticos da utilização desses medicamentos. 

Existem vários métodos e técnicas desenvolvidos para avaliar a adesão ao tratamento 

em doenças crônicas, alguns se valendo de recursos tecnológicos bastante sofisticados, mas 

nenhum com metodologia perfeita para definir a real situação. Métodos com base no relato 

dos pacientes vêm sendo utilizados em estudos como este, devido à sua simplicidade, 

fidedignidade e baixo custo. No entanto, o auto-relato tem aspectos limitadores, vieses, como 

a memória, o nível sócio-cultural e o relacionamento com a equipe de saúde, que podem 

influenciar a veracidade dos relatos dos pacientes. De qualquer forma, tal metodologia tem se 

mostrado útil na avaliação da aderência a tratamentos crônicos (PAIVA et al., 2000; 

SUMARTOJO, 1993 apud CARVALHO et al, 2003; SEIDL et al, 2007).  
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 4.5 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 

            Fizeram parte do estudo todos os pacientes adultos (maiores de 18 anos) que 

concordaram em participar voluntariamente da entrevista e que estavam fazendo uso de ARV 

há pelo menos um mês, em casa, sob sua responsabilidade. Foram excluídas do estudo 

mulheres grávidas em tratamento, pessoas com limitações mentais e pacientes que estão 

vivendo em casas de apoio, já que nesses locais os mesmo não são responsáveis pelo 

tratamento medicamentoso. 

 

 

 4.6  Variáveis do estudo 

 

 

 As variáveis consideradas como independentes foram aquelas relacionadas com a 

pessoa, a doença, o tratamento, o serviço de saúde e o suporte social. Dentre estas podemos 

destacar o gênero, a escolaridade, isolamento social, ausência de vantagem terapêutica, tempo 

de tratamento, complexidade do tratamento, acesso ao serviço de saúde, informações 

adequadas acerca da doença, sentir-se bem ou mal e o uso de drogas ilícitas. Também foram 

consideradas como variáveis independentes para a caracterização da população: 

 Etnia (Cor/Raça): É importante salientar que o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) classifica as pessoas quanto a etnia como 

negros, pardos, brancos, amarelos e indígenas, conforme auto-relato 

(BRASIL, 2008); 

  Idade; 

 Ocupação ou emprego; 

 Renda familiar. 

 A variável que foi considerada como dependente foi a não-adesão ao tratamento. 

Segundo Jordan et al. (2000), podemos definir como não-adesão quando ocorre uma ou mais 

das seguintes condições: 

 Não tomar ou interromper os medicamentos prescritos; 

 Tomar menos ou mais do que a dosagem prescrita; 

 Alternar intervalos de tempos prescritos ou alternar doses; 
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 Não seguir recomendações dietéticas ou outras que acompanhem a prescrição 

médica. 

 Neste estudo, adesão ao tratamento foi considerada a atividade conjunta, na qual o 

paciente não apenas acata as orientações médicas, mas entende, concorda e segue a 

prescrição. Segundo o Ministério da Saúde (2000) podemos classificar como padrão 

satisfatório no TARV quando os indivíduos relatam ter tomado 80% ou mais do total de 

medicamentos prescritos nos três dias que antecederam a entrevista.  

 A metodologia desenvolvida por Haynes e Sackett (1981) consiste na pergunta: “a 

maioria das pessoas têm dificuldades para tomar seus comprimidos, você tem alguma 

dificuldade para tomar os seus?” Se a resposta for positiva, solicita-se que o paciente diga o 

número médio de comprimidos que se esqueceu de tomar em um período de tempo (por 

exemplo, nos últimos quinze dias ou no último mês). A boa adesão pode ser caracterizada 

quando os valores estiverem entre 80% e 110%. O método de Haynes-Sackett oferece uma 

especificidade alta, mas uma sensibilidade baixa. Assim, detecta-se apenas o número de 

pacientes que não aderem ao tratamento, e somente se estima o número de pacientes com boa 

adesão. Não é um método útil para determinar a prevalência da adesão em estudos 

populacionais. Entretanto, este método é considerado, por alguns autores, o mais aconselhável 

para o uso em clínica, empregado de forma complementar a um teste de nível de 

conhecimento da doença (ALMEIDA NETO et al., 2006). 

 O teste de Morinsky-Green (1986) é composto por quatro perguntas, que objetivam 

avaliar o comportamento do paciente em relação ao uso habitual do medicamento. O paciente 

é classificado no grupo de alto grau de adesão, quando as respostas a todas as perguntas são 

adequadas. Porém, quando pelo menos uma das respostas é inadequada, o paciente é 

classificado no grupo de baixo grau de adesão, são feitas as seguintes perguntas: 1) “esquece 

alguma vez de tomar os medicamentos?”; 2) “toma os medicamentos na hora indicada?”; 3) 

“quando se encontra bem, deixa de tomar seus medicamentos?”; 4) “se alguma vez se sente 

mal, deixa de tomar seus medicamentos?”. Este teste oferece um baixo valor de sensibilidade 

e especificidade (DE WULF, 2006). 

Diante do exposto, buscou-se uma alternativa de correlacionar o teste de Haynes e 

Sackett (1981) com a caracterização de não-adesão segundo Jordan et al (2000), já que os dois 

autores podem se completar para fundamentar esta análise. Assim é esperado obter uma 

implicação verdadeira do que pode ter influência na não-adesão ao tratamento.  

A análise específica será feita inicialmente relacionando uma variável que 

caracteriza a não-adesão ao tratamento, no caso: “Deixar de fazer o tratamento”, com outra 
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variável que também pode caracterizar a não-adesão ao tratamento: “Considerar o tratamento 

complexo”. Nessa análise apesar das duas variáveis poderem caracterizar a não-adesão, a 1ª 

variável será a definidora de não-adesão e a partir dai será determinado se a 2ª variável possui 

influência nessa situação de não-adesão.  

Para a análise poder ser feita de forma coerente, “deixar de fazer o tratamento” será 

classificado em relação ao tempo sob três aspectos: 

1. Já deixou de tomar alguma vez, que se foca a situação de deixar de tomar por 

conta de compromissos sociais. Independe de quando essa interrupção da 

terapia tenha acontecido, contanto que esta tenha ocorrido uma vez sequer em 

qualquer momento do tratamento; 

2. Deixou de tomar na semana passada. Esta variável deverá delimitar bastante 

a resposta, por ser um período de tempo curto dentro do período do 

tratamento; 

3. Deixou de tomar por pelo menos dois dias nos últimos três meses. 

 Em seqüência, serão relacionadas às variáveis que caracterizaram a não-

adesão, “Deixar de fazer o tratamento” e a “Complexidade”, com variáveis 

independentes relacionadas à pessoa, a doença, ao tratamento, ao serviço de saúde, ao 

suporte social e independentes relacionadas com a caracterização da população. É 

esperado que com essa nova análise se possa verificar se há ou não relação entre essas 

variáveis independentes com a não-adesão ao tratamento.  

 

 

 4.7 Análise Estatística 

 

 

Os dados foram tabulados e analisados no software Epi-info versão 6.0d. Para realizar 

a análise da amostra foram utilizados o cálculo das Probabilidades e o Coeficiente de 

Correlação de Yule (Y).  

As probabilidades são utilizadas para exprimir a chance de ocorrência de 

determinado evento, sendo úteis porque auxiliam a desenvolver estratégias e a compreender 

os mecanismos e fenômenos que interferem em uma amostra (STEVENSON, 1981).  

A probabilidade de um evento A, denotada por P(A), é um número de 0 a 1 que 

indica a chance de ocorrência do evento A. Quanto mais próxima de 1,00 (100%), maior é a 
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chance de ocorrência do evento A, e quanto mais próxima de zero, menor é a chance de 

ocorrência do evento A. Um evento impossível atribui-se probabilidade zero, enquanto que 

um evento certo tem probabilidade 1,00.  

Chance e probabilidade são termos estreitamente relacionados, sendo que a chance é 

apenas um método alternativo de exprimir as probabilidades (STEVENSON, 1981). Enquanto 

que a probabilidade compara o número de resultados favoráveis com o número total de 

resultados possíveis, a chance compara o número de resultados favoráveis com o número de 

casos desfavoráveis. 

A probabilidade de um evento A é: 

 
Os eventos são chamados independentes se a ocorrência de ou não-ocorrência de um 

não influencia a ocorrência de outro (STEVENSON, 1981). Neste caso, a probabilidade de 

ocorrência de ambos é igual ao produto de suas probabilidades individuais. Como exemplo, 

no lançamento de uma moeda, a probabilidade de dar cara e depois coroa seria: 

  
Se as variáveis não são independentes, o cálculo da probabilidade deve ser feito 

dessa maneira. No caso de variáveis não independentes, em que ambas as situações podem 

ocorrer simultaneamente, Evento 1 e 2, e que temos o número de ocorrências representada 

pelas quantidades a, b, c e d, observamos: 

 
 Evento 2 ocorrer Evento 2 não ocorrer Total 

Evento 1 ocorre a b a + b 

Evento 1 não ocorre c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 

Quadro 6 – Exemplos de probabilidade. 

