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VHC – Vírus da Hepatite C
VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana
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Porque foi criada a coorte1?
A infecção pelo VIH permanece internacionalmente um dos principais
problemas de saúde pública. Em Portugal, a descrição da epidemia mostra
uma frequência de diagnósticos superior à de outros países desenvolvidos e,
na União Europeia, Portugal é um dos três países mais atingidos pela
epidemia. Desde 1985, em termos cumulativos, o número de casos notificados
de infecção VIH, atingiu em 31 de Dezembro de 2012, o valor de 42.580.
Desse total, 38.4% das infecções (16350 /42580) foram associadas a utilização
de drogas, 43.5% descritas em heterossexuais, 13.8% em homo ou bissexuais
e em 4.3% a infecção tinha outras vias e transmissão ou factores de risco. (1)
Entre 2008 e 2012, de todos os indivíduos notificados como casos de
infecção VIH, os heterossexuais representavam o maior grupo com 57.7%,
61.7%, 59.3%, 62.5% e 63.1% respectivamente; as pessoas que usam drogas
compreendiam 20.1%, 14.9%, 14.3%, 9.9% e 10.0% dos casos e a associação
com comportamentos homo ou bissexuais correspondia a 18.8%, 19.3%,
22.4%, 24.7% e 24.1%, respectivamente (1). No entanto, esta distribuição nada
informa directamente sobre o risco ou a incidência. Mas tendo em atenção os
denominadores (pessoas-ano em risco) previsíveis, o grupo populacional em
maior risco continua inequivocamente a ser o dos utilizadores de drogas.
No que aos utilizadores de drogas injectáveis diz respeito, Portugal tem
uma das mais elevadas taxas de novos diagnósticos de infecção pelo VIH (5.8
novos casos por milhão de habitantes, sendo que na União Europeia essa taxa
oscilou entre 0 e 51.5 novas infecções por milhão de habitantes em 2011.(3) Ao
longo dos últimos 10 anos a frequência portuguesa de novos diagnósticos
variou de 1482 novos casos de infecção VIH em 2000 para 116 em 2010, mas
sugere que a transmissão continua a ocorrer a níveis relativamente altos.(6)

Em Portugal Continental, as 45 Equipas de Tratamento são uma porta
fundamental de acesso aos cuidados (de saúde e sociais) para pessoas que
usam drogas injectáveis (PUDI) ou não injectáveis (PUDNI). Uma das

1

Por coorte entende-se um grupo de indivíduos com certa(s) característica(s)
comum(s), seguido durante determinado período de tempo.
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actividades esperadas do trabalho dessas equipas é exactamente a
identificação e o encaminhamento especializado daqueles que vivem com
infecção pelo VIH.
Em Portugal estimou-se que haveria entre 30 800 e 35 600 utilizadores
de opiáceos cocaína e/ou anfetaminas, regulares ou de longo termo
(estimativas de 2005 para a população entre os 15 e os 64 anos).(2) Em 2007
cerca de 34 300 utentes estavam registados nas Equipas de Tratamento em
Portugal, sendo que a grande maioria tinha entre 15 e 64 anos, representando
uma larga proporção do número total de pessoas que em Portugal se estima
que usem drogas.(7)
Quando um utente entra pela primeira vez numa Equipa de Tratamento,
é avaliado por um profissional de saúde da equipa. Esta avaliação envolve o
preenchimento de um formulário detalhado que contém dados sóciodemográficos, informação sobre os progenitores (por exemplo, qualificações
educativas, profissão, história de abuso de álcool e/ou droga), frequência,
quantidade e tipo de drogas e álcool consumidos, história sexual (número de
parceiros, utilização de preservativos) e reprodutiva, tratamentos e abandono
de anteriores, história judicial e avaliação da motivação para modificar
comportamentos de risco.
Desde 2007, na sequência de um programa específico, proposto pela
Coordenação nacional para a infecção VIH, todos os utentes deveriam ser
convidados a realizar um teste rápido para identificação do VIH e,
adicionalmente, realizar uma série de exames analíticos em laboratório
(confirmação do VIH utilizando PCR se o teste rápido fosse positivo,
hemograma, painel metabólico básico, teste de função hepática, glicose,
marcadores de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite C (VHC) e
reacções serológica de sífilis). Caso se identificassem sintomas sugestivos de
tuberculose, era proposto aos utentes a realização de uma baciloscopia, que
sendo positiva levava à referenciação dos utentes para o centro de diagnóstico
pneumológico local, onde realizam radiografia torácica, culturas confirmatórias
e, se indicado, tratamento.
Na consulta de acolhimento, é geralmente fornecido aos utentes um
conjunto de três preservativos e, posteriormente, podem ser fornecidos
preservativos gratuitos - dependendo das disponibilidades - mas não
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conseguem obter gel lubrificante, agulhas ou seringas nas Equipas de
Tratamento. Para obter agulhas e seringas grátis, os utentes tinham que se
dirigir às farmácias que integravam o programa de troca de seringas ou às
Equipas de Rua (unidades móveis que oferecem tratamento com substituição
opiácia). As farmácias disponibilizavam aos utentes o ”Kit Prevenção SIDA”,
como parte do Programa “Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão”, contendo
2 seringas (1ml com 28G, 0,36 mm de diâmetro), agulha anexada de 12,7 mm,
1 filtro, 2 toalhetes desinfectantes, 2 recipientes, 2 carteiras de ácido cítrico, 2
ampolas x 5ml de água bidestilada e 1 preservativo. O invólucro plástico tem
imprimido um número de telefone para uma linha de apoio gratuita, bem como
alguns endereços electrónicos úteis.
A entrada no programa de tratamento de substituição opiácea, obriga os
utentes a dirigirem-se diariamente à Equipa de Tratamento para obterem a sua
dose de metadona e realizarem aleatoriamente um teste de urina semanal para
identificar drogas. Quando o teste é positivo, os utentes têm de realizar um
teste salivar confirmatório. Sempre que um utente se dirige a uma Equipa de
Tratamento pedindo para ser atendido por um médico local é-lhe marcada uma
consulta, contudo, os cuidados de rotina continuam a ser da responsabilidade
do médico de família.
Os resultados das análises sanguíneas realizadas externamente são, na
maioria dos casos, fornecidos aos utentes que ficam com a responsabilidade
de os fazer chegar à Equipa de Tratamento, onde serão inseridos no processo
clínico do utente. Algumas Equipas de Tratamento asseguram aos utentes
consulta para diagnóstico de patologia dental e tratamento, se necessário.

É sabido que para além de se revelar uma prioridade internacional, a
infecção pelo VIH exige uma conjugação de esforços políticos, uma
desmitificação de pensamentos e comportamentos individuais e uma
sensibilização social traduzida num compromisso de responsabilidade social.
Com a propagação do VIH, mais do que se conhecer a sua propagação
biológica surgiu também a necessidade de se saberem quais as formas da sua
transmissão. Porém, na década de 80 a centralidade da infecção do VIH como
apenas um processo biológico foi relativizada por vários antropólogos e daí
nasceu o paradigma da infecção do VIH como um processo psicobiológico e
3

sociocultural. (8) Desta forma, conhecer-se a composição química do vírus,
saber a sua propagação biológica, a comorbilidade a ele associado, os
comportamentos e contextos culturais que favorecem a sua reprodução
fomentaram a visão holística da epidemia do VIH.
Embora já se conheçam as estratégias teóricas postuladas a esta
população, a verdade é que é necessário conhecer-se os comportamentos e o
estado de saúde para avaliar a eficácia dessas estratégias e se poderem
ajustar para que o risco de infeção diminua e os que estão infectados tenham
possibilidade de viver com qualidade.

Os objectivos do presente estudo foram definidos como procurando a
identificação dos factores epidemiológicos que continuam a favorecer a
epidemia e a forma em que diferem entre os utilizadores de drogas com VIH
positivo e VIH negativo. Era igualmente pretendido, se o tamanho da amostra o
torna-se possível, examinar, por exemplo, factores associados à progressão da
infecção VIH para SIDA, a utilização de serviços de saúde, a incidência de comorbilidades e assim construir um quadro mais claro da epidemia nos
utilizadores de drogas. Pretendemos com os resultados obtidos fornecer
informação com potencial para modificar estratégias e políticas de saúde
pública. De forma mais narrativa, pretendia-se seguir longitudinal uma coorte
de pessoas em risco, de infecção e de progressão para formas mais graves de
doença.
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Recrutamento da coorte: quem faz parte?
As pessoas elegíveis para a inclusão neste estudo tinham idade igual ou
superior a 18 anos, e à altura eram, ou tinham sido em algum momento da sua
vida, utilizadoras de drogas (injectáveis – PUDI e não injectáveis – PNUDI).
Eram simultaneamente pessoas a quem tenha sido diagnosticado o VIH pela
primeira vez nos cinco anos anteriores ou pessoas seronegativas que tivessem
realizado o último teste para o VIH nos 12 meses anteriores à data da
entrevista.
Todos os utentes foram recrutados nas Equipas de Tratamento da
região norte e centro de Portugal: as entrevistas tiveram lugar em 13 das 14
Equipas de Tratamento da região norte (a Equipa de Tratamento de Bragança
não tinha registo de nenhum utente diagnosticado com VIH há menos de cinco
anos) e em 9 das 10 Equipas de Tratamento da região centro de Portugal (a
Equipa de Tratamento da Figueira da foz não apresentava qualquer utente a
viver com a infecção VIH há menos de cinco anos). Na região norte as
entrevistas tiveram início em Outubro de 2009 e na região centro começaram
em Novembro do mesmo ano (Tabela 1). Para além do recrutamento nas ETS,
os participantes foram também recrutados em dois hospitais da cidade do
Porto: a unidade de doenças infecciosas de um grande hospital geral, Hospital
São João (HSJ) e um hospital de doenças infecciosas, Hospital Joaquim
Urbano (HJU) (ver anexo 1).

