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Estranha é nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós chega para uma 
breve visita, sem saber por quê, parece que às vezes por um propósito 
divino. Do ponto de vista da vida cotidiana, porém, existe uma coisa que 
sabemos de fato: que estamos aqui pelo bem dos outros.” 
 

Albert Einstein 
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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo objetivou comparar o efeito da intervenção de 
instrução complementar isolada e associada a recursos auxiliares, na adesão 
terapêutica medicamentosa de pacientes com epilepsia, além de verificar a 
correlação entre as medidas de adesão utilizadas - dosagem sérica de drogas 
antiepilépticas (DAEs), frequência de crises e autorrelato. Método: Realizou-se 
uma pesquisa clínica, experimental, incluindo 91 indivíduos com diagnóstico de 
epilepsia em acompanhamento ambulatorial que apresentavam alteração na adesão 
ao tratamento medicamentoso (Universal Trial Number- U1111-1142-3660). A 
alocação foi realizada de forma randomizada em Grupo Intervenção 1 (instrução 
complementar), Intervenção 2 (instrução complementar e lembrete da tomada da 
medicação por alarme de celular) e Intervenção 3 (instrução complementar e caixa 
organizadora de medicação). As mensurações da adesão foram realizadas 
imediatamente antes e quatro semanas após a implantação das intervenções. 
Resultados: A distribuição dos participantes quanto ao gênero foi similar. A idade 
média foi de 37,8 anos (dp= 12,1). A escolaridade foi, em média, de 9,8 anos (dp= 
3,3). Cerca de metade dos pacientes era da raça negra, não tinha vínculo conjugal e 
não estava inserida no mercado de trabalho. A duração do tratamento com DAEs 
foi em média de 20,7 anos (dp=12,9), o Índice de Complexidade do Tratamento 
Medicamentoso em Epilepsia (ICTME) médio foi 18,8 pontos (dp= 9,8), 
predominou a politerapia (68,3%) e as crises do tipo focal sintomática (75,6%). Na 
avaliação inicial, 59,4% dos pacientes tinham percepção de que suas crises não 
estavam adequadamente controladas e os participantes da amostra informaram 
apresentar em média 4,9 crises no mês anterior (dp= 13,0). Indicação de baixa e 
média adesão pelo teste de Morisky foi um critério para inclusão na amostra e 
84,6% dos participantes apresentou média adesão antes das intervenções. Na 
dosagem sérica inicial das DAEs, somente 42% dos participantes tiveram nível 
inferior ao terapêutico. Não houve correlação entre os resultados das medidas de 
adesão utilizadas, também não houve associação estatisticamente significativa das 
categorias do Morisky com a presença de crises e dosagem sérica inferior ao nível 
terapêutico. Além de tudo, a presença de crise foi independente da dosagem sérica 
abaixo da desejável. Segundo o teste de Morisky, os três grupos apresentaram 
melhora na adesão, significativa (p<0,001) e similar (p=0,870), após as 
intervenções. A frequência de crises e a dosagem sérica indicaram que somente o 
grupo de intervenção 2 apresentou aumento na adesão na avaliação final; 
entretanto, quando o efeito clínico desejado com as intervenções foi analisado, não 
se observou diferença estatisticamente significativa entre os três grupos. 
Conclusão: A instrução complementar, sobre a doença e regime terapêutico 
prescrito, aplicada isoladamente apresentou efeito similar ao seu uso associado 
com o lembrete de tomada de medicamentos por alarme de celular e caixa 
organizadora de medicamentos. Não obstante, os valores das medidas de adesão 
não convergiram e, enquanto o escore do teste de Morisky indicou o aumento da 
adesão dos três grupos após as intervenções, a dosagem sérica e a frequência de 
crises apontaram essa melhora somente no grupo em que o alarme de celular foi 
utilizado. 
 
