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RESUMO
Abreu RM. Validação de um questionário para a avaliação da adesão ao tratamento
antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
Introdução: As evidências mostram que com o tratamento da infecção crônica pelo
vírus da hepatite B (VHB) conseguimos suprimir a carga viral, a qual deve ser
mantida o mais baixo possível. Entre os fatores ligados diretamente ao sucesso
terapêutico, encontra-se a adesão ao tratamento. Diversos instrumentos de
avaliação da adesão estão disponíveis, porém não existe nenhum validado para
uso na hepatite B crônica. Esse estudo incluiu a adaptação do CEAT-VIH (Remor,
2002) para pacientes portadores de hepatite B crônica, avaliou a confiabilidade e as
evidências de validade do questionário adaptado (denominado CEAT-VHB).
Métodos: Trata-se de um estudo transversal e foram avaliados 183 pacientes com
diagnóstico de infecção crônica pelo VHB, em tratamento há pelo menos três
meses com adefovir, entecavir, lamivudina e/ou tenofovir. Foram coletadas
informações sócio-demográficas e aplicados o questionário adaptado (“Questionário
para avaliação da adesão ao tratamento antiviral em pacientes portadores de
hepatite B crônica”, CEAT-VHB) e o Teste de Morisky. A carga viral de VHB foi
compilada diretamente do prontuário. A avaliação da confiabilidade (consistência
interna) do CEAT-VHB foi testada por meio do valor de alfa de Cronbach. As
evidências de validade do questionário adaptado foram estabelecidas através das
validades de critério e constructo. As validades de critério e do constructo do tipo
convergente do instrumento proposto foram testadas pelas correlações das
medidas obtidas com os resultados do Teste de Morisky e do nível de carga viral
plasmática de VHB. Resultados: O CEAT-VHB mostrou-se com boa aceitabilidade
no formato de entrevista estruturada dirigida. A confiabilidade do CEAT-VHB
demonstrou uma consistência interna adequada no escore global do questionário
(alfa de Cronbach = 0,734). Foi evidenciada correlação negativa boa (r = -,615; p <
0,001) do domínio “grau de cumprimento ao tratamento antiviral” com o Teste de
Morisky e correlação negativa moderada (r = -,417; p < 0,001) do domínio “variáveis
para não adesão” com o nível de carga viral plasmática de VHB. Na capacidade
discriminativa do constructo, os pacientes foram estratificados em função do
desfecho clínico (carga viral de VHB detectável ou indetectável), que demonstrou
diferença estatisticamente significativa (p < 0,001). Por meio da curva ROC, foi
possível calcular a sensibilidade e especificidade do CEAT-VHB. Como vimos na
capacidade discriminativa do constructo, que escores maiores ou iguais a 80
detectam adesão ao tratamento, necessário para a predição de uma carga viral de
VHB indetectável, fixamos como ponto de corte da curva ROC o valor 80,50. Assim,
encontramos um valor de sensibilidade de 81,43% e especificidade de 67,26%.
Ainda, o CEAT-VHB identificou 43,2% (79) dos pacientes em não adesão ao
tratamento antiviral. Conclusões: O CEAT-VHB é um instrumento de boa
confiabilidade, com validade e capacidade discriminativa adequada para medir o
grau de adesão ao tratamento antiviral, e predizer o desfecho clínico do paciente
(carga viral de VHB detectável ou indetectável), além de ser uma ferramenta
diagnóstica útil na prática clínica, para uso na língua portuguesa.
Descritores: Hepatite B; Questionários; Estudos de Validação; Adesão à
Medicação; Antivirais.

ABSTRACT
Abreu RM. Questionnaire validation for adherence antiviral therapy assessment in
chronic hepatitis B patients [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2013.
Background: Evidence shows that chronic infection treatment for hepatitis B virus
(HBV) can suppress the viral load, which should be as low as possible. Treatment
adherence is among the factors directly linked to therapeutic success. Several
adherence assessment instruments are available, but there is not one validated yet
for use in chronic hepatitis B. This study included the adaptation of CEAT-VIH
(Remor, 2002) for chronic hepatitis B patients; it evaluated the reliability and validity
evidence of the adapted questionnaire (named CEAT-VHB). Methods: This is a
cross-sectional study that evaluated 183 patients with chronic HBV infection in
treatment for at least three months with adefovir, entecavir, lamivudine and / or
tenofovir. Socio-demographic information was collected and patients answered the
adapted questionnaire (“Assessment of adherence to antiviral therapy questionnaire
for chronic hepatitis B patients”, CEAT-VHB) and Morisky test. The HBV viral load
was compiled directly from medical records. The evaluation of reliability (internal
consistency) for CEAT-VHB was tested through Cronbach’s alpha value. Evidence
of validity of the adapted questionnaire was established through the criterion and
construct validities. The criterion validity and construct type convergent were tested
by correlation of measurements obtained with the results of the Morisky test and
HBV viral load level. Results: The CEAT-VHB was shown with good acceptance in
the form of structured interview addressed. The CEAT-VHB reliability showed good
internal consistency in the overall score of the questionnaire (Cronbach’s alpha =
0.734). Negative and significant correlation was good (r = -.615, p < 0.001) of the
domain “degree of compliance to antiviral therapy” with the Morisky test and
moderate negative correlation (r = -.417, p < 0.001) of the domain “variables for nonadherence” with HBV viral load level. In the construct discriminative capacity, the
patients were stratified according to clinical outcome (detectable or undetectable
HBV viral load), which demonstrated a statistically significant difference (p < 0.001).
The ROC curve was used to calculate sensitivity and specificity of the CEAT-VHB.
As seen in construct discriminative capacity, which scores greater than or equal to
80 detect treatment adherence, necessary for the prediction of an undetectable HBV
viral load, it was set the cut-off value of 80.50. Thus, it was find a value of 81.43%
for sensitivity and specificity of 67.26%. The CEAT-VHB identified 43.2% (79)
patients in non-adherence for antiviral treatment. Conclusions: The CEAT-VHB is
an instrument of good reliability, with validity and discrimination adequate to
measure the degree of adherence to antiviral therapy, and predict the clinical
outcome of patients (detectable or undetectable HBV viral load), besides being a
useful diagnostic tool in clinical practice, for use in Portuguese.
Descriptors: Hepatitis B; Questionnaires; Validation Studies; Medication Adherence;
Antiviral Agents.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Vírus da hepatite B

O vírus da hepatite B (VHB) (Figura 1), descoberto em 1965 por Baruch
Blumberg, é um DNA vírus pertencente à família Hepadnaviridae,
apresentando no seu genoma um DNA circular e parcialmente duplicado de
aproximadamente 3.200 pares de bases(1-4).
O genoma viral apresenta 4 fases de leitura aberta: superfície (S), core
(C), polimerase (P) e X. A região S codifica proteínas de superfície do
envelope e é composta pelas regiões pré-S1 (grande), pré-S2 (média) e S
(pequena). O gene C e região pré-C codificam a proteína core, o antígeno c
do vírus da hepatite B (AgHBc), que é encontrado no tecido hepático e
excepcionalmente no soro. A região pré-core codifica a proteína AgHBe,
presente no soro de pacientes com replicação do VHB. O gene P codifica a
polimerase, importante para a replicação do VHB e alvo de antivirais. O gene
X codifica o HBx, que parece estar envolvido nos processos de
carcinogênese, através de transativação de promotores celulares e
virais(2,5,6).

FONTE: Perkins JA, 2002

(7)

Figura 1. Vírus da hepatite B
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A presença de carga viral de DNA do VHB no soro é a melhor
indicação de replicação viral ativa, sendo detectada por técnicas sensíveis
como a reação em cadeia da polimerase (PCR). A quantificação da carga
viral de VHB é útil para predizer a resposta à terapia antiviral(2).
Os genótipos podem influenciar no curso da doença e originar
diferenças biológicas específicas, assim como ajudar no monitoramento da
eficácia do tratamento padrão através da classificação da rota, patogênese
do vírus, severidade da doença, taxa de soroconversão do antígeno e do
vírus da hepatite B (AgHBe) e desenvolvimento de resistência a terapia
antiviral(8-11).

1.1.1 Epidemiologia

A infecção crônica pelo VHB é um dos mais importantes problemas de
saúde pública(12-14). Estima-se que aproximadamente um terço da população
mundial apresenta evidências sorológicas para o VHB, 400 milhões de
pessoas estejam infectadas e que um milhão morra anualmente pela
doença. Apesar de existir vacina segura e eficaz contra o vírus da hepatite B
desde o início da década de 80, a hepatite crônica causada por esse agente
está longe de ser eliminada(2,14-17).
A prevalência da infecção pelo VHB na população tem sido estimada
por meio da notificação de casos pelos sistemas oficiais de vigilância
epidemiológica, pelo rastreamento sorológico realizado nos bancos de
sangue ou, eventualmente, em inquéritos epidemiológicos regionais com
finalidade de pesquisa(18,19).
A epidemiologia global da infecção pelo VHB tem sido descrita,
tradicionalmente, de acordo com três categorias de endemicidade (alta,
intermediária e baixa), dependendo da proporção da população que é
soropositiva para o antígeno s do VHB (AgHBs) (Figura 2). Países com alta
endemicidade são aqueles onde a soroprevalência do AgHBs é maior que
8%, com endemicidade intermediária são aqueles entre 2 a 8% e de baixa
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endemicidade os com soroprevalência menor que 2%(14,17). A figura 3 nos
mostra a prevalência do AgHBs em diferentes regiões geográficas(20).

FONTE: Ferreira MS, 2000

(14)

Figura 2. Estimativa de soroprevalência do AgHBs positivo no mundo

FONTE: Adaptado de El–Serag HB, 2012

(20)

Figura 3. Prevalência do AgHBs em diferentes regiões geográficas
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1.1.2 Infecção pelo VHB no Brasil

No Brasil, os exames de triagem realizados em bancos de sangue são
responsáveis pela maioria dos dados obtidos.

O primeiro

estudo

multicêntrico para estimar a prevalência de hepatite B no Brasil, realizado
em três regiões brasileiras (Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal), com
7.881 indivíduos, evidenciou a presença do AgHBs positivo em menos de
1% dessa população, representando um total estimado de 30.000 indivíduos
portadores de infecção crônica pelo VHB(21).
Do ponto de vista epidemiológico, a prevalência da infecção pelo VHB
é dinâmica, com fortes influências de condições socioeconômicas, hábitos
de vida, movimentos migratórios e grau de exposição ao risco(22).
De acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde do Brasil
(2012), estima-se que a cada ano, 14.000 novos casos de infecção por VHB
são notificados e 500 pessoas morram devido à doença, o que representa
120.343 casos acumulados no país entre 1999 e 2011. Ainda, o número de
casos aumenta em pessoas com mais de 24 anos (Figura 4) e a região Sul
tem a maior incidência, seguida pela região Norte (Figura 5)(23).