Antes de começar o processo de inquirição, foi obtida a aprovação da
Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de S. João. Foi igualmente obtida
permissão dos directores clínicos do Serviço de Doenças Infecciosas do HSJ e
HJU para poder conduzir o estudo nos seus pacientes em ambulatório e
obtivemos, igualmente, permissão do Presidente do IDT para realizar o estudo
nas Equipas de Tratamento. Também foi elaborado um pedido de aprovação à
Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Os membros responsáveis pelo estudo visitaram inúmeras vezes
diversas Equipas de Tratamento no sentido de se apresentar, mas de igual
modo para apresentar o panorama revelado através de estudos anteriores e
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para agendar uma data conveniente para ambas as partes, com o intuito de
começar a realizar os questionários, o que foi parcialmente ditado pelo tempo
que demorou a identificar os utilizadores de drogas que estavam dentro dos
cinco anos de diagnóstico de VIH positivo (ver anexo 5 para as diferentes
formas de abordagem das Equipas de Tratamento). Foram preparados posters
e panfletos para deixar em cada Equipa de Tratamento e nos Hospitais
Clínicos, no sentido de fornecer informação sobre o estudos e detalhes dos
contactos dos inquiridores (Anexo 6-8).

O que foi medido?
Foram elaborados questionários detalhados com o objectivo de recolher
uma ampla variedade de informação epidemiológica, sendo que as questões
foram na sua maioria baseadas noutros questionários validados. Assim, as
secções criadas agregavam informação como:
 Dados sociodemográficos;
 Consumo de tabaco e álcool;
 Qualidade de vida (WHOQOL-BREF HIV e WHOQOL BREF);
 Historial clínico;
 Uso de drogas;
 Injecção e comportamentos de partilha;
 Permanência em estabelecimento prisional;
 Comportamentos sexuais e utilização de métodos contraceptivos;
 Tratamentos para a toxicodependência;
 Conhecimentos e atitudes acerca do VIH/Sida;
 Tratamento anti-retrovírico (apenas para participantes com VIH positivo).

Para todas as entrevistas realizadas até 31 de Dezembro de 2009, os
questionários incluíam também uma secção sobre violência doméstica, a partir
das escalas revistas de tácticas de conflito.(15)
Uma vez elaborados os instrumentos de recolha de informação, foi
preparada uma base de dados assim como um “Manual do entrevistador,” no
qual se definiram as variáveis usadas nos questionários, além do recurso ao
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texto e figuras para acompanhamento de algumas questões, como por exemplo
as do consumo de álcool. (Anexo 4)

Inicialmente, e para obedecer à fase de teste dos questionários, os
mesmos foram testados durante o mês de Agosto de 2009 junto de alguns
utentes com VIH positivo do Serviço de Doenças Infecciosas do HSJ no Porto
que se disponibilizaram a participar, embora nem todos preenchessem o
requisito da data de diagnóstico do VIH – no entanto, esta fase foi importante
para compreender se as perguntas funcionavam bem com os participantes e se
havia dificuldade de resposta. A partir daí, começaram a realizar-se
questionários com as pessoas recrutadas no Hospital Joaquim Urbano, tanto
seropositivas quanto seronegativas que lá se dirigiam para consultas de
diferentes especialidades. A todos os utentes entrevistados foi pedido que
assinassem uma declaração de consentimento antes de realizarem a
entrevista. As entrevistas foram sempre efectuadas em locais reservados
(salas ou gabinetes médicos), sendo a equipa de inquiridores inicialmente
constituída por três entrevistadoras (duas sociólogas e uma psicóloga), todas
com treino em técnicas de entrevista e com experiência prévia noutros estudos
epidemiológicos. Desde o meio do mês de Dezembro a equipa reforçou-se com
mais um inquiridor, que tinha como base académia a sociologia. Inicialmente,
cada entrevista durava aproximadamente uma hora, uma vez que incluía uma
secção sobre violência doméstica. A partir daí, cada entrevista tinha a duração
de cerca de 40 minutos.
No caso dos participantes faltarem à entrevista, o procedimento tomado
era saber quando seria a próxima consulta para se poder voltar a agendar a
mesma ou, no caso de serem utentes que frequentassem diariamente a ET
devido ao TSO, um dos inquiridores regressava no dia seguinte para os
abordar.

No que respeita à informatização de dados, nos primeiros questionários a
inserção foi manual com recurso ao programa Access (Microsoft Office Access
2007). A partir do momento em que a folha de identificação e os questionários
foram convertidos para o formato de leitura óptica, foi possível inserir as
informações utilizando os equipamentos existentes para o efeito, no Serviço de
7

Higiene e Epidemiologia e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto. Cada questionário demorava em média 20 minutos a ser inserido e
revisto. Os dados clínicos, pela sua natureza, continuaram a ser introduzidos
manualmente e toda a base necessitava de revisão manual. Concluída a
informatização, as declarações de consentimento, folhas de identificação e os
questionários eram guardados em segurança num armário de um gabinete
fechado. As bases de dados utilizadas eram protegidas por password. Todas
as análises dos dados foram feitas em Access (Microsoft Office Access 2007).,
SPSS 17.0 (SPSS: an IBM Company) ou Stata 9.0 (StataCorp, College Station,
Texas).
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Características dos participantes 2
À data desta análise foram entrevistados 303 utentes, 80 (26%)
diagnosticados com a infecção VIH há menos de cinco anos e 223 (74%)
seronegativos, dos quais 84% (n=187) tinham realizado um teste negativo nos
12 meses precedentes à data da entrevista.3
A idade média dos utentes com infecção VIH foi de 39 anos (com um
desvio-padrão (DP) = 7), 84% eram homens e tanto os participantes femininos
como masculinos foram mais provavelmente infectados através do uso de
drogas injectáveis (48%). No caso dos utentes com VIH negativo, a idade
média foi ligeiramente inferior – 37 anos (DP = 8) e 86% eram homens.
Cinquenta e quatro por cento dos utentes com VIH positivo tinham completado
a escolaridade básica (2º e 3º ciclos), comparados com 60% dos utentes com
VIH negativo – muito poucos completaram o ensino secundário (10% dos
utentes com VIH positivo e 12% dos utentes com VIH negativo) ou o ensino
superior (1,3% dos utentes com VIH negativo). Oitenta por cento dos utentes
com VIH positivo e 69% dos utentes com VIH negativo estavam
desempregados à altura da entrevista e a maioria recebeu, por agregado
familiar, um rendimento inferior a 500 euros por mês (64% dos utentes com VIH
positivo e 44% dos utentes com VIH negativo), entre os quais o número total de
pessoas dependentes variavam entre 1 e 7, com a maioria a referir 1 a 2
dependentes (84% dos utentes com VIH positivo e 74% com VIH negativo).
Uma elevada proporção de utilizadores de drogas com VIH negativo
afirmaram já terem injectado em algum momento das suas vidas (62%) e,
apesar de 18% ter injectado nos seis meses anteriores à entrevista, poucos
foram os que injectaram no mês anterior à mesma (heroína, cocaína, heroína e
cocaína combinadas ou outras drogas). No que concerne aos utilizadores de
drogas com VIH positivo, uma grande proporção destes afirma ter injectado
alguma vez na vida (88%) e ter igualmente injectado nos últimos seis meses
2

É importante referir que o total de utentes considerados nesta análise é inferior ao
número de entrevistas realizadas, uma vez que foram excluídos os casos em que a
data de diagnóstico excedia os cinco anos (para os entrevistados com VIH positivo).
3
Foi pedido que se repetisse o teste rápido ao VIH a todos os utentes que não o
tinham realizado nos 12 meses anteriores, dos quais todos mantiveram o estado
serológico negativo.
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(36%). Uma proporção similar injectou também heroína, cocaína e heroína e
cocaína combinadas no mês anterior à entrevista (13%, 14% e 8.8%
respectivamente). A droga mais comummente usada e reportada pelos utentes
com VIH positivo foi a cocaína (14%) e para os utentes com VIH negativo a
heroína (9.4%). Tanto nos utilizadores com VIH positivo como nos utilizadores
com VIH negativo, as drogas não injectáveis de opção foram a heroína e
cocaína (23% e 25% para VIH positivo e 27% de ambas para VIH negativo).
Apesar dos números serem pequenos, 17% (5/29) dos utilizadores de drogas
com VIH positivo afirmaram ter partilhado material de injecção nos seis meses
anteriores à entrevista comparados a 15% (6/40) dos utilizadores de droga com
VIH negativo.
Vinte por cento dos utentes com VIH positivo tinham um resultado
positivo para a hepatite B, comparado com 8,5% dos utentes com VIH
negativo. Proporções mais elevadas tiveram um resultado positivo para a
hepatite C (61% dos utentes com VIH positivo e 41% dos utentes com VIH
negativo) e os números são ainda elevados quando se olha apenas para
aqueles com passado de utilização de drogas injetáveis (71% (50/70) e 70%,
(97/138) respectivamente). Mais utentes com VIH positivo estiveram infectados
com tuberculose (TB), baseado nos resultados do teste mais recente (14%
versus 2,7%).
Em termos de tratamento anti-retrovírico (TAR), 100% (n=24) dos
entrevistados nas ETs que actualmente estão a realizar TAR estão a ser
acompanhados por especialistas em hospitais.
No que respeita a comportamentos sexuais, uma maior proporção de
utilizadores de drogas com VIH negativo (31% versus 3,8% VIH positivo) afirma
nunca ter utilizado preservativo com o seu único parceiro nos seis meses
anteriores à entrevista.
A mesma proporção de utentes com o VIH positivo e com o VIH negativo
(74%) responderam de forma correcta a todas as questões sobre as formas de
transmissão do VIH. A questão com maior número de respostas erradas foi
“Uma pessoa pode infectar-se com o VIH por partilhar uma refeição com
alguém que está infectado?” à qual 50% (10/20) dos utentes com VIH positivo e
51% (28/55) dos utentes com VIH negativo respondeu “sim”.