Palavras-Chave: Adesão à medicação, Assistência ambulatorial, Epilepsia, Estudo 
de intervenção. 
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ABSTRACT 
 

Goal: This study’s purpouse is compare the effect of the intervention of additional 
instruction alone and its association to ancillary resources to the medication 
adherence of patients with epilepsy, as well as investigate the correlation between 
the adherence measures used - serum levels of antiepileptic drugs (AEDs), 
frequency of crisis and self-report. Method: We performed a clinical, experimental 
research, including 91 individuals with a diagnosis of epilepsy in outpatient 
following with altered adherence to drug treatment (Universal Trial Number- 
U1111-1142-3660). The allocation was done randomly in Intervention Group 1 
(supplementary statement), Intervention 2 (supplementary investigation and 
medication reminder alarm of mobile phone) and Intervention 3 (supplementary 
instruction and medication organizer box). Measurements were taken immediately 
before and four weeks after the implantation of the interventions. Results: The 
distribution of participants according to gender was similar. The average age was 
37,8 years (SD = 12,1). Schooling was on average 9,8 years (SD = 3,3). About half 
of patients were black, had no marital bond and were not inserted in the labor 
market. The treatment with AEDs lasted on average 20,7 years (SD = 12,9), the 
Epilepsy Medication and Treatment Complexity Index (EMTCI) average was 18,8 
points (SD = 9,8), polytherapy (68,3%) and symptomatic focal seizures (75,6%) 
were predominant. At baseline, 59,4% of patients thought that their seizures were 
not adequately controlled and the sample reported an average of 4,9 seizures the 
previous month (SD = 13,0). Indication of low and intermediate adherence by 
Morisky test was a criterion for inclusion in the sample and 84,6% of participants 
showed an average adherence before interventions. Considering the initial serum 
levels of AEDs, only 42% of participants had less than the therapeutic level. There 
was no correlation between the results of the adherence measures used, and there 
was no statistically significant association of the categories of Morisky on the 
presence of seizures and serum level less than the therapeutic level. Above all, the 
frequency of crisis was independent of the serum level below the desired dosage. 
According to the Morisky test, the three groups showed improvement in adherence, 
significant (p <0,001) and similar (p = 0,870) after the intervention. The frequency 
of seizures and the serum level indicated that only the intervention group 2 showed 
increase in adherence at the final evaluation; however, when the desired clinical 
effect with the interventions was analyzed, no statistically significant difference 
among the three groups was seen. Conclusion: The additional instruction on the 
illness and prescribed treatment regimen applied alone had similar effect to its use 
associated with medication reminder alarm by mobile phone and medication 
organizer box. Nevertheless, the values of the adherence measurements have not 
converged, and while the score of the Morisky test indicated increased adherence 
of the three groups after intervention, the serum level and the frequency of seizures 
showed improvement only in the group where the alarm cell was used. 
 
Keywords: Medication Adherence; Ambulatory Care; Epilepsy; Intervention 
Study. 
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Cristina Helena Costanti Settervall 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se atualmente que 50 milhões de pessoas convivem com a 

epilepsia em todo o mundo. Destas, 40 milhões vivem em países em 

desenvolvimento e 5 milhões pertencem a algum país da América Latina e 

Caribe(1–3).  

Nos países desenvolvidos, a epilepsia está na quarta posição na 

classificação das doenças neurológicas mais frequentes, com incidência 

anual de 24 a 53 casos para cada 100.000 habitantes(4).  Nos países em 

desenvolvimento, essa taxa se eleva para 122 a 190/100.000, provavelmente 

em virtude de causas parasitárias como neurocisticercose, infecções 

intracranianas virais ou bacterianas, lesões fetais durante o trabalho de parto, 

traumatismo craniencefálico e doenças encefalovasculares(3,5).   

A epilepsia pode ser caracterizada como uma condição clínica 

crônica na qual o indivíduo está predisposto a desenvolver crises epilépticas 

recorrentes devido a alterações presentes no sistema nervoso central(4)
. A 

crise epiléptica é uma ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas 

resultante de atividade neuronal anormal, excessiva e sincronizada; no 

entanto, ela traz consequências neurobiológicas, psicológicas e sociais aos 

indivíduos que a apresentam (6,7)
  

Em dezembro de 2013, a Liga Internacional contra Epilepsia (ILAE, 

International League Against Epilepsy) definiu a epilepsia como “doença”, 

já que o termo “distúrbio”, anteriormente recomendado, é pouco 

compreendido pela população e, em geral, minimiza sua gravidade(7). 

Embora seja considerada uma doença crônica, a epilepsia pode não 

ser uma doença presente por toda a vida. Ela é considerada solucionada se o 

indivíduo passar 10 anos sem crises epiléticas após, pelo menos, cinco anos 

sem uso de drogas anti-epilépticas (DAEs) ou se o paciente passar da faixa 

etária das síndromes epilépticas relacionadas à idade, cujas crises 

apresentam remissão espontânea (7). 
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Mesmo assim, o tratamento farmacológico para epilepsia pode 

acompanhar muitos anos da vida dos pacientes. Muitas vezes, é necessário o 

uso de diversas DAEs para controle das crises (8). 