FONTE: Brasil, 2012

(23)

Figura 4. Taxa de detecção dos casos de hepatite B (por 100.000 habitantes),
segundo faixa etária e sexo

5

FONTE: Brasil, 2012

(23)

Figura 5. Taxa de detecção dos casos de hepatite B (por 100.000 habitantes),
segundo região de residência por ano de notificação

1.1.3 Transmissão

A hepatite B, historicamente conhecida como a doença transmitida
através do sangue contaminado, tinha no doador de sangue importante fonte
de infecção. Com o aperfeiçoamento dos métodos de detecção do AgHBs,
foi possível selecionar os doadores de forma mais rigorosa, diminuindo-se
assim a probabilidade de um indivíduo contrair infecção por transfusão
sanguínea(14).
O período de incubação do VHB varia de 42 a 180 dias, sendo que o
AgHBs aparece inicialmente de seis a oito semanas após a infecção. O VHB
é

aproximadamente

100

vezes

mais

infeccioso

que

o

vírus

da

imunodeficiência humana (HIV) e 10 vezes mais que o vírus da hepatite C
(VHC)(24,25).
O VHB é transmitido principalmente através de exposição percutânea
ou de mucosas aos fluidos corpóreos ou a sangue contaminado, sendo de
grande importância pelo seu potencial de provocar hepatite crônica. As
maiores concentrações de vírus são verificadas no sangue e secreções
serosas, diminuindo consideravelmente no sêmen, fluido vaginal e saliva.
Sabe-se que o VHB é estável no meio ambiente e pode permanecer viável
por cerca de sete dias, sem perder sua infectividade. De modo geral, o vírus
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se dissemina através de contato com sangue ou outros fluidos orgânicos
contaminados, assumindo padrões de transmissão bastante variáveis(2,22,26).
Por outro lado, a saliva pode ser veículo de transmissão em caso de
mordidas, porém não foram documentados casos de transmissão por beijo
ou outros tipos de exposição à saliva. Além disso, o risco de infecção é baixo
através de outros fluidos corporais, incluindo lágrimas, suor, urina, fezes,
leite materno, líquor e líquido sinovial, que apesar de poder apresentar o
AgHBs, a ausência do vírion intacto é a razão pelo qual a transmissão da
doença não tem sido associada(22,27).
As principais formas de contágio são transmissão perinatal, relações
sexuais, transfusão de sangue ou derivados, uso de drogas intravenosas,
transplante de órgãos ou tecidos, e lesões de pele ou acidentes com
agulhas, principalmente entre profissionais da área da saúde. Situações
mais raras caracterizadas por exposição percutânea, tais como tatuagens,
piercing, acupuntura e acidentes com outros objetos cortantes também são
documentados como fatores de risco para a transmissão(14,22,28,29).
Em áreas de alta endemicidade, a transmissão vertical é a grande
responsável pela disseminação da doença. Porém, nos países de baixa e
média prevalência de infecção pelo VHB, o contato sexual é a causa
principal de infecção(30-32). No Brasil, de acordo com dados recentes de
notificações, a principal forma de infecção é a via sexual (Figura 6)(23).
Estudos demonstraram à forte influência racial na transmissão do VHB
em regiões de baixa endemicidade, sendo a infecção por VHB superior entre
crianças de origem asiática quando comparada com os de origem ocidental,
o que sugere forte transmissão vertical em orientais e caracteriza os
membros dessas famílias como um grupo de alto risco, tornando necessária
imunoprofilaxia(33,34).
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FONTE: Brasil, 2012

(23)

Figura 6. Distribuição percentual dos casos de hepatite B, segundo provável
fonte/mecanismo de infecção, por ano de notificação

1.1.4 Diagnóstico

A hepatite B crônica (Figura 7) é a doença necroinflamatória do fígado,
causada por infecção persistente do VHB, sendo caracterizada pelo
antígeno s do vírus da hepatite B (AgHBs) positivo por mais de 6 meses.
Ainda, pode ocorrer à elevação persistente da concentração sérica da
alanina aminotransferase (ALT), carga viral do DNA do VHB maior do que
2.000 UI/mL (AgHBe negativo) e maior do que 20.000 UI/mL (AgHBe
positivo), e doença hepática ativa evidenciada em biópsia(35,36).
O espectro da doença é variado e variável, oscilando entre estado de
portador, com baixa viremia, e hepatite crônica, que pode evoluir para
cirrose, insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular(13,37).
O diagnóstico laboratorial é feito através da detecção dos marcadores
sorológicos e da dosagem das aminotransferases(24).
Na Tabela 1, estão listados os diversos padrões sorológicos da
infecção crônica pelo VHB. Como podemos observar, o padrão sorológico da
infecção pelo VHB mutante é idêntico ao do portador inativo do VHB, daí a
necessidade da quantificação da carga viral(38).
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(24)

FONTE: Silva, LC, 1995

Figura 7. Representação esquemática dos marcadores sorológicos do VHB

Tabela 1. Padrões sorológicos da infecção crônica pelo VHB
Marcadores

AgHBs

AgHBe

Anti-HBe

Anti-HBc total

Anti-HBs

CV

Infecção
crônica VHB

+

+/-

+/-

+

-

+

Infecção
oculta VHB

-

-

-

+

-

+

Portador
inativo VHB

+

-

+

+

-

+/-

Pré-core
mutante

+

-

+

+

-

+

Infecção
passada

-

-

-

+/-

+

-

(38)

FONTE: Adaptado de Fonseca JCF, 2007
Legenda: + = reagente; - = não reagente; CV = carga viral do VHB.
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1.1.5 Arsenal terapêutico

Atualmente, sete agentes terapêuticos encontram-se aprovados para
uso na hepatite B crônica na maioria dos países do mundo: adefovir,
entecavir, lamivudina, telbivudina, tenofovir, interferon-alfa e interferon
peguilado. Todos esses agentes são capazes de suprimir a replicação do
VHB, porém a resposta sustentada não é frequente, ocorrendo em menos de
20% dos pacientes tratados. A maioria irá depender de tratamento por tempo
indefinido, permanecendo com a carga viral do VHB suprimido apenas na
vigência do medicamento antiviral(16,39-41).
No Brasil, desde 2002, vigorou o “Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas Hepatite Viral Crônica B”, que contemplava o uso de
lamivudina e interferon-alfa para o tratamento da hepatite B crônica(42). No
entanto, em 2010, o Ministério da Saúde divulgou o “Protocolo clínico e
diretrizes terapêuticas para o tratamento da hepatite viral crônica B e
coinfecções” em formato impresso, com o intuito de regulamentar o uso de
antivirais e atualizar o arsenal terapêutico de acordo com as diretrizes
internacionais. Nesse protocolo, a lamivudina e o interferon-alfa foram
mantidos, e foram incluídos os seguintes fármacos: adefovir, entecavir,
tenofovir e interferon peguilado; para o tratamento da hepatite viral crônica B
e as coinfecções deste com o vírus Delta, o HIV e o VHC(43).
Os objetivos principais do tratamento são reduzir a progressão da lesão
hepática e erradicar o VHB, com o intuito de minimizar os riscos de evolução
para cirrose com necessidades de transplante e desenvolvimento do
carcinoma hepatocelular. Como o VHB replica através de transcrição
reversa, o uso de inibidores da enzima transcriptase reversa, como a
lamivudina, passou a ser uma ótima opção. Porém, o desenvolvimento de
resistência

antiviral

tornou-se

um

obstáculo,

sendo

necessário

o

desenvolvimento de estratégias (como terapia combinada) para melhorar a
resposta ao tratamento(44).
Existem inúmeras evidências de que esse objetivo possa ser alcançado
por meio da supressão da carga viral do VHB, a qual deve ser mantida o
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mais baixo possível, idealmente abaixo do limite de detecção da técnica de
PCR (50 a 400 cópias/mL). Pacientes com carga viral plasmática de VHB
indetectável costumam apresentar melhora clínica, normalização das
aminotransferases (ALT, AST) e regressão da fibrose hepática.
O desenvolvimento da vacina e o tratamento antiviral têm gerado
esperança para a eliminação e erradicação da infecção por VHB. A
vacinação mostrou-se eficaz, desde o início, para evitar a infecção, além de
ser uma maneira eficiente de controlar a propagação do vírus em crianças
nascidas de mães portadoras. Dessa forma, a vacinação infantil universal
será a chave para a erradicação da hepatite B, e isso requer o compromisso
de todos os países(45).

1.2 Adesão ao tratamento

A baixa adesão ao tratamento de doenças crônicas é um problema
mundial. Estima-se que cerca de 50% dos pacientes portadores de doenças
crônicas, nos países desenvolvidos, não seguem seus tratamentos de
maneira recomendada, com resultados ainda piores nos países em
desenvolvimento(46). Estudos recentes sugerem que a melhora da adesão
diminui a mortalidade, consultas de emergência e internações, reduz custos
médicos e promove o bem-estar dos pacientes(47,48).
O termo compliance, do inglês, proposto por Haynes (1979), remete a
responsabilidade por tomar os medicamentos, resultante de uma relação
médico-paciente não dialogada, de um único sentido. Dessa forma, o poder
se encontra com o médico, que deve assumir a responsabilidade de ditar o
tratamento, cabendo ao paciente apenas cumprir a recomendação
proposta(49).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) critica esse tratamento
autoritário na relação médico-paciente, argumentando que nas sociedades
modernas, o paciente assume progressivamente um papel mais ativo no seu
tratamento, pautado no questionamento às ordens médicas e postura
dialogada por parte do profissional de saúde(46).
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Dessa forma, a OMS recomenda o uso do termo adherence, que define
o quanto o comportamento de um paciente na tomada de medicamentos
corresponde com as recomendações médicas. Assim, o termo adherence
diferencia-se de compliance ao colocar o paciente como parte do processo
de cuidar de sua saúde, isto é, estar de acordo com as propostas
terapêuticas dos profissionais de saúde(46,50).
O termo adherence, do inglês, tem sido traduzido na língua portuguesa
para aderência ou adesão. Porém, o termo aderência parece mais adequado
quando se trata de qualificar a condição do indivíduo como agente passivo
ao processo, ao passo que o termo adesão traduz o sentido como postura
ativa, que coloca o paciente como co-responsável ao seu tratamento. Nesse
sentido, o termo adesão está mais próximo do conceito proposto pela
OMS(51).
Diversos métodos podem ser utilizados para estimar a adesão dos
pacientes

a

medicamentos.