 

 

Para ocorrer simultaneamente o Evento 1 e o Evento 2 tem-se a seguinte 

probabilidade: 

 
No caso do Evento 1 ocorrer e o Evento 2 não ocorrer, tem-se: 

P(A) = número de resultados associados ao evento A 
              número total de resultados possíveis. 

 P(A e B) = P(A) . P(B) = 0,5 . 0.5 = 0,25 (25%) 

 P(1/2) = P (1∩2) =      a__ 
                  P (2)        a + c 
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O Coeficiente de Correlação de Yule é uma forma simples e rápida de verificar a 

independência ou não entre duas variáveis qualitativas. Este só pode ser aplicado em tabelas 2 

x 2, como veremos em vários exemplos no Capítulo 5 sobre os resultados do estudo. As 

variáveis qualitativas para a análise da correlação entre elas podem ser: o Gênero, a Renda, o 

fato de utilizar drogas ilícitas, achar o tratamento complexo, deixar de tomar o medicamento 

na última semana, entre outros. 

Para tabelas 2 x 2, como o quadro do exemplo anterior, pode-se definir Yule como: 

 

 

 

Na interpretação do coeficiente de Yule, é preciso saber que: 

1. O valor de Y está compreendido no intervalo fechado -1 a 1, e quanto mais 

próximo desses extremos, maior é a dependência entre as variáveis; 

2. Y = 0 corresponde à independência total, ou seja, as variáveis não apresentam 

correlação alguma; 

3. Y ≠ 0 corresponde à associação entre as variáveis; 

4. Y > 0 indica uma correlação diretamente proporcional entre as variáveis, ou seja, 

no exemplo ilustrativo, indicaria uma maior probabilidade de ocorrência do 

Evento1 com o aumento de casos de ocorrência do Evento 2; 

5. Y < 0, de forma inversa, indica uma correlação inversamente proporcional entre 

as variáveis, em que a ocorrência do Evento 1 reduziria com o aumento de casos 

relatados de ocorrência do Evento 2. 

 

 

    4.8 Preceitos Éticos 

 

 

O estudo foi projetado de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos (Portaria do Conselho Nacional de Saúde - CNS, 

Resolução nº 196/96). O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário – UFS, Aracaju, SE (ANEXO A), sendo aprovado com 

        Y =  a.d – b.c 
  a.d + b.c 

P(1/2) = P (1∩2*) =      b__       
                P (2*)         b + d 
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o protocolo N° CAAAE 1866.0.000.107-09, bem como autorização da Secretaria Municipal 

de Saúde de Aracaju – SE para a realização do estudo. 

Na abordagem, os pacientes foram informados quanto à finalidade da pesquisa e o 

procedimento da entrevista, e assegurados de que sua participação na pesquisa não iria 

interferir em seu tratamento. Em seguida, foi lido juntamente com o paciente o termo de 

consentimento livre e esclarecido para que autorizasse a entrevista e assinasse o mesmo. 

Ademais, foram esclarecidas as dúvidas e assegurado sigilo da sua identidade. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

Entre os meses de março e julho de 2009 foram abordados 228 pacientes que 

procuraram o serviço da farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR – Centro de 

Especialidades Médicas de Aracaju, dos quais 04 (quatro) não quiseram participar da 

entrevista e 18 (dezoito) não atendiam aos critérios de inclusão e exclusão: sendo 05 (cinco) 

grávidas, 07 (sete) pessoas que estavam iniciando o tratamento e 06 (seis) com idade inferior 

a 18 anos.  Portanto, dos 228 pacientes consultados, foram entrevistados 206 (90%).  

A análise dos dados se inicia a partir da Tabela 1 que se refere aos aspectos gerais da 

população estudada.  
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Tabela 1 – Caracterização da população estudada, na Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de 

abril a julho de 2009, segundo características sócio-demográficas (N = 206). 

 

 N (%)  N (%) 

 
 
Gênero 
 
Masculino 
Feminino 

 

 
 
 
 
121 (58,7) 
85 (41,3) 

 
 
Estado Civil 
 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
União estável 
Viúvo(a) 
 

 
 
 
 

104(50,5) 
40 (19,4) 
33 (16,0) 
29 (14,1) 

 
Etnia 
 
Branca 
Parda 
Preta 

 

 
 
89 (43,2) 
75 (36,4) 
42 (20,4) 
 

Faixa etária (anos) 
 
18 a 25 
26 a 29 
30 a 40 
41 a 60 
> 60 

 
 

08 (3,9) 
17 (8,3) 

91 (44,2) 
87 (42,2) 
03 (1,5) 

Local de moradia 
 
Aracaju 
Interior do Estado 
Zona urbana 
Outros 

 
 
107 (51,9) 
63 (30,6) 
34 (16,5) 
02 (1,0) 

Mora sozinho  
 
Sim 
Não 
 

 
 

40 (19,4) 
166 (80,6) 

Renda familiar (salário mínimo) 
 
Até 2 salários 
Entre 3 e 5 
Entre 5 e 7 
> 7 salários 

 

 
 
174 (84,5) 
22 (10,7) 
03 (1,5) 
07 (3,4) 

Trabalha 
 
Sim 
Não 

 
 

90 (43,7) 
116 (56,3) 

 

Considera a renda familiar suficiente 
 
Sim 
Não 

 
 
97 (47,1) 
109 (52,9) 

Escolaridade 
 
Analfabetos 
Ensino fundamental 
Ensino Médio 
Superior 

 
 
30 (14,6) 
60 (29,1) 
94 (45,6) 
22 (10,7) 

  
 
 

Fonte de renda 
 
Trabalho somente 
Auxílios somente 
Família somente 
Trabalho e auxílios 
(inclusive familiar) 

 
 

71 (34,5) 
72 (35,0) 
31 (15,0) 
32 (15,5) 
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Ao longo dos anos, observa-se que a razão entre os gêneros masculino e feminino 

(M:F) no Brasil vem diminuindo, de acordo com os indicadores epidemiológicos, passando de 

15,1:1 em 1986 para 1,5:1 em 2006 (BRASIL, 2008). De 1980 até junho de 2008 foram 

identificados 333.485 casos de Aids no sexo masculino e 172.995 no gênero feminino. No 

presente estudo, a razão masculino: feminino foi de 1,42:1, coerente, portanto, com a 

proporção verificada na população brasileira de acordo com o Boletim Epidemiológico 

DST/Aids (2008) do Ministério da Saúde. Esta proporção também é coerente com os dados 

registrados no SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) da unidade 

pesquisada (CEMAR), na qual a razão masculino: feminino é de 1,56:1. 

É verificado que houve melhora da qualidade dos dados em relação à etnia no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com redução do percentual de 

ignorados. Em 2000, 47,9% das pessoas ignoravam a sua etnia, já em 2006, esse percentual 

passou para 8,8%. Também se observa queda da razão brancos/negros (pretos e pardos) entre 

homens de 1,7:1 em 2001 para 1,2:1 em 2007 e entre mulheres de 1,6:1 em 2001 para 1,1:1 

em 2007 (BRASIL, 2008).  No presente estudo foi observado que a razão de homens 

brancos:homens negros (pretos e pardos) é de 1,05: 1, coerente com os números nacionais, já 

entre as mulheres observamos a relação mulher branca:mulher negra (pretas e pardas) de 

0,46:1. Assim, pode-se observar que o número de mulheres negras é maior do que o dobro do 

número de brancas, bem diferente dos níveis nacionais. 

Em 2004, no estado de Sergipe, 31% dos pacientes portadores de HIV/Aids 

moravam no interior (Coordenação Estadual de DST/Aids/SE, 2004). No presente estudo, a 

amostra coletada, observa que 47,1% dos pacientes entrevistados moram no interior, o que 

pode sugerir um aumento de casos no interior do estado, mas que também pode ser justificado 

pela área do estado. Em Sergipe, por ser o menor Estado do país, as cidades são muito 

próximas, o que faz com que muitas pessoas morem no interior, até mesmo quando essas 

trabalham na capital. Nos últimos anos, também não é possível deixar de lembrar que a 

dinâmica da disseminação espacial da epidemia tem sido maior entre municípios pequenos, 

com menos de 50 mil habitantes. Trata-se de municípios mais pobres e de menor renda per 

capita. (BRITO et al, 2001). 

Em relação à escolaridade, observa-se uma redução de casos de Aids entre as pessoas 

que têm mais de 12 anos de estudo. Assim, os casos passaram de 14% dos casos em 1990 para 

8,7% dos casos em 2006. Já na população que tem entre oito e 11 anos de escolaridade, o 

índice passou de 13,9% dos casos para 24,5% dos casos (BRASIL, 2008). No presente 

trabalho, foi verificado que a maioria da população possui algum nível de escolaridade 
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(85,4% dos entrevistados), o que nos leva a crer que mesmo pessoas instruídas ainda têm 

dificuldades e dúvidas quanto à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. 

A grande maioria dos entrevistados (84,5%) possui renda inferior a dois salários 

mínimos (baixa renda). Apesar dessa situação precária, é interessante observar que quase 

metade dos entrevistados refere estar satisfeito quanto à renda familiar que possui (47,1%). 

Provavelmente, se o governo não apoiasse o tratamento completo contra o HIV, o resultado 

seria outro, já que o tratamento é bastante dispendioso e, para a maioria das pessoas, 

economicamente inviável.  

