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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 

 

Introdução: A evolução na terapêutica da infecção por VIH têm alterado o prognóstico da mesma, tendo 

sido demonstrada a relação entre essa evolução e a melhoria dos outcomes clínicos e virológicos. 

Também a mudança de regime terapêutico pode ocorrer por vários motivos, relacionados com o doente, 

a infecção, a toxicidade do regime prescrito ou a adesão do doente à terapêutica Alguns estudos 

caracterizaram a nível internacional estas mudanças, bem como os factores associados às mesmas. Não 

se conhecem estudos a nível nacional que tenham analisado quer o padrão de prescrição nos últimos 

anos, quer a mudança de terapêutica e os factores associados. 

Objectivos: (1) Caraterizar o padrão de prescrição terapêutica e a sua evolução ao longo do tempo; (2) 

Avaliar a incidência de mudança no regime terapêutico anti-retrovírico; (3) Identificar possíveis 

determinantes da mudança terapêutica. Os resultados deste projecto são um passo prévio essencial ao 

estudo ATAR-VIH – Adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica em doentes seropositivos para o VIH. 

Metodologia: Estudo observacional de coorte, retrospectivo. Serão pedidos aos Serviços Farmacêuticos 

do HSM os registos dos doentes que tiveram pelo menos uma dispensa de TAR entre 1 de Janeiro de 
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2005 e 31 de Dezembro de 2008. Será seleccionada uma amostra de 260 doentes, cujos processos 

clínicos serão consultados para recolha de dados relativos à prescrição e mudança terapêutica e a 

factores relacionados com o doente, com a infecção. A partir dos mesmos, será (1) analisada a evolução 

da terapêutica ao longo do tempo, (2) calculada a taxa de incidência para a mudança terapêutica e (3) 

identifcados possíveis factores associados à mudança.  

Resultados esperados: Como passo inicial ao estudo ATAR-VIH, espera-se que o presente estudo 

retrospectivo forneça dados preliminares quanto à prescrição e mudança terapêutica e relação com a 

adesão à TAR.  

Palavras-chave: Mudança Terapêutica; VIH/SIDA; Terapêutica Anti-Retroviral 

 

INTRODUÇÃO 

 

A infecção por VIH constitui um problema de saúde pública tendo, em Portugal, valores de incidência e 

prevalência superiores aos outros países da Europa Ocidental. Desde a introdução da terapêutica de alta 

eficácia (HAART), em 1996 que assistimos a progressos muito positivos na capacidade de suprimir a 

replicação viral e travar a progressão da doença para os estadios mais avançados.
1
 Esta terapêutica, em 

conjunto com o tratamento e profilaxia das infecções oportunistas tem vindo a possibilitar a melhoria da 

qualidade de vida e o prolongamento da vida aos doentes infectados, sendo actualmente esta infecção 

considerada com uma doença crónica. 

Não existindo um tratamento curativo, maximizar as potencialidades dos tratamentos disponíveis e 

caracterizar a mais valia terapêutica de novos anti-retrovirais reveste-se de particular importância. A 

rápida evolução que se verificou na terapêutica anti-retroviral (TAR) reforça a necessidade de 

recomendações para auxiliar o processo de decisão terapêutica e contribuir assim para a melhoria da 

eficácia do tratamento.
2, 3

 

Por outro lado, ao nível do doente, a terapêutica instituída pode ser alterada no sentido da optimização do 

tratamento. Além da melhoria dos outcomes clínicos e virológicos, estas alterações podem associar-se 

também a questões de adesão, factor essencial ao sucesso terapêutico. 
3, 4

 

Integrado no estudo ATAR-VIH: Adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica em Doentes Seropositivos para o 

VIH – prevalência e factores associados, o projecto proposto pela aluna constitui um estudo retrospectivo 

que pretende caracterizar os padrões de prescrição de TAR desde 2005 e avaliar a frequência e factores 

associados à mudança no regime terapêutico. 