Esses

métodos

podem

ser

utilizados

separadamente ou em associação, e incluem revisão de prontuários
médicos, auto-relato dos pacientes, relato dos familiares, contagem de
comprimidos residuais,

análises de dispensação

de

medicamentos,

marcadores biológicos no soro ou na urina, ensaios para quantificar os
medicamentos ou seus metabolitos e resultados terapêuticos(46).
Esses métodos são classificados como diretos ou indiretos, sendo os
diretos, a observação da tomada de medicamentos e o monitoramento
biológico do medicamento ou seus metabólitos. Os indiretos compreendem
relato do profissional (impressão médica), registros farmacêuticos, contagem
manual de comprimidos, monitoramento eletrônico de doses, desfecho
clínico favorável e métodos de relato dos pacientes mediante questionários
estruturados e escalas visuais(49).
Vários métodos têm sido estudados para medir a adesão, mas nenhum
pode ser considerado o padrão ouro para todos os tipos de pesquisa em
adesão(52).
Com relação aos métodos diretos, observa-se que além do custo
elevado, o monitoramento biológico do medicamento ou seus metabólitos
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apresenta disponibilidade restrita, o que dificulta o emprego em estudos
ambulatoriais com grandes amostras e múltiplas drogas(49).
Dessa forma, os questionários estruturados, obtidos por entrevista ou
autopreenchimento, são as opções mais usadas por sua facilidade
operacional e

baixo

custo.

Assim,

os questionários que estimam

comportamento ou impressões do paciente frente ao tratamento classificam
os pacientes quanto à adesão ou não(53).
Diversos instrumentos de avaliação da adesão estão disponíveis,
sendo alguns gerais para várias doenças como o Teste de Morisky e a
Questão de Haynes(53,54). Porém, não foi encontrado na literatura nenhum
questionário validado para a avaliação da adesão ao tratamento antiviral,
específico para a hepatite B crônica. Dessa forma, torna-se imprescindível o
estudo de validação de um instrumento específico para esse grupo de
pacientes antes mesmo de aprofundar nas possíveis causas de não adesão.
Por outro lado, vários instrumentos validados estão disponíveis para
pacientes que vivem com HIV, sendo a maioria na língua inglesa(55-62).
Dentre esses, o “Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al
Tratamiento Antiretroviral” (CEAT-VIH), adaptado e validado para o
português, é um questionário aplicável a pacientes adultos que vivem com
HIV, sendo uma ferramenta rápida, simples de administrar e fácil para o
paciente responder. Além disso, tem caráter multidimensional, pois engloba
os principais fatores que podem modular o comportamento de adesão ao
tratamento(60,61,63,64). Ainda, estudos mostraram a utilidade deste instrumento
no Brasil e em outros países como Colômbia, Espanha, Peru, Portugal e
México(60,61,64-66).

1.2.1 A adesão ao tratamento na hepatite B crônica

O desenvolvimento de resistência a qualquer uma das drogas hoje
utilizadas no tratamento da hepatite B crônica pode ser detectada através da
elevação dos níveis séricos da carga viral de VHB, acompanhado de
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elevação da ALT, perda da melhora histológica inicial e, em alguns casos, de
quadro clínico grave de icterícia e descompensação hepática(67-69).
Dentre os fatores que levam a resistência, podemos citar as mutações,
a baixa barreira genética de algumas drogas e a perda de adesão ao
tratamento farmacológico. A presença de mutações na polimerase do VHB
origina a resistência genotípica, que pode ser comprovada através do
sequenciamento direto dos produtos da reação do PCR(67-71).
Vários autores já apontam a adesão à terapia antiviral como a chave
para o sucesso terapêutico, diminuindo a resistência às drogas, a carga viral
plasmática de VHB e, com isso, os custos com o tratamento(71-75).
Como a maioria dos pacientes não alcança a resposta sustentada, o
tratamento deve ser mantido por muitos anos, havendo risco de seleção de
cepas virais resistentes a uma ou mais drogas, reduzindo as opções
terapêuticas. Para prevenir esse desfecho, a melhor maneira é empregar
antivirais com alta potência e elevada barreira genética, além de seguir
algumas regras como evitar tratamentos desnecessários, trocar o esquema
terapêutico sempre que não houver resposta virológica inicial, evitar drogas
com perfil de resistência cruzada e, principalmente, evitar a monoterapia
sequencial, pois tem grande risco de provocar resistência(43,74).
Além disso, o paciente deve assumir responsabilidade como parte do
processo de cuidar de sua saúde, através da adesão ao tratamento
farmacológico proposto pelo médico, uma vez que a não adesão pode
contribuir como causa do desenvolvimento de resistência antiviral, e
consequentemente, aumento da carga viral de VHB(46,72,74).
No último ano, começaram a surgir os primeiros trabalhos de avaliação
da adesão para esse grupo de pacientes. Chotiyaputta e colaboradores
(2012) estudaram a adesão ao tratamento com análogos de núcleos(t)ídeos
em pacientes portadores de hepatite B crônica. Eles evidenciaram 74,1% de
pacientes com adesão de 100% nos 30 dias anteriores à pesquisa.
Constataram também que a adesão foi maior nos homens idosos com maior
renda mensal(75).
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Um estudo francês incluiu pacientes que realizavam tratamento para
hepatite B crônica durante pelo menos três meses e estudaram a adesão
através da análise de auto-relatos. Com isso, foram observados 61%, 32% e
7% dos pacientes classificados em com adesão, adesão moderada e não
adesão, respectivamente. Sendo assim, Sogni e colaboradores (2012)
demonstraram que a educação terapêutica e uma avaliação sistemática da
adesão usando auto-relatos devem ser promovidas para garantir a eficácia
de tratamento a longo prazo, na prática clínica(76).
Por outro lado, não é uma tarefa fácil o paciente apresentar-se com
adesão ao tratamento medicamentoso, uma vez que a falta de informação
sobre a doença e/ou medicamento, esquema terapêutico, baixa escolaridade
e surgimento de reações adversas comprometem o sucesso da terapêutica
nas mais variadas doenças como hipertensão arterial, diabetes, hepatites
virais crônicas, HIV, entre outras(46).
Porém, quando estudamos a não adesão em pacientes diabéticos e
hipertensos, por exemplo, a falha terapêutica é manifestada mais
rapidamente, através de alterações da glicemia e pressão arterial,
respectivamente. Com isso, torna-se mais fácil estabilizar o paciente, uma
vez que os medicamentos não induzem resistência, além de apresentar um
arsenal terapêutico bastante complexo(46,77).
Quando nos reportamos a doenças crônicas tratadas com antivirais,
como as hepatites virais crônicas e o HIV, devemos enfatizar a importância
da adesão ao tratamento para que os fármacos atuem de forma eficaz. Por
outro lado, a não adesão é muitas vezes detectada tardiamente, quando o
paciente já apresenta resistência antiviral, o que se torna um grave problema
devido ao número de drogas disponíveis ser limitado. Ainda, a não adesão
ao antiviral não acarreta uma repercussão clínica imediata, o que dificulta o
entendimento do paciente sobre a importância da tomada do medicamento.
Dessa forma, a adesão é um dos fatores cruciais para evitar o
desenvolvimento de resistência e garantir sucesso terapêutico por maior
tempo(60,73).
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1.3 Validação de questionários

A identificação do melhor instrumento a ser utilizado para avaliar o grau
de adesão ao tratamento farmacológico depende do objetivo do estudo e da
população a ser avaliada. O período de tempo a que se refere à avaliação
deve ser definido, podendo ser considerado o momento presente, as últimas
24 horas, a última semana, ou qualquer outro período relevante(78).
Em fenômenos subjetivos e abstratos, como dor, adesão ao tratamento
e qualidade de vida, é difícil determinar se uma variável representa o que
deveria representar, pois não há um padrão ouro concreto. Por isso, a
abordagem geral para a validação de uma medida abstrata inicia-se com
uma revisão de literatura e uma consulta a especialistas para localizar um
instrumento adequado (questionário) que já tenha sido validado. Essa
estratégia tem a vantagem de tornar o novo estudo comparável a trabalhos
anteriores na área(78).
Porém, se os instrumentos existentes não se adequarem às
necessidades do estudo, os pesquisadores deverão desenvolver uma nova
abordagem de medição e validá-la(78).
Um fato que merece destaque é que os autores que detêm os direitos
autorais sob o questionário original devem ser consultados antes de
modificar, traduzir ou adaptar esses questionários já existentes. Com isso, é
possível proteger os questionários validados de estudos com métodos pouco
confiáveis, que originariam resultados inconclusivos e que podem prejudicar
o questionário original. Assim, vale ressaltar que a validação de
questionários pode ser um desafio interessante e criativo, sendo uma
contribuição importante para a literatura(78,79).

1.3.1 Confiabilidade

A análise da confiabilidade do instrumento é dividida em consistência
interna e reprodutibilidade (teste-reteste)(80,81).
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Para avaliar a consistência interna é calculado o alfa de Cronbach com
o intuito de avaliar o grau de inter-relação entre cada item do questionário e
o restante dos itens de um domínio, ou o total do questionário. Um
questionário é considerado com boa consistência interna quando apresentar
o coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,70(82).
Por outro lado, uma maneira de estimar a reprodutibilidade de uma
escala é administrá-la aos indivíduos em duas ocasiões diferentes e avaliar
a consistência dos pontos em seguida. Esse método é apropriado para
fenômenos em que a medida de escala é conhecida por ser estável ao longo
do intervalo entre as avaliações. Caso contrário, o paradigma teste-reteste
pode subestimar significativamente a reprodutibilidade(80,81).