Cerca de metade dos entrevistados não trabalha, recebe apenas auxílio financeiro 

(pensão, auxílio doença, aposentadoria, vale gás, bolsa escola, etc.) ou ajuda de familiares. 

Muitos do que trabalham, estão no mercado de forma informal, em especial àqueles que 

recebem auxilio financeiro e em paralelo trabalham informalmente, já que não podem ter 

renda documentada, por conta do benéfico que recebem do governo. 

Posteriormente, pode-se relacionar com a questão da adesão a escolaridade, a renda e 

a ocupação. Já que dentre os indicadores mais importantes para mensurar o nível sócio-

econômico associado à saúde da população, citam-se o nível de instrução, a renda e a 

ocupação. Essas variáveis têm em comum o fato de evidenciarem a estratificação social: os 

indivíduos ocupam uma posição na hierarquia social de acordo com a sua ocupação, renda e 

nível educacional, sendo que cada um desses indicadores cobre um aspecto diferente da 

estratificação social (KUNST e MACKENBACH, 1994a; SORLIE, 1995; CAIRNEY e 

Arnold, 1998 apud FONSECA et al, 2000). A escolaridade e estar ou não trabalhando 

interferem na aderência aos antiretrovirais, já que influem na compreensão da importância e 

até mesmo no acesso ao tratamento (LIGNANI JUNIOR et al, 2001). 

De acordo com dados epidemiológicos brasileiros, entre 1980 e junho de 2008, 

observa-se que do total de casos de Aids identificados em homens, 78% estão na faixa etária 

de 25 a 49 anos. Para as mulheres, essa proporção corresponde a 71% (BRASIL, 2008). A 

amostra coletada também verifica ampla proporção de entrevistados concentrados entre 30 a 

60 anos. O que pode ser justificado pelo fato de que ao longo da série histórica, ocorre um 

incremento das taxas de incidência de Aids na faixa etária de maiores de 50 anos, em homens 

e em mulheres. E também, o fato da Aids ter assumido um caráter de cronicidade, pode nos 

reportar a idéia de que algumas dessas pessoas possam fazer tratamento pelo menos há mais 

de dez anos (FIGUEIREDO, 2001).  

A Tabela 2 se refere aos aspectos relacionados à TARV.  
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Tabela 2 – Aspectos relacionados à TARV na população estudada, na Farmácia do Programa DST/Aids 

do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N = 206).  
 

 

 

Muitos pacientes afirmam nunca terem deixado de tomar os medicamentos por conta 

de compromissos sociais (69,9%). Entretanto, apenas 29,9% (N=17) deixaram de utilizar os 

medicamentos por considerar que sua rotina é prejudicada. Dentre os que já se sentiram 

depressivos ou ansiosos apenas 7,2% (N=124) deixaram e utilizar os medicamentos por conta 

dessa situação. 

Os resultados evidenciam os benefícios que o tratamento proporciona, mesmo com 

tantas dificuldades para dar continuidade ao mesmo, mais de 80% dos entrevistados se sentem 

melhores desde que iniciaram o tratamento. O benefício da TARV já foi demonstrado em 

pacientes com doença sintomática avançada e naqueles que, apesar de assintomáticos, 

apresentam imunodeficiência acentuada, expressa na contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo 

de 200/mm³ (BRASIL, 2008). A TARV possibilitou um caráter de cronicidade a Aids, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A maioria dos pacientes que afirmam que não 

apresentarem pioras ou melhoras desde o início do tratamento já eram assintomáticos antes de 

 N (%)  N (%) 

 
Deixou de tomar medicamentos por 
compromissos sociais 
 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
 

 
 
 

 
08 (3,9%) 
54 (6,2%) 

144 (69,9%) 

 
O tratamento atrapalha a 
sua rotina 
 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
 

 
 
 

 
39 (18,9%) 
18 (8,7%) 
149 (72,3%)

 
Recebe incentivo da equipe de profissionais de 
saúde 
 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
 

 
 
 

199 (96,6%) 
04 (1,9%) 
03 (1,5%) 

Sentiu-se depressivo ou 
ansioso 
 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
 

 
 
 

53 (25,7%) 
71 (34,5%) 
82 (39,8%) 

Como se sente desde que iniciou o tratamento 
 

Melhor 
Igual 
Pior 

 
 

 168 (81,6%) 
   28 (13,6%) 
   10 (4,9%) 

Considerar o tratamento complexo ou difícil 
 
Sim 
Não 

 
 
  58 (28,2%) 
148 (71,8%) 

  

Acesso à farmácia 
 
Bom 
Ruim 

 
 
 

172 (83,5%) 
  34 (16,5%) 
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iniciar o mesmo. A presença de sintomas ou manifestações clínicas associadas à 

imunodeficiência relacionada ao HIV, mesmo quando não definidoras da Aids, sugere a 

necessidade de iniciar a TARV, independentemente dos parâmetros imunológicos. 

As dificuldades de adesão em HIV/Aids decorrem, em parte, da complexidade da 

TARV, na medida em que alguns medicamentos precisam ser ingeridos com alimentos, outros 

em jejum, ou em seqüências temporais combinadas com outros medicamentos, o que exige 

organização e compromisso do paciente em relação ao seu tratamento (SEIDL et al, 2007). 

Logo, de acordo com a literatura, dentre o que foi considerado pelos entrevistados para julgar 

o tratamento como complexo, a posologia foi a principal resposta (58,62%), sendo os eventos 

adversos o segundo item mais relacionado com a complexidade do tratamento (17,24%). 

Mesmo com tantos fatores que podem levar a complexidade da TARV, na amostra estudada, 

um número pequeno de pacientes, 28,2%, considera a TARV complexa.  

É possível evidenciar que quase todos da amostra são satisfeitos com o acesso a 

farmácia DST/Aids (83,5%). No momento da entrevista, os pacientes que relataram o acesso 

ser ruim (16,5%), moravam no interior do estado e dependiam da prefeitura para irem à 

capital.   

A Tabela 3 mostra os parâmetros para classificar a adesão ao tratamento segundo 

Jordan (2000), Haynes-Sackett (1981) e Morinsky-Green (1986).  
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Tabela 3 – Distribuição dos resultados do instrumento SMAQ (adaptado) na população estudada, na 

Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N = 206).  
Alguma vez esqueceu de tomar medicamentos 

 
Sim 
Não 

 
 

88 (42,7) 
118 (57,3) 

Freqüência com que não 
tomou medicamentos na 
última semana 

 
Nenhuma 
1 a 2 vezes 
3 a 5  
6 a 10 
> 10 vezes 

 

 
 
 
 

166 (80,6) 
19 (9,2) 
06 (2,9) 
02 (1,0) 
13 (6,3) 

Considera-se cuidadoso(a) na observância dos 
horários em tomar medicamentos 

 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 

123 (59,7) 
83 (40,3) 

Deixou de tomar 
medicamentos no último 
final de semana 

 
Sim 
Não 

 
 
 
 

27 (13,1) 
179 (86,9) 

Deixou de tomar medicamentos quando sente 
mal 

 
Sim 
Não 

 
 
 

14 (6,8) 
192 (93,2) 

Deixou de tomar medicamentos quando sente 
bem 

 
Sim 
Não 

 
 
 

25 (12,1) 
181 (87,9) 

Nos últimos 03 meses 
deixou de tomar algum 
medicamento por mais de 
02 (dois) dias 
 
Sim 
Não 

 
 
 
 
 

59 (28,6) 
147 (71,4)

 

 

Segundo o teste de Morinsky-Green, 6,8% da amostra (n = 14) sinalizam não-adesão 

ao tratamento, considerando o fato de deixarem de tomar os medicamentos prescritos alguma 

vez por não se sentirem bem. Pelo mesmo teste, 12,1% da amostra (n = 25) afirmaram não-

aderir pelo fato de experimentarem bem-estar em algum momento do tratamento. Na análise 

dos dados obtidos com a entrevista, deve-se levar em consideração as limitações intrínsecas a 

este método, o que pode explicar esse baixo percentual de não-adesão dos pacientes 

entrevistados. Geralmente é esperado que o paciente que adere ao tratamento dificilmente 

informe uma possível não-adesão ao tratamento. Do mesmo modo, o paciente que declara não 

ter adesão, provavelmente, está descrevendo a verdade. Esta situação pode ser explicada pelo 

fato de os pacientes quando indagados sobre o uso de medicamentos apresentarem tendência a 

relatar seu comportamento de acordo com o que é esperado. Por isso, a vulnerabilidade dos 

métodos indiretos pode ser associada à maior probabilidade de haver a superestimação da 

adesão e, correspondendo a isso, a subestimação da não-adesão (DEWULF et al, 2006).  

A Tabela 4 evidencia alguns aspectos farmacêuticos da utilização de medicamentos. 

Nesse tópico quando foi dada ênfase à pergunta sobre o entendimento da prescrição médica, é 
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possível observar que a maioria das pessoas relata entender à prescrição (75,2%). Esse dado 

se torna confuso, quando foi percebido com a vivência das entrevistas que poucos sabem 

sequer o nome dos medicamentos que utilizam.  