 

  Evolução do padrão de prescrição terapêutica 

Os estudos sobre a prescrição da TAR – a nível internacional - têm demonstrado que as alterações no 

padrão de prescrição estão relacionadas com a melhoria dos outcomes virais e imunológicos. 
2, 5
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Um estudo do Serviço de Doenças Infecciosas e de Medicina Tropical do Hospital de Egas Moniz 

procurou avaliar o impacto da HAART sobre alguns indicadores da actividade assistencial. Os 

indicadores referentes a doentes em internamento e ambulatório, de 1996 (ano considerado como pré-

HAART) a 2001, demonstraram que a introdução da HAART resultou em ganhos importantes na 

sobrevida dos doentes, contribuiu para a diminuição do número e duração de internamento e da procura 

dos recursos do hospital de dia.
6
 

Contudo, não se conhecem estudos mais recentes sobre os padrões de prescrição de TAR, que incluam 

a análise de factores como, por exemplo, a introdução de associações com doses fixas ou do impacto 

das recomendações nacionais e outras na prescrição de TAR e mudança de regime terapêutico. 

Este projecto pretende caracterizar o padrão de prescrição em doentes seguidos no Hospital de Dia do 

Serviço de Doenças Infecciosas, no período de 2005 a 2009, relacionando-a com factores descritos para 

outros estudos. 

 

  Razões para mudar na terapêutica anti-retrovírica 

A mudança (switch) do regime terapêutico é frequentemente justificada por razões relacionadas com 

toxicidade (aguda ou crónica), comorbilidades, resistência viral ao tratamento em curso e fraca adesão, 

esta última particularmente importante se considerarmos o benefício já descrito na mudança de regimes 

mais complexos (com inibidores da protease) para regimes mais simples.
7,8, 9

 

Um estudo recente, de coorte e multicêntrico, caracterizou as alterações à TAR, no Reino Unido,  

verificando-se que o tempo desde o aumento da carga viral até à primeira alteração terapêutica era, em 

34% dos doentes, superior a 6 meses. As alterações terapêuticas não se encontravam, muitas vezes em 

concordância com as guidelines assumidas neste país. Foram ainda identificados factores associados a 

uma mudança mais rápida, entre eles, baixa contagem de célula CD4+, carga viral elevada, idade e o 

facto de ter ocorrido uma mudança anterior na TAR.
10

 Nos Países Baixos, um estudo retrospectivo em 99 

doentes que tinham iniciado HAART indicou uma frequência de mudança primária de 30%, por razões 

como aumento ou diminuição insuficiente da carga viral e ocorrência de efeitos adversos. 
11

 

Em Portugal, um estudo realizado no Hospital Militar de Belém, em 137 doentes em ambulatório entre 1 

de Janeiro de 1997e 30 de Junho de 2004 e seguidos em pelo menos duas consultas, verificou-se que o 

tempo médio para um switch foi de 14,0 ± 4,1 meses tendo cada doente efectuado 2,2 ± 1,7 alterações 

terapêuticas. Este estudo não descreveu determinantes de mudança e não são conhecidos outros 

estudos que caracterizem a mudança na TAR, a nível nacional.
12

 

É neste contexto que o presente projecto propõe uma avaliação da mudança na TAR, com avaliação de 

possíveis factores associados, nos doentes sob TAR no período de 2005 a 2009. 

 

  Uma avaliação da mudança na TAR, integrada no estudo ATAR-VIH 

O projecto proposto integra o estudo ATAR-VIH – Adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica em Doentes 

Seropositivos para o VIH, que pretende analisar de forma prospectiva a adesão à terapêutica anti-

retrovírica em doentes seropositivos para o VIH, caracterizando a sua prevalência e factores associados, 
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entre os quais a mudança terapêutica assume particular relevância. O estudo ATAR-VIH inclui uma fase 

piloto no Hospital de Santa Maria, para verificação da metodologia proposta.  