1.3.2 Validação

A validação pode ser definida como uma relação estatística entre os
resultados de um teste específico e o desfecho de interesse, sendo que o
instrumento tem que ser capaz de medir aquilo a que se propõe. Sempre
que for factível, instrumentos novos podem ser comparados com um padrão
ouro das condições de interesse. A validação de questionários é um tanto
desafiadora, pois a avaliação de medidas subjetivas pode ser influenciada
por uma série de fatores que são difíceis de controlar(78,83-86).
Com isso, a validação pode ser dividida em três variedades, a validade
de critério, a validade de conteúdo e a validade do constructo(78,86).
A validade de critério é a capacidade de uma escala em ter associação
empírica com critérios externos que medem as mesmas características de
interesse, como outro instrumento já validado. Dessa forma, será realizada a
comparação com um valor verdadeiro ou algum instrumento aceito como
capaz de oferecer indicação do valor verdadeiro da medida. Pode ser
dividida em validade concorrente, que significa comparar a medida com o
padrão ouro, e validade preditiva, que consiste na habilidade do instrumento
em predizer a condição futura de saúde(78,80,86).
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A validade de conteúdo envolve um exame crítico teórico da estrutura
básica do instrumento, sendo referente à extensão em que uma medida
representa todos os aspectos de um dado conceito social. Tem especial
importância desde o desenvolvimento do instrumento, pois a escolha correta
dos domínios facilitará na avaliação futura do teste(80,86).
A validade do constructo avalia o grau com o qual o instrumento mede
o constructo estabelecido. É a capacidade que depositamos no instrumento
em medir o constructo que foi designado a medir e não medir o que não se
propôs, com a distinção de grupos e resultados consistentes com o teórico
esperado(80,86).
Com isso, pode ser dividido em validade convergente e validade
discriminante. A validade de constructo do tipo convergente é obtida através
da correlação entre a escala e outras medidas que avaliam o mesmo. Por
outro lado, a validade de constructo do tipo discriminante refere-se à
capacidade do escore do questionário em distinguir indivíduos ou
populações onde se espera obter a diferença(78,80,86).
Assim, para um instrumento ser utilizado na prática clinica, é
necessário ter suas propriedades avaliativas testadas. Dessa forma, propõese um estudo para adaptar o instrumento existente para a avaliação da
adesão ao tratamento em pacientes que vivem com HIV(60,63,64) para
portadores de VHB crônica, avaliar a confiabilidade e as evidências de
validade

do

questionário

adaptado,

denominado

“Questionário

para

avaliação da adesão ao tratamento antiviral em pacientes portadores de
hepatite B crônica” (CEAT-VHB).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Validar o uso do “Questionário para avaliação da adesão ao tratamento
antiretroviral” (CEAT-VIH) para pacientes portadores de hepatite B crônica.

2.2 Objetivos Específicos

Avaliar a confiabilidade do instrumento através da avaliação da
consistência interna.
Avaliar as evidências de validade do instrumento através dos seguintes
indicadores: validade de critério; validade do constructo através de padrões
de convergência; validade relacionada com a capacidade discriminativa do
questionário; sensibilidade e especificidade do instrumento.
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3 MÉTODO

3.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo transversal tendo como população-alvo os
pacientes com diagnóstico de hepatite B crônica atendidos no Ambulatório
do Serviço de Gastroenterologia (A2MG), Especialidade (Grupo do Fígado –
2MG40), Unidade (2MG 0404) do Instituto Central do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
Os pacientes com consultas agendadas nessa Unidade passaram por
uma triagem prévia para identificação daqueles que estavam em tratamento
antiviral no momento da consulta médica. Em seguida, eles foram
convidados a participar do estudo.
Foi realizada uma única visita por paciente, durante a qual os seguintes
procedimentos foram realizados: obtenção do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicação de um questionário. Foram coletadas
informações sócio-demográficas, relacionadas à doença e a percepção do
paciente em relação ao seu tratamento medicamentoso. Os dados relativos
ao perfil clínico dos pacientes foram compilados diretamente do prontuário:
nível de carga viral plasmática de VHB nos últimos seis meses, antivirais
utilizados e tempo de tratamento.
O período de recrutamento foi de dezembro de 2010 a junho de 2011,
sendo sete meses de triagem na Unidade (2MG 0404). Como o tempo
máximo que uma receita médica é atendida na Farmácia Ambulatorial do
HCFMUSP é de seis meses, foi possível realizar a triagem com todos os
pacientes em acompanhamento nesse ambulatório.
Os pacientes que não comparecessem à consulta médica na data
agendada seriam excluídos. Porém, foram realizados contatos telefônicos
para remarcá-los nesse ambulatório, com o intuito de verificar se os mesmos
preenchiam aos critérios de inclusão e nenhum de exclusão. Portanto, para
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os pacientes já triados até junho de 2011, o período de inclusão de
pacientes foi estendido por mais dois meses (agosto de 2011).

3.2 Caracterização do serviço

A investigação foi realizada no HCFMUSP, um hospital universitário de
nível terciário de São Paulo, no Estado de São Paulo. Esse hospital é
integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atende pacientes de alta
complexidade, sendo referência internacional.
A

Unidade

(2MG

0404)

do

Ambulatório

do

Serviço

de

Gastroenterologia é referência para o tratamento da hepatite B crônica, com
a realização de aproximadamente 1.500 atendimentos em 2011, sendo 28,2
(± 13,5) pacientes agendados por semana.
Os pacientes portadores de hepatite B crônica têm direito ao
fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo previstos no “Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral
Crônica B e Coinfecções”, publicado pelo Ministério da Saúde em formato
eletrônico (2009), e no ano seguinte impresso(43).
Considerando a necessidade de aprimorar os instrumentos e
estratégias que asseguram e ampliam o acesso da população aos serviços
de saúde, foi atualizada a política de acesso aos medicamentos em estreita
relação com os princípios da Constituição e da organização do SUS. Sendo
assim, a Portaria nº 2.981, de 26 de novembro de 2009, resolve
regulamentar e aprovar, no âmbito do SUS, o Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica como parte da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica, integrante do Bloco de Financiamento da Assistência
Farmacêutica.

A

partir

disso,

são

autorizados

como

Componente

Especializado da Assistência Farmacêutica para tratamento da hepatite B
crônica os seguintes medicamentos: adefovir, entecavir, lamivudina,
tenofovir, interferon-alfa e interferon peguilado(43,87).
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3.3 Triagem dos pacientes

Para a triagem dos pacientes, era gerado o relatório com o nome dos
agendados, semanalmente, antes das consultas médicas realizadas na
Unidade (2MG 0404). O atendimento médico dessa Unidade acontecia
sempre às quintas-feiras, no turno da manhã, mesmo horário em que os
pacientes eram convidados a participar da pesquisa.
A partir do relatório de agendamento, os pacientes foram divididos em
dois grupos: os que já tinham registro de retirada de algum medicamento
para tratamento da hepatite B crônica na Farmácia Ambulatorial do
HCFMUSP, que era um critério de seleção, e aqueles que nunca retiraram
nenhum medicamento antiviral para essa doença.
Os pacientes em uso de interferon-alfa ou interferon peguilado foram
excluídos desse estudo porque esse tratamento é realizado por tempo
limitado e o número de efeitos colaterais é superior às drogas antivirais,
comprometendo a validação do questionário para avaliar a adesão ao
tratamento em pacientes com hepatite B crônica. Ainda, trata-se de um
número de paciente muito pequeno, onde a não adesão não resultaria
diretamente no desenvolvimento de resistência antiviral, visto que esses
medicamentos são classificados como imunomoduladores.

3.4 Seleção da população em estudo

3.4.1 Critérios de inclusão

Os seguintes critérios de inclusão deveriam ser atendidos no momento
da triagem para a participação no estudo:
Pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos.
Pacientes com diagnóstico de infecção crônica pelo vírus da hepatite B.
Pacientes em tratamento há pelo menos três meses com um ou mais
dos seguintes antivirais: adefovir, entecavir, lamivudina e tenofovir.
Disposição e capacidade em responder as perguntas do questionário.
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Comparecimento na consulta médica na data agendada.
Pacientes que concordam em participar do estudo e fornecem o
consentimento livre e esclarecido, com a compreensão de que o paciente
possui o direito de se retirar do estudo a qualquer momento.

3.4.2 Critérios de exclusão

Alterações neurológicas envolvendo os mecanismos da linguagem,
sobretudo a compreensão, que impedissem uma comunicação mínima
adequada.
Graves distúrbios psiquiátricos e cognitivos associados.
Histórico conhecido de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV) ou doença relacionada à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS).
Pacientes com histórico de infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) que
estejam em tratamento ou que terminaram dentro de três meses antes da
inscrição para este estudo.

3.4.3 Diagnóstico primário

Pacientes que apresentavam infecção crônica pelo vírus da hepatite B,
em tratamento há pelo menos três meses com um ou mais dos seguintes
antivirais: adefovir, entecavir, lamivudina e tenofovir.

3.4.4 Número de indivíduos

Foram incluídos todos os pacientes da Unidade (2MG 0404) do
Ambulatório do Serviço de Gastroenterologia que apresentavam infecção
crônica pelo vírus da hepatite B, que atendiam aos critérios de inclusão e
nenhum de exclusão.
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3.5 Instrumento

Foi utilizada a versão em português de um questionário validado
denominado CEAT-VIH, que é um instrumento composto por vinte perguntas
as quais avaliam o grau de adesão ao tratamento anti-retroviral(60,63).
Neste estudo, a versão em português denominada “Questionário para a
avaliação da adesão ao tratamento antiretroviral” (CEAT-VIH) foi aplicada
em pacientes adultos portadores de infecção crônica pelo vírus da hepatite
B. Como a versão em português do CEAT-VIH se mostrou uma ferramenta
potente, eficiente e útil para verificar o grau de adesão ao tratamento antiretroviral em pacientes que vivem com HIV, propusemos validar o
instrumento para os pacientes portadores de hepatite B crônica, que também
estão sujeitos ao desenvolvimento de resistência, denominando-o de
“Questionário para avaliação da adesão ao tratamento antiviral em pacientes
portadores de hepatite B crônica” (CEAT-VHB) (Anexo A).
Como parte do processo de adaptação do instrumento para uso em
pacientes portadores de VHB crônica, o CEAT-VIH foi modificado
substituindo a palavra “HIV” por “hepatite B” nos itens 8, 10, 15 e 17. Os
demais itens e opções de respostas foram mantidos como no original(60,63,64).
No Anexo A, apresentamos a versão adaptada, onde as modificações
introduzidas em relação ao original (CEAT-VIH) aparecem em letra tipo
negrito e itálico. Posteriormente, a versão modificada foi revisada por dois
médicos hepatologistas que concluíram, por consenso, que esta versão
poderia ser aplicada adequadamente aos pacientes portadores de hepatite B
crônica.
A versão adaptada, denominada CEAT-VHB, compreende 20 itens, e
foi subdividida em dois domínios. O primeiro domínio contempla perguntas
que questionam o grau de cumprimento ao tratamento antiviral, e é
composto de cinco perguntas (1-4 e 12), e o segundo está relacionado a
variáveis para não adesão, compreendendo as demais quinze perguntas do
questionário (5-11 e 13-20).
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A quantificação das respostas é realizada mediante a escala Likert de
cinco pontos, exceto nos itens 5, 19 e 20 do questionário, e maior pontuação
indica maior grau de adesão ao tratamento.
Na questão 5, a pontuação varia de zero a dois pontos, sendo
caracterizado de zero quem não sabe o nome e dose do antiviral utilizado no
momento, um ponto quando o paciente sabe apenas uma das informações e
dois pontos quando a resposta é completa. Nas questões 19 e 20, a
pontuação varia de zero a um ponto por pergunta, sendo que respostas
negativas na questão 19 e afirmativas na questão 20 recebem pontuações.
O escore mínimo é de 17 e o máximo, 89 pontos.
Foi utilizado como padrão ouro um questionário amplamente utilizado
para identificar o grau de adesão ao tratamento medicamentoso prescrito,
denominado Teste de Morisky(53). Este teste avalia o comportamento do
paciente em relação ao uso diário do medicamento, com base nas respostas
a quatro perguntas, relacionadas ao horário, esquecimento, percepção de
ausência de sintomas da doença e ausência de efeitos colaterais (Anexo B).
As respostas às perguntas do teste foram pontuadas, atribuindo-se um
ponto a cada resposta afirmativa. Assim, o resultado do teste pode ser
expresso em uma escala entre zero e quatro pontos. Dessa forma, uma
resposta afirmativa a qualquer uma dessas perguntas classifica o indivíduo
em não adesão(53).
Ainda, foram coletados dados sóciodemográficos como gênero, idade,
raça e escolaridade.