10

Tabela 1: Cronograma relativo às entrevistas realizadas nas Equipas de Tratamento das regiões Norte e Centro de Portugal
Continental
ETs/Hospitais

REGIÃO NORTE
Hospital São
João
Hospital Joaquim
Urbano
ET Ocidental
ET Oriental
ET Cedofeita
ET Matosinhos
ET Gaia
ET Gondomar
ET Freamunde
ET Vila Real
ET Fafe
ET Braga
ET Guimarães
ET Viana do
Castelo
CD Barcelos
ET Chaves
ET Santa
Maria da Feira *

2009
Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2010
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Fase de
teste
Follow-up

Follow-up Follow-up
Follow-up

Follow-up
Follow-up
Follow-up

Follow-up
Follow-up

* Apesar de Santa Maria da Feira pertencer ao distrito de Aveiro (região Centro), administrativamente esta ET está incluída na Delegação Regional do Norte, no CRI Porto
Central.
** Cores representam os meses durante os quais as entrevistas tiveram / estão a ter lugar.
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Tabela 1 – contd.
2009
Agosto

REGIÃO CENTRAL
ET Aveiro
ET Guarda
ET Viseu
ET Covilhã
ET Coimbra
Hospital Distrital
do Fundão
ET Pombal
ET Leiria
ET Marinha
Grande
ET Castelo
Branco

2010
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Follow-up

Follow-up

ET: Equipa de Tratamento; CD: Consulta Descentralizada; * Cliente registado na ET mais próxima foi entrevistado aqui porque era mais conveniente para ele Tabela
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Tabela 2:Características por serologia dos utilizadores de drogas entrevistados pela primeira vez nas Equipas de Tratamento e
nos Hospitais do Norte e região Centro de Portugal, entre Agosto de 2009 e Junho de 2010
Descrição da variável
Número total (n=303)
Idade em anos: média (desvio-padrão)

VIH positivo (% coluna)
80 (100)
39 (7.0)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)
37 (8.0)

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>=50

1 (1.2)
5 (6.2)
17 (21.3)
22 (27.5)
18 (22.5)
9 (11.3)
8 (10.0)

16 (7.2)
33 (14.8)
40 (17.9)
47 (21.1)
48 (21.5)
30 (13.5)
9 (4.0)

Masculino
Feminino

67 (83.8)
13 (16.2)

191 (85.7)
32 (14.3)

Portuguesa
Outros Países Europeus*
Países Africanos†
Outro‡

72 (90.0)
5 (6.3)
3 (3.7)
0 (0.0)

206 (92.4)
5 (2.2)
10 (4.5)
2 (0.9)

Grupos etários (anos)

Sexo

Nacionalidade

*Alemanha, Espanha, França, Suíça, Ucrânia; †Angola, Guiné, Moçambique, Marrocos, República Democrática do Congo; ‡Brasil, Uzbequistão
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Tabela 2 contd.
Descrição da variável
Número total

VIH positivo (% coluna)
80 (100)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)

0 (0.0)
0 (0.0)
38 (47.5)
0 (0.0)
1 (1.2)
31 (38.8)
0 (0.0)
10 (12.5)

N/A

10 (12.5)
38 (47.5)
3 (3.7)
3 (3.7)

17 (7.6)
93 (41.7)
14 (6.3)
6 (2.7)

4 (5.0)
3 (3.7)
5 (6.3)
1 (1.3)
12 (15.0)
1 (1.3)

8 (3.6)
12 (5.4)
19 (8.5)
4 (1.8)
44 (19.7)
6 (2.7)

Modo de transmissão§
Contacto homossexual/bissexual
Contacto homossexual/bissexual e pessoa que injecta drogas
Pessoa que injecta drogas
Hemofilia
Transfusão de sangue
Contacto heterossexual
Outro
Não sabe/missing
Regiões, Distritos (Equipas de Tratamento II; hospitais ¶)
Norte
Braga (4)
Porto (7; 2)
Vila Real (2)
Viana do Castelo (1)
Centro
Aveiro (2)
Castelo Branco (2)
Coimbra (1)
Guarda (1)
Leiria (3)
Viseu (1)

§seleccionado de acordo com a hierarquia de risco; II inclui prisões, estações de polícia, consultas descentralizadas e a unidade móvel; ¶ Porto hospitais: Joaquim
Urbano & São João para os utentes com VIH positivo; Hospital Joaquim Urbano para os utentes com VIH negativo
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Tabela 2 contd.
Descrição de variável
Número total

VIH positivo (% coluna)
80 (100)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)

Até 3 anos de escolaridade
Escola Primária
Ensino Básico 2º e 3º ciclos
Ensino Secundário
Ensino Superior
Outros/Missing

9 (11.2)
20 (25.0)
43 (53.8)
8 (10.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

7 (3.1)
49 (22.0)
133 (59.6)
27 (12.1)
3 (1.3)
4 (1.8)

Empregado
Desempregado
Estudante
Reformado/Incapacitado
Missing
Rendimentos do agregado familiar por mês (Euro)
<250
250-500
500-750
750-1000
>=1000
Não sabe/Não responde/Missing
Permanência em estabelecimento prisional
Sim
Não
Missing

9 (11.2)
64 (80.0)
2 (2.5)
5 (6.3)
0 (0.0)

56 (25.1)
153 (68.6)
7 (3.1)
6 (2.7)
1 (0.4)

36 (45.0)
15 (18.7)
8 (10.0)
5 (6.3)
2 (2.5)
14 (17.5)

42 (18.8)
57 (25.6)
41 (18.4)
19 (8.5)
37 (16.6)
27 (12.1)

36 (45.0)
42 (52.5)
2 (2.5)

70 (31.4)
150 (67.3)
3 (1.3)

Nível de escolaridade

Situação Profissional
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Tabela 2 contd.
Descrição da variável
Número total

VIH positivo (% coluna)
80 (100)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)

Sim
Não
Missing

70 (87.5)
9 (11.2)
1 (1.3)

138 (61.8)
82 (36.8)
3 (1.4)

Sim
Não

29 (41.4)
41 (58.6)

40 (29.0)
98 (71.0)

Sim

10 (14.3)

21 (15.2)

Sim

11 (15.7)

14 (10.1)

Sim

7 (10.0)

9 (6.5)

Utilização de drogas injectáveis
Alguma vez injectou

Injectou nos últimos 6 meses

Drogas injectadas no último mês
Heroína
Cocaína
Cocaína e heroína combinadas
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Tabela 2 contd.

Descrição da variável

VIH positivo (% coluna)

VIH negativo (% coluna)

80 (100)

223 (100)

Sim

0 (0.0)

1 (0,7)

Sim
Não

n=29
5 (17.2)
24 (82.8)

n=40
6 (15,0)
34 (85,0)

Heroína
Cocaína
Heroína e cocaína combinadas
Outras drogas

18 (22.5)
20 (25.0)
9 (11.2)
31 (38.8)

60 (26.9)
61 (27.4)
21 (9.4)
90 (40.4)

Positivo
Negativo
Negativo após tratamento
Não sabe/Missing

16 (20.0)
44 (55.0)
1 (1.3)
19 (23.7)

19 (8.5)
125 (56.1)
12 (5.4)
67 (30.0)

Número total
Drogas injectadas no último mês
Outras drogas**

Utilização de drogas injectáveis
Partilhou material nos últimos 6 meses (n=69)

Utilização de drogas não-injectáveis no último mês
(categorias mutuamente exclusivas)

Infecções
Hepatite B

**Inclui: anfetaminas, benzodiazepinas, buprenorfina (não prescrita), metadona (não prescrita), crack, cannabis, ecstasy, preludin (hidroclorido de fenmetrazina), dietilamida do ácido
lisérgico (LSD), sossegon (pentazocina).
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Tabela 2 contd.
Descrição da variável
Número total
Infecções
Hepatite C

VIH positivo (% coluna)
80 (100)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)

Positivo
Negativo
Negativo após tratamento
Não sabe/Missing

49 (61.3)
9 (11.2)
4 (5.0)
18 (22.5)

91 (40.8)
52 (23.3)
14 (6.3)
66 (29.6)

Sim
Não
Não sabe/Missing
Proporção que alguma vez tomou TAR (entrevistados em
ETs e hospitais)
Proporção que actualmente toma TAR (entrevistados em ETs
e hospitais)

11 (13.8)
60 (75.0)
9 (11.2)
49 (61.3)

6 (2.7)
169 (75.8)
48 (21.5)
n/a

43 (53.8)

n/a

27 (33.7)
8 (10.0)
3 (3.8)
42 (52.5)

39 (17.5)
35 (15.7)
68 (30.5)
81 (36.3)

Tuberculose††

Usou preservativos nos últimos 6 meses com um parceiro
único
Sempre
Algumas vezes
Nunca
Não teve relações sexuais/Não responde/ missing

†† Baseado no resultado do teste mais recente não significando que nunca tiveram TB alguma vez no passado.
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Tabela 2 contd.
Descrição da variável
Número total
Conhecimentos VIH /SIDA (4 questões)
Correcto uso do preservativo e protecção do VIH

VIH positivo (% coluna)
80 (100)

VIH negativo (% coluna)
223 (100)

Sim
Não
Não sabe /missing

79 (98.7)
0 (0.0)
1 (1.3)

212 (95.1)
2 (0.9)
9 (4.0)

Sim
Não
Não sabe /missing

10 (12.5)
68 (85.0)
2 (2.5)

28 (12.6)
182 (81.6)
13 (5.8)

Sim
Não
Não sabe /missing
Uso de drogas injectáveis e /ou usando drogas injectáveis
Sim
Não
Não sabe /missing
Acertou em todas as questões
Pelo menos uma questão errada/missing
Questão respondida mais vezes incorrectamente
Partilha de refeição e VIH ‡‡

76 (95.0)
2 (2.5)
2 (2.5)

216 (96.9)
2 (0.9)
5 (2.2)

70 (87.5)
9 (11.2)
1 (1.3)
59 (73.7)
20 (25.0)

195 (87.4)
21 (9.4)
7 (3.1)
164 (73.5)
55 (24.7)

10 (50.0)

28 (50.9)

