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Lisboa, 11 de Fevereiro de 2011 

Assunto: Pedido de colaboração no estudo Adesão à Terapêutica Anti-Retrovírica (ATAR-VIH) 

Exmo Sr. Dr., 

O Instituto de Medicina Preventiva, em colaboração com o Serviço de Doenças Infecciosas (HSM), está a 

desenvolver o estudo ATAR-VIH, para o qual gostaríamos de o convidar a participar. 

Este estudo tem como objectivos determinar a prevalência e factores associados à não-adesão e mudança 

na terapêutica anti-retrovírica em indivíduos seropositivos para o VIH. Para responder a estes objectivos, 

foi desenvolvida a componente restrospectiva do estudo, com a consulta de processos clínicos de doentes 

seleccionados de forma aleatória a partir do registo de dispensa da medicação. O estudo de coorte 

prospectiva que é agora proposto irá permitir obter informação mais completa, incluindo aquela 

relacionada com factores associados ao doente. 

É neste sentido que gostaríamos de solicitar a sua colaboração. Durante um período máximo de 1 mês, 

pretendemos estudar 200 indivíduos em TAR ou a iniciar TAR neste período, que sejam autónomos 

quanto à toma da medicação. Estes indivíduos serão avaliados num primeiro momento e em todas as 

consultas presenciais que decorram no período de 6 meses (avaliação em pelo menos 2 consultas).  

Como médico assistente, a sua participação consistirá, caso aceite, na identificação de indivíduos elegíveis 

que tenham consulta agendada no período de recrutamento (com início previsto em Março), na obtenção do 

consentimento informado e no preenchimento de um formulário com elementos sobre as consultas (com 

duração de 5 a 10 minutos). Os questionários ao participante serão aplicados por 2 entrevistadores treinados 

e com formação em psicologia, num gabinete do serviço. 

No sentido de lhe apresentarmos pessoalmente o nosso estudo e esclarecermos todas as suas questões, 

iremos convidá-lo para uma breve reunião de 30 minutos, prevista no final de Fevereiro. 

Agradecemos desde já a sua atenção, estando ao dispor para o esclarecimento de eventuais questões (poderá 

contactar a Dr.ª Milene Fernandes, por e-mail mccf@fm.ul.pt). 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 

Prof. Doutor Vasco Maria 
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