3.6 Procedimento de coleta

3.6.1 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação da Comissão Ética
Científica do Departamento de Gastroenterologia do HCFMUSP e da
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP
(CAPPesq). Sendo assim, em sessão de 27 de outubro de 2010, a CAPPesq
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aprovou o protocolo de pesquisa número 0581/10, intitulado “Adesão ao
tratamento farmacológico com antivirais orais em pacientes portadores de
hepatite crônica B” (Anexo C).
Todos os pacientes que preenchiam aos critérios de inclusão e nenhum
de exclusão receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo D), que foi lido, discutido e assinado por eles antes de qualquer
procedimento do protocolo. Nesse momento, os pacientes foram orientados
sobre o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, sem prejuízo
algum ao tratamento recebido pelo paciente.
Os questionários respondidos foram preservados em banco de dados
eletrônico de propriedade do pesquisador responsável e a identidade do
entrevistado foi preservada.

3.6.2 Amostragem
Couto-Junior(88) desenvolveu um novo método para o cálculo do
tamanho de amostra a partir de questionários usados em pesquisa na área
da saúde. Porém, ao demonstrar a aplicabilidade em outros questionários
com número de itens e categorias semelhantes ao instrumento utilizado
nesse estudo (CEAT-VHB), o tamanho de amostra encontrado foi muito
superior ao número de pacientes em tratamento para a hepatite B crônica na
Unidade (2MG 0404) do Ambulatório do Serviço de Gastroenterologia.
Como qualquer método para cálculo de tamanho de amostra pode
produzir tamanhos de amostra tão grandes ou tão pequenos quanto se
desejem, todos os pacientes que preenchiam aos critérios de inclusão e
nenhum de exclusão foram incluídos, sendo utilizada uma amostragem por
conveniência (não probabilística)(88,89).

3.6.3 Entrevista

As entrevistas foram realizadas por meio da aplicação do questionário,
em uma sala reservada para trabalhar sem interrupções, com um tempo
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máximo de 30 minutos. Os pacientes foram esclarecidos sobre o estudo e
convidados a participar, antes da consulta médica agendada para o mesmo
dia. Todas as entrevistas foram conduzidas por um único avaliador que
utilizou o modelo de entrevista estruturada dirigida. Logo após as
entrevistas, todos os questionários foram revisados pelo pesquisador para
garantir o controle de qualidade do preenchimento.

3.7 Análise estatística

Os dados coletados na entrevista foram codificados e digitados em
banco de dados, e tiveram sua consistência verificada.
Os resultados da análise descritiva foram expressos em média, desvio
padrão, mediana, valores mínimos e máximos, e distribuição de frequência.
Para comparar o grau de adesão em função do CEAT-VHB, o Teste de
Morisky e o desfecho clínico (carga viral de VHB detectável ou indetectável),
foi realizado o teste de Q de Cochran, que é utilizado para avaliar se três ou
mais conjuntos correspondentes de frequências ou proporções diferem entre
si significativamente(90).
Para avaliar o tempo de tratamento com antivirais, em meses, foram
classificados os pacientes em função do desfecho clínico (carga viral de
VHB detectável ou indetectável) e da adesão (ou não) ao tratamento. Com
isso, foi utilizado o teste t independente para comparar os grupos. Ainda, foi
realizado o teste de correlação de Pearson entre o nível de carga viral de
VHB e o tempo de tratamento com antivirais (em meses)(91).
Foram utilizados os programas Microsoft Excel 2007 e Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0. O nível de
significância considerado foi de p < 0,05.

3.7.1 Confiabilidade
A análise da confiabilidade do “Questionário para avaliação da adesão
ao tratamento antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica”
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(CEAT-VHB) foi verificada através do valor de alfa de Cronbach. Para avaliar
a consistência interna da escala, utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach,
que avalia o grau de inter-relação entre os itens de um mesmo domínio. O
coeficiente alfa de Cronbach varia de 0 a 1, sendo que zero indica falta de
correlação entre os itens e o valor 1 indica uma correlação perfeita. Um
questionário é considerado com boa consistência interna quando apresentar
o coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,70(60,81,82).

3.7.2 Validação

A validação do questionário em questão foi estabelecida através da
validade de critério e a validade do constructo(78,85,86).
A validação de critério e do constructo do tipo convergente do
“Questionário para avaliação da adesão ao tratamento antiviral em pacientes
portadores de hepatite B crônica” (CEAT-VHB) foram avaliadas através de
testes de correlação de Spearman entre os resultados obtidos para cada
domínio do questionário (grau de cumprimento ao tratamento antiviral e
variáveis para não adesão) e os resultados obtidos nas medidas escolhidas
como padrão ouro para cada domínio (Teste de Morisky e nível de carga
viral plasmática de VHB, respectivamente)(81,86). Também foram realizados
os testes de correlação de Spearman entre os resultados obtidos do CEATVHB com o Teste de Morisky e o nível de carga viral plasmática de VHB.
O coeficiente de correlação de Spearman varia entre -1,0 e 1,0. O valor
zero indica ausência de correlação entre os dois grupos de respostas e os
valores -1,0 e 1,0, presença de correlação linear perfeita. Valores entre 0 e
0,25 (0 e -0,25) indicam uma correlação pequena; entre 0,25 e 0,50 (-0,25 e
-0,50), uma correlação moderada; entre 0,50 e 0,75 (-0,50 e -0,75), uma
correlação boa; e valores entre 0,75 e 1,0 (-0,75 e -1,0) indicam uma
correlação elevada(90).
A capacidade discriminativa do constructo (ou do questionário) foi
realizada para verificar se o questionário completo e seus domínios
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conseguem distinguir desfechos clínicos, isto é, pacientes com níveis de
carga viral plasmática de VHB indetectáveis dos demais(80,86).
Dessa forma, foi avaliada por meio da comparação das médias do
questionário (completo e seus domínios) com a estratificação dos pacientes
em função do desfecho clínico. Essa estratificação dividiu os pacientes em
função da carga viral de VHB detectável ou indetectável, nos últimos seis
meses. Para essa comparação, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Os
dados

foram

expressos

como

mediana

e

intervalo

interquartil

(Q1 - Q3)(81,86,90).
A validade de conteúdo refere-se a um julgamento do instrumento, com
o objetivo de verificar se ele representa os diferentes aspectos no qual foi
proposto(80,86). O procedimento para a apresentação de evidências da
validade de conteúdo foi desenvolvido no momento da criação do
instrumento original (CEAT-VIH) e foi fundamentado no modelo teórico do
instrumento(63).

3.7.3 Curva ROC

A curva ROC é uma forma de expressar a relação entre a sensibilidade
e especificidade de um teste especifico. Os testes diagnósticos produzem
resultados ordinais ou contínuos, e dependendo do ponto de corte escolhido
para definir um teste como positivo, vários valores de sensibilidade e
especificidade são encontrados(78,81,92).
Esse balanço entre sensibilidade e especificidade pode ser mostrado
usando-se um método gráfico desenvolvido originalmente na eletrônica, a
curva ROC (receiver operator characteristic)(78,81).
Com isso, vários pontos de corte são selecionados e determinados
sensibilidade e especificidade em cada ponto. O gráfico é criado com
sensibilidade (índice de verdadeiro-positivos) no eixo Y em função do índice
de falso-positivos (1 - especificidade) no eixo X (78,81).
O teste ideal é aquele que atinge o canto superior esquerdo do gráfico
(100% de verdadeiro-positivos e nenhum falso-positivo) e um teste inútil é
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representado por uma diagonal, onde em qualquer ponto de corte, o índice
de verdadeiro-positivo é igual ao índice de falso-positivo(78,81).
Dessa forma, a área sob a curva ROC varia de 0,50 para um teste inútil
a 1,00, para um teste perfeito, e resume bem a acurácia global de um teste.
Ainda, as curvas ROC são especialmente valiosas para comparar testes
alternativos para um mesmo diagnóstico, sendo a acurácia geral de um teste
descrita como a área sob a curva ROC (quanto maior for a área, melhor será
o teste). Assim, foi utilizada a curva ROC para determinar a sensibilidade e
especificidade do CEAT-VHB em pacientes portadores de hepatite B
crônica, sendo divididos os pacientes de acordo com a classificação
qualitativa de carga viral de VHB (detectável ou indetectável)(60,78,81,92).

3.8 Revisão bibliográfica

A realização da pesquisa bibliográfica ocorreu nos principais bancos de
dados disponíveis eletronicamente, além de livros. Foram utilizados
descritores indexados no Medical Subject Headings (MeSH) e no Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) para obtenção de resultados mais precisos.
Os artigos de maior interesse tiveram suas referências revistas para
encontrar publicações não encontradas nos bancos de dados. A formatação
e estruturação dos elementos textuais desta dissertação respeitaram as
normas contidas no “Guia de apresentação de dissertações, teses e
monografias”, que foi publicado pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, em 2011(93).
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4 RESULTADOS

4.1 Amostra do estudo

No período de dezembro de 2010 a agosto de 2011, foram realizados
876 agendamentos para realização de consulta médica na Unidade (2MG
0404) do Ambulatório do Serviço de Gastroenterologia, com um total de 580
pacientes.
Após a triagem realizada no período de recrutamento, foram
selecionados 230 pacientes que apresentavam registro de retirada de algum
medicamento para o tratamento da hepatite B crônica na Farmácia
Ambulatorial do HCFMUSP. Porém, após a aplicação dos critérios de
seleção, finalizou-se com 183 pacientes, compondo a casuística final ou
amostra do estudo (Figura 8).
Dos 230 pacientes com registro de tratamento da hepatite B crônica, 47
foram excluídos por não preencher aos critérios de inclusão e exclusão do
estudo. Sendo assim, 44 pacientes não preenchiam a todos os critérios de
inclusão, sendo que treze se recusaram a assinar o TCLE; dez não estavam
mais em tratamento com os antivirais de uso oral no momento de entrada na
pesquisa; nove apresentavam registro de tratamento para a infecção crônica
do vírus da hepatite B com interferon-alfa ou interferon peguilado apenas;
quatro não foram localizados; três apresentavam registro de tratamento para
a infecção crônica do vírus da hepatite C com interferon-alfa, três evoluíram
a óbito e dois possuíam menos de três meses de tratamento. Três pacientes
apresentaram algum critério de exclusão, sendo dois com graves distúrbios
psiquiátricos e um portador de esclerose múltipla.
Importante salientar que todos os pacientes que não compareceram à
consulta médica e que não foram localizados nos contatos telefônicos,
tiveram seus dados pesquisados no prontuário do hospital e nos registros de
dispensação da Farmácia Ambulatorial do HCFMUSP. Com isso, verificou-
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se que três pacientes não estavam recebendo droga antiviral para o
tratamento da hepatite B crônica e um foi transferido para outro Estado,
sendo realizado lá o acompanhamento médico e a retirada dos
medicamentos.

