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- O essencial é invisível aos olhos – repetiu o 

principezinho, para não se esquecer. 

- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez 

tão importante. 

- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... – 

repetiu ele, para não se esquecer. 

- Os homens esqueceram essa verdade – disse ainda 

a raposa. - Mas tu não a deves esquecer. Tu te 

tornas eternamente responsável por aquilo que 

cativas. Tu és responsável pela tua rosa... 

- Eu sou responsável pela minha rosa... – repetiu o 

principezinho, para não se esquecer. (extraído de “O 

Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry1) 
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I. RESUMO 
 

Avaliação da adesão ao tratamento da Fibrose Cística entre crianças e adolescentes 

de um centro de assistência multidisciplinar. Fundamentação: a Fibrose cística (FC) 

é a doença autossômica recessiva mais comum entre caucasianos, apresentando 

complicações sistêmicas e necessidade de um regime terapêutico múltiplo, que demanda 

muito tempo de dedicação diária por parte dos pacientes, dificultando a adesão ao 

tratamento (AT). Por esta razão, é essencial a pesquisa das taxas de AT entre 

fibrocísticos. Objetivo: determinar o grau de adesão autorreferida dos pacientes com 

FC de um centro multidisciplinar de referência no tratamento da doença, localizado no 

Complexo-HUPES da Universidade Federal da Bahia, Brasil e avaliar as notas de 

adesão atribuídas aos participantes pelos profissionais de saúde.  Métodos: foi realizado 

um estudo de desenho transversal, com aplicação de questionários aos pacientes a partir 

de 14 anos, contendo perguntas para mensurar o grau de adesão, e aos responsáveis de 

pacientes de idade inferior a 14 anos. Os profissionais do ambulatório preencheram um 

segundo questionário, fornecendo sua impressão acerca da adesão dos pacientes. 

Resultados: foram incluídos 53 pacientes (56,6% do sexo masculino), com mediana de 

idade de 112 meses (13 a 231). Os Índices de Adesão à Terapêutica (IATs) médios para 

alfadornase, enzimas pancreáticas, tobramicina inalatória de uso contínuo, suplementos 

vitamínicos, suplementos nutricionais, adição de óleo aos alimentos e orientações 

nutricionais foram, respectivamente, 86,1%; 96,6%; 78,6%; 88,1%; 51,8%; 77% e 78%. 

Vinte pacientes (37,7%) realizavam fisioterapia respiratória assistida e vinte e três 

(43,4%) realizavam fisioterapia respiratória domiciliar. O índice de Adesão Global (IAG) 

foi de 83,2%. As médias de notas de AT fornecidas pelos profissionais foram: 7,7 

(Pneumologia); 6,3 (Farmácia); 6,8 (Nutrição); 7,0 (Fisioterapia); 6,9 (Psicologia). 

Conclusão: a taxa global de adesão ao tratamento foi elevada. Foram detectadas 

diferenças nos índices de AT a depender do elemento do esquema terapêutico 

considerado. A média de notas fornecida pela farmácia foi a mais baixa entre as 

avaliações dos profissionais de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (DeCS): 1. Fibrose Cística; 2. Adesão à medicação; 3. 

Cooperação do paciente. 
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II. OBJETIVO 
 

 

 

Determinar o grau de adesão autorreferida dos pacientes com 

Fibrose Cística (FC) de um centro multidisciplinar de referência 

no tratamento da doença, localizado no Complexo-HUPES da 

Universidade Federal da Bahia, Brasil, e avaliar as notas de 

adesão ao tratamento atribuídas aos participantes pelos 

profissionais de saúde deste centro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Fibrose Cística (FC) é a doença genética mais frequente em brancos, sendo 

ocasionada por mutações no braço longo do cromossomo 7, as quais são responsáveis 

por alterações no canal iônico CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator), ocasionando um desequilíbrio eletrolítico que resulta no espessamento das 

secreções mucosas2. A FC é a principal doença hereditária potencialmente letal entre 

caucasianos2,3. 

A rotina de tratamento de uma determinada enfermidade varia de acordo com a 

forma clínica apresentada e com a gravidade de suas manifestações, o que também 

ocorre na FC, doença que, nas suas formas clássicas, caracteriza-se por quadros de 

infecções respiratórias de repetição, bem como inflamação e fibrose pulmonar 

subsequentes, bronquiectasias, hemorragia pulmonar focal, enfisema e cor pulmonale 

(este último com prevalência correspondente à quase totalidade dos pacientes com 

fibrose cística em fase terminal da doença)2. Os óbitos por insuficiência respiratória 

perfazem mais de 80% das mortes por FC4. Cerca de 90% das crianças fibrocísticas 

apresentam insuficiência pancreática5. A infertilidade, no sexo masculino, é outro 

componente frequente no quadro clínico da doença2. 

Um aspecto bastante evidente na rotina do paciente é o esquema de tratamento 

extremamente complexo, que compreende, em geral, o uso de corticosteróides, 

brocodilatadores, mucolíticos, antibióticos, suplementos vitamínicos, enzimas 

pancreáticas e insulina naqueles com Diabetes mellitus secundário. Além disso, são 

necessárias especificações na dieta e sessões diárias de fisioterapia respiratória6. As 

medidas para tratar esta enfermidade podem demandar até três horas diárias para serem 

cumpridas7. Conway et al (1996)3 realizaram um estudo em que foram estudados 12 

componentes do tratamento. Neste trabalho, a média de itens no esquema terapêutico 

dos pacientes foi de sete. É válido ainda ressaltar que as formas de administração dos 

diversos medicamentos são variadas, podendo ser utilizadas as vias oral, intravenosa, 

intramuscular e inalatória, com variados dispositivos para sua aplicação. Em estudo 

multicêntrico desenvolvido com fibrocísticos, Sawicki et. al. (2009)8 determinaram 

mediana autorreferida de sete formas de tratamento na constituição dos esquemas 

terapêuticos utilizados pelos pacientes. O tempo médio gasto diariamente com a terapia 
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foi de 108 minutos, distribuídos em 41 minutos para nebulização, 29 minutos para a 

fisioterapia respiratória e 29 minutos para a realização de exercícios físicos. Além de 

todas estas demandas, existem ainda sequências específicas para a utilização de cada um 

dos fármacos, que devem ser respeitadas, impondo ao fibrocístico a regulação de 

diferentes frequências de uso, sem, contudo, desconsiderar os aspectos referentes às 

técnicas de aplicação dos medicamentos e aos cuidados de higiene, fatores 

indispensáveis para assegurar a efetividade da terapia7. Todas estas variáveis 

relacionadas ao cumprimento do regime terapêutico dificultam a rotina diária dos 

pacientes, prejudicando suas atividades habituais, sobretudo entre os adultos e naqueles 

com formas graves da doença7. 

Desde a padronização do teste do suor como referência diagnóstica para tal 

enfermidade, em 19589, a evolução dos estudos concernentes à doença tem permitido o 

aumento da expectativa de vida dos pacientes para a média de 37 anos de idade4,10. Essa 

ampliação da sobrevida dos pacientes com FC tem trazido grandes perspectivas, 

sobretudo quando considerado o dado de que os primeiros pacientes diagnosticados 

morriam antes do primeiro ano de vida2. O avanço dos conhecimentos referentes à FC, 

contudo, correlaciona-se também a uma complexidade crescente do regime terapêutico 

para esta enfermidade. Exemplos que evidenciam esta tendência são as evidências de 

diminuição da densidade mineral óssea11 e da incontinência urinária (esta última 

específica para o sexo feminino)12 entre pacientes acometidos pela doença, o que pode 

resultar em maior número de medicações a serem consumidas7. Além disso, avanços na 

terapia direcionada à restauração ou melhora da função da proteína CFTR, uma 

realidade crescente para algumas mutações, contribuirá também para a ampliação do 

esquema terapêutico do fibrocístico13,14. A possibilidade de aumento do número de 

medicamentos a serem utilizados pelos pacientes reforça a necessidade de verificação 

das taxas de adesão ao tratamento (AT) e das variáveis associadas a este fenômeno, com 

o propósito de viabilizar um planejamento acerca de como este arsenal será introduzido 

na rotina dos pacientes e de seus familiares. 

A não-adesão dificulta que o paciente usufrua plenamente dos cuidados médicos 

disponíveis, sendo também um elemento um tanto frustrante quando consideradas as 

expectativas dos profissionais de saúde15. A ausência de adesão às orientações médicas 

inviabiliza a análise da efetividade do tratamento7. Na FC, os possíveis efeitos da não-
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adesão incluem exacerbações infecciosas, perda de peso e maior agravamento da 

doença7. 

Diante do exposto, é fundamental a ampliação dos estudos inerentes à 

mensuração e ao aprimoramento da adesão entre pacientes com Fibrose Cística, 

assegurando-lhes os benefícios advindos do tratamento adequado. Para planejamento 

das estratégias de melhoria da adesão e determinação das taxas de AT, foi realizado o 

presente trabalho, que objetivou avaliar a AT dos pacientes com FC acompanhados no 

Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística (AMFC), situado no Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos (Complexo HUPES), da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), em Salvador, Bahia. 
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IV. REVISÃO DA LITERATURA 

A pesquisa da AT remonta aos primórdios da Medicina e a Hipócrates, o qual, 

ainda que em tempos remotos, notou que determinados pacientes fingiam seguir suas 

orientações medicamentosas15. Um dos estudos pioneiros sobre o tema surgiu por conta 

da curiosidade de David Sackett a respeito da adesão à terapia para Hipertensão, o que 

resultou na publicação de um trabalho, em 1975, na revista Lancet15. Em 1974, foi 

organizado o Simpósio/Workshop McMaster, que apresentou, entre seus resultados, a 

elaboração de um livro abordando a AT, pautado também em estudos desenvolvidos 

sobre o assunto15.  A literatura aponta a existência de diversos métodos de mensuração 

da AT: entrevistas, recordatórios telefônicos, utilização de registros de dispensação de 

embalagens, dispositivos de monitoramento eletrônico. Não há, entretanto, nenhum 

modelo de mensuração padronizado relatado até o presente momento16. 

A interpretação do conceito de AT vem sofrendo modificações ao longo do 

tempo. Na década de 70, o termo compliance era o mais utilizado. A palavra, contudo, 

trazia consigo um sentido paternalista, transmitindo necessidade de obediência passiva, 

por parte do paciente, à vontade médica a ele imposta. Essa expressão teve seu impacto 

reduzido no fim dos anos 80, momento em que a prestação da assistência à saúde 

passou a ser analisada sob a ótica de uma cooperação entre profissional de saúde e 

paciente. O conceito de adherence, então, passou a servir como alternativa de 

substituição ao anterior7. Posteriormente, foi proposto pela Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain a definição de concordance, a qual aborda a opinião do 

paciente em relação ao que lhe é prescrito e sua opção consciente por uma conduta 

correspondente às orientações fornecidas no meio clínico, valorizando sua liberdade 

decisória15. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a AT como sendo a 

proporção com a qual o comportamento de um indivíduo (relativo ao uso de 

medicações, seguimento de dietas ou adoção de mudanças de estilo de vida, etc), 

coincide com a recomendação acordada entre ele e o profissional de saúde17.  