Os medicamentos utilizados para o tratamento da epilepsia incluem 

barbitúricos, benzodiazepínicos, hidantoínas e succinimidas que, em geral, 

aumentam o limiar convulsivo e regulam a atividade elétrica dos neurônios, 

inibindo os processos excitatórios ou aumentando processos inibitórios(9). 

Tem sido recomendado que, ao escolher a DAE mais adequada para o 

tratamento do indivíduo com epilepsia, leve-se em consideração o perfil do 

paciente, a eficácia da droga contra a atividade convulsiva ou síndrome 

epiléptica, a sua tolerabilidade, a praticidade e a segurança do fármaco, a 

farmacocinética com outros medicamentos em uso, as comorbidades 

presentes e o custo final do tratamento(10) .  

Não obstante, muitas vezes, os regimes terapêuticos indicados 

atendem conceitos teóricos e empíricos estabelecidos pelos especialistas 

como ótimos para o cuidado à saúde do indivíduo, porém ignoram questões 

relacionadas ao próprio paciente, como as características pessoais, as 

experiências e a cultura, além de ignorar as inconveniências, os estereótipos, 

o custo e os efeitos adversos do tratamento(11)
. 

Consequentemente, muitos pacientes apresentam dificuldade de 

seguir o esquema terapêutico. A adesão ao tratamento medicamentoso, 

assim, torna-se um problema frequente do indivíduo com epilepsia, em 

decorrência das dificuldades do paciente de se ajustar às exigências do 

tratamento por um período prolongado(11).  

A não adesão ao tratamento é um problema que se relaciona com 

muitas peculiaridades pessoais e da doença, além daquelas relacionadas ao 

tratamento. As características afetivas e emocionais do doente em relação à 

epilepsia, incluindo negação do diagnóstico, autoestima diminuída, 

descrédito em relação à equipe de saúde e tratamento, além da vergonha das 

crises, são fatores negativos para adesão, difíceis de serem superados pelos 

profissionais da saúde(12). 
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A epilepsia apresenta sintomas pontuais e esporádicos. As crises 

epilépticas, diferentemente de um sintoma contínuo como a dor, não 

apresentam melhora imediata com o tratamento medicamentoso. Além 

disso, o paciente pode não fazer uso de DAE e não apresentar consequências 

indesejáveis, concluindo erroneamente que a adesão à terapia 

medicamentosa não é importante, pois o resultado da não adesão na 

epilepsia pode não se apresentar imediatamente após a esse comportamento 
(12).  

Fantasias relacionadas ao diagnóstico e aos medicamentos, as 

repercussões das drogas e da epilepsia sobre as atividades diárias, a 

percepção desfavorável em relação ao custo-benefício do tratamento, os 

impedimentos religiosos, familiares, no trabalho ou na escola para tomar a 

medicação, além da dificuldade financeira para aquisição do medicamento, 

são condições sociais que conduzem os pacientes à não adesão ao 

tratamento. Por outro lado, o suporte social, o apoio de familiares e amigos, 

atitudes positivas em relação à epilepsia e o medo de novas crises são 

importantes fatores relacionados à tomada correta dos medicamentos(12–14). 

A adesão terapêutica pode ser definida como a extensão em que o 

comportamento do indivíduo, em relação a tomar medicamentos, seguir 

dieta, realizar mudanças de hábitos de vida, corresponde às recomendações 

acordadas com um profissional da saúde(15–18) . 

A definição de adesão terapêutica é abrangente e inclui diferentes 

tipos de regimes terapêuticos. Por exemplo, em indivíduos com diabetes 

mellitus tipo 2, a adesão terapêutica envolve a realização de uma dieta 

específica, o aumento da frequência de exercícios físicos, a cessação do 

hábito de fumar, o uso de drogas hipoglicemiantes e o controle de riscos por 

meio de cuidados à saúde realizados pelo próprio paciente(11)
. 

Nesta investigação, a questão central foi a adesão ao tratamento 

medicamentoso e as intervenções direcionadas para melhorar esse 

comportamento, dado que o uso contínuo das DAEs permanece como o 

principal tratamento para epilepsia. Estes fármacos são o tratamento de 
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escolha para maioria das pessoas com epilepsia e são capazes de abolir ou 

reduzir a frequência de crises em aproximadamente 70% dos doentes(19).  