Partilha de refeição e VIH

Partilha de agulhas usadas por outros

‡‡ Denominador: aqueles que responderam pelo menos a uma questão incorrectamente/missing.
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Seguimento dos participantes (Follow up)
Desde Fevereiro de 2010, foram realizadas entrevistas de seguimento
nos hospitais e nas ETs, bem como procurados novos casos de VIH. Assim,
como nas primeiras tentativas de contacto, as entrevistas de follow-up nem
sempre correm como o previsto, pois os utentes continuam a não se manter
assíduos nem pontuais, tendo igualmente acontecido a transferência de alguns
para comunidades terapêuticas, desistência do tratamento e pelo menos um
caso documentado de óbito, a somar ao número de utentes que não iremos
seguir, porque a data de diagnóstico do VIH ultrapassa os cinco anos
antecedentes à da primeira entrevista. Isto deve-se a lacunas nos registos das
ETs, onde com certa frequência nos encaminharam utentes com VIH positivo
que não correspondiam com exactidão aos critérios pretendidos, sobretudo a
nível do período de diagnóstico. Tal parece explicar-se também devido ao facto
de que muitas vezes os utentes já teriam sido diagnosticados anteriormente
noutros locais, mas como não eram utentes da respectiva ET há mais de cinco
anos, não existiam datas de testes prévios.
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Forças e Limitações
Uma elevada percentagem dos utentes entrevistados pertence ao sexo
masculino (85%), representando o sexo feminino apenas 15%, o que significa
um rácio de 6:1. Este reduzido número de mulheres reflecte a realidade das
pessoas que frequentam as ETs em Portugal, onde a proporção registada de
mulheres que as frequentaram pela primeira vez em 2007 foi de 15.7% - uma
percentagem ligeiramente superior à nossa proporção, embora somente
tenhamos entrevistado utentes nas regiões Norte e Centro, o que poderá ter
contado para esta diferença. (7)

Isto está também de acordo com dados

provenientes de outros países da União Europeia, nos quais os utilizadores de
drogas

que

inicialmente

recorrem

a

instituições

de

tratamento

são

predominantemente jovens do sexo masculino, com um rácio de homem por
mulher de quase quatro para um. (6)

Os esforços de prevenção do VIH não poderão ter sucesso a longo
prazo sem que sejam considerados os vectores adjacentes do risco e
vulnerabilidade ao VIH em diferentes contextos.(16) Piot et al recomendaram
uma resposta tridimensional: mudança comportamental local; planeamento e
gasto segundo as necessidades; mudanças estruturais tais como aquelas que
afectam a educação, desemprego e pobreza

(16, 17). Os autores

reconheceram, contudo, que a abordagem estrutural raramente foi usada e em
parte, tal sucedeu, pelo facto da sua influência na epidemia do VIH ser
complexa e precisar de ser melhor compreendida(17, 18). Todavia, tal não é
desculpa para que nada seja posto em prática. A pobreza é frequentemente
associada à falta de educação e à iliteracia, podendo significar que as
mensagens relacionadas com a prevenção do risco se tornam inacessíveis.(19)
Mesmo tendo noção dos riscos, esse conhecimento pode não ser traduzido em
comportamento preventivo, se os custos forem muito elevados - por exemplo a
compra de preservativos e lubrificantes.(19)

A pobreza também restringe

escolhas e deixa poucas opções alternativas ao estabelecimento de
comportamentos de alto risco, como é exemplo o trabalho do sexo
comercial.(19)
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Sessenta e dois % dos utentes com VIH negativo injectaram drogas
nalgum momento da sua vida enquanto utilizadores de drogas, e 18%
poderiam ser classificados como actuais consumidores de drogas injectáveis,
tendo injectado nos 6 meses precedentes. Estes pertencem a um grupo-alvo
nos quais os esforços de prevenção intensiva de saúde se deveriam focar.
Uma proporção dos utilizadores de drogas com VIH positivo (17%, 5/29) e com
VIH negativo (15%, 6/40) reportaram partilhar uma parafernália de material de
injecção nos últimos seis meses, apesar de não termos a certeza da
quantidade de respostas que possa ter sido influenciada pela desejabilidade
social.
Algumas das principais causas evitáveis para a continuidade da
epidemia do VIH estão provavelmente ligadas não só a comportamentos dos
utilizadores de drogas mas também a comportamentos sexuais de risco de
indivíduos seropositivos.(20)

Diversos estudos têm apontado para uma

associação existente entre comportamento sexual de risco e utilização de
drogas, resultante da falha no uso de preservativos sob a influência de drogas.
Não podendo esquecer as profissões de risco como o trabalho sexual e
lacunas na disponibilização de preservativos e lubrificantes gratuitos em
lugares que os utilizadores de drogas frequentam, incluindo aqueles em que os
utentes se dirigem para realizar o tratamento.
Apesar de muitos utilizadores de drogas reduzirem ou até eliminarem os
seus comportamentos de risco após um diagnóstico de VIH, um número
considerável não o faz e isso provavelmente contribui para continuarem a
surgir novos casos de infecção pelo VIH nos utilizadores de drogas em
Portugal. No nosso estudo, relativamente ao comportamento sexual e uso de
preservativos no mês anterior à entrevista, são muitos os utilizadores de drogas
com VIH negativo (30%) que assumem nunca ter usado preservativos com o
seu único parceiro/a. Tal situação pode representar um risco reduzido de
contrair VIH caso o utente tenha conhecimento que o parceiro/a é
seronegativo. Contudo, o estado serológico pode alterar-se especialmente se
os comportamentos de risco para o VIH forem mantidos, tais como a injecção
de drogas. Por sua vez, alguns dos utentes com VIH negativo da nossa
população continuam a manter esses comportamentos – neste contexto de
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comportamentos

sexuais,

o

aconselhamento

sobre

a

utilização

dos

preservativos deveria ser dada de forma regular e sistemática.
Os programas de redução de riscos sexuais têm demonstrado serem
eficazes entre os PUDI, mas é consideravelmente mais difícil mudar os
comportamentos injectáveis considerados de risco e, como resultado disso, a
dimensão dos efeitos é geralmente modesta.(21) Embora estas intervenções
na alteração de comportamentos, em geral, produzam pequenos efeitos,
quando extrapolados às populações de alto risco, têm o potencial de promover
a saúde pública.(22) Coates et al sugeriram que os efeitos das estratégias
comportamentais poderiam ser incrementados recorrendo a uma abordagem
multi-nível, por exemplo, ao nível individual, familiar e em termos de rede
(social e sexual).(23) Os autores sugeriram, igualmente, que as intervenções
comportamentais deveriam ser aplicadas em combinação com outras, por
exemplo, intervenções estruturais, biomédicas e de tratamento, não devendo
ser esperado que produzam efeitos a longo prazo por si.(23) Copenhaver et al,
baseados numa meta-análise de ensaios controlados e randomizados (ECRs),
constataram que havia uma maior taxa de sucesso quando o conteúdo das
intervenções comportamentais agregava o risco do uso de drogas e o risco
relativo às relações sexuais em conjunto e quando o seu conteúdo incluía
competências interpessoais no treino específico para um uso mais seguro das
agulhas.(22) Todavia, também descobriram que o uso do preservativo decaiu
mais ao longo do tempo do que o uso de drogas com material esterilizado (22)
Manter consistente o uso do preservativo pode requerer sessões regulares de
forma

a

abordar

assuntos

emergentes

e

perpetuar

a

mudança

comportamental.(22) Isto está de acordo com outros estudos que revelaram
que a maioria das formas de prevenção comportamental necessitam de
modificação contínua para permanecerem eficazes. (23, 24) Neumann também
recomendou que as intervenções teriam mais sucesso se fossem entregues a
pequenos grupos em detrimento do nível individual.(25) Outros defendem o
recurso a pares no desenho e implementação do programa, o que funciona
entre crianças em idade escolar e trabalhadores comerciais de sexo. (16, 26)
Spire et al afirmaram que a resposta profissional jamais será suficiente por si
só – pessoas também preocupadas com o estado serológico, como os pares
dos infectados com VIH, precisam igualmente de estar envolvidos na promoção
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da saúde como componente essencial dos cuidados de saúde em epidemias
concentradas.(27)
A mesma proporção de utentes com VIH positivo e com VIH negativo (25%)
respondeu incorrectamente a algumas das questões sobre conhecimentos
VIH/SIDA. Lazarus et al mostraram que, baseando-se numa revisão
sistemática de ECRs de intervenções comportamentais no âmbito das
infecções sexualmente transmissíveis incluindo o VIH em jovens com idades
entre os 10 e os 24 anos, apesar do conhecimento poder ajudar a melhorar a
procura

de

comportamentos

sexuais

saudáveis,

tal

não

resultou

necessariamente numa mudança comportamental, sendo que algumas das
razões para o sucedido foram discutidas anteriormente.(26)

No entanto,

poderá ajudar a reduzir o estigma e a discriminação contra aqueles que vivem
com a infecção VIH. Não apurámos estes factores em detalhe no nosso estudo,
não obstante, várias razões para este comportamento de risco continuado
(não-uso de preservativos) têm sido referidas na literatura: as populações em
risco são, com frequência, afectadas simultaneamente por outras razões que
colocam obstáculos no caminho da sua mudança de comportamentos
(prontidão para mudar) e consideram ainda os esforços de prevenção, como o
uso de preservativos, de baixa prioridade. (20)

Há igualmente motivos

pessoais – as pessoas podem acreditar que o seu nível de risco é muito inferior
ao que de facto é, o que poderá estar também relacionado com a crença de
que o VIH se tem tornado uma doença mais crónica e fácil de gerir desde o
advento do tratamento anti-retrovírico altamente activo (TARAA). (20, 24)
Poderemos de igual forma alterar o ângulo das nossas mensagens de
prevenção, focando-nos mais em relações a longo termo entre casais
serodiscordantes do que naquilo que tem geralmente constituído o foco anterior
na redução do número de parceiros e aumento do uso de preservativos com
parceiros casuais.(17) Identificar e diagnosticar parceiros sexuais das PUDI
com VIH positivo tem sido igualmente recomendado no sentido de reduzir
eficazmente a transmissão. (17, 21) Outras recomendações para aumentar
resultados bem-sucedidos nos programas de prevenção entre PUDI incluem o
estabelecimento de uma equipa multidisciplinar na gestão dos casos, além da
existência de um coordenador de cuidados,(21) podendo ajudar na criação de
um modelo de assistência mais sistemático para cada utilizador de droga.
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Finalmente, mas não menos importante, precisamos também de nos preocupar
com o estigma e discriminação relacionados com o VIH que impedem as
pessoas

de

serem

testadas

e/ou

acederem

a

serviços

de

saúde.