Entretanto, como há múltiplas formas de se obter matematicamente taxas de adesão, a 

sua mensuração se torna uma ciência inexata, de padronização muito difícil18. 

Estima-se que 15% a 20% das crianças norte-americanas sofram de 

enfermidades crônicas, sendo a não-adesão ao tratamento estimada em cerca 50% 

destas19. Calcula-se que a falta de AT represente gastos de 100 bilhões de dólares anuais 
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para os Estados Unidos da América, sendo responsável por 10% das admissões 

hospitalares e 23% do total das entradas em casas de enfermagem15. O estudo  de 

Quittner et al. (2014)10, desenvolvido junto a seguros de saúde dos EUA, com 3287 

pacientes com FC, no período de 2005 a 2011, constatou gastos anuais com serviços 

relacionados à doença quatorze mil dólares maiores no grupo de adesão precária e oito 

mil e quinhentos dólares mais elevados, no grupo de adesão moderada, quando 

comparados com aqueles de alta adesão. 

Segundo Quittner et al. (2014)10, muitos trabalhos apontam para uma proporção 

de AT em FC próxima à observada em outras doenças crônicas,  variando de 31% a 

79%.  Em estudo realizado por Arias Llorente et al (2008)20, nos Estados Unidos, com 

diferentes formas de tratamento de FC, a taxa geral de AT verificada entre pacientes nas 

diferentes faixas etárias foi de 59%. Pesquisas indicam também diferenças na extensão 

da AT a depender da forma de tratamento considerada, com variações, por exemplo, de 

50% (para vitaminas) a de 65%-95% (referente à utilização de enzimas pancreáticas). A 

literatura demonstra também taxas de AT de 31% a 53% (para antibióticos inalatórios), 

33% (para dornase-alfa) e de 36% a 91% (para fisioterapia respiratória)18. Para 

mucolíticos, essa taxa varia de 53% a 79%21. A não-adesão geral à terapêutica em FC, 

na população pediátrica, corresponde a cerca de 50%22.  

Estudos sobre adesão ao tratamento em FC são escassos no Brasil. Dalcin et al. 

(2007)23 avaliaram 38 pacientes adultos com FC em Porto Alegre, observando que 

81,6% deles estavam no grupo de AT elevada. No mesmo centro, Feiten et al (2016)24 

investigaram a adesão à fisioterapia respiratória de crianças e adolescentes de seis a 17 

anos, verificando que 41% dos participantes se encontravam no grupo de baixa/média 

adesão. Flores et al (2013)25 realizaram, também em Porto Alegre, um estudo de corte 

transversal com 63 adultos com FC, em que 60% deles foram incluídos no grupo de AT 

elevada; 19%, no grupo de AT moderada; e 21%, no grupo de AT precária. 

Diversas variáveis possivelmente relacionadas à AT têm sido pesquisadas. 

Quase 200 fatores referentes ao paciente, ao médico e ao encontro entre eles têm sido 

analisados, porém nenhum foi confirmado como determinante do fenômeno de adesão15. 

Os aspectos de maior probabilidade de interferência na adesão são: a questão da 

apresentação de sintomas na doença, o medo de efeitos colaterais dos medicamentos, a 

complexidade do tratamento e sua duração7. Em estudo desenvolvido com adolescentes 
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e jovens adultos com FC, as principais dificuldades referidas pelos participantes foram 

falta de tempo, esquecimento e falta de vontade de utilizar as medicações em público26. 

Em estudo realizado por Simon et al. (2011)27, a não-adesão às recomendações 

nutricionais foi notadamente superior no sexo feminino (com 48% de inadequação aos 

objetivos terapêuticos) em relação ao masculino (8% de inadequação). A literatura 

aponta como elementos de aprimoramento da AT o rápido alívio de sintomas, o suporte 

no tratamento, o estímulo à autonomia, o domínio individual da doença, estratégias 

otimistas para lidar com a enfermidade, bem como o fornecimento de esclarecimento 

individualizado e específico voltado a ampliar a compreensão do paciente a respeito de 

cada tipo de tratamento, além da preocupação do paciente em relação à doença pela qual 

é acometido7. Em estudo de Shakkottai et al (2015)28, em que foi feita uma coorte 

retrospectiva de cinco anos de seguimento nos Estados Unidos, a idade apresentou 

relação significante com a AT, que foi melhor nos grupos de menor faixa etária, o que 

provavelmente ocorre devido a uma maior supervisão parental nos primeiros anos de 

vida. A mediana da taxa adesão à salina hipertônica, nos grupos de zero a cinco anos, 

seis a 12 anos e 13 a 21 anos, respectivamente, foi de 80%; 66,7 e 54,5%. Para a terapia 

de reposição enzimática, esses valores foram de, respectivamente, 73%, 70% e 46,2%. 

Esse mesmo comportamento da taxa de adesão se reproduziu na análise da adesão 

global e de variados componentes do tratamento. Além disso, em cada grupo etário, um 

aumento de dez percentis no IMC médio foi associado com níveis de adesão mais 

elevados para todas as medicações, exceto enzimas pancreáticas. Eakin et al. (2011)21, 

verificaram relação estatisticamente significante entre a função pulmonar, juntamente 

com o número de exacerbações, com a necessidade de administração endovenosa de 

antibióticos e a adesão à terapêutica.  

Dziuban et al (2010) realizaram um estudo com adolescentes fibrocísticos norte-

americanos, no qual as duas barreiras à adesão mais frequentemente referidas foram o 

esquecimento e a perda das medicações, além de o paciente ter outras atividades que o 

mantinham muito ocupado. Metade dos participantes declarou sentir que seguir o 

tratamento da doença era um fator redutor da liberdade em suas vidas29. 

Sawicki et al. (2015)30 realizaram um estudo qualitativo que consistiu em 

entrevistas com adolescentes com FC e seus pais, no qual as principais barreiras à 

adesão ao tratamento relatadas incluíram as pressões do tempo, prioridades 
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competitivas, consciência aumentada do curso da doença, preocupações com a 

privacidade e falta de consequências percebidas da não-adesão. Entre os principais 

facilitadores da adesão, foram constatados: reconhecer a importância das terapias, 

desenvolver uma forte relação com equipes de saúde, estabelecer rotinas estruturadas e 

focar em transferir a responsabilidade parental para os filhos adolescentes. 

Butcher & Nasr (2015)31  fizeram uma pesquisa por intermédio de visitas 

domiciliares aos pacientes, entre outros recursos, a partir da observação da interação 

entre crianças com FC e seus pais. Foi constatado que a participação positiva dos pais 

durante a administração de terapia respiratória estava relacionada a uma melhor AT da 

criança à terapia respiratória (P=0,03). O grau de AT foi, também, mais elevado entre 

crianças que interagiam mais com suas famílias durante a aplicação deste tratamento. O 

comportamento positivo dos pais e a obediência das crianças no diálogo durante o 

tratamento também foram significativamente correlacionados com a AT à terapia 

respiratória. A relação com os pais, portanto, parece ser outro componente importante 

para a AT pediátrica. 

A forma de administração e o tempo a ser despendido podem ser essenciais para 

a AT. Mohamed et al. (2016)32 realizaram um estudo com membros da instituição norte-

americana Cystic Fibrosis Foundation em que eram apresentadas aos pacientes opções 

de medicações com diferentes custos, tempos de administração (incluindo o tempo de 

limpeza do equipamento), dispositivos de administração e frequências de uso, buscando 

a opinião dos participantes a respeito de melhoras na adesão, que, porventura, 

ocorreriam a depender da medicação usada. O número de pacientes e de responsáveis 

que referiram acreditar que seriam capazes de ter uma adesão de 95% às terapias se 

elevou, respectivamente, em 26% e 29%, diante da redução do tempo de administração 

de antibióticos de trinta para cinco minutos. Diante da alternativa de utilização de 

inalador de pó seco, ao invés de nebulização, houve resultados semelhantes. 

O conhecimento do perfil de AT e o estabelecimento das principais dificuldades 

apresentadas pelos pacientes para seguir as orientações terapêuticas é essencial, 

sobretudo para os centros de assistência às doenças crônicas, que implicam no uso 

contínuo de determinadas medicações, já que possibilita a essas instituições a 

implementação de medidas  concretas de promoção da AT, baseadas em dados 

objetivos. É nessa lógica que se insere o presente trabalho, a partir do qual se pretende 
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traçar o perfil de adesão dos fibrocísticos do AMFC, com o propósito de viabilizar a 

realização de intervenções futuras para aprimorá-la. 
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V. METODOLOGIA 

 

V.1. CAMPO DE ESTUDO 

O AMFC corresponde a um serviço exclusivamente pediátrico, que presta 

assistência a pacientes na faixa etária de 0 a 20 anos de idade, os quais são, 

primordialmente, de baixa renda. O Complexo-HUPES funciona na condição de 

hospital escola, contribuindo para a formação de estudantes de diversas áreas e estágios 

de especialização, incluindo alunos de graduação advindos dos cursos de Enfermagem, 

Nutrição, Fisioterapia e Medicina, bem como residentes de diversas áreas de saúde. A 

população fibrocística é atendida semanalmente por equipe composta por médicos e 

profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, farmácia, assistência social e psicologia, 

que atendem os pacientes desde os primeiros meses de vida, buscando oferecer-lhes 

atenção integral e multidisciplinar à saúde. Cada paciente realiza consultas com 

frequência habitualmente trimestral. 

 

V.2. DESENHO DO ESTUDO  

O desenho do estudo foi transversal, com avaliação quantitativa da adesão ao 

tratamento, no período de fevereiro de 2015 a agosto de 2016.  

 

V.3. POPULAÇÃO-ALVO 

A população em estudo foi composta por todos os pacientes portadores de 

Fibrose cística, de 0 a 20 anos, acompanhadas no Ambulatório Multidisciplinar de 

Fibrose Cística do Serviço de Pneumologia Pediátrica do Ambulatório Magalhães Neto 

(Complexo – HUPES) da Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA.  

 

V.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

Foram incluídos: todos os pacientes acompanhados no AMFC há, pelo menos, 

seis meses, com ingresso no ambulatório até dezembro de 2015 e cujo responsável 

aceitasse assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para participação no 
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estudo (em caso de pacientes com idade inferior a 18 anos). Para maiores de 18 anos, foi 

considerada a assinatura do próprio paciente. Foram incluídos também pacientes que, 

apesar de não terem diagnóstico confirmado por estudo genético ou por dois testes do 

suor positivos, apresentavam quadro clínico compatível ou sugestivo da doença e 

realizavam tratamento similar ao da FC. 

 

V.5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Foram excluídos do estudo os pacientes enquadrados em ao menos uma das 

situações abaixo: 

a) Desistência da participação no estudo; 

b) Pacientes que, apesar de acompanhamento regular no ambulatório, não 

faziam uso de medicações contínuas específicas do tratamento da FC.   

 

V.6. DEFINIÇÃO DE TAMANHO AMOSTRAL 

Como toda a população-alvo foi estudada, não houve técnica de amostragem 

nem cálculo de tamanho amostral. Todas as crianças de 0-20 anos de idade 

acompanhadas no ambulatório de FC, em uso regular, há pelo menos seis meses, de 

medicações de uso contínuo para a doença, no período estabelecido, foram convidadas a 

participar da pesquisa. 