A adesão ao tratamento medicamentoso consiste na utilização das 

drogas prescritas observando-se horários, doses, tempo de tratamento e os 

cuidados na administração dos medicamentos, como ingerir em jejum, 

tomar no momento das refeições, amassar o comprimido, entre outros. 

Desse comportamento depende o sucesso da terapia proposta, a cura de uma 

enfermidade, o controle de uma doença crônica e a prevenção do 

desenvolvimento de uma patologia(17).  

Estimativas apontam um índice de 30 a 50% de não adesão ao 

tratamento medicamentoso entre os indivíduos com epilepsia(8,19,20). 

Considerando as doenças crônicas em geral, estima-se que apenas a metade 

dos pacientes que utiliza medicamentos de uso contínuo alcança os efeitos 

terapêuticos desejados em consequência da falta de adesão(18).  

Assim, muitas vezes, para alcançar os efeitos terapêuticos desejados, 

a dose das drogas é aumentada ou elas são substituídas por demonstrarem 

ineficiência, sendo este resultado do uso inadequado pela falta de adesão ao 

tratamento(11). 

Na epilepsia, as metas do regime terapêutico medicamentoso são 

evitar e reduzir a gravidade da atividade epiléptica, balanceando as possíveis 

consequências, inconveniências e efeitos adversos da DAE selecionada(21). 

Em pacientes com epilepsia, a baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso dificulta a avaliação do efeito terapêutico da DAE no 

controle de crises(11). A não adesão ao tratamento é provavelmente a causa 

mais importante da epilepsia não controlada (22,23) . Estudo realizado com um 

grupo de pacientes adultos com epilepsia em acompanhamento 

ambulatorial, em São Paulo, mostrou relação significativa entre média/baixa 

adesão ao tratamento medicamentoso e a presença de crises(19,20) . 

Análise retrospectiva de pacientes com diagnóstico de epilepsia 

assistidos por vários planos de saúde nos Estados Unidos mostrou, por meio 

de dados de consulta médica e atendimento em serviço de emergência, que a 
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não adesão, identificada pelo registro de aquisição de DAEs, aumentou em 

21% a frequência de crises epilépticas(24). 

Revisão de literatura apontou que indivíduos com epilepsia estão 

envolvidos em maior número de acidentes, apresentando maior número de 

lesões traumáticas, quando comparados à população em geral. Esse maior 

risco é provavelmente mais prevalente em pacientes com epilepsia 

sintomática e crises frequentes (23). O tipo de crise, a frequência e a 

gravidade das crises epilépticas são fatores peditores de lesões traumáticas 

nas análises multivariadas de pacientes com epilepsia (12).  

As crises epilépticas são responsáveis por 25% dos acidentes que 

causam lesões em pacientes com esse diagnóstico(23,25). A maioria desses 

acidentes ocorre em ambiente doméstico, na casa do paciente(25). Além do 

risco de acidentes, existe a preocupação de que as crises epilépticas possam 

trazer consequências fatais. 

O óbito em indivíduos acometidos por epilepsia pode ser decorrente 

de inúmeras causas, relacionadas ou não à doença epiléptica. No entanto, a 

ausência de tratamento na epilepsia é relacionada a uma maior 

morbimortalidade(22). 

Em casos de diagnóstico recente de epilepsia, a doença subjacente 

(p. ex., tumor cerebral, meningite) é a principal causa de morte. Em 

epilepsias crônicas, porém, as principais causas são as relacionadas à própria 

doença, que podem causar morte durante uma crise epiléptica, morte súbita 

e inexplicável, estado de mal epiléptico, pneumonia aspirativa, trauma e 

afogamento acidental(23,26). 

Em estudo retrospectivo de coorte com dados relativos a um período 

de 10 anos e inclusão de 33.658 pacientes, observou-se a presença de 26% 

de não adesão ao tratamento medicamentoso e chance de morrer três vezes 

maior nesses indivíduos em comparação aos que aderiram ao tratamento. 