Em relação a eventos adversos, como já era esperado, grande maioria afirmou que já 

sentiu ou ainda sente (69,9%), bem como esse é o principal motivo de substituição do 

tratamento (45,6%).  As dificuldades relacionadas aos efeitos colaterais, apesar de 

importantes, são insuficientes para explicar a não-adesão ao tratamento de forma geral 

(MELCHIOR et al, 2007). Contudo, as reações adversas, grande número de comprimidos ao 

dia e a troca de regime de ARV têm sido consistentemente associados com a não-adesão à 

TARV no período inicial do tratamento. A percepção dos sintomas constitui um fator crítico 

para a adesão entre pacientes observados até quatro meses após o início do tratamento. 

Reações adversas, toxicidades e número de comprimidos constituem obstáculos os quais 

desafiam a habilidade dos pacientes em organizarem as suas atividades diárias bem como suas 

tarefas laborais. Isso pode, potencialmente, levar à interrupção do tratamento: dificuldade na 

adesão ou da vontade de desistir do tratamento. A troca de regime, no início do tratamento, 

pode ser também conseqüência de ambos, número de comprimidos e efeitos colaterais, ao 

invés de falha terapêutica (BONOLO, 2005). 
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Tabela 4 – Aspectos farmacêuticos voltados para a utilização dos medicamentos à população atendida  

na Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N = 206).  

 

 

De acordo com os dados da situação 1 da Tabela 5, dos usuários entrevistados, 62 

(30%) deixaram de tomar os medicamentos pelo menos uma vez por conta de compromissos 

sociais, e 25 (40,32%) que consideram o tratamento complexo já deixaram de utilizar os 

medicamentos. Logo, essa situação é útil para analisar a complexidade do tratamento e como 

esta atua na adesão dos pacientes. 

 

Entende a prescrição médica 
 

Sim 
Não 

 
 

155 (75,2) 
51 (24,8) 

 

Costuma ler a bula 
 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 

 
 
55 (26,7) 
47 (22,8) 
104 (50,5) 

Toma os medicamentos com 
alimentos 

 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
 

 
 
 
173 (84,0) 
19 (9,2) 
14 (6,8) 

Já apresentou algum evento 
adverso 

 
Sim 
Não 

 
 
 
144 (69,9) 
62 (30,1) 

Houve necessidade de 
substituição de medicamento 

 
Sim 
Não 

 

 
 

 
98 (47,6) 
108 (52,4) 

Já foi internado alguma vez 
 

 
Sim 
Não 

 
 
 
107 (51,9) 
99 (48,1) 
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Tabela 5 – Não-adesão a TARV versus complexidade do tratamento à população atendida na Farmácia do 
Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
Situação Considera o 

tratamento complexo
Não Considera o 

tratamento complexo
Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

1) Deixou de tomar os 
medicamentos por 
compromissos sociais 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

25 
33 
58 

 
 
 
 

37 
111 
148 

 
 
 
 

62 
144 
206 

 
 
 
 

0,39 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos na última 
semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

18 
40 
58 

 

 
 
 
 

22 
126 
148 

 
 
 
 

40 
166 
206 

 
0,44 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 

 
 
Sim 
Não  
Total  
 

 
 
 
 

28 
30 
58 

 
 
 
 

31 
117 
148 

 
 
 
 
 

59 
147 
206 

 

 
 

0,6 

 

Observa-se que, do total de 58 pacientes que consideram o tratamento complexo, 25 

(43%) deixaram de tomar o medicamento, ou seja, considerar complexo o tratamento é para 

43% dos entrevistados a causa de não adesão ao tratamento. Esta percentagem é inferior a das 

que nunca deixaram de tomar o medicamento (57%), porém para obter uma melhor visão da 

relação entre as variáveis, também se faz necessário analisar a coluna “Não considera o 

tratamento complexo”. Nessa coluna, é possível observar que o percentual dos que deixaram 

de tomar os medicamentos (25%) é bem inferior aos 43% dos que deixaram de tomar, mas 

que avaliam o tratamento como complexo. Em outras palavras, achar o tratamento complexo 

aumenta em 72% as chances do paciente não ter adesão. Para associar as variáveis 

comparadas na Tabela, utilizamos o Coeficiente de associação de Yule (Y). Neste caso, Y 

resultaria em 0,39, indicando uma associação apenas razoável entre deixar de tomar 

medicamentos e considerar o tratamento complexo, esse dado é coerente com a literatura, 

Ammassari et al. (2002) em seu estudo associou a complexidade do tratamento com a não-

adesão.   

Na situação 2 da Tabela 5 foi considerado um tempo mais delimitado para relatar a 

não utilização da TARV. Como já era de se esperar, a quantidade de pessoas que deixaram de 
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tomar os medicamentos foi inferior em relação à situação 1, pois está se falando apenas da 

última semana. No entanto a quantidade de pessoas que deixaram de tomar na última semana 

deveria ser mais reduzida do que o valor que foi constatado (total de 40 pacientes), já que se 

compara o período de uma semana com o período de um tratamento que pode já durar vários 

anos. A explicação pode estar na memória do paciente. Normalmente, é mais fácil o paciente 

lembrar o que ocorreu na última semana ao invés do que ocorreu durante todo o período do 

seu tratamento. Esse dado do presente estudo é condizente com a literatura, já que o 

esquecimento é considerado como uma das principais causas de falhas da TARV descritas na 

literatura, como, por exemplo, no trabalho de Willians (1999) e de Reynolds et al. (2004). O 

Coeficiente de associação de Yule resulta em um valor de Y = 0,44, o que reafirma que essa 

associação parece aumentada quando foi considerado o elemento tempo de forma mais 

delimitada. Carvalho (2003) verificou em seu trabalho que apesar da maior parte dos 

pacientes entrevistados referir lembrar-se automaticamente de tomar os medicamentos, o 

principal motivo relatado para falha na tomada dos medicamentos foi exatamente o 

esquecimento. Considerando que o esquecimento, muitas vezes, é uma forma de rejeição, 

torna-se maior a necessidade de se adotarem mecanismos que ajudem os pacientes a se 

engajarem no tratamento.  

A situação 3 da Tabela 5 leva em conta um período de tempo maior, três meses, em 

relação a situação anterior. O Coeficiente de associação de Yule: Y= 0,6, é o maior valor 

apresentado entre as três situações, mostrando uma associação importante entre as variáveis 

complexidade e não tomar medicamentos pelo menos dois dias nos últimos três meses. A 

probabilidade de achar o tratamento complexo e deixar de tomar o medicamento pelo menos 

dois dias nos últimos três meses é de 48%, contra 21% de chance considerando os que não 

acham complexo. A relação entre essas probabilidades também é a maior dentre as três 

situações da Tabelas 5, ou seja, apresenta um aumento de chance de 128% em não tomar o 

medicamento achando-o complexo para o período de tempo analisado. Na comparação entre 

as três situações da Tabela 5, tem que se levar em consideração que, para o paciente, 

responder que deixou de tomar medicamentos num intervalo de tempo de três meses não é a 

mesma coisa de deixar de tomar na semana anterior à entrevista. Por conseguinte, na última 

semana pode estar intrínseco um sentimento de culpa, daí o medo de assumir na frente de um 

profissional de saúde que não vem tomando os medicamentos corretamente logo na semana 

anterior. Fato esse já considerado pela literatura, pois quando o auto-relato é usado para 

avaliar não-adesão, esse é passível de críticas, visto que o paciente pode superestimar a 

aderência aos medicamentos por medo de represálias (LIGNANI JUNIOR et al., 2001).  
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O isolamento social ou o fato de morar sozinho foi uma das variáveis selecionadas 

por serem extensamente apontados como preditores ou fatores de risco de não-adesão em 

várias doenças crônicas. No entanto, no caso da Aids, há poucos estudos e resultados 

controversos em relação a essa situação (COLOMBRINI et al, 2006,). Em alguns estudos 

verificam-se menor aderência entre os que vivem com os pais.  (RIERA, et al, 1999 apud 

CARVALHO et al, 2003). Já em outros pode ser demonstrada uma menor aderência nos 

moradores de instituições ou os que moram sozinhos (VALE, 1999 apud CARVALHO et al, 

2003). Embora já se tenha comprovações mais recentes que o suporte social tem um papel 

importante ao amenizar conseqüências negativas de eventos estressantes, enquanto o apoio 

insuficiente de pessoas do meio sócio-familiar ou comunitário parece afetar negativamente a 

adesão, podendo ainda levar à depressão e à desesperança (SEIDL et al, 2007). 
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Tabela 6 – Não-adesão a TARV versus morar sozinho à população atendida na Farmácia do Programa 
DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Mora sozinho Não mora sozinho Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Deixou de tomar os 
medicamentos por 
compromissos sociais 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

14 
26 
40 

 
 
 
 

48 
118 
166 

 
 
 
 

62 
144 
206 

 
 
 
 

0,14 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos na última 
semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

11 
29 
40 

 
 
 
 

29 
137 
166 

 

 
 
 
 

40 
166 
206 

 
0,28 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 

 
 
Sim 
Não  
Total  
 

 
 
 
 

15 
25 
40 

 
 
 
 

44 
122 
166 

 
 
 
 
 

59 
147 
206 

 

 
 

0,24 

4) Deixou de tomar os 
medicamentos no último final 
de semana 

 
Sim 
Não  
Total  
 

 
 
 

06 
34 
40 

 
 
 
 