Além disso, dada a escassez de informação sobre a realidade nacional quanto aos determinantes de 

mudança na TAR, é necessário um estudo prévio ao seguimento prospectivo dos doentes sob TAR, que 

permita caraterizar o padrão de prescrição e a sua evolução ao longo do tempo, quantificar a mudança 

terapêutica e identificar os seus principais determinantes. Os resultados deste projecto serão suporte ao 

estudo ATAR-VIH, permitindo adequar a metodologia de seguimento prospectivo dos doentes, dar a 

conhecer características da amostra em estudo, bem como verificar aspectos do desenho de estudo 

como a dimensão amostral e o período de seguimento. 

 

OBJECTIVOS 

O estudo observacional de coorte retrospectiva de doentes seropositivos para o HIV, em tratamento anti-

retrovírico conduzido no Hospital de Santa Maria tem como objectivos: 

1) Caracterizar o padrão de prescrição terapêutica e a sua evolução ao longo do tempo; 

2) Avaliar a incidência de mudança no regime terapêutico anti-retrovírico; 

3) Identificar possíveis determinantes da mudança terapêutica 

Os resultados deste projecto são um passo prévio essencial ao estudo ATAR-VIH – Adesão à 

Terapêutica Anti-Retrovírica em doentes seropositivos para o VIH. 

 

PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDARIZAÇÃO 

1. Desenho de Estudo 

Estudo observacional de coorte, com inclusão retrospectiva de doentes seguidos no Hospital de Dia de 

Infecciologia do Hospital de Santa Maria (HSM) entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2008. 

2. População a estudar: critérios de inclusão e exclusão 

Os participantes serão: 

1. Indivíduos seropositivos para o VIH; 

2. Maiores de 18 anos; 

3. Seguidos em Hospital de Dia de Infecciologia do HSM; 

4. Que tenham tido, pelo menos, uma dispensa de TAR no período entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 

de Dezembro de 2008. 

 

Serão excluídos da análise os indivíduos que tenham iniciado a TAR num outro hospital ou que mudem 

de hospital durante o período em observação. 
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Para a análise da mudança terapêutica, são incluídos todos os indivíduos com, pelo menos, duas 

consultas registadas no período entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2009.
12

 

3. Processo de Amostragem e Recolha de Dados 

Junto dos Serviços Farmacêuticos do HSM, irá ser pedida uma lista de todos os doentes que, durante o 

período entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2008, tiveram, pelo menos, uma dispensa de 

TAR prescrita no Hospital de Dia de Infecciologia do Hospital de Santa Maria (HSM).  

Do conjunto destes doentes será seleccionada uma amostra de 260 doentes (ver 4. Dimensão da 

amostra), a partir da qual serão seleccionados os doentes com informação registada de pelo menos 2 

consultas, entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2009.  

A recolha de informação para cada doente é feita desde o início da TAR até à última consulta registada, 

por preenchimento de formulários, a partir dos registos clínicos dos doentes e do registo da farmácia 

hospitalar. Todos os dados serão reunidos numa base de dados central, com a numeração individual e 

anonimizada de cada doente.  

4. Dimensão da amostra 

Este projecto está associado ao estudo ATAR-VIH, com desenho multicêntrico nacional e o objectivo 

primário de caracterizar a adesão à TAR. 

Neste projecto, a inclusão final de 200 doentes permite 

 uma precisão de 14%, para α=0,05 na estimativa da taxa de incidência da mudança 

terapêutica; 

 a detecção de diferenças superiores a 14%  assumindo uma incidência de 30% para a mudança 

primária, um tempo de seguimento médio de 2 anos, a inclusão de 95 indivíduos em cada grupo 

(exposto e não exposto a um determinante da mudança) e para α=0,05 e β=0,20; 

 a detecção de factores associados à mudança terapêutica com risco relativo ≥ 1,8 (se promotores) 

ou ≤ 0,5 (se protectores), para α=0,05 e β=0,20 e assumindo uma prevalência desse factor de 30% e 

45% respectivamente no grupo sem mudança e com mudança. 

Assim, para a análise da mudança terapêutica e assumindo que 30% dos doentes seleccionados não têm 

pelo menos duas consultas registadas no período em observação, será necessário recolher dados de 260 

doentes. 