 

V.7. PROTOCOLO DO ESTUDO 

V.7.1. Treinamento dos entrevistadores 

As entrevistas aos pacientes foram realizadas por uma única estudante do grupo 

de pesquisa do AMFC, previamente treinada. Foi realizada uma etapa de teste piloto dos 

questionários, na qual estes foram aplicados, aleatoriamente, com dez pacientes, no 

intuito de verificar sua viabilidade prática e de identificar os principais ajustes a serem 

realizados. Verificou-se, contudo, que o baixo nível de entendimento do questionário 

seria um impedimento para que este fosse respondido pelos próprios pacientes. 

Portanto, foi decidido que todos os pacientes e responsáveis seriam entrevistados.  
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V.7.2. Instrumentos de coleta utilizados  

Para obter as informações a serem utilizadas no estudo, foram utilizados o 

formulário “Adesão ao tratamento de FC” (apêndice IV) e o “Questionário de Adesão 

em FC para profissionais de saúde” (apêndice V), desenvolvidos com variáveis 

possivelmente relacionadas à AT que foram estudadas em trabalhos prévios20,23,27.  As 

diferentes formas de tratamento foram avaliadas, buscando-se identificar diferenças nas 

taxas de adesão entre elas. No “Questionário de Adesão em FC para profissionais de 

saúde”, foi solicitado que os profissionais de saúde avaliassem a adesão ao tratamento 

dos pacientes, atribuindo-lhes uma nota de um (mínima AT) a dez (máxima AT). Para a 

coleta de dados em prontuário, foi utilizado um formulário específico (apêndice VI).  

V.7.3. Aplicação dos questionários 

A coleta dos dados foi feita no momento de comparecimento para o atendimento 

habitual, adequando-se melhor à rotina das crianças e adolescentes incluídos no estudo. 

Os formulários foram aplicados oralmente pela mesma estudante do grupo de 

pesquisa, em local reservado, para proteção da privacidade do paciente. Para os menores 

de 14 anos, as perguntas foram dirigidas aos respectivos responsáveis. Pacientes com 

idade  ≥ 14 anos foram entrevistados diretamente.  

Um exemplar do “Questionário de Adesão em FC para profissionais de saúde”. 

foi entregue aos profissionais das áreas de Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Psicologia e 

Pneumologia, que deveriam avaliar a adesão com base em suas impressões ao atender o 

participante da pesquisa. 

 

V.8. VARIÁVEIS 

V.8.1. Grau de adesão ao tratamento de Fibrose Cística: 

O grau de adesão ao tratamento foi calculado através do Índice de Adesão à 

Terapêutica (IAT), obtido, para cada uma das formas de tratamento utilizadas pelo 

paciente, por intermédio da operação a seguir: 

IAT= Frequência utilizada pelo paciente/frequência padrão de utilização (x 100), 

em que: 
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a) As frequências utilizadas pelos pacientes correspondem aos seguintes dados auto-

referidos durante as entrevistas aos mesmos: 

 Número de vezes/semana de administração inalatória de alfa-dornase; 

 Total de cápsulas de enzimas pancreáticas utilizadas por dia; 

 Número de refeições/dia em que são usados óleo ou o azeite de oliva; 

 Número de colheres/dia de suplementos nutricionais; 

 Número de gotas/dia de suplemento vitamínico utilizado;  

 Tobramicina inalatória: total de ampolas inaladas a cada 2 meses, para 

pacientes que fazem antibioticoterapia contínua em meses alternados. 

 

b) As frequências padrão de utilização de cada medicamento correspondem às 

frequências e dosagens habitualmente prescritas no ambulatório de forma padronizada. 

Para os medicamentos em que não é feita esta padronização, foram utilizados dados das 

prescrições coletados durante a consulta aos prontuários. Dificuldades relacionadas à 

incompletude de prontuários que porventura tenham ocorrido foram contornadas com 

informações dos profissionais do ambulatório. 

c) Especificamente para a dieta, a nota autorreferida pelo paciente em escala de 1 a 10 

foi diretamente convertida em porcentagem para estabelecimento do índice de adesão. 

Este critério foi escolhido devido às dificuldades de mensuração da dieta. 

d) Por não haver uma recomendação padronizada do tempo a ser despendido 

diariamente nas fisioterapias respiratórias domiciliar e assistida, não foi estabelecido um 

escore de adesão para essa modalidade de tratamento, tendo sido obtidas apenas 

informações descritivas sobre frequência de realização, duração de cada sessão, entre 

outros aspectos.  

O Índice de Adesão Global (IAG) foi calculado pela média aritmética dos 

percentuais obtidos para cada forma de tratamento. O IAG  foi utilizado como o 

parâmetro de avaliação da adesão geral ao tratamento de FC, ao passo que os IATs 

subsidiaram uma avaliação específica de cada item do esquema terapêutico. 

As modalidades de tratamento listadas acima foram selecionadas pelo fato de 

comporem o esquema terapêutico predominante na rotina do AMFC/HUPES. 
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V.8.2. Variáveis complementares 

Ao avaliar a AT de uma população, é fundamental conhecer o seu perfil demográfico, 

socioeconômico e clínico. Com essa finalidade, foram coletadas as seguintes variáveis: 

 Idade; 

 Sexo; 

 Procedência; 

 Renda média familiar; 

 Recebimento de benefício do INSS para doenças crônicas e de bolsa 

família; 

 Identidade do cuidador principal: principal indivíduo responsável pela 

rotina habitual de administração da terapia do paciente; 

 Escolaridade do cuidador principal, caso este não fosse o próprio 

paciente. A escolaridade dos pacientes não foi pesquisada porque os 

pacientes do AMFC são pediátricos e, portanto, encontram-se, em idade 

escolar ou fase de formação, de modo que o nível de escolaridade 

poderia ser um mero reflexo da faixa etária, não constituindo 

necessariamente um desdobramento da situação socioeconômica do 

participante; 

 Variáveis possivelmente relacionadas à adesão: falta de acesso às 

medicações e aos suplementos, falta de tempo, excesso de medicações 

na rotina terapêutica, falta de acesso às medicações ou suplementos, 

falta de compreensão da forma de uso das medicações, constrangimento 

no uso das medicações diante de outras pessoas, redução de enzimas 

pancreáticas para emagrecimento, esquecimento (frequência do 

esquecimento, medicação esquecida com maior frequência e medicação 

esquecida com menor frequência); 

 Variáveis clínicas: durante a consulta aos prontuários, foram obtidas as 

seguintes variáveis:  
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(I) Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) da 

melhor espirometria do ano da entrevista ou o mais recente 

disponível; 

(II) Dados da antropometria de data mais próxima à da entrevista 

(Índice de Massa Corpórea, expresso em kg/m2); 

(III) Escore de Shwachman do ano da entrevista ou o mais recente 

disponível; 

(IV) Informações referentes a cursos de internamento e ciclos 

hospitalares de antibióticos por via endovenosa nos últimos dois 

anos, com o objetivo de pesquisar a quantidade de exacerbações 

pulmonares. 

O escore de Shwachman-Kulczycki é um instrumento de avaliação clínica e 

funcional dos pacientes com Fibrose Cística, dividido em quatro categorias: atividade 

geral, exame físico, nutrição e achados radiológicos. Em cada uma delas, o paciente 

recebe uma pontuação correspondente à situação em que se encontra, com mínimo de 

cinco pontos e máximo de vinte e cinco pontos. Desta forma, é obtida uma pontuação 

final que pode variar de 20 a 100 pontos, que contém informações a respeito da 

condição clínica geral do paciente33.  

O uso de antibióticos intravenosos, apesar de não ser a forma ideal de estudo das 

exacerbações respiratórias, foi utilizado em trabalhos com diversos temas em FC21,34-35, 

além de ter sido demonstrado seu impacto na mortalidade dos pacientes com essa 

doença36. 

A avaliação da função pulmonar dos pacientes do AMFC é realizada no setor de 

Pneumologia do Complexo-HUPES. Para obtenção de resultados válidos, é pré-

requisito para a realização de espirometria a faixa etária mínima de sete anos de idade, 

uma vez que esse teste depende da cooperação do paciente. A técnica de realização do 

exame seguiu os critérios propostos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia37. O 

equipamento utilizado foi o espirômetro pneumotacógrafo, modelo KOKO Sx e software 

(PDS Instrumentation, Inc, Louisville, CO, EUA digidose ferraris respiratory). 
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V.9. ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DE VIESES DE INFORMAÇÃO E 

SELEÇÃO 

Com o intuito de reduzir os vieses na fase de coleta de dados, foi utilizado 

formulário padronizado para todos os pacientes, cujos dados foram confrontados com a 

prescrição, obtida a partir dos prontuários, e com as informações dos profissionais de 

saúde do ambulatório. Todas as entrevistas foram realizadas pela mesma bolsista do 

grupo de pesquisa do AMFC. Para evitar vieses de seleção, foi incluída no estudo toda a 

população alvo. Vieses de perda são bastante improváveis, já que a aplicação do 

questionário foi desenvolvida em um momento único. 

V.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram registrados em formulário padrão e armazenados em um 

banco de dados nos programas EpiData v.3.1 e no Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), v.20. Os dados descritivos foram expressos através de frequências 

simples e relativas das variáveis qualitativas estudadas, além das médias, desvio padrão, 

mediana ou valores mínimo e máximo, para variáveis quantitativas. A renda foi 

apresentada sob a forma de mediana  e intervalo interquartílico.  

V.11. ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos (CEP-HUPES), parecer nº 843.869 de 23 de 

Outubro de 2014 (documento comprobatório em Anexo I), com emenda aprovada em 

parecer nº 1.327.352 de 18 de Novembro de 2015 (documento comprobatório em Anexo 

II). Além dos termos de consentimento já abordados previamente, foram obtidos termos 

de Assentimento para pacientes menores de dezoito anos que, entretanto, tinham 

condições de entendimento básico da pesquisa. 
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VI. RESULTADOS 

Foram incluídos 53 pacientes no estudo, sendo trinta (56,6%) do sexo 

masculino. Um paciente foi excluído porque, apesar de apresentar o diagnóstico da 

doença, era oligossintomático e não utilizava nenhuma das medicações investigadas. A 

mediana de idade da amostra foi de 112 meses (13 -231). Trinta e três pacientes (62,3%) 

não eram procedentes de Salvador e residiam em cidades do interior. A Tabela 1 

apresenta as demais informações de natureza socioeconômica referentes à amostra, 

enquanto a Tabela 2 corresponde a variáveis clínicas estudadas.  

TABELA 1. Dados do perfil socioeconômico dos pacientes do Ambulatório Multidisciplinar de 

Fibrose Cística do Complexo-HUPES (Salvador, Bahia), admitidos até o ano de 2015, em curso 

de tratamento específico para a doença. 