Figura 8. Seleção da Amostra do Estudo

4.2 Caracterização da amostra do estudo

No período estudado, foram avaliados 183 pacientes da Unidade (2MG
0404) do Ambulatório do Serviço de Gastroenterologia que apresentavam
infecção crônica pelo vírus da hepatite B, que atendiam aos critérios de
inclusão e não apresentavam nenhum de exclusão.
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Em relação à distribuição de acordo com o gênero e a idade, os dados
estão demonstrados na Tabela 2. A média de idade foi de 52,7 (± 12,3) anos
e houve predomínio do gênero masculino, com 68,9% dos pacientes.
Tabela 2. Distribuição dos pacientes de acordo com o gênero e a idade.
HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)

Variável

% (n)

Média (mínimo
e máximo)

Desvio
Padrão

52,7 (18 – 83)

12,3

Mediana
(Q1 – Q3)

Gênero
Feminino

31,1 (57)

Masculino

68,9 (126)

Idade (anos)
< 20 anos

0,5 (1)

21 – 30 anos

3,8 (7)

31 – 40 anos

13,1 (24)

41 – 50 anos

20,8 (38)

51 – 60 anos

36,1 (66)

61 – 70 anos

19,7 (36)

71 – 80 anos

5,5 (10)

> 81 anos

0,5 (1)

54,0
(45 – 61)

Legenda: Q1 – Q3 = intervalo interquartil.

Em relação à raça, predominou a cor branca, conforme demonstrado
na Tabela 3. A distribuição segundo a escolaridade pode ser evidenciado na
Tabela 4, com predomínio de pacientes que não concluíram o ensino médio
(53,6%).
Em relação ao esquema terapêutico de antivirais (Figura 9),
predominou o uso de lamivudina em monoterapia, com 53,6% (98) dos
pacientes. Ainda, o uso de antivirais em monoterapia representou 74,3%
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(136) dos pacientes, número muito superior comparado aos que recebem
terapia combinada, 25,7% (47) dos pacientes.
Tabela 3. Distribuição dos pacientes conforme a raça. HCFMUSP, dezembro de
2010 a agosto de 2011 (n = 183)
Raça

% (n)

Branca

54,1 (99)

Negra

3,8 (7)

Amarela

20,2 (37)

Parda

21,9 (40)

Tabela 4. Distribuição dos pacientes conforme a escolaridade. HCFMUSP,
dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)
Escolaridade

% (n)

Analfabeto

3,8 (7)

Sabe ler e Escrever

2,2 (4)

Ensino Fundamental Incompleto

33,9 (62)

Ensino Fundamental Completo

9,3 (17)

Ensino Médio Incompleto

4,4 (8)

Ensino Médio Completo

19,1 (35)

Superior Incompleto

5,5 (10)

Superior Completo

19,1 (35)

Pós-Graduação

2,7 (5)
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.
Figura 9. Distribuição dos pacientes quanto ao esquema terapêutico de antivirais.
HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)

4.3 Confiabilidade

O CEAT-VHB mostrou-se com boa aceitabilidade no formato de
entrevista estruturada dirigida. Os valores de pontuação totais, mínimos e
máximos observados, foram 50 e 89, respectivamente, com pontuação total
80,0 (77,0 – 83,0), expressos em mediana e intervalo interquartil. Não se
observou um efeito solo (floor effect, 0%), e o efeito teto (ceilling effect) foi
de 0,5% nas pontuações do questionário (percentagem de indivíduos que
pontuam dentro dos valores mínimos e máximos possíveis do questionário;
recomenda-se que seja inferior a 10%)(80,94).
A confiabilidade do instrumento, avaliada através do alfa de Cronbach,
demonstrou uma boa consistência interna no escore global do questionário e
no domínio “grau de cumprimento ao tratamento antiviral”. Porém, o domínio
“variáveis para não adesão” apresentou consistência interna abaixo do
esperado, como verificado na Tabela 5.
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Tabela 5. Coeficiente alfa de Cronbach observado na avaliação da consistência
interna dos domínios e do instrumento proposto. HCFMUSP, dezembro de 2010 a
agosto de 2011 (n = 183)
Domínio

Itens

Alfa de Cronbach

Grau de cumprimento ao tratamento antiviral

5

0,832

Variáveis para não adesão

15

0,664

CEAT-VHB

20

0,734

4.4 Evidências de validade

As evidências de validade relacionadas a um critério e ao constructo do
tipo convergente do “Questionário para avaliação da adesão ao tratamento
antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica” (CEAT-VHB) foram
testadas pelas correlações das medidas obtidas e os resultados do Teste de
Morisky e do nível de carga viral plasmática de VHB.
Os resultados obtidos no domínio “grau de cumprimento ao tratamento
antiviral” tiveram uma correlação negativa boa com o Teste de Morisky (r = ,615; p < 0,001); e no domínio “variáveis para não adesão” uma correlação
negativa moderada com o nível de carga viral plasmática de VHB (r = -,417;
p < 0,001), conforme descrito na Tabela 6.
Também se pode observar na Tabela 6 que os resultados obtidos no
CEAT-VHB tiveram uma correlação negativa moderada com o Teste de
Morisky (r = -,438; p < 0,001) e com o nível de carga viral plasmática de VHB
(r = -,471; p < 0,001).
Na capacidade discriminativa do questionário, os pacientes foram
estratificados em função do desfecho clínico (carga viral de VHB detectável
ou indetectável). Dessa forma, foram comparados os valores das medianas
dos escores do questionário (completo e seus domínios) de acordo com a
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estratificação, que demonstrou diferença estatisticamente significativa entre
os desfechos clínicos (p < 0,001), conforme evidenciado na Tabela 7.
Podemos verificar que não ocorre interseção entre os intervalos
interquartis do escore do CEAT-VHB, além de apresentar diferença
estatisticamente significativa entre os grupos estratificados (p < 0,001).
Tabela 6. Coeficiente de correlação linear observado nas validações de critério e do
constructo do tipo convergente dos domínios do “Questionário para avaliação da
adesão ao tratamento antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica”
(CEAT-VHB). HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)
Domínio

Medida estabelecida

r

p

Grau de cumprimento ao
tratamento antiviral

Teste de Morisky

-,615

< 0,001

Variáveis para não adesão

Nível de carga viral plasmática de
VHB

-,417

< 0,001

CEAT-VHB

Teste de Morisky

-,438

< 0,001

CEAT-VHB

Nível de carga viral plasmática de
VHB

-,471

< 0,001

Legenda: r = coeficiente de correlação de Spearman.

Tabela 7. Valores das medianas e intervalo interquartil dos escores do questionário
(completo e seus domínios), estratificados de acordo com o desfecho clínico.
HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)
Instrumento

Estratificação

n

Mediana (Q1 – Q3)

CV detectável

70

23,00 (21,00 – 25,00)

CV indetectável

113

25,00 (24,00 – 25,00)

CV detectável

70

53,50 (50,00 – 56,00)

CV indetectável

113

58,00 (55,00 – 60,00)

CV detectável

70

77,00 (71,00 – 79,25)

CV indetectável

113

82,00 (80,00 – 85,00)

Domínio 1

p

< 0,001

Domínio 2

< 0,001

CEAT-VHB

< 0,001

Legenda: Domínio 1 = Grau de cumprimento ao tratamento antiviral; Domínio 2 = Variáveis para não
adesão; CV = carga viral de VHB; Q1 – Q3 = intervalo interquartil.
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Assim, estabelecemos como ponto de corte do questionário, valores de
escore menores que 80 pontos para identificar pacientes em não adesão ao
tratamento antiviral. Por outro lado, escores maiores ou iguais a 80 detectam
adesão ao tratamento, necessário para a predição de uma carga viral de
VHB indetectável. Essa afirmativa pode ser mais bem ilustrada no gráfico 1.
Gráfico 1. Distribuição dos pacientes em função da pontuação obtida no CEATVHB, nos dois grupos de estratificação. HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de
2011 (n = 183)

*** p < 0,001

O tempo de tratamento com antivirais, em meses, pode ser
demonstrado na Tabela 8. Podemos observar que não existe diferença
estatisticamente significativa entre o tempo de tratamento com o desfecho
clínico (carga viral de VHB detectável ou indetectável) e com a adesão (ou
não) ao tratamento.
Foi observado também ausência de correlação entre o nível de carga
viral de VHB e o tempo de tratamento com antivirais, em meses (r = -,055; p
= 0,456).
A partir do instrumento validado, ao comparar o grau de adesão ao
tratamento antiviral do CEAT-VHB, do Teste de Morisky e do desfecho
clínico (carga viral de VHB detectável ou indetectável), não houve diferenças
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estatisticamente significativas entre os três métodos (p = 0,143). As
percentagens de pacientes com adesão ao tratamento e em não adesão
podem ser evidenciadas na tabela 9.
Tabela 8. Distribuição dos pacientes quanto ao tempo de tratamento com antivirais,
em meses. HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)

Variável

Tempo de tratamento em meses (Média ±
desvio padrão)

p

Desfecho clínico
CV detectável

64,07 ± 54,79

CV indetectável

69,97 ± 48,34

0,118

Adesão ao tratamento
Adesão

73,56 ± 50,53

Não adesão

60,03 ± 50,54

0,607

Tabela 9. Medidas de adesão ao tratamento com antivirais em pacientes com
infecção crônica pelo VHB, por diferentes métodos de avaliação. HCFMUSP,
dezembro de 2010 a agosto de 2011 (n = 183)

Método

Adesão % (n)

Não adesão % (n)

CEAT-VHB

56,8 (104)

43,2 (79)

Teste de Morisky

53,6 (98)

46,4 (85)

Desfecho clínico

61,7 (113)

38,3 (70)

A curva ROC foi obtida classificando os pacientes de acordo com a
carga viral qualitativa de VHB (detectável ou indetectável), e foi possível
identificar a sensibilidade (proporção de verdadeiros-positivos) e a
especificidade (proporção de falsos-positivos) do instrumento.
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O gráfico 2 representa a curva ROC obtida para o CEAT-VHB. Como
se observa no gráfico 2, a curva ROC está distante da linha diagonal, que
indica a capacidade da pontuação do questionário em detectar o desfecho
clínico de forma satisfatória.
Gráfico 2. Curva ROC do “Questionário para avaliação da adesão ao tratamento
antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica” (CEAT-VHB) e indicadores
de sensibilidade e especificidade. HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto de 2011
(n = 183)

Sensibilidade = 81,43%; Especificidade = 67,26%; Ponto de corte: < 80,50; Área sob a curva ROC =
79,95%; p < 0,001.

