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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Importância do Estudo da Adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica [1,2]
A adesão à terapêutica anti-retrovírica (TAR) é reconhecida como um dos

Análise do registo de dispensa de TAR na farmácia
Foram estudados 1791 intervalos nos 60 participantes (cada participante teve em
média 29,9 ± 15,7 intervalos entre dispensas).

determinantes dos outcomes da infecção VIH/SIDA: diminui a progressão da doença;
diminui a probabilidade de resistência viral; diminui os custos em saúde relacionados com
a doença.
A adesão é condicionada por factores sócio-económicos, relacionados com a
terapêutica, com a doença, com o próprio indivíduo e com o sistema de saúde.

Métodos de Estudo da Adesão à TAR [3,4]
O registo da dispensa de TAR na farmácia é uma opção mais exequível do que a
monitorização electrónica e com maior sensibilidade do que o auto-reporte. Para além

Gráfico 1 – Intervalos com períodos sem TAR e distribuição destes pelo número de dias com
medicação em falta

disso, demonstrou ser correlacionável com outcomes virológicos e imunológicos.

Objectivos
• Determinar a prevalência da não-adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica
• Identificar factores associados à não-adesão à terapêutica

Cada participante teve em média 11,4 ± 8,9 intervalos com pelo menos 1 dia sem TAR
5% dos participantes teve dias sem TAR em todos os intervalos
8,3% dos participantes não teve nenhum intervalo sem TAR

MÉTODOS
Tabela 2 – Distribuição do número de intervalos, por cada participante com pelo menos um
intervalo sem TAR

Tipo de estudo e selecção da amostra
Estudo observacional de coorte retrospectiva (2005 – 2009) sobre uma amostra de
doentes seguidos em ambulatório no Hospital de Dia de Infecciologia e que levantaram a
sua medicação anti-retrovírica (ARV) nos Serviços Farmacêuticos do HSM.
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Hipóteses testadas para factores associados
Foram testadas como hipóteses a associação entre a não adesão à TAR e sexo; via de
transmissão; idade; e tempo decorrido entre 1ªconsulta e início de TAR.
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Amostra
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Os doentes da amostra foram incluídos no estudo se:
1. idade >18 anos no início da TAR
2. >2 consultas entre 1-01-2005 e 31-12-2009
3. >2 dispensas de TAR entre 01-01-2005 e 31-12-2008
4. Não participação em Ensaio Clínico
5. Iniciar TAR no HSM
6. Não estar detido em estabelecimento prisional
7. Não estar em instituições sociais
8. Não depender de terceiros para a toma de medicação
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Gráfico 2 – Distribuição entre sexos em
doentes não aderentes (p=0,86 pelo teste de
qui-quadrado com correcção de continuidade
de Yales)

Dias sem TAR > 30

Dias sem TAR*

DOENTE NÃO ADERENTE

* Os “Dias sem TAR” são corrigidos por acumulações de TAR em dispensas precoces anteriores

Tabela 3 – Percentagem de doentes não
aderentes distribuídos pela via de transmissão
do VIH (p=0,55 pelo teste de qui-quadrado)

Figura 1 – Esquema explicativo da análise dos intervalos entre dispensas e da sua correlação com a
adesão à terapêutica

Consulta do Processo Clínico

Gráfico 3 – Distribuição por tempo desde o
diagnóstico até início da medicação (p=0,21
pelo teste de Wilcoxon com correcção de
continuidade)
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Foram consultados (até ao momento) 86 processos clínicos de onde se incluíram 60
participantes (70,6%).
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RESULTADOS

Tabela 1 – Caracterização da amostra
Idade

média ± desvio-padrão: 32,7±8,9 anos

N.º de mulheres

n=23 (38,3%)

20

Via de transmissão
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Aderentes

30

Foram recolhidos dados sócio-económicos e clínicos de cada participante.
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Gráfico 4 – Distribuição por idades (p=0,62
pelo teste de Wilcoxon com correcção de
continuidade)

CONCLUSÃO

Via de Transmissão
Heterossexual
Toxicodependência
Outra

n=20 (33,3%)
n=20 (33,3%)
n=20 (33,3%)

Tempo desde 1ª consulta a início de TAR

mediana: 2,3 meses (Q0,25-Q0,75: 0,6-18,6)

A não adesão à terapêutica foi superior a 38%, sendo bastante elevada tendo em conta os
riscos que acarreta, e maior que em estudos prévios realizados em Portugal (22,3% no HSM em

Ly CD4+ no início da TAR

mediana: 283 células/ml (Q0,25-Q0,75: 163-370)

2001 e 31,3% no Porto em 2006)[4,5]. De facto, a grande maioria dos participantes (92%) teve pelo

Carga Viral no início da TAR

mediana: 115.674 cópias/ml (Q0,25-Q0,75: 42.956-202.724)

um menos um intervalo com dias sem TAR e, destes, 50% teve até 2 pares de dispensa com

Regime TAR em 2005:
Não-HAART
2INTR+INNTR
2INTR+2IP

n=6 (10%)
n=29 (48,3%)
n=14 (23,3%)

Tempo sob TAR

mediana: 129,6 meses (Q0,25-Q0,75: 82,3-155,1)

mais de 8 dias sem TAR. De notar que 5% dos participantes teve pelo menos um dia sem TAR
em todos os intervalos. Não foram encontrados factores associados à não adesão à TAR.
Com a conclusão do estudo, pretende-se definir melhor a prevalência da não adesão e
encontrar factores associados, pela análise de mais dados e testando outras hipóteses.
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