Variável 
 

N (%) 

Beneficiários do Bolsa Família 
 

11 (20,8%) 

Recebimento de benefício do INSS para portadores de 

doenças crônicas 

 

32 (60,4%) 

Evasão escolar 
 

4 (7,5%) 
 

A mediana de renda familiar mensal foi de  R$1.000,00 (300-4000), sendo que 

dezenove (38,5%) famílias recebiam até um salário mínimo por mês (Gráfico 1). A 

evasão escolar correspondia, durante a entrevista, ao mínimo de três meses sem ir à 

escola. Todos os quatro casos de pacientes que referiram evasão escolar foram 

atribuídos às intercorrências clínicas da doença. 

O cuidador principal foi a mãe ou o pai em, respectivamente, trinta e seis casos 

(67,9%), e três casos (5,7%). Dez pacientes (18,9%) eram os principais responsáveis 

pela administração do esquema terapêutico.  Em quatro casos (7,6%), indivíduos com 

outros graus de parentesco exerciam essa função.  

Nos quarenta e três casos em que os pacientes não eram os próprios cuidadores 

principais, foi pesquisada a escolaridade dos indivíduos que desempenhavam esse 

papel. Doze cuidadores (27,9%) tinham ensino fundamental incompleto; sete (16,3%) 

tinham ensino fundamental completo; dezenove (44,2%), ensino médio completo e 

cinco (11,6%), nível superior completo. 
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GRÁFICO 1. Box Plot demonstrando a mediana e a variação interquartílica da renda familiar 

mensal dos pacientes do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES 

(Salvador, Bahia), admitidos até o ano de 2015, em curso de tratamento específico para a 

doença.  

 

 
 

TABELA 2. Dados clínicos dos pacientes do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística 

do Complexo-HUPES (Salvador, Bahia), admitidos até o ano de 2015, em curso de tratamento 

específico para a doença. 

Variável Média (DP) 

VEF1(%)a 84,9% (17,9) 

IMC (kg/m2) 16,7 (3,0) 

Nº de internamentos para antibioticoterapia IV 0,3 (0,6)b 

Pontuação do escore de Shwachman  85,1 (13,6) 

(a)Dados disponíveis apenas para 35 pacientes (espirometrias são  realizadas apenas nos pacientes a partir 

de 7 anos). 

(b)A mediana foi zero. 
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O IAG médio foi de 83,2% (DP=15,3). A Tabela 3 apresenta os IATs para as 

diferentes formas de tratamento. Na Tabela 4, estão dispostas as principais dificuldades 

relacionadas à adesão referidas pelos entrevistados. 

TABELA 3. Índices de adesão à terapêutica (IATs) dos pacientes do Ambulatório 

Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES (Salvador, Bahia), admitidos até o 

ano de 2015, em curso de tratamento específico para a doença. 

Forma de tratamento (nº de pacientes em uso) IAT médio (DP) 

Alfadornase (n=39) 86,1% (29,4) 

Enzimas pancreáticas (n=45) 96,6% (9,6) 

Tobramicina inalatória de uso contínuo (n=5) 78,6% (29,4) 

Suplementos vitamínicos (n=52) 88,1% (28,5) 

Suplementos nutricionais  (n=14) 51,8% (50,4)a 

Adição de óleo aos alimentos (n=52) 77% (32,4) 

Orientações nutricionais (n=53) 78% (16,6) 

(a)Mediana de 62,5%. 

TABELA 4. Principais dificuldades relacionadas à adesão ao tratamento referidas pelos 

pacientes do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES (Salvador, 

Bahia), admitidos até o ano de 2015, em curso de tratamento específico para a doença. 

 

Vinte e sete entrevistados (50,9%) referiram esquecer de administrar o 

tratamento. A alfadornase (37%, n=10) e o suplemento vitamínico Protovit® (25,9%, 

n=7) foram as duas medicações esquecidas mais frequentemente. As enzimas 

pancreáticas (n=18; 66,7%) foram as medicações esquecidas com menor frequência. 

Dificuldade 

 

N (%) 

Falta de tempo 

 

7 (3,2%) 

Excesso de medicações na rotina terapêutica 

 

8 (15,1%) 

Falta de acesso às medicações ou suplementos 

 

26 (49,1%) 

Falta de compreensão da forma de uso das 

medicações 1 (1,9%) 

Constrangimento no uso das medicações diante de 

outras pessoas 11 (20,8%) 

Redução de enzimas pancreáticas para 

emagrecimento 2 (3,8%) 
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Vinte pacientes (37,7%) referiram realizar fisioterapia respiratória assistida, 

dentre os quais 45% (n=9) referiram frequência de uma vez por semana, enquanto os 

demais (55%) realizavam a fisioterapia respiratória assistida duas ou mais vezes na 

semana. Vinte e três pacientes (43,4%) realizavam fisioterapia respiratória domiciliar, 

com frequências variando de realização esporádica (n=3; 13%) a todos os dias (n=5; 

21,7%). A maior parte dos pacientes que realizavam a fisioterapia domiciliar referiram 

frequência de duas ou mais vezes por semana (n=17; 73,9%).  

Devido a mudanças na composição da equipe do AMFC, a avaliação da AT dos 

pacientes feita pelos profissionais de saúde incluiu apenas os pacientes que ingressaram 

no ambulatório até o ano de 2014 (n=39). A Tabela 5 compreende as médias das notas 

de estimativa de adesão atribuídas aos pacientes pelos profissionais da equipe 

multidisciplinar do ambulatório. 

TABELA 5. Notas, fornecidas pelos profissionais de saúde do ambulatório, referentes à 

avaliação da adesão ao tratamento dos pacientes do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose 

Cística do Complexo-HUPES (Salvador, Bahia), admitidos até o ano de 2014, em curso de 

tratamento específico para a doença. 

Área 
 

Média das notas (DP) 

Pneumologiaa 7,7 (1,6)  

Farmáciaa 6,3 (2,0)  

Nutriçãoa 6,8 (2,4) 

Fisioterapia 7,0 (1,0) 

 

Psicologiab 
6,9 (2,9) 

 (a)n=38 pacientes, pois nem todas as fichas foram preenchidas pelos profissionais do ambulatório. 
 (b)n=29. Como nem todos os pacientes faziam acompanhamento psicológico, não foi possível submeter a 

totalidade deles a essa avaliação. 
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VII. DISCUSSÃO 

A taxa de AT global observada neste estudo foi 83,2%, o que correspondeu a um 

percentual elevado, quando comparado a variações de 31% a 79% descritas na 

literatura10,18. É possível que isso decorra da metodologia (autorreferida) de mensuração 

usada, que pode não refletir a realidade, e à faixa etária da população, na qual a 

participação dos genitores ainda é muito frequente, promovendo uma maior AT. Arias 

Llorente et al (2008)20 avaliaram a AT de pacientes com idade de 1,6 a 40,6 anos com 

FC, nos Estados Unidos, obtendo uma taxa de 23,8% de não-aderentes entre pacientes 

menores de 15 anos e de 69,2%, entre adolescentes e adultos, reforçando mais uma vez 

a melhor AT entre pacientes mais jovens. Everhart et al (2014)38 detectaram melhor 

adesão à antibioticoterapia entre fibrocísticos, na faixa etária pediátrica, com melhor 

funcionalidade familiar. No presente estudo, devido ao perfil socioeconômico das 

famílias, esperava-se menores taxas de adesão, mas foram obtidas taxas de AT 

semelhantes ao observado em países desenvolvidos. 

  Em estudo de coorte retrospectiva de cinco anos de seguimento, com amostra 

de 204 pacientes pediátricos norte-americanos (0 a 21 anos) com FC, Shakkottai et al 

(2015)28 constataram que a AT geral foi melhor no grupo de zero a cinco anos de idade, 

achado que foi discutido pelos autores como provavelmente devido à maior supervisão 

parental nessa parcela da população. A melhor adesão entre os pacientes mais jovens 

também foi detectada para medicações inalatórias e enzimas pancreáticas, neste mesmo 

trabalho. Essas informações concordam com o observado no presente estudo. Entre os 

adolescentes, por outro lado, Shakkottai et al (2015) verificaram uma adesão 

significativamente pior ao uso de salina hipertônica. Uma das possíveis explicações para 

isso, segundo os autores, seria a menor participação dos genitores nesse grupo de 

participantes. Esses trabalhos salientam, portanto, a relevância da participação familiar 

no aprimoramento da AT, o que é habitualmente mais intenso na faixa etária pediátrica, 

na qual se encontram os pacientes do AMFC. 

No que se refere à adesão a cada forma de tratamento, observou-se neste estudo 

que a adesão às enzimas pancreáticas foi a mais elevada (96,6%). Este resultado condiz 

com o observado por Dalcin et al. (2007)23, no qual 96,3% dos pacientes se 

encontravam no grupo de alta adesão às enzimas pancreáticas. Além disso, a taxa 

encontrada neste estudo está entre as observadas em outros trabalhos (27,4% a 
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96,5%)18,20. Essa alta adesão à terapia de reposição enzimática provavelmente se deve, 

além dos motivos já explanados, às consequências imediatas da não-utilização dessa 

forma de tratamento, já que a esteatorreia é facilmente percebida nessas ocasiões. 

Dziuban et al. (2010)29 avaliaram 60 pacientes adolescentes (idade de 12 a 21 anos) de 

um centro norte-americano de assistência à FC, em que 42% dos participantes referiram 

ter dificuldades com a adesão quando assintomáticos. Observa-se, portanto, que a 

percepção de sinais e sintomas é um importante fator na conscientização dos pacientes 

para a AT.   Concordante com estes achados, as enzimas pancreáticas foram as 

medicações menos frequentemente esquecidas. O IAT (88,1%) para suplementos 

vitamínicos também está no intervalo de variação que é possível encontrar na literatura 

(de 22,2% a 97,5%)18,20. 

A adesão às orientações nutricionais encontrada neste trabalho (IAT de 

orientações nutricionais = 78%; IAT para adição de óleo aos alimentos = 77%; IAT para 

suplementação nutricional = 51,8%) concorda com dados de estudos prévios, já que a 

literatura tem revelado uma adesão a esta forma de tratamento variando de 40,8% a 

81%18,39-40. Observa-se que a adesão a essas formas de tratamento foram as mais baixas 

da população estudada no presente trabalho, um indicativo de dificuldade dos pacientes 

no seguimento dessas orientações, possivelmente devido a fatores como a baixa renda, 

que dificulta a aquisição de alimentos diferenciados e de suplementos nutricionais, e o 

fato de que a adesão às orientações alimentares constitui uma demanda presente em 

todos os momentos da rotina dos pacientes, já que é preciso observá-las em todas as 

refeições, tornando a adesão mais difícil quando comparada a medicações utilizadas 

apenas uma vez ao dia, por exemplo. Em estudo com famílias de crianças de 9 a 17 anos 

com FC, provenientes de um centro rural e outro metropolitano dos Estados Unidos, 

Simon et al (2011)27 relataram que, em 40,7%  dos casos, a quantidade mínima 

recomendada de calorias de fonte lipídica não era consumida. 