A Tabela 10 apresenta os indicadores de sensibilidade e especificidade
obtidos para o questionário proposto. O ponto de corte ótimo sugerido pela
análise é o menor ou igual a 80,50. A essa pontuação, se associa uma
sensibilidade de 81,43% e especificidade de 67,26%.
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Tabela 10. Ponto de corte, sensibilidade e especificidade do CEAT-VHB em
pacientes com infecção crônica pelo VHB. HCFMUSP, dezembro de 2010 a agosto
de 2011 (n = 183)

Critério

%
Sensibilidade

IC 95%

%
Especificidade

IC 95%

< 51,50

1,42

0,03 – 7,70%

100,0

96,79 – 100,0%

< 56,50

2,85

0,34 – 9,94%

100,0

96,79 – 100,0%

< 62,00

4,28

0,89 – 12,02%

100,0

96,79 – 100,0%

< 64,50

8,57

3,21 – 17,73%

100,0

96,79 – 100,0%

< 66,50

10,00

4,11 – 19,52%

100,0

96,79 – 100,0%

< 68,50

11,43

5,06 – 21,28%

99,12

95,17 – 99,98%

< 69,50

14,29

7,06 – 24,71%

98,23

93,75 – 99,78%

< 70,50

20,00

11,39 – 31,27%

98,23

93,75 – 99,78%

< 71,50

25,71

16,01 – 37,56%

98,23

93,75 – 99,78%

< 72,50

27,14

17,20 – 39,10%

96,46

91,18 – 99,03%

< 73,50

37,14

25,89 – 49,52%

95,58

89,98 – 98,55%

< 74,50

40,00

28,47 – 52,41%

93,81

87,65 – 97,47%

< 75,50

42,86

31,09 – 55,25%

91,15

84,33 – 95,67%

< 76,50

48,57

36,44 – 60,83%

90,27

83,25 – 95,04%

< 77,50

61,43

49,03 – 72,83%

85,84

78,03 – 91,68%

< 78,50

67,14

54,88 – 77,90%

84,07

76,00 – 90,28%

< 79,50

75,71

63,99 – 85,17%

76,99

68,13 – 84,39%

< 80,50*

81,43

70,34 – 89,72%

67,26

57,79 – 75,79%

< 81,50

81,43

70,34 – 89,72%

55,75

46,11 – 65,09%

< 82,50

85,71

75,29 – 92,93%

41,59

32,39 – 51,24%

< 83,50

90,00

80,48 – 95,88%

33,63

25,01 – 43,12%

< 84,50

92,86

84,11 – 97,64%

26,55

18,68 – 35,68%

< 85,50

97,14

90,06 – 99,65%

15,93

9,72 – 24,00%

< 86,50

98,57

92,30 – 99,96%

10,62

5,60 – 17,82%

< 87,50

100,0

94,87 – 100,0%

3,54

0,97 – 8,81%

< 88,50

100,0

94,87 – 100,0%

0,88

0,02 – 4,83%

Legenda: IC = Intervalo de Confiança; * = ponto de corte ótimo.
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5 DISCUSSÃO

Nesse estudo, testamos entre diferentes indicadores psicométricos, o
grau de confiabilidade do “Questionário para avaliação da adesão ao
tratamento antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica” (CEATVHB) em pacientes com infecção crônica pelo VHB, que mostrou resultado
satisfatório (alfa de Cronbach = 0,734), de acordo com os métodos
estabelecidos na literatura(81,82).
Quando

foi

testada

a

hipótese

de

multidimensionalidade

do

instrumento, dividindo-o em domínios que consideravam o sentido teórico:
“grau de cumprimento ao tratamento antiviral” (alfa de Cronbach = 0,832) e
“variáveis para não adesão” (alfa de Cronbach = 0,664), observamos que o
segundo domínio apresentou uma consistência interna abaixo do esperado.
Portanto, na utilização do instrumento, o avaliador deve utilizá-lo na íntegra
com o objetivo de manter as propriedades psicométricas relacionadas com a
confiabilidade.
Ao comparar a consistência interna observada no Teste de Morisky
(alfa de Cronbach = 0,61) com o seu equivalente no CEAT-VHB, o domínio
“grau de cumprimento ao tratamento antiviral” (alfa de Cronbach = 0,832),
observamos que este possui uma consistência interna superior ao primeiro.
Esse fato constituiria uma vantagem que justificaria a utilização do CEATVHB frente ao Teste de Morisky.
No que se refere ao domínio “variáveis para não adesão”, algumas
hipóteses podem ser levantadas para tentar explicar a consistência interna
menor de 0,70, observada para esse domínio no presente estudo. Por
exemplo: (1) o padrão de respostas dado pelos pacientes nos itens incluídos
neste domínio, pois quanto maior a variabilidade nas respostas, menor a
consistência interna (ítens com padrões de resposta com distribuição mais
assimétrica e leptocúrtica poderiam comprometer a sensibilidade dos itens);
(2) os 15 itens incluídos neste domínio, poderiam estar albergando uma
estrutura subjacente com mais dimensões do que a proposta, conforme
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observado pelo conteúdo avaliado nos itens, por exemplo, relação médicopaciente, efeitos colaterais, percepção frente à doença, entre outros. Futuros
estudos poderiam explorar esta hipótese.
A análise de reprodutibilidade de uma escala não foi realizada porque o
questionário foi aplicado uma única vez para cada paciente. Esse método é
apropriado para fenômenos que são estáveis ao longo do intervalo entre as
avaliações, o que não se aplica ao grau de adesão ao tratamento, pois, não
podemos afirmar que o paciente é aderente ao tratamento, mas está nesse
momento(46).
A proposta inicial baseou-se em adaptar o instrumento específico para
pacientes que vivem com HIV(60,63,64) a situação dos portadores da infecção
crônica pelo VHB. Considerando tanto as similitudes entre tratamentos,
como as diferenças, por exemplo, o estigma da doença e o impacto
psicológico, foram necessários o desenvolvimento de um processo de
adaptação e validação antes da utilização do mesmo (43,95).
A validação do instrumento foi dividida em etapas conforme
demonstrado na literatura(80,86). A escolha do instrumento proposto por
Remor e colaboradores (2007) deve-se ao fato de ser o único disponível em
português e validado, com a presença das perguntas de interesse, o que
não

justificaria

fazer

tradução

e

adaptação

cultural

de

outros

instrumentos(60).
Os domínios do “Questionário para avaliação da adesão ao tratamento
antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica” apresentaram
validação de critério e do constructo do tipo convergente considerada
aceitável, já que houve correlação estatística com as medidas estabelecidas
como padrão ouro para esses domínios. O domínio “grau de cumprimento ao
tratamento antiviral” teve uma correlação negativa boa com o Teste de
Morisky (r = -,615; p < 0,001) e o domínio “variáveis para não adesão” uma
correlação negativa moderada com o nível de carga viral plasmática de VHB
(r = -,417; p < 0,001).
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A correlação do domínio “variáveis para não adesão” com o nível de
carga viral plasmática de VHB foi moderada e pode estar relacionada com a
menor consistência interna desse domínio.
Podemos observar ainda que os resultados obtidos no CEAT-VHB
tiveram uma correlação negativa moderada com o Teste de Morisky (r = ,438; p < 0,001) e com o nível de carga viral plasmática de VHB (r = -,471; p
< 0,001), o que favorece a divisão do CEAT-VHB em domínios para
validação.
A análise da capacidade discriminativa do constructo (ou do
questionário) pode ser considerada satisfatória, visto que o mesmo
conseguiu captar diferença estatisticamente significativa (p < 0,001) do
escore total entre os pacientes com carga viral detectável dos com carga
viral indetectável (Gráfico 1).
Podemos notar, mais uma vez, que os domínios do questionário, assim
como o instrumento completo, apresentaram capacidade discriminativa com
diferença estatisticamente significativa (p < 0,001) entre os desfechos
clínicos. Porém, na capacidade discriminativa dos domínios, houve
interseção entre os intervalos interquartis do escore, já no questionário
global, não houve essa interseção. Isso comprova a necessidade de usar o
questionário completo para a avaliação da adesão ao tratamento.
Além disso, pudemos estabelecer um ponto de corte do escore do
questionário, sendo que valores menores que 80 pontos indicam pacientes
em não adesão ao tratamento antiviral, isto é, possuem carga viral
detectável. Por outro lado, escores maiores ou iguais a 80 detectam adesão
ao tratamento, necessário para a predição de uma carga viral de VHB
indetectável.
Não foi observado um efeito solo (floor effect, 0%), e o efeito teto
(ceilling effect) foi de 0,5% nas pontuações do questionário, o que
demonstrou estar dentro do aceitável. A presença de proporção aumentada
de efeito solo e/ou teto indica capacidade discriminativa baixa do
instrumento(86).