Efectivamente, o estigma no interior das instalações de cuidados de saúde
actua como uma barreira no acesso aos serviços para a população em geral,
bem como para os próprios prestadores de cuidados de saúde.(28) O estigma
relacionado com o VIH, em particular, tende a ser mais debilitante para as
pessoas que já são socialmente marginalizadas, tais como os PUDI.(28)
Os utentes que frequentam as ETs representam uma possibilidade de
ver reduzido o risco da transmissão do VIH, através do aumento do número
daqueles que sabem o seu estado serológico, e através do uso atempado da
promoção de saúde apropriada. (29) Existem também várias áreas onde a
investigação posterior seria útil, tal como a influência das redes sociais na
partilha da parafernália de material de drogas injectáveis e no comportamento
sexual de risco em PUDI. É importante não perder o ímpeto na luta contra o
VIH/sida nem nos tornarmos complacentes em áreas onde as melhorias já se
mostraram capazes de evitar que a epidemia se generalize ao invés de
permanecer concentrada.

Nas ETs havia muito pouca informação laboratorial documentada nos
processos clínicos dos utentes. Como resultado disso, em muitos casos não foi
possível verificar a data exacta em que um utente com VIH positivo fora
diagnosticado pela primeira vez, logo tivemos que fazer estimativas da data
aproximada de infecção. Não existiam também resultados comprovados de
testes à hepatite B ou C e TB em muitos casos, significando que
maioritariamente tivemos que confiar nas respostas dos utentes.
É no entanto importante ressalvar que nalguns dos locais houve uma
colaboração bastante significativa do pessoal administrativo das Equipas de
Tratamento, ao passo que noutros, especialmente na região Norte, foi mais
difícil conseguirmos uma participação activa dos profissionais no apoio ao
recrutamento de utentes. Importa aqui também referir que por vezes não nos
foi possível entrevistar tantos utentes quanto o desejável devido ao facto de
eles se mostrarem pouco receptivos, alegando falta de tempo e demonstrando
pouco ou nenhum interesse. Para além disso, não raras vezes os utentes
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faltaram às consultas agendadas ou apareceram em horários diferentes do
esperado, frequentemente próximos da hora de almoço ou da hora de fecho da
Equipa de Tratamento ao fim do dia, além de nem sempre ter sido facultado um
gabinete livre nos dias em que, segundo o pessoal das Equipas de Tratamento,
seria mais provável termos acesso a mais utentes.
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Recomendações
1. As Equipas de Tratamento poderiam adoptar as seguintes práticas, caso
ainda não o façam:
a. Dinâmicas de liderança de pares, pequenos grupos, sessões de
promoção para a saúde, tal como a importância do uso de
agulhas e seringas esterilizadas, e como limpar apropriadamente
o material de uso de drogas, caso não esteja disponível o
equipamento esterilizado.
b. Pequenas sessões de grupo por exemplo, sobre sexo seguro,
juntamente com preservativos grátis, lubrificantes e conselhos
sobre a sua correcta utilização.
c. Sessões regulares de forma a manter presente os conhecimentos
sobre sexo seguro, incluindo o uso correcto do preservativo.
2. Agulhas e seringas para uso do utente deveriam estar disponíveis nas
Equipas de Tratamento – isto evitaria que tivessem de fazer outra
viagem para ir buscá-las às farmácias, onde podem ser expostos a
comportamentos estigmatizantes.
3. Consideração pela mudança no processo de obtenção dos resultados
das análises ao sangue para que, com o consentimento do utente, os
resultados possam ser transmitidos directamente à

Equipa

de

Tratamento ou clínica que requisitou o teste em vez de ser o utente a ir
buscar, bem como a entregar os resultados.
4. Notificação do parceiro, identificação e diagnóstico de pessoas que
possam ter estado em contacto a nível sexual com pessoas infectadas.
5. Um coordenador de cuidados podia melhorar a informação dos registos
clínicos, tornando possível saber quais os serviços que cada utente
pode recorrer e qual ou quais as razões pelos quais o faz, bem como a
longevidade temporal de acesso aos mesmos e os resultados de cada
caminho específico de investigação e tratamento.
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Anexos
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Anexo 1: Mapas das Equipas de Tratamento e Hospitais das Regiões Norte e Centro de Portugal
Figura 1: Mapa das Equipas de Tratamento e Hospitais da Região Norte de Portugal
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Figura 2: Mapa das Equipas de Tratamento da Região Centro de Portugal
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Anexo 2: Registos utilizados nos estudos:
1. Declaração de consentimento
2. Folha de identificação
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D E C L A RA Ç Ã O D E C O N S E N T I M E N T O
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial
(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000)

Eu, abaixo-assinado, (nome completo do participante) -------------------------------------------------, compreendi a explicação que me foi fornecida, por escrito e
verbalmente, da investigação que se tenciona realizar, para qual é pedida a
minha participação. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que
julguei necessárias, e para todas obtive resposta satisfatória.
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da
Declaração de Helsínquia, a informação que me foi prestada versou os
objectivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o
eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de
decidir livremente aceitar ou recusar a todo o tempo a minha participação no
estudo. Sei que se recusar não haverá qualquer prejuízo na assistência que me
é prestada.
Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para reflectir sobre esta proposta
de participação.
Nestas circunstâncias, decido livremente aceitar participar neste projecto de
investigação, tal como me foi apresentado pelo investigador(a).
Data: ____ / _________________ / 20____
Assinatura do participante _____________________________________________________

O(A) Investigador(a) responsável:
Nome:
_____________________________________________________________________________________
Assinatura:
_____________________________________________________________________________________
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Anexo 3:Informação obtida dos utentes
1. Questionário (VIH positivo)
2. Notas clínicas (VIH positivo)
3. Escala de Tácticas de Conflito
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Enrolment - Utilizadores de drogas VIH seropositivos

Secção L - Informação clínica
L1.
Valores clínicos

Data da medição

medidos mais

(dd-mm-aaaa)

Valor

Unidade

recentemente:
Nível de
hemoglobina

_

_



_

_



Contagem de
plaquetas

g/dl

Valor ALT

Inserir intervalo de

_

_



_

_



Valor AST

Primeira data do
teste anticorpos VIH

µl (x 10-6)

_

_

_

_

referência
Inserir intervalo de
referência

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-1 positivo
Ultimo teste
negativo VIH -1
Primeira data do
teste anticorpos VIH

_

_

_

_

-2 positivo
Ultimo teste
negativo
VIH-2
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Valores clínicos

Data da medição

medidos mais

Valor

Unidade

(dd-mm-aaaa)

recentemente:
Células/mm3

Contagem de células

_

CD4 quando foi

_



diagnosticado com
VIH pela 1ª vez
Contagem mais

_

baixa de células CD4

_

Células/mm3



Células/mm3

Contagem de células
CD4 no momento de

_

_



início da terapia
antiretroviral
VIH-RNA no

Cópias/ml

momento de início

_

_



da terapia
antiretroviral

L2.
Contagens de células CD4 recentemente reportadas
Data da medição (dd-

Valor

mm-aaaa)

Data da medição (dd-

Valor

mm-aaaa)

Contagens de
células CD4

_

_



_

_



_

_

_

_



recentemente
reportadas:
Contagens de
células CD4



recentemente
reportadas:
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L3.
Valor VIH-RNA mais recentemente reportado
Avaliação

Data da medição

(ver lista)

(dd-mm-aaaa)

Valor

Mínimo

Limite de

nível de

detecção

detecção
Avaliação
1 – Roche
2 –Roche
ultrasensiti3 –
NASBA
4 – Chiron/



_

_









_

_







_

_







_

_









_

_







_

_










DNAb
5 – TaqMan
9 – Outro (por
favor
especifique)



___________

L4.
Resultado
Tuberculose

Data

Positivo

Negativo

Indeterminado

Desconhecido

___/____/_____









___/____/_____









(Interferon
gamma release
assay ELISPOT)
Teste mais
recente à TB
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L5.
Hepatite

Teste

virologia/serologia

mais

Resultado

recente
Data

Positivo

Negativo

Desconhecido

Antigénio superficial
da Hepatite B (HBsAg)









Unidade

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a



Anticorpo superficial
contra Hepatite B

Valor



(Anti-HBs)
Anti-HBc

HBeAg





HBV-DNA

VHC-RNA

















 , 







IU/ml

IU/ml

L6.
Data
Genotipo VHC

Tipo 1

Tipo 2




Células/mm3

Contagem de células CD4 no
momento de início da terapia



para HCV
VIH-RNA no momento de



Cópias/ml

início da terapia para HCV
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Anexo 4: Imagens de diferentes copos para estimação do consumo
de álcool
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Anexo 5: Procedimentos usados para aceder às Equipas de Tratamento e aos seus utentes
Tabela A: Equipas de Tratamento: região Norte
HJU

CED

SMF

Reunião com
director
Reunião com
terapeutas
Apresentação

x

x

GUI

BRA

x

x

x

x

x

x

X

x

x

Cópias dos
questionários*
Cópias do
protocolo
Folhetos

x

X

x

X

x

X

x

x

E-mail

X

Telefone

x

FRE

x

BAR

FAF

ORI

GON

OCI

MAT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BRG

x

VIA

GAI

x

x

x

VIL

x
x

x

x

x

x

x
x

CHA

x
x

x

x

x

x

x

Através de
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
intermediários
(Equipa
médica e de
enfermagem)
Construção de
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lista
*Estas cópias incluem as declarações de consentimento para a participação no estudo e para a consulta de informação clínica além da folha de identificação.

x
x

x

x

Significado das siglas nas unidades do Norte:
HJU - Hospital Joaquim Urbano; CED – Cedofeita; SMF – Santa Maria da Feira; FRE – Freamunde; GUI – Guimarães; BRA – Braga; BAR – Barcelos; FAF – Fafe;
ORI – Oriental; GON – Gondomar; OCI – Ocidental; MAT – Matosinhos; BRG – Bragança; CHA – Chaves; VIA – Viana do Castelo; GAI – Gaia; VIL – Vila Real.
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Tabela B: Equipas de Tratamento na região Centro
Castelo
Branco
Cópias dos
questionários*
Cópias do
protocolo
Folhetos

x

E-mail

Covilhã

Pombal

x

Marinha
Grande
x

x

x

x

x

Viseu

Guarda

x

x

x

x

x

x

x

x

Coimbra

Aveiro

Leiria

x

x

x

x

x

x

x

Telefone

x

x

x

x

x

x

Através de
intermediários
(Equipa
médica e de
enfermagem)
Construção de
lista

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figueira da
Foz

*Estas cópias incluem as declarações de consentimento para a participação no estudo e para a consulta de informação clínica além da folha de identificação.