A adesão à fisioterapia respiratória no AMFC foi muito baixa, já que proporção 

de pacientes que apenas realizavam a fisioterapia respiratória domiciliar e a assistida 

(independente da frequência) foram de, respectivamente, 43,4% e 37,7%, inferior aos 

dados de literatura, que apontam taxa de AT de 36% a 91% para essa modalidade de 

tratamento18. Modi et al (2010)41 estudaram a adesão à fisioterapia respiratória em FC, 

observando que apenas 14% dos participantes foram enquadrados nos grupo de baixa 



27 

 

 

adesão, o que reforçaria que a adesão no AMFC foi, de fato, bastante baixa. Arias 

Llorente et al (2008)20 identificaram, em estudo norte-americano, que 79,4% dos 

participantes nunca realizavam fisioterapia, percentuais muito inferiores aos 

encontrados neste estudo. Em estudo com 66 pacientes pediátricos do Rio Grande do 

Sul, 41% dos pacientes se encontravam no grupo de moderada/baixa adesão à 

fisioterapia respiratória, taxa também inferior a do presente trabalho24. Esses dados 

ratificam a necessidade de aumentar a quantidade de centros no sistema único de saúde 

brasileiro que ofereçam serviços de fisioterapia respiratória, já que a carência desse 

serviço é uma das possíveis razões para uma AT tão baixa. É importante destacar 

também que 62,3% dos pacientes residiam no interior, onde as dificuldades para 

realização de fisioterapia respiratória são ainda maiores. Outro aspecto relevante é o 

fato de que 72,7% (n=24) dos pacientes que não realizavam a fisioterapia respiratória 

assistida referiram dificuldades para serem acompanhados por fisioterapeuta. A 

fisioterapia respiratória foi a modalidade terapêutica mais frequentemente indicada 

pelos participantes, no estudo de Dziuban et al (2010)29, como forma de tratamento cujo 

não-uso ocasional era aceitável, desmonstrando que os pacientes com FC podem não 

compreender muito bem a importância da fisioterapia respiratória, outro fator que pode 

ter influenciado na baixa adesão do AMFC a esta forma de tratamento. 

A literatura apresenta taxas de adesão a mucolíticos na faixa de 33% a 79%18,21, 

inferiores às encontradas nesta população. A alfadornase, juntamente com as enzimas 

pancreáticas e a Tobramicina inalatória são dispensadas gratuitamente no AMFC, o que, 

sem dúvidas, contribui fortemente para uma melhor AT. Além disso, a intensa 

participação parental na faixa etária estudada e a metodologia de mensuração da AT 

utilizada são outras possíveis explicações para as diferenças encontradas. A taxa de 

adesão à tobramicina inalatória, em estudos prévios, varia de 36,1% a 85%16,21,42, 

concordante com a taxa obtida no presente trabalho (78,6%). Quittner et al (2014)10 

realizaram um estudo, nos Estados Unidos, envolvendo 3287 pacientes a partir de seis 

anos de idade, em que a taxa de adesão média à Alfadornase foi de 57%, bastante 

inferior ao resultado do presente trabalho. Aquela pesquisa, entretanto, não incluiu 

pacientes com idade inferior a seis anos, apresentando, portanto, uma população de 

idade mais avançada que a dos indivíduos atendidos do AMFC. A literatura indica que a 

condição socioeconômica e a idade, conforme já discutido, são dois fatores muito 

importantes na análise da AT. 
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Cinquenta e um por cento dos participantes deste estudo referiram esquecimento 

das medicações em algum momento. Essa frequência é semelhante à observada no 

estudo de Dziuban et al. (2010)29, no qual o esquecimento ou a perda de medicações 

estavam entre as duas principais barreiras para aderir ao tratamento. 

As médias das notas atribuídas pelos profissionais de saúde do AMFC variaram 

de 6,3 a 7,7. Arias Llorente et al (2008)20 também avaliaram a opinião dos profissionais 

de saúde (enfermeiro, pneumologista e gastroenterologista) a respeito da adesão ao 

tratamento dos pacientes, obtendo os seguintes percentuais de pacientes considerados 

aderentes, para cada tipo de tratamento: 35,1% (fisioterapia), 59% (medicações do trato 

respiratório), 70,4% (medicações do trato digestivo) e 56% (adesão nutricional). 

Observa-se que esses profissionais atribuíram uma melhor nota às medicações do trato 

digestivo, entre as quais as enzimas pancreáticas costumam ser o medicamento 

principal, o que concorda com o elevado IAT de terapia de reposição enzimática obtido 

no presente estudo. 

A população deste estudo foi composta eminentemente por pacientes de baixa 

renda (mediana de renda familiar mensal foi 1000 reais), principalmente quando 

considerado que 38,5% dos entrevistados tinham renda de até um salário mínimo. Este 

aspecto constitui uma particularidade em relação a trabalhos feitos em outros centros, a 

exemplo do estudo norte-americano de Oates et al (2015)43, em que 59% dos 

participantes tinham renda média familiar anual de cinquenta mil dólares ou superior. 

Em outro trabalho, desenvolvido no mesmo país, Eakin et al (2011)21 identificaram uma 

média de renda familiar anual de aproximadamente cinquenta e nove mil dólares. Simon 

et al (2011)27, em estudo com famílias de pacientes com FC de dois centros norte-

americanos também constaram renda familiar anual semelhante, com mediana entre 

cinquenta e sessenta mil dólares. A condição socioeconômica desfavorável da 

população aqui estudada é um importante fator a ser considerado no estudo da AT, já 

que pode ter grande impacto na ingestão alimentar, na aquisição de medicações, no 

comparecimento às consultas e na disponibilidade de equipamentos adicionais para 

facilitar e aprimorar a realização de fisioterapia respiratória, entre outros. Um possível 

atenuante para tal situação é o fato de que 60,4% dos pacientes recebiam benefício 

destinado a portadores de doenças crônicas. Deve-se salientar, entretanto, que este 

recurso tem valor limitado a um salário mínimo, o que pode ser insuficiente, sobretudo 
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para famílias em que há carências financeiras até mesmo para o atendimento de 

demandas básicas. É importante ressaltar também o elevado percentual de pacientes que 

residiam no interior (62,3%), o que pode interferir na AT, devido à menor 

disponibilidade ou ausência de medicações em farmácias do interior e aos problemas de 

deslocamento para chegar a esses estabelecimentos, assim como pela necessidade de 

deslocamento para a capital a fim de acessar as medicações dispensadas no AMFC. 

A escolaridade dos cuidadores principais dos pacientes deste estudo é outro 

ponto de discrepância em relação a trabalhos desenvolvidos em outros países. No estudo 

de Oates et al (2015)43, 41% das mães e 35% dos pais dos pacientes tinham nível 

superior. Juntamente com esse parâmetro de comparação, o elevado percentual de 

cuidadores que não tinham sequer o ensino fundamental concluído revela, mais uma 

vez, os problemas de natureza socioeconômica dos pacientes acompanhados no AMFC. 

Lasmar et al. (2009)44 pesquisaram a adesão ao tratamento de crianças e adolescentes 

com asma, em Minas Gerais, e verificaram mediana de escolaridade das mães dos 

pacientes de 5 anos de estudo, o que indica que o que o baixo nível de escolaridade é 

um achado condizente com a realidade não apenas deste, mas de outros estudos 

brasileiros. O trabalho de Lasmar et al verificou associação entre a adesão ao tratamento 

e escolaridade materna no primeiro ano de vida. Em estudo norte-americano de amostra 

de 110 pacientes pediátricos, Oates et al (2015)43 constataram que a maior  escolaridade 

materna aumentava a probabilidade de aumento da adesão. Esses trabalhos demonstram, 

portanto, a importância da escolaridade no seguimento terapêutico dos pacientes.  

As condições socioeconômicas desfavoráveis e a procedência dos pacientes são 

importantes fatores a serem considerados na análise da AT, já que a falta de acesso foi o 

empecilho à AT mais citado pelos pacientes, ressaltando as dificuldades dos 

participantes desta pesquisa quanto a este aspecto, ao passo em que as dificuldades 

relativas à administração da rotina (falta de tempo, excesso de medicações na rotina 

terapêutica), que estavam entre as mais frequentemente referidas no estudo de Dziuban 

et al (2010)29, foram referidas por um restrito número de participantes. No estudo de 

Arias Llorente et al (2008)20, 8,8% dos pacientes referiram a falta de disponibilidade de 

tempo como justificativa para a adesão precária a medicações do trato respiratório, 

frequência superior aos dados obtidos nesta Monografia.  Oates et al (2015)43 
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verificaram que a renda familiar anual estava associada a uma maior probabilidade de 

alta adesão na amostra de pacientes avaliados. 

Observa-se que, no presente trabalho, as exacerbações respiratórias, baixos 

escores de Shwachman e resultados espirométricos insatisfatórios foram, de modo geral, 

pouco frequentes. Esses achados são provavelmente resultantes do fato de a população 

estudada ser pediátrica, de maneira que os pacientes ainda se encontram nas primeiras 

fases de evolução da doença, não apresentando, portanto, muitas manifestações clínicas 

graves, fato também observado por outros autores: Dziuban et al (2010)29 realizaram um 

estudo com 60 pacientes adolescentes (idade de 12 a 21 anos) de um centro norte-

americano de assistência à FC, no qual detectou que os pacientes com VEF1 superior a 

70% tinham idade significativamente inferior e IMC significativamente superior em 

relação aos pacientes com VEF1 abaixo deste ponto de corte, demonstrando a variação 

da condição clínica dos pacientes com a faixa etária, mesmo entre adolescentes e jovens 

adultos, que apresentam idades próximas. Shakkottai et al (2015)28 constataram um 

IMC médio mais elevado entre pacientes de zero a cinco anos, quando comparados aos 

pacientes mais velhos, tanto na fase inicial quanto ao longo do tempo de seguimento. 

Semelhantemente, o VEF1 foi maior na faixa etária até os 12 anos, quando comparada 

ao grupo de 13 a 21 anos de idade. No mesmo trabalho, a mediana de admissões 

hospitalares dos pacientes foi zero, exatamente igual a mediana de internamentos para 

uso de antibioticoterapia endovenosa do presente estudo, o que demonstra que, 

provavelmente, internamentos e exacerbações são pouco frequentes em estágios iniciais 

da FC, característica de grande parte dos pacientes do AMFC.  

A boa adesão geral encontrada em nosso estudo é um outro fator que pode ser 

responsável pela condição clínica geral satisfatória da amostra, e há vários trabalhos que 

reforçam essa possibilidade: Arias Llorente et al (2008)20 demonstraram que os 

participantes do grupo não-aderente eram significativamente mais velhos, tinham mais 

tempo de evolução da doença e um pior escore de Shwachman, corroborando a ideia de 

associação entre AT e dados clínicos. Quittner et al (2014)10, em estudo norte-

americano com 3287 fibrocísticos, detectou uma maior taxa de hospitalizações nos 

grupos de pior adesão. Em outro estudo estadunidense, Eakin et al (2011)21 

identificaram, entre noventa e cinco pacientes a partir de sete anos de idade incluídos, 

uma correlação significante entre uma baixa taxa de AT e história de uso de antibióticos 
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intravenosos para tratamento de exacerbações, além da taxa de adesão ter sido um 

preditor significativo da função pulmonar. Assim, a taxa elevada de adesão geral 

observada no AMFC pode contribuir para a baixa frequência de manifestações clínicas 

graves. 