21 
145 
166 

 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
0,09 

 

 

Quando é calculada a probabilidade do paciente deixar de tomar os medicamentos 

alguma vez por conta de compromissos sociais, situação 1 da Tabela 6, dada a condição de 

morar sozinho, tem-se: 14 /40 =  0,35, ou seja, em 35% dos entrevistados a variável morar 

sozinho é a causa de alguma vez ter deixado de tomar os medicamentos. Em outras palavras, 

morar sozinho é para 35% dos entrevistados a causa de não adesão ao tratamento. No entanto, 

para os que não moram sozinho, a percentagem dos que deixaram de tomar medicamento cai 

para 29%, ou seja, morar com outras pessoas parece ter influência positiva sobre o andamento 

do tratamento. Esta informação, porém, não parece nesta amostra ser tão importante, visto que 

o Y (Coeficiente de associação de Yule) é de apenas 0,14, mostrando fraca influência entre 

morar sozinho e a não adesão. 
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Em relação à última semana, da mesma forma que observamos na situação 1 da 

Tabela 6, morar sozinho aumenta as chances em deixar de tomar os medicamentos, o que 

diferencia é fato estar se levando em conta apenas a última semana (situação 2 da Tabela 6), 

as chances tornam-se maiores. Essa circunstância pode ser evidenciada comparando os 

valores do coeficiente de Yule, que nesse caso é de 0,28, contra 0,14 da análise anterior. Esse 

resultado mostrou coerência com a literatura (AMMASSARI et al., 2002), ratificamos isso 

quando Carvalho (2008) relata em seu estudo que a qualidade de vida do portador do HIV 

perpassa pelo apoio e suporte social, que podem vir dos familiares, dos amigos e da sua 

religião (CASTANHA et al., 2007 apud CARVALHO, 2008). A vontade de viver para cuidar 

de alguém aparece principalmente nos discursos de quem tem filhos ou mora com os pais e 

evidencia o importante vínculo existente entre às pacientes HIV positivos e seus entes 

queridos, fortalecendo o propósito de estar sempre com boas condições de saúde para poder 

zelar pelo outro. Carvalho (2003) também associou a variável morar sozinho como fator de 

risco para a não-adesão, em que classificou que a situação de moradia, receber apoio dos 

amigos quanto às suas necessidades, sentir-se importante para os outros e contar com alguém 

que demonstre gostar de você foram variáveis preditoras da adesão ao tratamento. 

Na análise seguinte, situação 3 da Tabela 6, do mesmo modo foi observado um 

aumento na associação entre morar sozinho e não tomar os medicamentos por pelo menos 2 

dias nos últimos três meses. Em que temos o coeficiente de Yule, Y= 0,24, com as chances 

aumentadas em 41% de não ter adesão (deixar de tomar os medicamentos) com o fato de 

morar sozinho. Coerente assim com os resultados expostos nas situações anteriores e ao 

mesmo tempo com a literatura (AMMASSARI et al., 2002; CARVALHO, 2003; 

CARVALHO, 2008). A probabilidade de morar sozinho e deixar de tomar o medicamento 

pelo menos dois dias nos últimos três meses é de 38%, contra 27% de chance considerando os 

que não moram sozinhos. Diferentemente de outras enfermidades crônicas, muitas vezes os 

pacientes HIV+ optam por guardar segredo e manter sigilo sobre o seu diagnóstico, o que 

pode levá-los ao afastamento de pessoas que eventualmente poderiam prover apoio. Ademais, 

a vivência do preconceito (ou o medo de ser vítima de preconceito) pode ocasionar 

isolamento social e restrição dos relacionamentos interpessoais, com impacto negativo na 

estruturação da rede de suporte social de pessoas que vivem com HIV/Aids (SEIDL et al, 

2007). O grau de apoio e acolhimento por parte de parceiros/familiares e amigos é 

extremamente importante. O paciente necessita de ajuda para tomar os medicamentos, tanto 

na lembrança de horários, no apoio afetivo, nas informações que recebe, como na elaboração 

de estratégias que facilitem sua administração (CARDOSO, ARRUDA, 2004). 
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Em relação a deixar de tomar os medicamentos no último final de semana (situação 4 

da Tabela 6) e morar sozinho obteve-se um baixo grau de associação, já que o coeficiente de 

Yule foi apenas Y= 0,09 e 25% das chances estarem aumentadas para não-adesão (deixar de 

tomar os medicamentos no último final de semana) e o fato de morar sozinho. Da mesma 

forma que foi analisada antes, essa fraca associação pode ter sido verificada pela possível 

inibição do paciente em responder a essa questão, já que se trata de um período muito 

próximo ao período da entrevista, o que pode intimidar o mesmo a ser verdadeiro nesse 

quesito. Esse resultado não foi coerente com a literatura, uma vez que Colombrini (2003) 

verificou em seu estudo que alguns pacientes relatam deixar de ingerir os medicamentos em 

finais de semana pela dificuldade em cumprir os horários devido a compromissos sociais e 

por se sentirem inibidos para tomá-los em um encontro, viagens ou festas. Ammassari et al. 

(2002) também verificou a inconveniência do tratamento por conta de compromissos sociais 

associado à não-adesão. Essa informação nos leva mais ainda a crer que os pacientes se 

sentem inibidos, culpados em responder acerca do último final de semana pelo medo de serem 

reprimidos por se deixarem levar pelas limitações da adesão ao tratamento.  

 

A variável gênero foi selecionada pelo fato de diversos trabalhos apontarem 

diferenças entre a não-adesão ao tratamento influenciadas pelo gênero. Apesar das diversas 

fontes antecessoras de estigmatização ligadas ao HIV e à Aids variarem muito dependendo 

dos diferentes contextos sociais e culturais, quatro eixos principais parecem estar presentes 

nas respostas ao HIV e à Aids, compostos por estigmas relacionados à sexualidade, ao gênero, 

à raça/etnia e à pobreza/marginalização econômica (PARKER; AGGLETON, 2001 apud 

CARVALHO, 2008). 
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Tabela 7 – Não-adesão a TARV versus gênero à população atendida na Farmácia do Programa DST/Aids 
do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Masculino  Feminino  Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

27 
94 

121 
 

 
 
 

31 
54 
85 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

-0,33 
 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos por 
compromissos sociais 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

43 
78 

121 

 
 
 
 

19 
66 
85 

 
 
 
 

62 
144 
206 

 
 
 
 

0,33 

3) Deixou de tomar os 
medicamentos no último final 
de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

16 
105 
121 

 
 
 
 

11 
74 
85 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 

 
0,01 

4) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 

 
Sim 
Não  
Total  
 

 
 
 
 

28 
93 

121 
 

 
 
 

31 
54 
85 

 
 
 
 

59 
147 
206 

 

 
-0,31 

 

 

A situação 1 da Tabela 7 verifica que 46% dos que consideram o tratamento 

complexo são do sexo masculino, enquanto que o restante (54%) é do sexo feminino, apesar 

da população masculina na amostragem ser superior a da feminina (58,7% contra 41,3%). 

Obtendo o Coeficiente de associação de Yule encontra-se uma associação apenas razoável 

entre ser mulher e considerar o tratamento complexo (Y = - 0,33). Esse resultado, apesar de 

razoável, é coerente com a literatura, como observou Takahashi et al. (1998), quando definem 

a mulher, historicamente, como a gestora do lar em nossa sociedade, em que assume 

praticamente sozinha a administração e o cuidado da casa, sendo ela também quem responde 

pela educação e saúde dos filhos, do parceiro e muitas vezes de seus progenitores. É fácil de 

imaginar a desagregação familiar que virá ocorrer em conseqüência da perda desta figura 

central do núcleo familiar e as dificuldades econômicas que advirão se, além disso, a família 
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não puder contar também com a figura paterna (TAKAHASHI et al., 1998). Com isso muitas 

vezes elas colocam em segundo plano o cuidado com a própria saúde, priorizando se dedicar à 

família. Aspectos de vulnerabilidade relacionados aos papéis de gênero podem estar afetando 

preferencialmente as mulheres (CARVALHO et al., 2003). Foi verificada análise semelhante 

a situação 1 na situação 3 dessa mesma Tabela, já que o Coeficiente de Yule, Y=-0,31, teve 

um valor aproximado ao encontrado na situação 1 (Y=-0,33). Esse resultado é coerente com o 

que aponta a literatura, uma vez que as diferenças de gênero existem e é importante levá-las 

em consideração. A mulher mostra ter menos apoio/acolhimento em seu meio familiar e 

social, precisando de um auxílio maior dos profissionais especializados (CARDOSO, 

ARRUDA, 2004). 

Em relação a situação 2 da Tabela 7, o Coeficiente de Correlação de Yule neste caso 

foi de 0,33 contradizendo o que diz a situação 1 e a literatura em geral, já que este valor 

positivo mostra uma tendência maior do homem em não ter adesão ao tratamento. No entanto, 

devemos lembrar que o enfoque da pergunta “Já deixou de tomar medicamento” foi por conta 

de compromissos sociais. O homem em geral, é mais displicente em relação à mulher para 

tomar o medicamento, talvez pelo fato de habitualmente cometer mais excessos em 

compromissos sociais (festas) do que as mulheres, como, por exemplo, ingerir mais bebida 

alcoólica e negligenciar assim o tratamento. Segundo Bonolo et al. (2005), o uso do álcool é 

considerado um fator associado à falta de adesão ao tratamento de doenças crônicas em geral, 

tendo se apresentado como desafio para as pessoas que vivem com HIV/Aids. No Brasil, faz 

parte do senso comum que bebidas e medicamentos não podem ser misturados. Esta opinião 

pode ter contribuído para que, mesmo pessoas com alta adesão, parassem de tomar a 

medicação para consumir bebidas alcoólicas, ainda que socialmente (MELCHIOR et al., 

2007). 

