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ICAP Journal Club 

O Journal Club do ICAP foi criado para informar a equipe e os colegas do ICAP sobre a literatura 
científica mais recente, fornecendo um resumo sucinto e uma análise crítica de estudos importantes 
e discutindo as implicações da pesquisa no trabalho clínico.  
 

Esta sinopse do artigo foi escrita por Cassia Wells. Compartilhe sua opinião sobre este artigo ou sugira um artigo para o Journal 

Club enviando um e-mail para caw2208@columbia.edu.   

Artigo  

Dovel K, Shaba F, Offorjebe OA, et al. Effect of facility-based HIV self-testing on uptake of 
testing among outpatients in Malawi: a cluster-randomised trial. Lancet Glob Health. 
2020;8(2):e276-e287. DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30534-0 

 

Resumo do estudo  

Este estudo randomizado por cluster avaliou a eficácia, a aceitabilidade e o custo do autoteste de HIV 
(HIVAT) em unidades de saúde entre pacientes ambulatoriais em comparação com testes e 
aconselhamento padrão e optimizados.iniciados pelo provedor (PITC)  
 
Cenário de Estudo 

• Quinze departamentos ambulatoriais em unidades de saúde de alto volume   nas regioes central  
e  sul de Malawi, incluindo hospitais distritais, hospitais missionários e centros de saúde. 
 

Métodos 

• As unidades de saúde foram randomizadas (1:1:1) para PITC padrão, de acordo com as 
diretrizes nacionais, PITC otimizado, ou para uma intervenção HIVAT  em unidades de 
saúde.. 

• O PITC otimizado incluiu treinamento e apoio adicional para profissionais de saúde, 
integrando testes e aconselhamento para HIV (HTC) em departamentos ambulatoriais e 
oferecendo HTC pela manhã antes do início das consultas. Os serviços incluíram uma palestra 
de saúde de 10 minutos em grupo e aconselhamento individual pré e pós-teste.  

• A intervenção HIVAT em unidades de saúde  incluiu uma palestra de saúde de 10 minutos em 
grupo, uma demonstração do HIVAT em 15 minutos com pré-aconselhamento em grupo e 
distribuição de kits de HIVAT para uso em áreas de espera, com assistência disponível, se 
necessário. Cabines temporárias  foram usadas como espaços privados para HIVST, e a 
divulgação dos resultados foi incentivada, mas voluntária. Aqueles que optaram por divulgar 
o resultado do HIVAT receberam aconselhamento pós-teste e encaminhamento para serviços 
adicionais de HIV, incluindo testes confirmatórios para aqueles que apresentaram resultado 
positivo. 

• Os pacientes ambulatoriais foram incentivados a optar por não realizar o HIVAT nas  
unidades de saúde  caso já houvessem testado positivo para o HIV, negativo para o HIV no 
mês anterior, se sentissem desconfortáveis com o HIVAT realizado no ambulatório ou 
tivessem menos de 15 anos de idade.  
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• O desfecho primário foi a proporção de pacientes ambulatoriais testados para o HIV no dia 
da inscrição no estudo.  

• Os desfechos secundários foram positividade ao HIV (rendimento) entre os testados, início 
da terapia antirretroviral (TARV) aos três meses entre os recém-diagnosticados, aceitabilidade 
do HIVAT em unidades de saúde , eventos adversos e custos. 

• Os desfechos primários e secundários foram medidos com uma pesquisa anônima 
administrada a uma amostra de pacientes ambulatoriais que saíam da  unidade de saúde . Para 
determinar o início da TARV, solicitou-se aos participantes que relataram teste positivo de 
HIV que fornecessem consentimento por escrito e vários identificadores que foram utilizados 
para análises subsequentes dos prontuários. 

• Os critérios de elegibilidade da pesquisa incluíram idade ≥ 15 anos, recebimento de serviços 
ambulatoriais no dia da pesquisa, recebimento de todos os serviços de saúde planejados para 
esse dia, e consentimento informado.. 

 

População de estudo e seguimento 
 

• Entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, 22.342 pacientes ambulatoriais receberam 
serviços de saúde e 6.071 (27%) foram abordados para uma pesquisa de saída. Destes, 5.885 
(97%) eram elegíveis e completaram uma pesquisa de saída: 1.951 no grupo PITC padrão, 
1.837 no grupo PITC optimizado e 2.097 no grupo de intervenção HIVAT.   

• A idade média dos participantes foi de 33 anos (intervalo interquartil 22-41), 62% eram do 
sexo feminino, 86% haviam feito testes anteriormente para o HIV e 52% haviam feito testes 
nos últimos 12 meses.  

• Entre os participantes do grupo HIVAT, 6% relataram resultado de teste anterior HIV-
positivo, em comparação com 9% no grupo PITC padrão e 10% no grupo PITC optimizado. 

 
Desfecho Primário 

• No grupo HIVAT, 51% dos participantes fizeram teste de HIV no dia da inscrição, em 
comparação com 13% no grupo PITC padrão e 14% no grupo PITC optimizado. 

• A probabilidade de testagem para HIV foi significativamente maior no grupo HIVAT em 
unidades de saúde  em comparação com o grupo PITC padrão (razão de probabilidade 
ajustada [aOR] 8,52, intervalo de confiança [IC] de 95%, 3,98–18,24) ou o grupo PITC 
otimizado (aOR 6,29, IC 95%, 2,96–13,38).  

• Os achados foram semelhantes entre as categorias de idade e sexo, com aqueles com idades 
entre 15 e 24 anos mostrando o maior benefício do HIVAT em unidades de saúde  em 
comparação com o PITC padrão (aOR 9,42, IC 95%, 4,15–21,38). 
 