Existem diversos métodos de mensuração da AT relatados na literatura16. Modi 

et al (2006)16 realizaram um estudo que avaliou a adesão por meio de quatro métodos, 

comparando-os com o monitoramento eletrônico, o qual corresponderia à forma mais 

objetiva de investigação. Naquele trabalho, constatou-se que tanto os registros de 

dispensação, quanto os recordatórios telefônicos são comparáveis ao monitoramento 

eletrônico, enquanto a abordagem autorreferida teve resultados bastante discrepantes em 

relação aos demais métodos, superestimando a adesão. Assim, além da faixa etária dos 

pacientes, o método autorreferido utilizado no presente trabalho é um fator que pode ter 

contribuído para os elevados percentuais de adesão obtidos. Por esta razão, a verificação 

das taxas de AT de acordo com os registros de dispensação, embora não faça parte dos 

objetivos desta Monografia, é uma das etapas do protocolo de uma pesquisa mais 

ampla, na qual ela se inseriu, assim como a realização de testes de associação para a 

verificação das possíveis correlações das variáveis comentadas nesta discussão com a 

AT. Vale ressaltar, contudo, que o estudo de Ball et al (2013)45 investigou a adesão a 

medicamentos inalatórios, com monitoramento eletrônico, entre pacientes de 11 a 17 

anos, observando que metade dos pacientes apresentou taxa de adesão superior a 75%, 

de modo que é também possível que a AT elevada não se deva ao método de 

mensuração. 

Em estudo desenvolvido com 125 centros de assistência à FC associados à 

United States CF Foundation46, apenas 48% dos correspondentes das instituições 

participantes referiram que seus centros empregavam uma abordagem ou filosofia 

adequada de intervenção diante de um paciente não-aderente. Além disso, 40% dos 

representantes que responderam o questionário não estavam convencidos de que seu 

aconselhamento era eficaz. Desta maneira, verifica-se a necessidade de mais estudos 

que avaliem o panorama da AT desempenhada pelos pacientes, possibilitando também 

maior confiança dos profissionais em medidas de promoção da AT que porventura 

venham a ser implementadas, já que estas poderão estar pautadas em dados mais 

objetivos46. É nessa lógica que se insere o presente trabalho, que fornecerá informações 
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fundamentais ao planejamento de futuras intervenções para aprimoramento da AT no 

AMFC. 

É possível enumerar as seguintes limitações metodológicas do presente trabalho: 

1) A pequena população de pacientes estudados. 2) A faixa etária da população 

estudada, na qual manifestações clínicas mais graves da doença foram menos 

frequentes. 3) A metodologia autorreferida de mensuração da adesão ao tratamento. 4) 

A incompletude de informações nos prontuários dos pacientes. 5) A mudança da 

composição da equipe do AMFC, que dificultou a coleta da opinião dos profissionais de 

saúde a respeito da AT dos pacientes. São necessários estudos com amostras maiores e 

de natureza prospectiva para a análise mais prolongada da AT em FC, que tem diversas 

peculiaridades devido à complexidade do tratamento e ao caráter crônico da doença. 
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VIII. CONCLUSÕES 

1. A taxa global de adesão ao tratamento foi elevada, embora tenham sido 

detectadas diferenças nos índices de AT na dependência da modalidade 

terapêutica considerada.  

2. A população pediátrica do AMFC estudada apresentou condições 

socioeconômicas desfavoráveis e baixa frequência de manifestações clínicas 

graves. 

3. As médias das notas atribuídas à AT dos pacientes pelos profissionais do 

AMFC variaram pouco entre as diferentes áreas da saúde, tendo a Farmácia 

fornecido a média mais baixa e a Pneumologia, a mais elevada. 
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IX. SUMMARY 

Treatment adherence to Cystic Fibrosis: evaluation among children and 

adolescents from a multidisciplinary center. Introduction: Cystic Fibrosis (CF) is 

the most common recessive autosomal disease among caucasians. The systemic clinical 

presentations and complications require a complex therapeutic regimen, which is very 

time-consuming and affects treatment adherence (TA). Therefore, it is crucial to obtain 

TA rates among those patients. Objective: to determine the self-referred TA rates from 

CF patients followed at the multidisciplinary CF center located at the Universitary 

Hospital Professor Edgard Santos, Federal University of Bahia, Brazil, as well as TA 

grades given to participants by the center’s health team.  Methods: this was a cross-

sectional study. A standard questionnaire with items to measure adherence rates was 

applied to caregivers of patients younger than 14, while pacientes older than 14 were 

interviewed  themselves. Members of the center health team received a second 

questionnaire, filled with their impression of patient’s adherence. Results: fifty three 

pacients were included (56.6% were male). Median age was 112 months (13 to 231). 

Mean Treatment Adherence Indeces (TAIs) to Dornase alpha, enzyme replacement 

therapy, maintenance inalatory Tobramycin, vitamins supplements, dietary 

supplements, cooking oil intake and nutritional advices were, respectively, 86.1%; 

96.6%; 78.6%; 88.1%; 51.8%; 77% and 78%. Twenty patients (37.7%) practiced 

assisted respiratory physiotherapy and twenty-three (43.4%) practiced respiratory 

physiotherapy at home. The Overall Adherence Index (OAI) was 83.2%. Mean 

adherence grades given by the CF team were: 7.7 (Pulmonology); 6.3 (Pharmacy); 6.8 

(Nutrition); 7.0 (Physiotherapy); 6.9 (Psichology). Conclusion: the overall adherence 

rates were elevated. There were diferences between adherence rates according to the 

considered treatment component. Pharmacy mean TA grade was the lowest in the CF 

team evaluation.  

KEYWORDS (DeCS): 1. Cystic Fibrosis; 2. Medication Adherence; 3. Patient 

compliance. 
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XI. ANEXOS E APÊNDICES: 

 

Nas páginas seguintes, dispor-se-ão os seguintes anexos e apêndices: 

 Apêndice I: Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de 18 

anos; 

 Apêndice II: Termo de consentimento livre e esclarecido para pacientes com 
idade a partir de 18 anos; 

 Apêndice III: Termo de assentimento para menores de 18 anos; 

 Apêndice IV: Formulário: “Adesão ao tratamento de FC”; 

 Apêndice V: Questionário de adesão em FC para profissionais de saúde; 

 Apêndice VI: “Adesão ao tratamento de FC: ficha para coleta de dados em 
prontuário”; 

 Anexo I: comprovante de aprovação do projeto no CEP-HUPES; 

 Anexo II: comprovante de aprovação de emenda submetida ao CEP-HUPES. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 
Avaliação da adesão ao tratamento de crianças e 

adolescentes com Fibrose Cística em um centro de 

assistência multidisciplinar 

Pesquisador responsável: Drª. Edna Lúcia Santos de Souza 

 

 

Você está sendo convidado(a) a permitir a participação do seu filho(a) em uma 

pesquisa. Antes de decidir participar ou não, é importante que entenda  por quê a 

pesquisa está sendo realizada e o que ela envolve. Por favor, dedique um tempo para ler 

cuidadosamente as informações seguintes. Pergunte-nos se houver qualquer coisa que 

não esteja clara ou se você precisar de mais informações. Utilize o tempo que for 

necessário para decidir se deseja participar do estudo. Caso apresente dificuldades para 

ler, você pode solicitar a ajuda da pessoa que lhe apresentou este documento para 

esclarecimentos sobre o projeto. 

O objetivo deste estudo é conhecer melhor o quanto o tratamento prescrito pelos 

profissionais do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES 

(AMFC-HUPES) é seguido pelos pacientes e responsáveis, bem como saber se existem 

dificuldades para seguir as orientações dadas.  

O estudo deverá ocorrer no período de dezembro de 2014 a julho de 2016, no 

AMFC/HUPES, tendo duração de vinte meses e contando com a participação de cerca 

de 60 pessoas. Serão convidados os pacientes que apresentam o diagnóstico da fibrose 

cística. Seu filho pode ou não participar da pesquisa. Se optarem pela participação, você 

deverá assinar este formulário, e, se possível, seu filho também assinará um Termo de 

Assentimento, sendo ambos os documentos preenchidos em duas vias, uma que ficará 

em poder do responsável pela pesquisa, e outra que será mantida com você. Caso 

mudem de ideia durante a pesquisa, vocês poderão sair a qualquer momento sem se 

desculpar. Isto não afetará o cuidado e a atenção que os profissionais de saúde têm dado 

a seu filho (a). 

O estudo ocorrerá durante a consulta de seu filho (a), quando será realizada uma 

única entrevista. Caso seu filho tenha idade igual ou superior a 14 anos, a entrevista será 

dirigida a ele. Se a idade for inferior a esta, você será diretamente entrevistado. Além 

disso, serão coletados alguns dados do prontuário de seu filho(a). A entrevista será 

realizada por bolsista membro da equipe de pesquisa. As perguntas respondidas poderão 

ser acessadas por você quando desejar, basta entrar em contato com o pesquisador 

responsável (Drª Edna Lúcia Souza) pelo telefone (71) 3283-8333. Como a realização 

deste estudo limita-se ao preenchimento de questionários e à consulta a prontuários, 

seus riscos são mínimos. 

Após a finalização do estudo, será possível entender melhor a adesão ao 

tratamento e contribuir para solucionar ou para amenizar as dificuldades, porventura, 

APÊNDICE I 
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existentes. Não há benefício direto para o participante durante o desenvolvimento do 

estudo, mas também não existirá nenhuma despesa adicional.  

Todas as informações colhidas e os resultados dos testes serão analisados em caráter 

estritamente científico, mantendo-se a confidencialidade (segredo) do paciente a todo o 

momento, ou seja, em nenhum momento os dados que o identifiquem serão divulgados, 

a menos que seja exigido por lei. Os registros médicos que trazem a sua identificação, 

esse termo de consentimento assinado e o termo de assentimento assinado poderão ser 

inspecionados por agências reguladoras e pelo CEP. Os resultados desta pesquisa 

poderão ser apresentados em reuniões ou publicações, contudo, sua identidade não será 

revelada nessas apresentações. 

A pesquisadora responsável por este estudo é a Dra. Edna Lúcia Santos de 

Souza, com a qual você poderá, em qualquer fase da pesquisa, entrar em contato para 

tirar eventuais dúvidas, através do telefone (71) 3283-8333 ou no Ambulatório 

Multidisciplinar de Fibrose Cística (AMFC) do Serviço de Pneumologia Pediátrica do 

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. Além disso, você pode 

também entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Prof. Edgar Santos (CEP-HUPES) pelo telefone (71) 3283- 8043. O contato também 

poderá ser estabelecido, presencialmente, nos seguintes endereços: 

- CEP-HUPES: 

Endereço: Rua Augusto Viana, s/n, Canela – CEP: 40110-060 – Salvador, Bahia (1º 

andar). 

- AMFC: 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela – CEP: 40110-170 – Salvador, Bahia (1º 

pavimento do 3º andar). 

 

Ao assinar este termo, você estará declarando que sua participação e de seu filho 

no estudo é voluntária. Você também estará esclarecido (a) de que a recusa em 

participar do estudo ou a desistência no curso do mesmo não afetará a qualidade e a 

disponibilidade da assistência médica que será prestada ao seu filho. Você receberá uma 

cópia assinada e datada deste consentimento e declara que suas dúvidas foram 

esclarecidas de maneira satisfatória e em linguagem de fácil entendimento. 