A situação 3 da Tabela 7 que leva em conta se deixou de tomar os medicamentos ou 

não no último fim de semana, as proporções foram semelhantes às percentagens da presença 

de cada sexo na amostragem, ou seja, não há aqui maior chance de não adesão por parte das 

mulheres. O valor praticamente zero para o coeficiente de Yule (0,01) reflete essa 

dissociação.  

 

Em relação a escolha da variável Etnia, foi demonstrado em um estudo que as 

pessoas da raça negra eram significativamente mais não-aderentes, independentemente, do 

uso de drogas e do nível educacional e sugeriam que as razões para isto poderiam ser 

multifocais, tais como diferenças em benefícios de saúde e estrutura de suporte social 
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(SINGH et al., 1994 apud COLOMBRINI, 2003). Nessa etapa da análise consideramos a 

classificação do IBGE para a raça. 

 

 
Tabela 8 – Não-adesão a TARV versus Raça à população atendida na Farmácia do Programa DST/Aids 
do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Negros  Não negros  Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

13 
29 
42 

 
 
 

45 
119 
164 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

0,1 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos no último  
final de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

09 
33 
42 

 
 
 
 

18 
146 
164 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
 
 
 

0,38 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

22 
20 
42 

 
 
 
 

37 
127 
164 

 
 
 
 

59 
147 
206 

 
0,58 

 

 

A situação 1 da Tabela 8 mostra que 22,4% dos que acham o tratamento complexo 

são negros. Essa percentagem é praticamente a mesma encontrada na população total de 

negros da amostra (20,4%), mostrando uma correlação praticamente inexistente entre ser 

negro e considerar o tratamento complexo (Y = 0,1). Levando em conta a adesão no ultimo 

final de semana (situação 2 da Tabela 8), a correlação fica bem mais forte (Y = 0,38), 

mostrando que aumentam as chances da raça negra não possuir adesão. A percentagem de 

negros que deixou de tomar medicamento no último fim de semana é bem superior a de não-

negros que deixou de tomar (33% contra 67%). Quando se analisa um intervalo de tempo 

maior (deixou de tomar medicamentos nos últimos 3 meses pelo menos 2 vezes, a situação 3), 

a correlação torna-se ainda mais forte e positiva (Y = 0,58), aumentando a probabilidade da 

raça negra em não aderir ao tratamento. Comparando as situações 2 e 3 com a situação 1, 
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pode ser verificado que apesar de não achar o tratamento mais complexo do que os não-

negros, a população negra deixa de tomar mais medicamento que os brancos e pardos, ou seja, 

é menos aderente ao tratamento que os não-negros. Esse dado é coerente com os resultados 

encontrado por Colombrini (2003) em seu estudo. Embora seja importante salientar que ainda 

não existem estudos suficientes que comprovem essa situação. Já que na literatura brasileira, 

mesmo considerando sua natureza fragmentária, praticamente não há menção a variável raça, 

como se, uma vez estratificados os dados por indicadores sociais (como escolaridade, 

ocupação ou local de moradia) não sobrasse espaço para características ligadas à origem 

étnica, como os padrões culturais dos diferentes segmentos populacionais, que também 

podem ser definidos a partir da origem étnica, e ao manifesto preconceito dirigido a diversos 

destes segmentos (BASTOS, SZWARCWALD, 2000).  

 

Em relação à Escolaridade (grau de alfabetização), os estudos nacionais apontam que 

quanto menor a escolaridade do indivíduo, maior é a possibilidade do mesmo errar no 

entendimento da prescrição médica, o que pode interferir diretamente na adesão ao tratamento 

(FIGUEIREDO et al., 2001; MONREAL et al., 2002 apud COLOMBRINI, 2003). O nível 

educacional expressa diferenças entre pessoas em termos de acesso à informação e 

perspectivas e possibilidades de se beneficiar de novos conhecimentos (FONSECA et al., 

2000). Ainda que reconhecendo a necessidade de utilização conjunta de indicadores diversos 

para uma mensuração mais precisa do status sócio- econômico dos casos de Aids em análise, 

cabe ponderar que a escolaridade está menos sujeita às influências da evolução da própria 

infecção sobre o acesso ao emprego ou proporção dos gastos com saúde no conjunto da renda 

individual e familiar (KASS et al., 1994 APUD FONSECA et al., 2000). 
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Tabela 9 – Não-adesão a TARV versus Escolaridade aplicado à população estudada (n = 206), na 
Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Analfabetos  Alfabetizados   Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

10 
20 
30 

 
 
 

48 
128 
176 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

0,14 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos no último  
final de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

04 
26 
30 

 
 
 
 

23 
153 
176 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
 
 
 

0,01 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

10 
20 
30 

 
 
 
 

49 
127 
176 

 
 
 
 

59 
147 
206 

0,13 

 

 

Existe uma fraca associação entre o analfabetismo e considerar o tratamento 

complexo, segundo a situação 1 da Tabela 9 (Y = 0,14). A percentagem de analfabetos que 

acham o tratamento complexo é próximo da quantidade de analfabetos na amostra (17% 

contra 14,6%). Essa baixa correlação também é observada nas situações 2 e 3 (Coeficientes de 

Associação de Yule de 0,01 e 0,13, respectivamente), que associam o grau de alfabetização 

como o fato de tomar ou não os medicamentos, no último final de semana, e pelo menos dois 

dias nos últimos três meses. Na amostragem deste trabalho, portanto, não foi observada uma 

maior chance do analfabeto em não aderir ao tratamento contra o HIV, contrariando a 

literatura, segundo Nemes (2000), Pinheiro et al. (2002), Carvalho (2003) e Reynolds et al. 

(2004) é evidenciada uma menor aderência em pessoas com baixo grau de instrução, sendo a 

escolaridade uma variável preditora para avaliar a não-adesão. Estudos comprovam que o 

baixo nível educacional associado à ausência de emprego, bem como de suporte familiar e 

social são fatores relacionados diretamente com a má adesão à terapêutica ARV (GIR et al., 

2005). A escolaridade e estar ou não trabalhando interferem na aderência aos antiretrovirais, 
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já que influem na compreensão da importância e até mesmo no acesso ao tratamento 

(LIGNANI JUNIOR et al., 2001). É possível supor que pessoas com poucos anos de estudo 

tenham menos acesso à informação sobre a enfermidade e o tratamento, acarretando 

compreensão insuficiente sobre o papel dos ARV e os prejuízos potenciais da não-adesão. 

Ademais, a escolaridade, comumente associada a níveis de renda, é um indicador indireto da 

situação sócio-econômica. Em suma, pessoas HIV positivo com menor escolaridade podem 

estar vivenciando piores condições de vida e presença de outros fatores de estresse, além 

daqueles relativos à vivência da soropositividade, com impacto negativo sobre o autocuidado 

e a adesão ao tratamento (SEIDL, 2007). 

O fato de esse resultado ter sido tão discordante com a literatura pode ser decorrência 

de uma limitação nos dados referentes à escolaridade, pelas dificuldades de categorizações 

dos graus de escolaridade utilizadas no banco original, como a não especificação da série 

efetivamente completada do ensino fundamental e ensino médio na amostra do presente 

estudo. Por isso foi utilizado o dado geral: alfabetizados e não-alfabetizados. O que 

certamente contribuiu para a baixa sensibilidade desse indicador como mensurador de 

pobreza, principalmente em um país com grande concentração de pessoas que não têm o 1º 

grau completo, por causa, entre outros fatores, de níveis muito elevados de evasão escolar nas 

primeiras séries do ensino fundamental (SABOIA, 1998 apud FONSECA et al., 2000). 