5. Definições de variáveis 

Variáveis dependentes 

Será analisado o padrão de prescrição terapêutica, através das principais classes terapêuticas em uso 

(nucleósidos inibidores da transcriptase reversa, não-nucleósidos inibidores da transcriptase reversa e 

inibidores da protease) e a evolução da sua utilização ao longo do tempo. 

A mudança terapêutica será definida como qualquer alteração no regime terapêutico, entre a última 

consulta e a primeira, no período em observação.
1
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Variáveis independentes 

Para a identificação de possíveis determinantes de mudança (esquema 1), será estudada a associação 

com variáveis relacionadas com a infecção VIH/SIDA, relacionadas com a própria terapêutica, com o 

doente ou em relação à prestação de cuidados de saúde. 

A adesão será avaliada quanto à  

   Execução, pela consulta do registo de dispensa de medicação na farmácia hospitalar, com 

determinação de índices de adesão em função do n.º tomas dispensadas e o n.º de tomas 

necessárias para o cumprimento da posologia; 

   Persistência, entendida como o número de dias em tratamento, durante o período em análise 

(Janeiro 2005 a Dezembro 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Modelo conceptual proposto para a caracterização da mudança do regime terapêutico 

 

Na análise da informação recolhida, serão caracterizadas as seguintes razões de mudança 
9
 

a) mudança por toxicidade: qualquer mudança por suspeita de efeito adverso 

b) falência virológica: mudança por falência virológica, de acordo com indicação do médico 

c) simplificação de regime: mudança de um regime por outro, para redução de complexidade mantendo 

a supressão viral 

d) interrupção estruturada: suspensão temporária da HAART em doentes com resposta viral e 

imunológica adequada, com o objectivo de reiniciar a HAART quando a contagem de CD4 descer abaixo 

de um nível pré-estabelecido 

e) abandono: voluntário ou perdas por seguimento (qualquer doente com mais de 6 meses sem registo 

de consulta clínica) 

f) mudança por outras razões: gravidez, início de terapêutica concomitante para tuberculose, hepatite C 

ou outra 

 
Mudança Terapêutica 

 

Relacionadas com a infecção 
• Via de transmissão 
• Estadio  
• Contagem  CD4+ 
• Carga vírica  
• Co-morbilidades 
• Infecções oportunistas 
• Regime de tratamento 
• Tempo desde diagnóstico 
• VIH-1 e/ou VIH-2 

Relacionadas com o 
tratamento 

• Tempo em terapêutica 
• Regime terapêutico VIH 

anterior 
• Regime terapêutico VIH 

actual 
• Medicação concomitante 
• Efeitos adversos 

Caracterização 
Sócio-demográfica  

• Idade 
• Sexo 
• Nacionalidade 
• Etnia  

Adesão 
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6. Análise estatística 

As características da amostra estudada serão descritas através de métodos de estatística descritiva.  

O padrão de prescrição ao longo do tempo será descrito e as possíveis relações com parâmetros de 

falência virológica e imunológica (carga viral e CD4+) e outros, serão avaliadas por regressão logística. 

Será calculada a incidência de mudança terapêutica através da taxa de incidência e dos intervalos de 

confiança para a mesma. Após a caracterização da incidência da mudança serão analisados os dois 

grupos separadamente (grupo em que houve mudança e grupo em que não se registaram alterações da 

terapêutica). O grupo em que se verificaram alterações será analisado quanto aos motivos dessas 

mesmas alterações. Os referidos grupos serão comparados estatisticamente, de acordo com as variáveis 

a analisar. A análise incluirá uma parte de análise univariada e outra de análise multivariada de dados, 

através de modelos de regressão de Cox, tendo por objectivo identificar factores associados à mudança 

de terapêutica. Nestes factores incluem-se características dos doentes, dados clínicos e laboratoriais 

referentes à infecção por VIH, factores médicos, a adesão e características relativas à terapêutica.  