 

Declaração de consentimento 

Concordo com minha participação e de meu filho no estudo “Avaliação da adesão ao 

tratamento de crianças e adolescentes com Fibrose Cística em um centro de assistência 

multidisciplinar”.  

Li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, bem como seus 

possíveis benefícios e riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as 

minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendo que estou livre para decidir não participar 

desta pesquisa. Entendo que, ao assinar este documento, não estou abdicando de 

nenhum de meus direitos legais. 
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Eu autorizo a utilização dos registros médicos de meu filho (prontuário médico) e do 

questionário da entrevista pela equipe da pesquisa, autoridades regulatórias e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição.  

 

_______________________________________________________. 

Nome do paciente. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome do responsável pelo paciente. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do responsável pelo paciente. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome da pessoa que obteve o consentimento. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome do pesquisador principal. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do pesquisador principal. 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 

Pesquisador(a) responsável: Drª Edna Lúcia Santos de Souza 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela 

Sala: Pneumopediatria / Andar: 3º andar/ Horários de atendimento: 08h-12h (quintas e 

sextas-feiras). 

Salvador (BA) - CEP: 40110-170 

Fone: (71)3283-8333/ E-mail: souza.ednalucia@gmail.com 

 

CEP/HUPES- Comitê  de Ética em Pesquisa:  

Hospital Universitário Prof. Edgard Santos- UFBA 

Salvador (BA) - CEP: 4011060 

Fone: (71) 3283-8043 / E-mail: cep.hupes@gmail.com 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Avaliação da adesão ao tratamento de crianças e 

adolescentes com Fibrose Cística em um centro de 

assistência multidisciplinar 

  Pesquisador responsável: Drª. Edna Lúcia Santos de Souza 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa. Antes de decidir 

participar, é importante que entenda por quê a pesquisa está sendo realizada e o que ela 

envolve. Por favor, dedique um tempo para ler cuidadosamente as informações 

seguintes. Pergunte-nos se houver qualquer coisa que não esteja clara ou se você 

precisar de mais informações. Utilize o tempo que for necessário para decidir se deseja 

participar do estudo. Caso apresente dificuldades para ler, você pode solicitar a ajuda da 

pessoa que lhe apresentou este documento para esclarecimentos sobre o projeto. 

O objetivo deste estudo é conhecer melhor o quanto o tratamento prescrito pelos 

profissionais do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES 

(AMFC-HUPES) é feito pelos pacientes, bem como saber se você apresenta 

dificuldades para seguir as orientações dadas em seu atendimento.  

O estudo deverá ocorrer no período de dezembro de 2014 a julho de 2016, no 

AMFC/HUPES, tendo duração de vinte meses e contando com a participação de cerca 

de 60 pessoas. Serão convidados os pacientes que apresentam o diagnóstico da fibrose 

cística. Você pode ou não participar da pesquisa. Se quiser participar, você deverá 

assinar este formulário, em duas vias, uma que ficará em poder do responsável pela 

pesquisa, e outra que será mantida com você. Se decidir participar, mas mudar de ideia 

durante a pesquisa, você poderá sair a qualquer momento sem se desculpar. Isto não 

afetará o cuidado e a atenção que os profissionais têm dado a você. 

O estudo ocorrerá durante sua consulta, quando será realizada uma única 

entrevista. Além disso, serão coletados alguns dados de seu prontuário. A entrevista será 

realizada por bolsista membro da equipe de pesquisa. As perguntas respondidas poderão 

ser acessadas por você quando desejar, basta entrar em contato com o pesquisador 

responsável (Drª Edna Lúcia Souza) pelo telefone (71) 3283-8333. Como a realização 

deste estudo limita-se ao preenchimento de questionários e à consulta a prontuários, 

seus riscos são mínimos. 

Após a finalização do estudo, será possível entender melhor a adesão ao 

tratamento e contribuir para solucionar ou para amenizar as dificuldades, porventura, 

existentes. Não há benefício direto para o participante durante o desenvolvimento do 

estudo, mas também não existirá nenhuma despesa adicional.  

Todas as informações colhidas e os resultados dos testes serão analisados em caráter 

estritamente científico, mantendo-se a confidencialidade (segredo) do paciente a todo o 

APÊNDICE II 
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momento, ou seja, em nenhum momento os dados que o identifiquem serão divulgados, 

a menos que seja exigido por lei. Os registros médicos que trazem a sua identificação e 

esse termo de consentimento assinado poderão ser inspecionados por agências 

reguladoras e pelo CEP. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em 

reuniões ou publicações, contudo, sua identidade não será revelada nessas 

apresentações. 

A pesquisadora responsável por este estudo é a Dra. Edna Lúcia Santos de 

Souza, com a qual você poderá, em qualquer fase da pesquisa, entrar em contato para 

tirar eventuais dúvidas, através do telefone (71) 3283-8333 ou no Serviço de 

Pneumologia Pediátrica do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. 

Além disso, você pode também entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos, pelo telefone (71) 3283- 8043. O contato 

também poderá ser estabelecido, presencialmente, nos seguintes endereços: 

- CEP-HUPES: 

Endereço: Rua Augusto Viana, s/n, Canela – CEP: 40110-060 – Salvador, Bahia (1º 

andar). 

- AMFC: 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela – CEP: 40110-170 – Salvador, Bahia (1º 

pavimento do 3º andar). 

 

Ao assinar este termo, você estará declarando que sua participação no estudo é 

voluntária. Você também estará esclarecido (a) de que sua recusa em participar do 

estudo ou sua desistência no curso do mesmo não afetará a qualidade e a 

disponibilidade da assistência médica que lhe será prestada. Você receberá uma cópia 

assinada e datada deste consentimento e declara que suas dúvidas foram esclarecidas de 

maneira satisfatória e em linguagem de fácil entendimento. 

 

Declaração de consentimento 

Concordo em participar do estudo “Avaliação da adesão ao tratamento de crianças e 

adolescentes com Fibrose Cística em um centro de assistência multidisciplinar”.  

Li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, bem como seus 

possíveis benefícios e riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as 

minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendo que estou livre para decidir não participar 

desta pesquisa. Entendo que, ao assinar este documento, não estou abdicando de 

nenhum de meus direitos legais. 

Eu autorizo a utilização dos meus registros médicos (prontuário médico) e do 

questionário da entrevista pela equipe da pesquisa, autoridades regulatórias e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição.  

 

 

___________________________________________________________.  

Nome do paciente. 
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____________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do paciente. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome da pessoa que obteve o consentimento. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome do pesquisador principal. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do pesquisador principal. 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 

Pesquisador(a) responsável: Drª Edna Lúcia Santos de Souza 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela 

Sala: Pneumopediatria / Andar: 3º andar/ Horários de atendimento: 08h-12h (quintas e 

sextas-feiras). 

Salvador (BA) - CEP: 40110-170 

Fone: (71)3283-8333/ E-mail: souza.ednalucia@gmail.com 

 

CEP/HUPES- Comitê de Ética em Pesquisa:  

Hospital Universitário Prof. Edgard Santos- UFBA 

Salvador (BA) - CEP: 4011060 

Fone: (71) 3283-8043 / E-mail: cep.hupes@gmail.com 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 
Avaliação da adesão ao tratamento de crianças e 

adolescentes com Fibrose Cística em um centro de 

assistência multidisciplinar 

Pesquisador responsável: Drª. Edna Lúcia Santos de Souza 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa. Antes de decidir 

participar, é importante que entenda por quê a pesquisa está sendo realizada e o que ela 

envolve. Por favor, dedique um tempo para ler cuidadosamente as informações 

seguintes. Pergunte-nos se houver qualquer coisa que não esteja clara ou se você 

precisar de mais informações. Utilize o tempo que for necessário para decidir se deseja 

participar do estudo. Caso apresente dificuldades para ler, você pode solicitar a ajuda da 

pessoa que lhe apresentou este documento para esclarecimentos sobre o projeto. 

O objetivo deste estudo é conhecer melhor o quanto o tratamento prescrito pelos 

profissionais do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Complexo-HUPES 

(AMFC-HUPES) é feito pelos pacientes, bem como saber se você apresenta 

dificuldades para seguir as orientações dadas em seu atendimento.  

O estudo deverá ocorrer no período de dezembro de 2014 a julho de 2016 no 

AMFC/HUPES, tendo duração de vinte meses e contando com a participação de cerca 

de 60 pessoas. Serão convidados os pacientes que apresentam o diagnóstico da fibrose 

cística. Você pode ou não participar da pesquisa. Se quiser participar, você deverá 

assinar este formulário, em duas vias, uma que ficará em poder do responsável pela 

pesquisa, e outra que será mantida com seu responsável. Se decidir participar, mas 

mudar de ideia durante a pesquisa, você poderá sair a qualquer momento sem se 

desculpar. Isto não afetará o cuidado e a atenção que os profissionais têm dado a você. 

O estudo ocorrerá durante sua consulta, quando será realizada uma única 

entrevista. Além disso, serão coletados alguns dados de seu prontuário. A entrevista será 

realizada por bolsista membro da equipe de pesquisa. As perguntas respondidas poderão 

ser acessadas por você quando desejar, basta entrar em contato com o pesquisador 

responsável (Drª Edna Lúcia Souza) pelo telefone (71) 3283-8333. Como a realização 

deste estudo limita-se ao preenchimento de questionários e à consulta a prontuários, 

seus riscos são mínimos. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento 

ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Após a finalização do estudo, será possível entender melhor a adesão ao 

tratamento e contribuir para solucionar ou para amenizar as dificuldades, porventura, 

existentes. Não há benefício direto para o participante durante o desenvolvimento do 

estudo, mas também não existirá nenhuma despesa adicional.  

Todas as informações colhidas e os resultados dos testes serão analisados em caráter 

estritamente científico, mantendo-se a confidencialidade (segredo) do paciente a todo o 
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momento, ou seja, em nenhum momento os dados que o identifiquem serão divulgados, 

a menos que seja exigido por lei. Os registros médicos que trazem a sua identificação e 

esse termo de consentimento assinado poderão ser inspecionados por agências 

reguladoras e pelo CEP. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em 

reuniões ou publicações, contudo, sua identidade não será revelada nessas 

apresentações. 

A pesquisadora responsável por este estudo é a Dra. Edna Lúcia Santos de 

Souza, com a qual você poderá, em qualquer fase da pesquisa, entrar em contato para 

tirar eventuais dúvidas, através do telefone (71) 3283-8333 ou no Serviço de 

Pneumologia Pediátrica do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. 

Além disso, você pode também entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos, pelo telefone (71) 3283- 8043. O contato 

também poderá ser estabelecido, presencialmente, nos seguintes endereços: 

- CEP-HUPES: 

Endereço: Rua Augusto Viana, s/n, Canela – CEP: 40110-060 – Salvador, Bahia (1º 

andar). 

- AMFC: 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela – CEP: 40110-170 – Salvador, Bahia (1º 

pavimento do 3º andar). 