Resumindo: Reunimos com os Directores e Equipas da maioria das ETs na Região Norte, onde fizemos uma apresentação com o
planeamento dos nossos estudos e deixamos cópias do protocolo do estudo, questionários, panfletos e poster. Na Região Centro,
o acesso às ETs foi facilitado pelo Director do Instituto das Drogas e Toxicodependência daquela região, que nos deu um contacto
que organizou o nosso acesso a todas as ETs da região. Antes de realizar as entrevistas, apenas necessitamos de contactar as
ETs por telefone e/ou enviar-lhes um e-mail para agendar as melhores datas de entrevistas. A maioria dos participantes (do Norte
e Centro) foi recrutada através de listas previamente realizadas pelo staff das ETs.
69

Anexo 6: Folha de informação ao participante
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5)O que acontece no final do estudo?
Assim que terminar, iremos analisar os dados
e ver quais os factores presentes na relação
entre ser seropositivo ou não e consumir
drogas e como é que as co-infecções com
tuberculose, hepatite C ou hepatite B
influenciam as suas expectativas de saúde.
Os resultados deste estudo serão analisados e
publicados em artigos científicos na área da
Medicina.

Confidencialidade
Somente pessoal autorizado – técnicos de
saúde - terão acesso aos seus dados. Isto é
necessário para garantir que o estudo se
realiza segundo os mais altos padrões
possíveis.
A sua identidade nunca será revelada e os
seus dados pessoais ficarão apenas
identificados através de um código.
A sua participação é voluntária e tem toda a
liberdade para desistir a qualquer momento,
sem nenhum tipo de influência no seu
tratamento futuro.

6)Como poderei obter mais informações
sobre este estudo?
Sempre que tiver questões sobre o estudo por
favor contacte:
Prof. Doutor Henrique Barros
Telefone: 22 551 36 52
(entre as 9h30-13h00 e as 14h00-17h00, nos
dias úteis).
Morada: Alameda Prof. Hernâni Monteiro
4200-319 - Porto

1)Folha de informação ao
participante
Título do estudo: “Utilizadores de drogas
acompanhados nos hospitais e nas Equipas de
Tratamento e Reinserção (ETs): factores
associados à transmissão de VIH e a influência
das co-infecções (hepatite B, hepatite C e
tuberculose) na morbilidade e mortalidade.”

Entrevistadores:

Introdução

Dr.ª Ana Martins (socióloga)
Dr.ª Mariana Oliveira (psicóloga)
Dr.ª Michelle Silva (socióloga)
Dr. Manuel Bronze (sociólogo)

O IDT e a Coordenação Nacional para a
infecção VIH/ SIDA gostaria de convidá-lo(a) a
participar neste acompanhamento da saúde
das pessoas que usam drogas. Sabemos que
um número elevado de utilizadores de drogas
que possam estar infectados ou não com o VIH
estão co-infectados com Hepatite B e/ou C e
têm um risco elevado de desenvolver
tuberculose (TB).
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2)Contudo, não sabemos exactamente qual a
dimensão deste problema. Adicionalmente, há
muitas áreas relacionadas com a infecção e
transmissão do VIH em utilizadores de drogas
sobre as quais não existem certezas e este
estudo poderá ajudar-nos a clarificar melhor.
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética
de forma a garantir que os pacientes não
serão prejudicados, quaisquer que sejam as
suas decisões.
Não tem qualquer obrigação em participar
neste estudo e caso o faça tem toda a
liberdade para desistir do mesmo em qualquer
altura. Caso não queira participar, tal decisão
não influenciará de modo algum o seu
tratamento ou a sua relação com os
profissionais de saúde.
Finalidade do estudo
O objectivo deste estudo é reunir informação
acerca de utilizadores de drogas infectados ou
não com o VIH e cuja infecção foi
diagnosticada há menos de cinco anos. Com
este estudo teremos evidências que
permitirão melhorar no futuro a assistência e
os cuidados de saúde, incluindo o tratamento
anti-retrovírico se aplicável, o tratamento das
hepatites B e/ou C bem como a terapia de
3)substituição entre a população que consome
drogas.

Porque é que fui escolhido(a)?
Foi escolhido(a) por ser atendido num serviço
hospitalar ou ET e usar drogas. Se vive com a
infecção VIH foi escolhido por a sua infecção
ter sido diagnosticada há menos de cinco
anos.
A sua decisão de participar não tem que ser
tomada imediatamente, pode falar com
familiares e amigos e posteriormente dizernos a sua decisão.
O que me irá acontecer se aceitar participar?
Caso aceite participar, uma das profissionais
de saúde deste estudo far-lhe-á uma
entrevista, que será realizada normalmente no
hospital ou ET que frequenta. Esta entrevista
implica responder a um conjunto de perguntas
e não deverá demorar mais de uma hora a
concluir. Os dados recolhidos focam-se, entre
outras coisas, no historial clínico, no uso de
drogas e na situação clínica a partir de então,
significando isto que esperamos revê-lo(a)
regularmente ao longo de alguns anos, se for
seropositivo. Caso não disponha de resultados
recentes para doenças como Hepatite B e/ou
C, poderemos precisar também de recolher
uma amostra de sangue sua e, nesse caso,
4)organizaremos a melhor forma para que tal

aconteça. Este estudo não irá interferir com
nenhum tratamento que possa estar a receber
nem requer cuidados de saúde adicionais.
Informações adicionais relativas à sua doença
que possam ser melhor obtidas junto do seu
médico assistente só serão obtidas com a sua
autorização.
Quais os benefícios da minha participação?
Ajudar-nos-á a descobrir que tipo de apoio e
serviços de cuidados de saúde são necessários
para os utilizadores de drogas, como é o seu
caso.
Quais os incómodos provenientes da minha
participação?
O desconforto resultante da resposta ao
questionário, assim como o possível
desconforto devido às análises sanguíneas e o
seu resultado. Não há contudo qualquer risco.
Se eu não participar, isso influenciará o meu
tratamento de alguma forma?
Não, de todo.
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Anexo 7: Poster para recrutamento de utentes

PRECISAMOS DE SI!
Estamos a procurar conhecer melhor as infecções associadas aos uso de
drogas para poder prestar melhor assistência médica. Para isso precisamos da
sua ajuda!

Finalidade
Reunir informação sobre utilizadores de drogas para melhorar a assistência e os
cuidados de saúde, incluindo, se aplicável, o tratamento das hepatites B e/ou C.

»» Caso seja VIH seropositivo, a sua infecção deverá ter sido diagnosticada pela
primeira vez há 5 anos ou menos.

»» Caso seja VIH seronegativo, deverá ter obtido resultado negativo nos últimos
12 meses.

Como funciona?
Um profissional de saúde faz uma entrevista, neste mesmo local, o que implica
responder a um conjunto de perguntas.

Como participar?
Contacte o seu médico ou enfermeiro no Serviço de Doenças Infecciosas do seu
Hospital ou na ET onde é acompanhado/a. Entrevistadoras: Dr.ª Ana Martins, Dr.ª
Mariana Oliveira e Dr.ª Michelle Silva Telefone: 225 513 652 (Universidade do
Porto), 9h-17h.

Para mais informações leia o folheto informativo
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Anexo 8: Fotografias das Equipas de Tratamento