Em relação à renda, um estudo em que foi pesquisada a adesão à TARV em 

residentes no Distrito Federal do Brasil, constatou que a renda inferior a três salários mínimos 

e o uso de drogas ilícitas foram as variáveis que constituíam maiores chances de adesão 

insatisfatória (CARVALHO, 2003 apud SEIDL, 2007, p. 2306). Mostraram-se como fatores 

de risco importantes para baixa aderência tanto a situação de emprego, quanto os níveis de 

renda pessoal e familiar. Ter um emprego fixo apresentou-se como fator de proteção para 

baixa aderência, ao passo que estar desempregado mostrou ser fator de risco. Já a renda, 

também apresenta associação com o nível de aderência. Esses fatos, aliados à influência do 

nível de escolaridade já mencionado, apontam como determinante fundamental a condição 

socioeconômica dos pacientes. Ainda que não haja consenso na literatura quanto ao papel 

exercido pelos fatores socioeconômicos, vem-se encontrando associação entre tais fatores e a 

aderência ao tratamento anti-retroviral (JORDAN et al., 2000; NEMES et al., 2000; VALE, 

1999 apud CARVALHO, 2003). 
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Tabela 10 – Não-adesão a TARV versus Renda à população atendida na Farmácia do Programa DST/Aids 
do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Até 2 salários 

mínimos 
> 2 salários  Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

51 
123 
174 

 
 
 

07 
25 
32 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

0,19 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos no último  
final de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

23 
151 
174 

 
 
 
 

04 
28 
32 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
 
 
 

0,03 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

53 
121 
174 

 
 
 
 

06 
26 
32 

 
 
 
 

59 
147 
206 

0,31 

 

 

O valor do Coeficiente de associação de Yule (0,19) mostra uma fraca associação 

entre possuir baixa renda (até dois salários mínimos) e considerar o tratamento complexo 

(situação 1 da Tabela 10). Essa associação é similar à encontrada na situação 1 da Tabela 9, 

em que ao invés de baixa renda temos os analfabetos. Isso sugere que no presente estudo as 

variáveis renda e nível de escolaridade são fatores que têm pesos semelhantes quanto a achar 

o tratamento complexo, porém bem menos significantes que gênero. Em outras palavras, na 

amostra coletada, as chances de não adesão são bem maiores nas mulheres do que em 

analfabetos ou entrevistados de baixa renda (independente do sexo). A comparação do 

Coeficiente de Yule entre a situação 3 da Tabela 10 é dez vezes superior a da situação 2 da 

mesma tabela (0,03 contra 0,31, respectivamente). Esse aumento também pode ser observado 

entre as situações 2 e 3 da Tabela 9. Em ambas as situações estamos comparando deixar de 

tomar medicamentos no último final de semana e deixar de tomá-los pelo menos duas vezes 

nos últimos três meses. Isso pode ser um claro indício de que é mais difícil para um 

analfabeto ou alguém de baixa renda assumir para um profissional de saúde que deixou de 

tomar medicamento justo no último fim de semana, do que para alguém mais instruído ou de 
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renda superior. Em outras palavras, as pessoas de baixa renda e analfabetas sentem mais 

pressão do que as outras no momento da entrevista, talvez considerando que possam ser 

punidas pela falha no tratamento. Essa situação pode justificar os dados encontrados não 

serem coerentes com os dados da literatura, que associa baixa renda com não-adesão 

(CARVALHO et al, 2007), podendo sugerir uma falha na análise. Nemes et al (2009) do 

mesmo modo associa a baixa escolaridade e a baixa renda como fatores relacionados com a 

não-adesão, confirmando ainda que estas associações sejam consistentes com estudos 

nacionais realizados em contextos locais e com vários estudos internacionais. 

 Quando se fala em drogas ilícitas, frequentemente essas constituem tabus, 

produzindo um pacto de silêncio entre os profissionais dos serviços de saúde (que não 

investigam seu uso) e pacientes (que não revelam seu uso). Os estereótipos associados aos 

usuários de drogas fazem com que eles deixem de ser vistos em sua singularidade, impedindo 

que os profissionais de saúde os auxiliem em dificuldades específicas. O estilo de vida caótico 

de alguns usuários de drogas é um fator determinante para a não-adesão a TARV 

(MELCHIOR et al, 2007). 

Do total de entrevistados na amostra, 47 já fizeram uso de drogas ilícitas alguma vez 

na vida. A esses foi perguntado se ainda usam essas drogas, 21% afirmam que ainda utilizam 

enquanto que o restante (79%) não utilizam mais drogas ilícitas. 
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Tabela 11 – Não-adesão a TARV versus Usuários de drogas ilícitas à população atendida na Farmácia do 
Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009. 
 Usuário de drogas 

ilícitas  
Não utiliza mais 
drogas ilícitas 

Total  Coeficiente de  
Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

04 
06 
10 

 
 
 

08 
29 
37 

 
 
 

12 
35 
47 

 
 
 

0,41 
 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos por 
compromissos sociais 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

05 
05 
10 

 
 
 
 

13 
24 
37 

 
 
 
 

18 
29 
47 

 

 
 
 
 

0,29 

3) Deixou de tomar os 
medicamentos no último final 
de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

01 
09 
10 

 
 
 
 

04 
33 
37 

 
 
 
 

5 
42 
47 

 
-0,04 

4) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 

 
Sim 
Não  
Total  
 

 
 
 

05 
05 
10 

 
 
 

10 
27 
37 

 
 
 
 

15 
32 
47 

 
0,46 

 

 

Em relação à situação 1 da Tabela 11, a presença daqueles que ainda usam drogas 

entre os que acham complexo o tratamento é superior à quantidade deles na amostra (33% 

contra 21%), sugerindo que a utilização de drogas dificulta a adesão. O grau de correlação 

entre ainda utilizar drogas e achar complexo o tratamento é um dos mais elevados até aqui (Y 

= 0,41), deixando o uso de drogas como importante fator de risco para não-adesão ao 

tratamento. A situação 3 da Tabela 11, que considera se tomou medicamentos no último final 

de semana, não deixa clara a importância do uso nas drogas na adesão do tratamento 

(Coeficiente de associação de Yule próximo de zero), ao contrário do que foi observado nas 

situações 1, 2 e 4, com valores de, respectivamente, Y = 0,41, Y = 0,29 e Y = 0,46. A falta de 

correlação entre a não-adesão e o último final de semana pode também estar relacionada com 
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o fato de se tratar de uma amostra muito pequena. Além disso, essa observação pode vir a 

levantar duas possibilidades:  

1. A possibilidade dos que usam drogas sentirem mais a pressão ou sentimento 

de culpa na entrevista com o profissional de saúde, como foi observado com 

os analfabetos e os de baixa renda, e daí negarem que falharam no tratamento 

no final de semana;  

2. Ou que os usuários de droga estejam omitindo propositadamente o fato de 

não terem se medicado no último final de semana, para menosprezar o efeito 

negativo da droga no seu dia a dia, para o entrevistador. 

Apesar da amostra em questão ser muito pequena, os resultados encontrados nas 

situações 1, 2 e 4 da Tabela 11, são coerentes com a literatura, segundo Nemes (2000), 

Carvalho (2003), Hinkin (2004) e Melchior (2007), que relaciona usuários de drogas ilícitas 

como um propensos a não-adesão. A questão do uso de drogas ilícitas é um tópico que deve 

ser repensado com cautela pelos profissionais de saúde, devendo ser investigada mais a fundo, 

sem estereótipos. 

 

Sobre a utilização dos serviços de saúde, reflete-se quão importante é a estruturação 

e organização dos serviços oferecidos aos indivíduos em tratamento pelo HIV. O paciente 

bem acolhido tem mais chance de continuidade do seu tratamento. A qualidade do cuidado 

prestado é um dos principais fatores associados à adesão à TARV, merecendo destaque a 

garantia do acesso aos serviços e a vinculação a uma equipe multidisciplinar (BONOLO, 

2003). Foram utilizados duas variáveis que poderiam caracterizar a qualidade do serviço de 

saúde: “qualidade do acesso à farmácia” e “incentivo da equipe médica”. Desta forma, foi 

selecionada a primeira, visto que a segunda não resultaria em resultados coerentes para 

avaliação do serviço, pois quando indagamos os pacientes sobre a equipe médica, apenas 05 

pacientes disseram não receber incentivo dessa equipe. 
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Tabela 12 – Não-adesão a TARV versus Julgamento ao acesso à Farmácia à população atendida na 
Farmácia do Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 Considera o Acesso à 

Farmácia Bom 
Considera o Acesso à 

Farmácia  Ruim  
Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

50 
122 
172 

 
 
 

08 
26 
34 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

0,14 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos no último  
final de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

24 
148 
172 

 

 
 
 
 

03 
31 
34 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
 
 
 

0,25 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

53 
119 
172 

 
 
 
 

06 
28 
34 

 
 
 
 

59 
147 
206 

 
0,35 

 
 

Baseado no Coeficiente de associação de Yule (0,14) verificou-se que, na situação 1 

da Tabela 12, há pouca associação entre considerar o tratamento complexo e julgar bom o 

acesso à farmácia. Apesar da pouca associação, é interessante ressaltar que o valor de Yule é 

positivo, mostrando uma leve tendência para achar o tratamento complexo entre os que têm 

acesso bom a farmácia. Nas situações 2 e 3 da mesma tabela, vemos que o grau de associação 

é ainda superior ao da situação 1 (Yule = 0,25 e 0,35, respectivamente, contra 0,14 da 

situação 1). Ou seja, além de considerarem o tratamento complexo, os pacientes que julgam 

bom o acesso à farmácia também deixam mais de tomar os medicamentos do que os que 

julgam o acesso ruim. Este dado contraria a literatura. Nemes (2004), diz ser verificada 

grande influência do porte e da qualidade dos serviços de saúde sobre a adesão ao tratamento 

anti-retroviral, em que pode ser demonstrada associação entre a adesão ao tratamento e 

satisfação com a farmácia de dispensação, conforme também demonstrou Carvalho et al. 