 

Ao assinar este termo, você estará declarando que sua participação no estudo é 

voluntária. Você também estará esclarecido (a) de que sua recusa em participar do 

estudo ou sua desistência no curso do mesmo não afetará a qualidade e a 

disponibilidade da assistência médica que lhe será prestada. Você receberá uma cópia 

assinada e datada deste consentimento e declara que suas dúvidas foram esclarecidas de 

maneira satisfatória e em linguagem de fácil entendimento. 

 

Declaração de assentimento 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o 

meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 

desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

______________________________________________________.  

Nome do paciente. 

 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do paciente. 
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______________________________________________________.  

Nome da pessoa que obteve o assentimento. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura da pessoa que obteve o assentimento. 

 

 

______________________________________________________.  

Nome do pesquisador principal. 

______________________________________________________. Data: __/__/_____ 

Assinatura do pesquisador principal. 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 

Pesquisador(a) responsável: Drª Edna Lúcia Santos de Souza 

Endereço: Rua Padre Feijó, nº 240, Canela 

Sala: Pneumopediatria / Andar: 3º andar/ Horários de atendimento: 08h-12h (quintas e 

sextas-feiras). 

Salvador (BA) - CEP: 40110-170 

Fone: (71)3283-8333/ E-mail: souza.ednalucia@gmail.com 

 

CEP/HUPES - Comitê  de Ética em Pesquisa:  

Hospital Universitário Prof. Edgard Santos- UFBA 

Salvador (BA) - CEP: 4011060 

Fone: (71) 3283-8043 / E-mail: cep.hupes@gmail.com 
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FORMULÁRIO 

ADESÃO AO TRATAMENTO DE FC 
Data de preenchimento: ___/____/_______

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

1.1. Nome: _________________________________ 

1.2. Nome do responsável: ________________________________________________ 

1.3. Prontuário: ____________________________ 

1.4. Registro:_________________ 

1.5. Telefone para contato: (___)________________ 

1.6. Data da primeira consulta AMFC: _____________ (verificar no prontuário) 

1.7. Tempo de acompanhamento no ambulatório (até data da entrevista): _______ meses. 

 

2. DADOS INICIAIS: 

2.1. Idade: ___ anos e ___ meses. 

2.2. Data de nascimento: _________________ 

2.3. Sexo: (      ) F.  (      ) M. 

2.4. Procedência: ________________________ (Cidade)  

2.5. Procedência: ____ (Sigla do estado). 

2.6. Zona rural (     ). Zona urbana (     ). 

 

3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: 

3.1. Renda familiar média mensal: _______________ reais ou aproximadamente ____ 

salários mínimos. (Valor de referência: 1 salário mínimo = R$724,00 reais). (     ) Não 

sabe informar. 

3.2. Número de pessoas que residem no mesmo domicílio:  ______________ 

3.3. Número de pessoas que trabalham na casa: _______________ 

3.4. Recebe algum tipo de benefício? (  ) Sim. (   ) Não.  

3.5. Especificar o benefício: ( ) Bolsa família. ( ) INSS para paciente com FC. ( ) Outro. 

Qual? _________________________.  

3.6. Quem recebe este benefício? ___________________________ 

3.7. Pessoa que, no dia a dia, se encarrega da administração das medicações e do tratamento 

do paciente:_______________________ 

3.8. Série até a qual esta pessoa estudou: _____________ 

3.9. O paciente já abandonou a escola alguma vez, por pelo menos 3 meses seguidos? (   ) 

Sim. (    ) Não. 

Em caso  afirmativo, qual (is) foram o (os) motivos?  

3.10. Não se sentir à vontade. (    ).   

3.11. Dificuldades com transporte. (     ). 

APÊNDICE IV 
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3.12. Falta de tempo. (     ). 

3.13. Dificuldade de aprendizado. (     ). 

3.14. Não era importante. (     ). 

3.15. Falta de necessidade disso em seu futuro. (   ) 

3.16. Por causa da Fibrose Cística. (    ). 

3.17. Necessidade de trabalhar. (     ) 

3.18. Outro(s):____________________________________________________ 

 

4. TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E NUTRICIONAL: 

(    ) Dornase-alfa:  

4.1. O paciente realmente usa? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.2. Usa todos os dias? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.3. Quantas vezes por semana usa? ________ vezes/semana. 

 

        (    ) Enzimas :  

4.4. O paciente realmente usa? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.5. Utiliza em todas as refeições? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.6. Quantas refeições/dia ele(a) faz? _________ 

4.7. Em quantas refeições/dia ele(a) utiliza? _______ 

 

        (   ) Óleo ou azeite de oliva: 

4.8. O paciente realmente usa? (   ) Sim. (   ) Não. 

4.9. Nº de refeições/dia em que é usado:_____ 

4.10. Enfrenta dificuldades para comprar? (    ) Sim. (    ) Não. 

 

        (   ) Suplementos nutricionais (ex.: Fortini, Maltodextran): 

4.11. O paciente realmente usa? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.12. Em quantas refeições/dia ele(a) utiliza? ___________. 

4.13. Quanto ele(a) utiliza? _________ colheres de sopa/dia. 

4.14. Enfrenta dificuldades para comprar? (    ) Sim. (     ) Não. 

 

        (   ) Suplementos vitamínicos (ex.: Protovit, Centrum)  

4.15. O paciente realmente usa? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.16. Qual a dose utilizada? _________ gotas/dia ou  ______ comp./dia 

4.17. Usa conforme a orientação? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.18. Enfrenta dificuldades para comprar? (    ) Sim. (     ) Não. 

 

        (   ) Tobramicina inalatória  

4.19. (    ) Situação I: uso contínuo 

4.20. Ele(a) realmente usa? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.21. Por quantos dias usa? _________ 

4.22. Usa todos os dias? (    ) Sim. (    ) Não. 

4.23. Usa quantas vezes por semana? _________ 

4.24. Utiliza quantas vezes por dia no período de uso? __________  

4.25. (    ) Situação II: uso não-contínuo: 

4.26. Ele(a) realmente usou? (    ) Sim (    ) Não. 

4.27. Quantos meses usou no último ano? ________ 

4.28. Usou, em média, quantas vezes/dia? ________________ 
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4.29. Por quantos dias? _______________ 

 

5. DIETA:  

5.1. Nota auto-avaliativa referente ao quanto são seguidas as orientações da dieta, em 

escala de 0 a 10: _________. 

 

6. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA ASSISTIDA: 

6.1. Faz fisioterapia respiratória assistida? (    ) Sim. (    ) Não. 

6.2. Tem dificuldade para ser acompanhado por fisioterapeuta? (    ) Sim. (    ) Não. 

Se faz, responder estas questões:  

6.3. Quantas sessões semanais são realizadas?  

(  ) Faz esporadicamente.  

(   ) Uma. 

(   ) Duas ou mais 

(   ) Todos os dias. 

6.4. Quanto tempo dura cada sessão? ______ min 

6.5. Há quantos meses faz acompanhamento fisioterápico? (  )Há seis meses ou menos.       

(  )Há mais de seis meses e menos de um ano. (   )Há um ano ou mais.  

6.6. Avaliação do quanto gosta da fisioterapia assistida, numa escala de 0 a 10: _____. 

6.7. A fisioterapia o incomoda? (    ) Sim. (    ) Não. 

6.8. Notou alguma melhora com a fisioterapia assistida? (    ) Sim. (     ) Não. 

 

7. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR: 

7.1. Faz fisioterapia respiratória em casa? (   ) Sim. (   ) Não.  

Se faz, responder estas questões:  

7.2. Quantas sessões semanais são feitas?  

(  ) Faz esporadicamente.  

(   ) Uma. 

(   ) Duas ou mais 

(   ) Todos os dias. 

7.3. Há quantos meses pratica a fisioterapia em casa? (  )Há 6 meses ou menos.   

(  ) Há mais de seis meses e menos de um ano. (   )Há um ano ou mais 

7.4. Avaliação do quanto gosta da fisioterapia em casa, numa escala de 0 a 10: _____ 

7.5. Tempo gasto em cada sessão: _____ minutos. 

7.6. A fisioterapia em casa o incomoda? (   ) Sim. (    ) Não. 

7.7. A técnica de realização da fisioterapia foi compreendida? (   ) Sim. (    ) Não. 

7.8. Notou alguma melhora com a fisioterapia em casa? (    ) Sim. (    ) Não. 

 

8. EM RELAÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA: 

8.1. O paciente faz algum exercício físico? (    ) Sim. (    ) Não. 

8.2. Qual? __________________________________ 

8.3. (Caso faça, responder este item) O entrevistado acredita que os exercícios físicos 

diminuem a necessidade de fisioterapia respiratória? (     ) Sim. (    ) Não. 

 

9. OUTROS ASPECTOS: 

    Possíveis dificuldades em relação à adesão (assinalar quando positivo): 

9.1. (   ) Falta de tempo. 
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9.2. (   ) Excesso de medicações na rotina terapêutica.  

9.3. (   ) Falta de acesso aos medicamentos ou suplementos (falta de recursos financeiros, 

farmácia distante, remédios não disponibilizados na farmácia). 

9.4. (    ) Falta de compreensão da forma de uso das medicações.  

9.5. (   ) Vergonha de usar os remédios na frente de outras pessoas.    

9.6. (   ) Redução das enzimas, para emagrecer. 

9.7. (   ) Percepção de efeitos colaterais. Neste caso, qual o medicamento? ____________. 

9.8. (   ) Outros_________________________________________________________  

 

9.9. Esquece do tratamento? (    ) Sim. (    ) Não. 

9.10. Qual a medicação esquecida com maior frequência? _________________________ 

9.11. O quanto esquece de usar esta medicação? 

(     ) Mais ou menos uma vez por mês. 

(     ) Mais ou menos uma vez por semana. 

(     ) Mais de uma vez na semana.     

(     ) Todos os dias. 

9.12. Qual a medicação esquecida com menor frequência? ________________________  

 

Responda às questões abaixo (pacientes a partir dos 7 anos de idade): 

9.13. Das imagens a seguir, qual, em sua opinião, expressa melhor o seu corpo? Número: 

________ (colocar número da imagem). 

9.14. E qual delas você considera que expressa o corpo ideal para você? Número: 

_______ (colocar número da imagem).  

 

10. OPINIÃO DO ENTREVISTADO EM RELAÇÃO ÀS DIFERENTES FORMAS DE 

TRATAMENTO: Solicitar que entrevistado dê nota, para os tratamentos solicitados para o 

paciente, avaliando o quanto cada um dos componentes abaixo é importante em sua melhora 

clínica. 

10.1. Azitromicina: __________ 

10.2. Alfa-dornase (Pulmozyme): ______ 

10.3. Enzimas pancreáticas (Creon): ______ 

10.4. Óleo/Azeite de Oliva: ______ 

10.5. Suplementos nutricionais (Fortini): ______ 

10.6. Suplementos vitamínicos (Protovit): ______ 

10.7. Tobramicina inalatória: ______ 

10.8. Ácido ursodesoxicólico (Ursacol): _____ 
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10.9. Dieta: ____ 

10.10. Fisioterapia respiratória domiciliar: _____ 

10.11.   Fisioterapia respiratória assistida: ____
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FORMULÁRIO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIO 
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COMPROVANTE DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

ANEXO I 
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COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DE EMENDA DO PROJETO EM 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
 

ANEXO II 
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