Figura 1 e 2: Disposição dos Posters nas ETs

Figura 3: Exemplo de um consultório
usado para realizar entrevistas
Figura 4: Entrada da ET de Pombal
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Anexo 9: Relatórios individuais das inquiridoras
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Relatório Individual
A propósito da colaboração no estudo de coorte denominado “Utilizadores de
drogas acompanhados pelas Equipas de Tratamento e Reinserção (ETs): factores
associados à transmissão do VIH e a influência das co-infecções (hepatite B, hepatite
C e Tuberculose) na morbilidade e mortalidade” promovido pela Coordenação
Nacional para a Infecção VIH/SIDA, em conjunto com o Alto Comissariado da Saúde,
enquanto entidade empregadora, venho por este meio apresentar uma breve
descrição das principais actividades que fizeram parte desta prestação de serviços
levada a cabo de 15 de Junho de 2009 até ao corrente Agosto de 2010.
No conjunto das funções desempenhadas são de destacar: a realização de
entrevistas a todos os utentes com VIH-positivo que frequentam as ETs das Regiões
Norte e Centro de Portugal Continental; a realização de inquéritos de vigilância
comportamental para utilizadores de drogas com VIH-negativo; a introdução de dados
e elaboração do respectivo relatório.
Neste âmbito, sob a orientação da Dr.ª Leonie Prasad e do Professor Dr.
Henrique Barros, inicialmente foi necessário reunir e organizar a documentação
necessária para o pedido de aprovação deste projecto de investigação junto da
Comissão de Ética, sendo preciso traduzir e ajudar na elaboração do protocolo de
investigação, construção dos questionários e demais documentos, tais como as
declarações de consentimento a assinar pelos entrevistados, a folha de identificação,
o folheto de informação ao participante, o cartaz para afixar nas várias ETs e as
tabelas de auxílio às questões de escolha múltipla.
Afigura-se relevante destacar aqui o facto de ter sentido que a minha formação
académica em Sociologia ao nível da licenciatura, bem como a posterior pósgraduação em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão, além da actual
frequência do Mestrado em Sociologia e Saúde vieram a revelar-se preciosas na
medida em que pude fazer uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos que fui
obtendo em simultâneo, especialmente nas disciplinas de Introdução à Epidemiologia,
de Fundamentos Estatísticos Aplicados à Saúde, Planeamento de Investigações
Epidemiológicas e de Saúde Pública, tendo sido igualmente importante a semana
intensiva de “Epidemiologia das Doenças Infecciosas” que decorreu no Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) de 3 a 7 de Maio de 2010. O
trabalho prévio que desenvolvi ao longo de um ano lectivo sobre a toxicodependência
na ET Oriental, enquanto aluna das disciplinas de Métodos e Técnicas de Investigação
Sociológica I e II durante a licenciatura, também me permitiu estar mais consciente da
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realidade sobre a qual nos iríamos debruçar e conseguir estabelecer um melhor
contacto com as diferentes pessoas e instituições envolvidas.
A partir do momento em que obtivemos aprovação para prosseguir com o
nosso estudo, houve um período de teste ao longo do mês de Agosto de 2009 no qual
entrevistámos utentes do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João,
para nos apercebermos da aceitabilidade do questionário e dificuldades na sua
compreensão e preenchimento decorrentes dessa experiência, após a qual sentimos
necessidade de reformular algumas perguntas, além de modificar parte da estrutura
até termos chegado à versão final que utilizamos actualmente. Isto deu-nos um
entendimento exaustivo do motivo pelo qual certas questões foram incluídas e como
eram estruturadas, o que contribuiu efectivamente no modo como entrevistámos os
utentes, permitindo-nos responder-lhes a quaisquer questões que eles pudessem vir a
ter acerca do questionário. Antes de sermos capazes de expandir as entrevistas a
todas as ETs nas regiões Norte e Centro de Portugal, precisámos de obter permissão
de cada uma delas individualmente para recrutar e entrevistar os seus utentes.
Fizemo-lo numa variedade de maneiras, a maioria das quais incluía reunir com os
directores das ETs, com ou sem a presença de outros membros da sua equipa, para
discutir com eles o nosso estudo.
Também preparámos uma apresentação em power-point que foi utilizada em
algumas dessas reuniões. Isto fez-me aperceber da importância do contacto pessoal
enquanto meio de facilitar o acesso e a cooperação das ETs, tendo igualmente sido
útil a prática que adquiri ao fazer apresentações formais com recurso ao power-point.
As entrevistas com os utentes das ETs principiaram depois das reuniões e contactos
que fomos estabelecendo entre os meses de Setembro e Outubro com os directores e
equipas de terapeutas e enfermeiros, sendo igualmente de ressalvar que em alguns
dos locais houve uma colaboração bastante significativa do pessoal administrativo nas
ETs, ao passo que noutros, especialmente na região Norte, foi mais difícil
conseguirmos uma participação activa dos profissionais no apoio ao recrutamento de
utentes. Como dito anteriormente, para essas reuniões foi necessária uma anterior
preparação de apresentações em power-point para dar a conhecer o nosso estudo em
nas diferentes ETs como primeira abordagem à equipa de terapeutas, desde os
directores, médicos, enfermeiros, psicólogos, etc. Importa aqui também referir que por
vezes não nos foi possível entrevistar tantos utentes quanto o desejável devido ao
facto de eles se mostrarem pouco receptivos, alegando falta de tempo e
demonstrando pouco ou nenhum interesse, faltarem às consultas agendadas ou
aparecendo em horários diferentes do esperado, frequentemente próximos da hora de
almoço ou da hora de fecho da ET ao fim do dia, além de nem sempre nos ser
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facultado um gabinete livre nos dias em que, segundo o pessoal das ETs seria mais
provável termos acesso a mais utentes. Após termos verificado quão reduzido era o
número de utentes nos últimos 3 anos, foi decidido que alargássemos para 5, o que
implicou modificações na documentação existente e novos contactos com as ETs
onde já tínhamos estado anteriormente. De toda esta experiência, fico muito grata pela
aprendizagem acerca de como deve ser feita uma vigilância epidemiológica dos
utilizadores de drogas em risco de contrair doenças como a SIDA, a hepatite B e/ou C
e a tuberculose, entre outras, sendo de igual modo gratificante a oportunidade que me
foi dada de trabalhar numa equipa pluridisciplinar, onde se tornou possível conjugar os
saberes de ciências sociais como a Psicologia e a Sociologia com os de outras
ciências mais exactas como a Medicina e a Psiquiatria. Com esta experiência pude
aceder a artigos bem interessantes sobre populações desfavorecidas e aprendi a
interpretar e a apresentar resultados à luz da teoria.
Adicionalmente às entrevistas, cumprimos também a função de inserir a
informação em bases de dados criadas para esse efeito, no princípio de forma
inteiramente manual e, posteriormente, através do sistema de leitura óptica que
também obriga a uma revisão atenta de tudo aquilo que foi inserido, para levarmos a
cabo a tarefa de análise dos dados corrigidos.
Graças a esta experiência, posso hoje dizer que tenho competências mais
aprofundadas no uso das máquinas de digitalização e leitura óptica que servem para
incluir a informação obtida através do preenchimento manual dos questionários em
bases de dados criadas para esse efeito. Mais recentemente, desde Fevereiro de
2010, temo-nos dividido para realizar as entrevistas de follow-up nos hospitais e nas
ETs, bem como aos novos casos de VIH que possam ter surgido. Assim como nas
primeiras tentativas de contacto, as entrevistas de follow-up nem sempre correm como
o previsto, pois os utentes continuam a não se manterem assíduos nem pontuais,
tendo

igualmente

acontecido

a transferência

de

alguns

para

comunidades

terapêuticas, desistência do tratamento e pelo menos um caso documentado de óbito,
a somar ao número de utentes que não iremos seguir, porque a data de diagnóstico do
VIH ultrapassa os cinco anos antecedentes à da primeira entrevista. Isto deve-se a
lacunas nos registos das ETs, onde com certa frequência nos encaminharam utentes
com VIH-positivo que não correspondiam com exactidão aos critérios pretendidos,
sobretudo a nível do período de diagnóstico. Tal parece explicar-se também
atendendo ao facto de que muitas vezes os utentes já teriam sido diagnosticados
anteriormente noutros locais mas, como não eram utentes da respectiva ET há mais
de cinco anos, não havia datas de testes prévios.
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Como aspectos positivos a salientar ficam o facto de trabalhar com uma equipa
onde existe muita entreajuda e a possibilidade de colocar em prática as minhas
habilitações académicas. No que diz respeito ao pôr em prática as habilitações
académicas, quero salientar quão enriquecedora tem sido esta oportunidade de
desenvolver técnicas de entrevista e de administração de inquéritos, considerando o
facto de a minha formação em Sociologia me ter trazido maior capacidade de relação
interpessoal e de análise dos aspectos comportamentais.
É igualmente de relevar o necessário desenvolvimento de competências
organizacionais, no sentido em que fui capaz de, após as nossas reuniões, sumarizar
aquilo que foi discutido, ter noção das tarefas que cada um deveria exercer e qual a
melhor forma de lidar com as adversidades que nos foram surgindo entretanto, tendo
sido preciso tomar grande parte do nosso tempo a criar novas versões da
documentação existente, adaptando a sua linguagem.

Michelle Silva
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Relatório Individual: Dinâmicas, Obstáculos e Aprendizagens
O âmbito deste relatório prende-se com a necessidade de explanar de forma
lata as vivências passadas desde o inicio do projecto “Utilizadores de drogas
acompanhados pelas Equipas de Tratamento e Reinserção (ETs) factores associados
à transmissão do VIH e a influência das co-infecções (hepatite B, hepatite C e
tuberculose) na morbilidade e mortalidade” até à data presente.
Foi desde logo um desafio integrar esta investigação, pois a toxicodependência
na sua vertente mais ampla sempre constituiu uma área de interesse sociológico e
pessoal, e, graças ao trabalho que fui desenvolvendo, foi crescendo ao longo do
projecto.
Assim, e sempre, sob orientação da Dra. Leonie Prasad e do Prof. Dr. Henrique
Barros, a raiz empírica deste projecto teve origem em Junho de 2009, com a
elaboração do protocolo de investigação, a construção de instrumentos de avaliação –
questionários

para

utilizadores

de

drogas

seronegativos

e

seropositivos

diagnosticados há menos de três anos – elaboração do manual do entrevistador,
criação de posters e panfletos informativos, bem como folhas de identificação,
declarações de consentimento gerais e de análise de processos clínicos. Aquando a
elaboração das declarações de consentimento, a equipa teve em consideração a
população que iria ter contacto directo com aquelas, tentando simplificar alguns termos
de foro técnico, bem como pôr-se no papel dos utentes e antecipar algumas questões
que poderiam ser ambíguas ou de menor entendimento – considero que as idas ao
terreno se tornaram mais eficazes, porque conseguimos antecipar cenários que
pudessem causar problemas.
Em Agosto de 2009, e depois de aprovação da Comissão de Ética do Hospital
de S. João (HSJ), podemos testar os questionários no Serviço de Doenças Infecciosas
do HSJ, com o intuito de verificar anomalias e falhas dos mesmos – a este respeito, há
que dizer que até chegarem a uma versão final os questionários passaram por várias
alterações. Também no mês de Agosto reunimos com o Director Clínico do Hospital
Joaquim Urbano onde iniciamos ainda nesse mês entrevistas tanto a utentes
seropositivos como seronegativos.
No que respeita à entrada nas várias ETs, preparamos uma apresentação em
powerpoint que mostramos aos Directores e/ou a alguns membros das equipas
técnicas das mesmas para que houvesse um entendimento mais claro dos objectivos
da nossa presença nas ETs, pedindo-lhe que nos fornecessem, de forma a rentabilizar
tempo, a identificação dos utentes com as características pretendidas. Para que as
apresentações fossem bem sucedidas tivemos que ter contacto com alguns dos
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pilares fundamentais da epidemiologia, assim como fazer alguma pesquisa, análise e
interpretação de dados. Paralelamente antecipamos cenários de forma a estarmos
preparados para algumas questões que os membros das equipas nos pudessem
colocar relativamente ao projecto.
A propósito do primeiro contacto com as ETs, parece-me desde já importante
referir que algumas dessas listas chegaram muito depois de as termos solicitado, o
que dificultou o nosso trabalho – algumas das ETs justificaram este facto por estarem
no momento a passarem de sistemas manuais para sistemas informáticos, perdendo
muito tempo na busca “processo-a-processo” dos utentes que se enquadravam no
nosso projecto.
Também através das reuniões com as ETs, percebemos que iríamos ter dados
diminutos se nos focássemos apenas em utilizadores de drogas seropositivos
diagnosticados há menos de três anos (em algumas ETs não existia nenhum utente
nessas condições) e, assim sendo, a data de diagnóstico foi alargada para cinco anos
– o que levou a que mais uma vez, contactássemos as ETs para que realizassem
novas listas de utentes com essas características.
Para além da realização das entrevistas, temos igualmente que inserir a
informação recolhida através do sistema de leitura óptica (no inicio esta inserção era
manual), o que, apesar de ser menos demorado do que se estivéssemos a inserir
manualmente, obriga a uma revisão de tudo o que foi inserido de forma a não
existirem erros nem lacunas nas bases de dados.
As entrevistas de follow up (após seis meses da primeira entrevista) surgiram
em Fevereiro de 2010, estando ainda a decorrer – no que toca a este tipo de
entrevista, parece-me que foi mais fácil o contacto tanto com as ETs como com os
utentes, porque já não éramos membros estranhos da organização.
Ao longo de todo o projecto algumas dificuldades e obstáculos surgiram,
nomeadamente, a ausência de disponibilidade de alguns elementos das equipas
técnicas das ETs para colaborarem connosco (ou para realizarem as listas, ou para
falarem com utentes, ou mesmo para nos facultarem informações clínicas) – tanto eu
como os restantes investigadores sentimo-nos muitas vezes envolvidos por um “manto
de invisibilidade” -