(2007) no seu estudo sobre determinantes da adesão a TARV e Bonolo et al. (2005) no seu 

estudo sobre a não-adesão entre pacientes que iniciam a TARV. No entanto, um maior 

detalhamento na avaliação da qualidade dos serviços de saúde e do acesso a eles ainda é 

necessário. A adesão à TARV deve ser considerada tanto no âmbito da equipe de saúde 
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quanto dos pacientes, pois, no campo da Aids, existe um saber comum e interativo sobre seu 

tratamento cujo foco dirige-se à equipe multiprofissional, juntamente com os pacientes, os 

quais desempenham um papel continuamente ativo. É sugerido que haja uma interação entre 

serviços de saúde, para compartilhar acertos e dificuldades encontrados nas formas de avaliar 

e intervir sobre a questão da adesão. O papel das instituições de saúde é fundamental para que 

o paciente se sinta amparado e seguro. Quando o paciente não se sente acolhido pela 

instituição e compreendido pelos profissionais que o atendem, ele se torna mais vulnerável ao 

abandono (CARDOSO, ARRUDA, 2004). 

Com relação ao tempo do tratamento, é observada certa dificuldade de continuar 

aderente com o passar do tempo. Uma das justificativas para este fato seria o esquecimento 

devido ao grande número de atividades diárias, ou seja, o cotidiano. Segundo Melchior 

(2007), essa experiência ressalta novamente a importância de compreender a adesão como um 

processo dinâmico e que pessoas aderentes podem, no decorrer do tratamento, ter dificuldades 

assim como as inicialmente não aderentes podem conseguir transpor entraves e aderir à 

terapia. A atenção continuada à adesão ao tratamento anti-retroviral deve ter prioridade nos 

serviços de saúde (VERVOORT et al., 2007 apud CARVALHO, 2008), com os profissionais 

respeitando e apoiando as escolhas dos pacientes. As questões relacionadas à vivência do HIV 

são muito íntimas e, para que essas sejam colocadas, é necessária uma relação acolhedora, em 

que haja abertura para conversar sobre os assuntos que afligem esses pacientes, como eles 

ocorrem, e não da forma que o paciente acredita que o profissional de saúde gostaria de ouvir 

(ARAÚJO, 2005 apud CARVALHO, 2008). 
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Tabela 13 - Não-adesão a TARV versus Tempo de tratamento à população atendida na Farmácia do 
Programa DST/Aids do CEMAR, de abril a julho de 2009, (N=206). 
 < 5 anos ≥ 5 anos Total  Coeficiente de  

Associação de Yule

Situação     
1) Considera o tratamento 
complexo 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 

20 
70 
90 

 
 
 

38 
78 
116 

 
 
 

58 
148 
206 

 
 
 

-0,26 

2) Deixou de tomar os 
medicamentos no último  
final de semana 

 
Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

11 
79 
90 

 
 
 
 

16 
100 
116 

 
 
 
 

27 
179 
206 

 
 
 
 

-0,07 

3) Deixou de tomar 
medicamentos pelo menos dois 
dias nos últimos 3 meses 
 

Sim 
Não  
Total  

 

 
 
 
 

23 
67 
90 

 
 
 
 

36 
80 
116 

 
 
 
 

59 
147 
206 

-0,13 

 
 

Seguindo o critério de correlação com o Coeficiente de Yule, não observamos 

correlação alguma nas situações 2 e 3 da Tabela 13 (valores de Yule próximos de zero:  

Y=-0,07 e Y=-0,13, respectivamente), portanto não podemos concluir que haja correlação 

entre a adesão e o tempo de tratamento pelos dados do presente estudo. Possivelmente essa 

observação resulte de uma falha na coleta da variável, talvez se tivéssemos utilizado outra 

classificação do tempo, por exemplo, com intervalos mais delimitados, poderíamos ter obtido 

resultados mais precisos. No entanto, para a situação 1 da Tabela 13, já surge uma tênue 

correlação com o valor de Yule negativo (Y = -0,26), sugerindo que, quanto menor o tempo 

de tratamento (abaixo de 5 anos), maior a chance de não considerar o tratamento complexo. 

Analisando de outra forma, os dados sugerem que há mais chance de considerar o tratamento 

complexo (não-adesão) entre os que possuem tempo de tratamento maior (acima de 5 anos), 

coerente com a literatura apesar de ter sido pouco razoável. Willians (1999), também 

encontrou uma piora na aderência à medida que aumentou o tempo de tratamento. Essa maior 

chance em não aderir ao tratamento pode refletir certo descuido entre aqueles que convivem 

com a doença e com as preocupações geradas por ela há mais tempo, tornando a rotina de 
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tomar medicação mais complexa e exaustiva. Muitas pessoas que têm dificuldades para 

aceitar o início do tratamento anti-retroviral, ou aquelas que tiveram problemas posteriores 

com a adesão, trabalham melhor a situação ao perceber e aceitar que tomar as medicações 

significa assumir que têm uma doença incurável, podendo incitar preconceito e levar à morte 

(PAIVA et al., 2000 apud CARVALHO, 2008). 
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 6 CONCLUSÃO 

  

 

 No estudo a população foi caracterizada por pacientes do gênero 

masculino, brancos, idade superior a 30 anos, solteiros, residentes na 

capital do estado, com algum grau de escolaridade e baixa renda 

familiar. 

 Cerca de um terço do pacientes não adere ao tratamento, 

principalmente por considerá-lo complexo e por conta de 

compromissos sociais; quase metade dos pacientes não adere por 

esquecerem de tomar os medicamentos;  

 Os principais fatores que causam não adesão ao tratamento foram: 

gênero feminino, raça negra, baixa renda, tempo de tratamento 

inferior a cinco anos e o uso de drogas ilícitas,  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Como limitação desse estudo, merece destaque o fato de a amostra ter sido de 

conveniência, não permitindo que os resultados sejam generalizados.  

 Outra limitação refere-se à utilização apenas de informações oriundas de 

auto-relato sobre o esquema terapêutico prescrito. Pode-se esperar a 

possibilidade de erros nessas informações. Recomenda-se, em estudos 

futuros, o confronto do auto-relato com registros sobre a conduta de adesão 

nos prontuários.  

 É necessário salientar que, pelo fato de a Aids ser uma enfermidade crônica 

ainda estigmatizante, as questões de natureza psico-social são de grande 

relevância, somando-se aos desafios da saúde pública. A constituição de 

equipes interdisciplinares parece ser de fundamental importância para a 

qualificação da assistência prestada, facilitando a abordagem adequada às 

dificuldades terâpicas e psicossociais de adesão à TARV em pessoas vivendo 

com HIV/Aids. 

 Os profissionais de saúde podem ajudar os pacientes a lidar com tais fatores 

em suas vidas pessoais, particularmente no começo do tratamento, quando 

estes parecerem ser mais cruciais. Apesar da inegável importância do setor 

saúde nesse aspecto, ele deve estar apoiado por políticas públicas nos âmbitos 

político e social, bem como ações da sociedade organizada, que visem à 

diminuição da discriminação e do preconceito. 

 Estratégias de intervenção devem ser desenvolvidas antes mesmo do início da 

terapia antiretroviral. Devem também ser adotados indicadores para o 

acompanhamento da adesão pela equipe de saúde. Isto poderá ajudar a 

prevenir ou minimizar a ocorrência futura de resistência de medicamentos ao 

HIV, ter melhores resultados ao tratamento, bem como a redução de gastos 

governamentais. A adoção desses indicadores deve ser um dos principais 

objetos de programas com distribuição universal de ARV como é o caso do 

Brasil. 
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 APÊNDICE – B  

 
Termo de Consentimento livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, Ludmila Zuleika Chaves Bastos, farmacêutica, aluna do Mestrado de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará, estou realizando um projeto de pesquisa 

chamado “Caracterização da utilização de anti-retrovirais por pacientes portadores do HIV 

atendidos no município de Aracaju/SE”, que tem por objetivo descrever e avaliar o perfil dos 

pacientes portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana atendidos na Farmácia do 

Programa DST/Aids do CEMAR – Centro de Especialidades Médicas de Aracaju/SE.  
Os pacientes que aceitarem participar da pesquisa, responderão a um questionário 

acerca das suas condições econômico-social, quanto a utilização dos medicamentos anti-

retrovirais, em relação à evidência de efetividade, segurança e custos, e a adesão a esse 

tratamento. Esse questionário será aplicado no momento do recebimento da medicação na 

Farmácia do Programa DST/Aids, não proporcionando nenhum desconforto a esse paciente. 

Através dos resultados desse estudo poderemos concluir a presença de alguns 

benefícios para os pacientes, como propor medidas que facilitem a adesão ao tratamento, bem 

como também poderão ser elaboradas intervenções educativas em saúde tanto para o paciente 

HIV positivo, como para seus familiares.   
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Os participantes da pesquisa terão o Direito de serem mantidos atualizados sobre os 

resultados parciais das pesquisas, junto ao pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em nenhum momento da pesquisa. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

Existe um Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Mestranda 

Ludmila Zuleika Chaves Bastos, que pode ser encontrada na Avenida Adélia Franco, 3580; 

telefone 8838-9325. 
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HU – UFS/SE.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram  lidas para mim sobre o estudo acima. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço.  

 

------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal 

Data   /   / 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha  

Data   /   / 

(Para casos de pacientes semi-analfabetos ou analfabetos) 

 

 

---------------------------------------------------- 

Impressão Digital do paciente analfabeto ou semi-analfabeto 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data   /   / 
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