44

O

tempo

de

tratamento

com

antivirais,

em

meses,

poderia

comprometer a validação do questionário se houvessem diferenças
estatisticamente significativas entre os tempos médios de tratamento dos
pacientes estratificados em desfecho clínico (carga viral de VHB detectável
ou indetectável) e adesão (ou não) ao tratamento. O fato pode ser explicado,
em geral, pelo tempo, de até um ano de tratamento, para os pacientes
apresentarem carga viral de VHB indetectável(43).
Porém, como todos os grupos apresentaram tempo de tratamento
superior a doze meses e ausência de diferenças estatisticamente
significativas entre os tempos de tratamento analisados na tabela 8,
podemos afirmar que as duas variáveis clínicas não comprometem a
validação do questionário. Ainda, a ausência de correlação (r = -,055; p =
0,456) entre o nível de carga viral de VHB e o tempo de tratamento com
antivirais, em meses, reforça essa afirmativa.
Ao comparar os métodos de avaliação da adesão ao tratamento
antiviral estudados, que seria o CEAT-VHB, o Teste de Morisky e o desfecho
clínico (carga viral de VHB detectável ou indetectável), não houve diferenças
estatisticamente significativas entre os três métodos (p = 0,143).
Porém, o teste de Morisky apresenta baixa capacidade discriminativa,
devido a sua consistência interna ser inferior a adequada. Ainda, o número
de itens substancialmente menor que o questionário proposto, faz com que
de quatro perguntas, uma resposta afirmativa já considera o indivíduo como
em não adesão. Portanto, como o teste de Morisky apresenta sensibilidade
de 81% e especificidade de 44%, considerada baixa, esse método predispõe
a identificar um grande número de falso-positivos, o que não é interessante
para quem está estudando a adesão ao tratamento antiviral, devido ao
desenvolvimento de resistência às drogas(53,72).
Dessa forma, o CEAT-VHB mostrou-se uma ferramenta diagnóstica
simples, de fácil aplicação e útil, devendo ser difundida em nosso meio.
Por meio da curva ROC, foi possível calcular a sensibilidade e
especificidade do CEAT-VHB. Como vimos na capacidade discriminativa do
questionário, que escores maiores ou iguais a 80 detectam nível de adesão
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ao tratamento ótimo, necessário para a predição de uma carga viral de VHB
indetectável, fixamos o ponto de corte da curva ROC o valor 80,50. Assim,
encontramos um valor de sensibilidade de 81,43% e especificidade de
67,26%.
Com isso, verificamos que o CEAT-VHB apresenta sensibilidade e
especificidade superiores que os do Teste de Morisky(53). Comparando os
valores de sensibilidade e especificidade com o questionário proposto para
pacientes que vivem com HIV, verificamos também valores superiores,
79,2% e 57,1%, respectivamente(60).
No presente estudo, os resultados mostraram que o instrumento
proposto para pacientes que vivem com HIV pode ser usado para os
portadores de hepatite B crônica. Com isso, é criada uma oportunidade de
novos estudos para avaliar mais criteriosamente as causas de não adesão
desse grupo de pacientes. Vale ressaltar que nos estudos de registro das
drogas antivirais, essa variável era controlada rigorosamente pela indústria
farmacêutica, o que gera curiosidade para conhecer o comportamento dos
pacientes frente à adesão em estudos de fase 4, como observado em
pesquisas recentes(74-76).
Podemos concluir que o “Questionário para avaliação da adesão ao
tratamento antiviral em pacientes portadores de hepatite B crônica” é um
instrumento de boa confiabilidade, com validade e capacidade discriminativa
adequada para medir o grau de adesão ao tratamento antiviral, e predizer o
desfecho clínico do paciente (carga viral de VHB detectável ou indetectável),
além de ser uma ferramenta diagnóstica útil na prática clínica, para uso na
língua portuguesa.
Ainda, é o primeiro instrumento específico para avaliar o grau de
adesão ao tratamento antiviral em portadores de infecção crônica pelo VHB.
Até o presente momento, a literatura não possui nenhum outro instrumento
específico de avaliação da adesão ao tratamento, validado para esse grupo
de pacientes. Sendo assim, torna-se também uma ferramenta interessante
para o clínico utilizar na rotina ambulatorial de pacientes não respondedores
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ao tratamento antiviral, uma vez que inúmeras evidências mostram que a
adesão é um fator crucial para o sucesso terapêutico.
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6 CONCLUSÕES

A versão adaptada do “Questionário para a avaliação da adesão ao
tratamento antiretroviral” (CEAT-VIH) para pacientes com infecção crônica
pelo VHB teve suas propriedades testadas, mostrando:


Grau de confiabilidade, medido pelo alfa de Cronbach, demonstrando
boa consistência interna;



Validade de critério e do constructo do tipo convergente considerado
adequado, baseado na correlação dos domínios do questionário com
a medida estabelecida como padrão ouro;



Capacidade discriminativa do questionário adequada para detectar o
grau de adesão ao tratamento nos pacientes com diferentes
desfechos clínicos;



Sensibilidade de 81,43% e especificidade de 67,26%.
Com isso, podemos afirmar que o instrumento foi validado de forma

satisfatória.

48

7 ANEXOS

7.1 Anexo A – CEAT-VHB: versão adaptada do “Questionário para a
avaliação da adesão ao tratamento antiretroviral” (CEAT-VIH) para
pacientes portadores de hepatite B crônica
Durante a última semana

Sempre

Mais da metade
das vezes

Aproximadamente a
metade das vezes

Alguma
vez

Nenhuma
vez

1. Deixou de tomar sua
medicação alguma vez?
2. Se alguma vez sentiu-se
melhor, deixou de tomar sua
medicação?
3. Se alguma vez depois de
tomar sua medicação sentiu-se
pior, deixou de tomá-la?
4. Se alguma vez se sentiu triste
ou deprimido, deixou de tomar
sua medicação?
5. Lembra-se que remédios está tomando nesse momento?
___________________________________________________________________________(escrever os nomes)
6. Como é a relação que mantém com o seu médico?
Ruim
Um pouco ruim
Regular
Nada

Pouco

Pode melhorar
Regular

Boa
Bastante

Muito

7. Quanto você se esforça para
seguir com o tratamento?
8. Quanta informação você tem
sobre os medicamentos que toma
para a Hepatite B?
9. Quanto benefício pode lhe
trazer
o
uso
destes
medicamentos?
10. Considera que sua saúde
melhorou desde que começou a
tomar os medicamentos para a
Hepatite B?
11. Até que ponto sente-se capaz
de seguir com o tratamento?
Não,
nunca

Sim,
alguma vez

Sim, aproximadamente a metade
das vezes

Sim,
muitas
vezes

Sim,
sempre

12. Normalmente está acostumado a tomar a
medicação na hora certa?
13. Quando os resultados dos exames são
bons, seu médico costuma utilizá-los para lhe
dar ânimo e motivação para seguir com o
tratamento?
14. Como sente-se em geral com o tratamento desde que começou a tomar seus remédios?
Muito insatisfeito
Insatisfeito
Indiferente
Satisfeito

Muito satisfeito

15. Como avalia a intensidade dos efeitos colaterais relacionados com o uso dos medicamentos para a Hepatite
B?
Muito intensos
Intensos
Medianamente intensos
Pouco intensos
Nada intensos
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16. Quanto tempo acredita que perde ocupando-se em tomar seus remédios?
Muito tempo
Bastante tempo
Regular
Pouco tempo

Nada de tempo

17. Que avaliação tem de si mesmo com relação a tomada dos remédios para a Hepatite B?
Nada cumpridor
Pouco cumpridor
Regular
Bastante cumpridor

Muito cumpridor

18. Quanta dificuldade tem para tomar a medicação?
Muita dificuldade
Bastante dificuldade
Regular

Pouca dificuldade

Nenhuma
dificuldade
Sim

Não

19. Desde que está em tratamento alguma vez deixou de tomar sua medicação um dia completo, ou
mais de um? [Se responde afirmativamento, Quantos dias aproximadamente?] ____________________
20. Utiliza alguma estratégia para lembrar-se de tomar a medicação?
Qual? ______________________________________________________________________________

O “Questionário para avaliação da adesão ao tratamento antiviral em pacientes
portadores de hepatite B crônica” (CEAT-VHB) se trata de uma versão do CEAT-VIH
©
para uso em pacientes portadores de hepatite B crônica. CEAT-VIH está protegido
por leis internacionais de copyright, com todos os direitos reservados a Eduardo
Remor. Não use sem permissão. Para obter informações sobre, ou permissão para
©
usar o CEAT-VIH , ou qualquer de suas versões, por favor, entre em contato pelo
email (ceat.vih@gmail.com).
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7.2 Anexo B – Teste de Morisky

Sim
1. Você alguma vez se esquece de tomar seu remédio?
2. Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de
tomar seus remédios?
3. Quando você se sente melhor, às vezes, você pára de
tomar seu remédio?
4. Às vezes, se você se sente pior quando toma o
remédio, você pára de tomá-lo?

Não
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7.3 Anexo C – Aprovação do protocolo de pesquisa
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7.4 Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HCFMUSP

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
____________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL

1. NOME: ........................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../........
ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ................... APTO ..............
BAIRRO:...................................................... CIDADE: .................................................................
CEP:............................................ TELEFONE: DDD (............) ..................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL: ...........................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../........
ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ................... APTO ..............
BAIRRO: .......................................................... CIDADE: ............................................................
CEP:............................................... TELEFONE: DDD (............) ...............................................
___________________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA
“Adesão ao tratamento farmacológico com antivirais orais em pacientes portadores de hepatite
crônica B”
2. PESQUISADORES: Suzane Kioko Ono-Nita, Rodrigo Martins Abreu.
CARGO/FUNÇÃO: Prof. Doutor.
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 68.066
UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Gastroenterologia
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

□

RISCO MÉDIO

□

RISCO BAIXO

□

RISCO MAIOR

□

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos.
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HCFMUSP
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa avaliar
o uso correto dos antivirais orais para o tratamento dos pacientes portadores de hepatite crônica B, com o
objetivo de evitar o aumento do número de medicamentos prescritos. Se você concordar em participar
voluntariamente, será solicitado que responda a um breve questionário, que avaliará como você está
tomando os seus medicamentos. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum
benefício.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra Suzane Kioko Ono-Nita que pode
ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – 9º andar, no telefone 11-3069-7830.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. Além disso, garantimos
que não sofrerá qualquer discriminação no seu seguimento, sendo acompanhado no ambulatório de
Gastroenterologia Clínica do ICHCFMUSP, conforme rotina do serviço.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a
identificação de nenhum paciente. Você tem direito à privacidade. Toda informação obtida neste estudo
que possa ser identificada com seu nome, deverá permanecer confidencial. Seu nome não será revelado
em quaisquer relatórios ou publicações resultantes deste estudo, sem o seu expresso consentimento.
Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais que sejam do conhecimento dos
pesquisadores.
Não há despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo “Adesão ao tratamento farmacológico com antivirais orais em pacientes
portadores de hepatite crônica B”.
Eu discuti com a Dra Suzane Kioko Ono-Nita sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

_____________________________________

Data

/

/

Data

/

/

ASSINATURA DO PACIENTE / REPRESENTANTE LEGAL

_____________________________________
ASSINATURA DA TESTEMUNHA

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual)
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

_____________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO

Data

/

/
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