7. Cronograma: 

ACTIVIDADES 
DEZ 

09 

JAN 

10 

FEV 

10 

MAR 

10  

ABR 

10 

MAI 

10 

JUN 

10 

JUL 

10 

SET 

10 

OUT 

10 

NOV 

10 

1. Revisão do protocolo do estudo e 

instrumentos de recolha de dados 
           

2. Amostragem e Processo de Selecção            

3. Recolha de dados no HSM            

4. Análise de dados            

5. Publicação de Resultados            

8. Descrição das actividades a realizar 

ACTIVIDADES DESCRIÇÃO 
TEMPO 

PREVISTO  

Transversais ao projecto 

Identificar artigos recentemente publicados sobre a mudança de TAR 

nos doentes seropositivos par a o VIH. durante o 

projecto 
Participar nas reuniões da equipa de investigação do estudo ATAR-VIH 

1. Revisão do protocolo do estudo e 

instrumentos de recolha de dados 

Rever o protocolo de estudo e os formulários para recolha de dados a 

partir dos processos clínicos e dos registos de dispensa de TAR na 

farmácia hospitalar 

30 h 

2. Amostragem e Processo de Selecção Realizar (sob supervisão) a selecção dos doentes a incluir 10 h 

3. Recolha de dados no HSM 
Recolher informação a partir dos registos clínicos e de dispensa de 

medicação dos doentes seleccionados 
100 h 

4. Análise de dados 
Inserir dados na base informática 40 h 

Assistir e realizar sob supervisão a análise estatística 40 h 

5. Publicação de Resultados 

Colaborar no esboço de artigos 40 h 

Colaborar na submissão de um resumo para comunicação oral num 

congresso nacional 
15 h 

Elaborar o Relatório de Execução Material, de acordo com o previsto no 

Regulamento do Programa Educação pela Ciência 
25 h 

Total (nota: prevê-se uma disponibilidade de 6-8h/semana, durante 11 meses) 300 h 
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RESULTADOS PREVISTOS 

O presente projecto enquadra-se no estudo ATAR-VIH: Adesão à terapêutica anti-retrovírica em 

doentes seropositivos para o VIH: prevalência e factores associados. Sendo parte da fase piloto, 

espera-se que o presente estudo retrospectivo forneça dados preliminares quanto à prescrição e 

mudança terapêutica e relação com a adesão à TAR, a serem aplicados no estudo em maior escala. 

O estudo da mudança terapêutica surge também no contexto de caracterizar a mesma e perceber se esta 

está a ocorrer em tempo útil, elementos passíveis de ser utilizados, posteriormente, na prestação de 

melhores cuidados aos doentes. 

Qual o contributo esperado deste projecto para a aluna? 

Acompanhar a realização deste projecto irá permitir: 

 Integrar uma equipa com vasta experiência em investigação em Epidemiologia; 

 Desenvolver competências ao nível da investigação epidemiológica, nomeadamente ao nível do 

desenho de estudos, recolha de dados e análise estatística dos mesmos; 

 Relacionar a investigação em Epidemiologia com a prática clínica, aplicando à mesma os resultados 

e conclusões dos protocolos desenvolvidos. 

 Integrar a realização de um projecto com possibilidade de ser aprofundado no âmbito do trabalho 

final do mestrado integrado em Medicina. 

 Integrar conhecimentos do mestrado integrado em Medicina e do mestrado em Bioestatística. 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

A metodologia proposta está de acordo com os princípios éticos em investigação (respeito, beneficiência 

e justiça), sendo os direitos dos participantes sempre salvaguardados, de acordo com a Declaração de 

Helsínquia. O acesso aos processos clínicos dos doentes a incluir no estudo será feito por investigadores 

com obrigações éticas, respeito pelo sigilo profissional, da confidencialidade e na desidentificação dos 

dados. O anonimato dos participantes será garantido por atribuição de um número de identificação que 

apenas poderá ser cruzado com os seus dados identificativos por intermédio de uma chave na posse do 

investigador principal. 

 

Este projecto integra o estudo “ATAR-VIH”, autorizado pela Comissão de Ética do Hospital de 

Santa Maria (autorização em anexo). 
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