a ausência de registos clínicos surge como uma das maiores

dificuldades no projecto, uma vez que existem processos que não têm nenhuma
informação clínica, não sabendo sequer quando foi a data de diagnóstico de VIH do
utente, por outro lado, o facto de os Enfermeiros não saberem se um determinado
utente tinha realizado o último teste há menos de um ano também dificultou o
processo de recrutamento; a falta de espaço para realizar as entrevistas em algumas
das ETs o que nos fez perder alguns utentes (não nos podemos esquecer que a
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população em questão está, ou diz estar, em constante correria, e que cinco minutos
de espera podem fazer toda a diferença); a falta de receptividade dos utentes é,
inevitavelmente um obstáculo – todos nós chegamos a estar mais de três horas à
espera de um possível entrevistado que depois nos disse que não estava interessado
em participar - assim como o atraso relativamente ao horário estipulado das consultas,
que também nos fez estar várias horas à espera do utente, porque se não fosse
naquele dia, só teria consulta passado três meses. Nesta esfera, é importante não
esquecer que as ETs estão localizadas em toda a região Norte e Centro, e apesar de
só ter ficado responsável por algumas, várias foram as vezes que me desloquei “em
vão”, gastando dinheiro e tempo por o utente não aparecer. No entanto, e apesar de
ser um número praticamente invisível, gostaria de salientar que alguns utentes por
motivação espontânea quiseram responder ao questionário, por terem visto nas salas
de espera ou o poster ou os panfletos informativos.
Para contrabalançar as dificuldades sentidas, os aspectos positivos também
surgem no outro prato da balança – o ter conhecido de perto uma realidade social que
muitos estigmatizam, o ter visto como funcionam as várias ETs e os membros que as
constituem, o facto de muitos técnicos nos terem facilitado a investigação, sendo
totalmente solícitos e prestáveis – parece-me que os laços que críamos (de forma
consciente) com alguns dos membros das ETs foram fundamentais, tendo sentido que
em alguns locais era já vista como “uma deles”, não havendo qualquer estranheza
devido à minha presença; o ter trabalhado com uma equipa onde reina o espírito de
camaradagem ainda que com visão crítica sobre todos os fenómenos com que nos
vamos deparando e ter trabalhado de perto com a Dra. Leonie Prasad que tem sido
para mim uma grande Mestre (e penso que para todos os entrevistadores).
Através deste projecto tive a oportunidade de lidar de perto com a elaboração
de relatórios para diversas entidades ( ETs, IDT, Ministério da Saúde),tendo aprendido
sobre as várias componentes necessárias à realização dos mesmos e tendo feito
alguma análise estatística dos dados recolhidos – assim, posso afirmar que neste
momento me sinto capaz de realizar outros documentos similares. As várias reuniões
internas do projecto também fizeram com que por vezes tivesse que apresentar
resumos sobre as mesmas, o que acentuou a minha capacidade de assimilação e
síntese dos assuntos tratados.
No geral, penso que as minhas capacidades organizativas saíram valorizadas,
já que tínhamos que gerir as datas de entrevistas em cada ET com o resto das tarefas
que também eram necessárias realizar.
Ao contribuir para que haja informação sobre utilizadores de drogas
seropositivos e seronegativos estamos a combater comportamentos sociais e atitudes
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negativas, esperando que hajam dados transparentes sobre esta realidade que é
ainda tão obscura e tentando diminuir este problema que é, sem dúvida, de Saúde
Pública.
Seguidamente, encontra-se uma tabela com os dados que recolhi desde o
início do projecto, em Agosto de 2009 até ao presente mês de Agosto de 2010.

Gostaria de salientar que estive também no Serviço de Doenças Infecciosas do
HSJ, ET de Barcelos, ET Cedofeita, ET Gondomar e fiz duas rondas com os Médicos
do Mundo, mas não consegui realizar entrevistas nestes locais ou as que realizei não
foram contabilizadas para o estudo por estarem fora dos cinco anos de diagnóstico.
Quanto à ET de Bragança e de Figueira da Foz, depois de contacto telefónico
disseram-me que não tinham nenhum utente seropositivo naquelas condições de
diagnóstico.
Ana Tenreiro de Avelar Fernandes Martins
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Relatório Individual
Tendo por base todo o desenvolvimento no estudo de coorte denominado:
“Utilizadores de drogas acompanhados pelas Equipas de Tratamento e Reinserção
(ETRs): factores associados à transmissão do VIH e a influência das co-infecções
(hepatite B, hepatite C e Tuberculose) na morbilidade e mortalidade” o seguinte
relatório destina-se a uma análise crítica não só de todas as funções realizadas no
decorrer do projecto, mas também na avaliação da aprendizagem adquirida com o
realizar do mesmo.
As funções desempenhadas corresponderam à elaboração dos documentos
necessários para a implementação do projecto de investigação nomeadamente: os
questionários; as declarações de consentimento; a folha de identificação do utente; o
folheto de informação; e o cartaz de divulgação do estudo. Esta fase inicial permitiu
um conhecimento aprofundado dos instrumentos que iriam ser adoptados, assim como
uma maior integração dos elementos constituintes da equipa de trabalho.
As primeiras entrevistas realizaram-se em Agosto com os utentes do Serviço de
Doenças Infecciosas do Hospital São João. Uma vez que esta fase se incluiu no
período de testagem dos questionários foram aceites não só os utentes que
preenchiam os requisitos de inclusão na coorte, assim como, todos aqueles que
estavam disponíveis a colaborar. Esta fase permitiu-me conhecer e desenvolver as
competências necessárias para a aplicação dos questionários, assim como, analisar
as questões e a estrutura do questionário.
Para se iniciarem as entrevistas com os utentes das ETs foi necessário reunir
com alguns directores das mesmas, assim como, com a respectiva equipa técnica
para dar a conhecer o propósito do projecto de investigação, como toda a metodologia
nele inerente. Constataram-se posturas diferentes por parte das ETs, uma vez que em
determinadas equipas houve disponibilidade e apoio imediato, ao invés de outras se
demonstrarem pouco receptíveis na colaboração. Contudo, devido à nossa
persistência conseguiu-se levar a cabo o estudo em todas as ETs da região norte e
centro do país.
Inicialmente tinha-se estimado como critério de inclusão os utentes estarem
diagnosticados com o VIH no máximo à 3 anos, no entanto, devido à pouca adesão
por parte dos utentes, justificando-se com o pouco tempo disponível, com as faltas às
consultas previamente agendadas e o pouco interesse em colaborar, tais motivos
levaram a alteração dos critérios de inclusão nomeadamente passar dos 3 aos 5 anos
de diagnóstico com o VIH positivo.
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Na realização das entrevistas deparamo-nos nomeadamente com a dificuldade
em por vezes se conseguir um espaço livre para a realização da entrevista, mas tal
inconveniente foi solucionado com a marcação de uma entrevista num dia em que o
utente estivesse disponível, assim como, existisse um espaço livre para a realização
da mesma.
Do meu ponto de vista a realização das entrevistas permitiu-me um
conhecimento prático sobre a aplicação de determinadas escalas mas essencialmente
possibilitou-me a oportunidade de conhecer uma realidade relatada por quem a sente
e à qual tenta sobreviver diariamente.
Adicionalmente às entrevistas também é nossa função inserir numa base de
dados toda a informação recolhida ao longo das entrevistas. Inicialmente essa
informação era inserida manualmente, contudo após uma revisão dos questionários e
elaboração de uma base informática ajustada, a inserção é realizada através de um
sistema de leitura óptica. Esta última inserção é menos demorada mas não descura de
uma revisão sistemática da informação pois por vezes ocorrem erros ópticos.
Desde Fevereiro de 2010 iniciamos a fase de Follow up previsto no design do
estudo. O contacto com as ETS e Hospitais foi mais eficaz uma vez que estes já
conheciam as características do projecto de investigação. Contudo as dificuldades em
termos de espaço para a realização das entrevistas mantiveram-se e a assiduidade
dos utentes em realizarem as entrevistas. Por outro lado o elo de confiança iniciado na
realização da primeira entrevista assegura que alguns utentes continuem a muito
receptíveis e disponíveis a colaborarem.
Mais do que todo o conhecimento teórico e prático que possa ter adquirido, a
colaboração neste projecto de investigação permitiu-me desenvolver competências
pessoais nomeadamente a responsabilidade, a inter-ajuda, o respeito e a aceitação
incondicional, além disso a multidisciplinaridade da equipa de trabalho motiva-me a
contribuir efectivamente num projecto que desfigura uma realidade social.

Mariana Oliveira
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