Desfechos Secundários 

• Entre aqueles que receberam o teste de HIV, não houve diferença significativa no rendimento, 
com 3% no grupo HIVST, 2% no grupo PITC padrão e 3% no grupo PITC optimizado 
recém-diagnosticados com HIV. 

• No grupo HIVAT, 68% dos indivíduos recém-diagnosticados iniciaram a TARV aos três 
meses (79% de iniciação no mesmo dia), em comparação com 83% no grupo PITC padrão 
(100% de iniciação no mesmo dia) e 100% no grupo PITC optimizado (50% de iniciação no 
mesmo dia), sem diferenças significativas entre os grupos. 
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• Entre aqueles que fizeram o teste, a aceitabilidade foi significativamente maior no grupo 
HIVAT, com 99% afirmando que usariam a mesma estratégia de teste novamente, em 
comparação com 82% no grupo PITC padrão e 86% no grupo PITC optimizado (HIVAT vs. 
PITC padrão aOR 6,17, IC 95%, 1,70-22,47). 

• Entre aqueles que fizeram o teste de HIV, 75% desejaram aconselhamento pós-teste adicional 
no grupo HIVAT, em comparação com 69% no grupo PITC padrão e 70% no grupo PITC, 
mas essas diferenças não foram estatisticamente significativas.  

• Nos grupos PITC padrão e PITC optimizado, 4% se sentiram coagidos a fazer o teste, e cerca 
de 1% se sentiu coagido a divulgar os resultados do teste. Nenhuma coerção foi relatada no 
grupo HIVAT. 

• O custo médio por pessoa que recebeu um teste de HIV no grupo HIVAT foi de US$ 4,99, 
comparado a US$ 2,44 no grupo PITC padrão e US$ 4,79 no grupo PITC optimizado. 

• O custo por caso positivo recém-identificado foi de US$ 189 no grupo HIVAT, comparado a 
US$ 101 no grupo PITC padrão e US$ 156 no grupo PITC optimizado.  

• O custo por pessoa iniciada no TARV foi de US$ 279 no grupo HIVAT, comparado a US$ 
121 no grupo PITC padrão e US$ 156 no grupo PITC optimizado. 

 

Análise crítica   

Este ensaio controlado randomizado por cluster constatou que a oferta de HIVAT em serviços ambulatoriais 

de unidades de saúde   de alto volume aumentou a proporção de pacientes ambulatoriais testados para o HIV 

em comparação com o PITC padrão e optimizado. A abordagem HIVAT baseada em instalações foi muito 

aceitável para os participantes, e nenhuma coerção foi relatada. No entanto, a intervenção HIVAT custou mais 

por teste realizado e por novo caso positivo identificado. 

Os seguintes pontos devem ser considerados ao interpretar os achados do estudo: 

• Este estudo foi realizado inteiramente em departamentos ambulatoriais; portanto, pacientes 
gestantes, crianças < 5 anos e pacientes de pronto-socorro ou internação não foram incluídos. 
Não está claro se resultados semelhantes seriam observados em outras configurações baseadas 
em instalações. 

• Os dados de desfechos foram coletados apenas em uma subamostra de pacientes ambulatoriais 
dispostos a concluir a pesquisa de saída, e os resultados de testagem e testes de HIV foram 
baseados no autorrelato, o que é vulnerável ao viés de desejabilidade social. Isso pode ter 
resultado em reportes excessivos de realização de testes e/ou reportes insuficientes de 
resultados positivos.  

• Embora os pesquisadores não tenham conseguido demonstrar diferenças significativas na 
iniciação da TARV entre as estratégias de teste, o poder foi limitado devido ao pequeno 
tamanho da amostra, e uma porcentagem menor de iniciação da TARV foi observada no grupo 
HIVAT. No entanto, um número absoluto mais alto de pessoas iniciou a TARV no grupo 
HIVAT, à medida que mais pessoas foram identificadas como tendo HIV com a abordagem 
HIVAT. 

• Apenas 7% dos indivíduos recém-diagnosticados no grupo HIVAT discutiram o resultado do 
autoteste de HIV com o profissional ambulatorial no dia do teste. No entanto, a maioria desses 
indivíduos recebeu teste confirmatório no mesmo dia e iniciou a TARV. 
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• Este estudo foi realizado em um ambiente de alta prevalência, onde o PITC ambulatorial era 
recomendado. O custo por pessoa HIV-positiva encontrado com PITC ambulatorial 
provavelmente aumentaria em locais de menor prevalência, onde o teste direcionado é 
frequentemente priorizado. 
 

Implicações 

Este ensaio controlado randomizado por cluster realizado em  Malawi constatou que a oferta de HIVATem  

serviços ambulatoriais de unidades de saúde  aumentou significativamente a proporção de pacientes 

ambulatoriais testados para o HIV em comparação com as abordagens PITC padrão e PITC optimizado. Este 

método de teste foi aceitável para os participantes, mas custou mais a cada nova pessoa com HIV identificada. 

O HIVAT é geralmente recomendado como uma abordagem para expandir o alcance dos programas de teste 

de HIV fora das instalações, mas os resultados deste estudo sugerem que o HIVAT em  serviços ambulatoriais 

de unidades de saúde poderia complementar outras estratégias de testes em unidades de saúde com uma alta 

necessidade não atendida de testes de HIV. O aumento de custos com a implementação dessa estratégia terá 

que ser ponderado contra os benefícios da identificação de mais pacientes ambulatoriais com HIV. 

 
 