Além do mais, evidenciou-se que períodos de não adesão nos pacientes são 

associados ao aumento de passagens por serviços de emergência, 

internações, acidentes automobilísticos e fraturas, quando comparados a 

períodos de adesão terapêutica(27). 
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O comportamento de não adesão é comum e dinâmico, e não pode 

ser visto como um fenômeno binário, pois pessoas não são sempre 

“aderentes” ou “não aderentes”. Revisão realizada no ano de 2012 

demonstrou que não temos um método padronizado para medida de adesão 

e que é difícil diferenciar aqueles que aderem ao tratamento daqueles que 

não apresentam esse comportamento, pois as medidas de adesão não têm 

capacidade de medir o valor exato e a natureza do comportamento de não 

adesão é dinâmica e variável(28). 

A avaliação da adesão terapêutica tem sido realizada em estudos por 

meio de medidas objetivas diretas, como a contagem de pílulas, dosagem da 

concentração das drogas em urina, saliva e sangue, uso do Medication Event 

Monitoring System (MEMS) e também por meio de medidas subjetivas ou 

indiretas, assim como autorrelato e avaliação de marcadores clínicos(11,29–31). 

Tanto as medidas objetivas diretas quanto as subjetivas ou indiretas 

apresentam limitações que devem ser ponderadas quando se avalia a adesão 

ao tratamento medicamentoso. A contagem de pílulas pode superestimar a 

real adesão, pois os pacientes facilmente podem desprezar as doses em vez 

de ingeri-las(29). Além disso, com frequência, os pacientes esquecem de 

levar os medicamentos às consultas para contagem. A alternativa de obter 

informações junto à base de dados de centrais farmacêuticas informatizadas 

oferece o conhecimento sobre a aquisição das drogas, o que não garante que 

a ingestão do medicamento tenha ocorrido(29,31) . 

No estudo da adesão ao tratamento medicamentoso, a dosagem do 

nível sérico da droga ou a concentração urinária tem sido considerada em 

alguns estudos como “padrão ouro” (32–35) . Não se pode ignorar, porém, que 

elas não oferecem informações sobre a tomada do medicamento nos 

intervalos entre as dosagens de concentração das drogas. Segundo Ben-

Menachem et al. (2010) (36) , essas dosagens são os métodos mais precisos 

para mensurar a adesão, mas também são invasivas e pouco práticas para 

avaliação de grandes grupos de pacientes. 

O MEMS é um recurso sofisticado criado especificamente para 

estimar a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Trata-se de um 
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frasco de medicamento com um chip que registra data e horário de sua 

abertura. A despeito das óbvias vantagens desse sistema para estimar a 

adesão, ele ainda não é um método perfeito, pois seu uso pressupõe que a 

abertura do frasco significa ingestão da droga(37). Trata-se também de um 

método caro, ainda não disponível em nosso país e que se torna mais 

oneroso e complexo à medida que o paciente necessita de várias 

medicações(31). 

Entre os métodos utilizados de autorrelato, o registro diário dos 

medicamentos ingeridos também tem utilidade limitada na avaliação da 

adesão, pois a maioria dos pacientes não segue as instruções dadas e faz o 

registro pouco antes da consulta médica. Os questionários que analisam a 

adesão por autorrelato, assim como o teste de Morisky, são instrumentos 

comumente utilizados para a avaliação da adesão. Eles são relativamente 

baratos, convenientes e facilmente aplicáveis, tanto na clínica como nas 

investigações científicas(12,31,36) ; no entanto, eles falham na quantificação, 

pois oferecem uma avaliação subjetiva, e a adesão pode ser 

superestimada(29,31) . 

A medida por autorrelato torna-se mais eficiente na prática clínica 

quando permite diferenciar os comportamentos de adesão intencionais dos 

não intencionais, posto que os fatores a eles associados são diferentes, assim 

como as abordagens para intervenção(31). 

O teste de Morisky(38)  é um questionário que identifica, por meio da 

resposta a quatro questões, o nível de adesão ao tratamento medicamentoso 

prescrito e permite avaliar se a não adesão decorre de um comportamento 

intencional ou não. Esse teste já foi utilizado em vários estudos(12,30,39–41) e 

também traduzido e aplicado no Brasil(19,20,42–45).  

A avaliação de marcadores clínicos é uma medida indireta da adesão 

medicamentosa de grande valia para estabelecer a eficiência do tratamento. 

Os marcadores clínicos são identificados no paciente diabético e hipertenso 

pelos níveis glicêmicos(46) e pressóricos(42), respectivamente, e, no paciente 

epiléptico, pelo controle das crises convulsivas(29,47). Esses marcadores 
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clínicos estão sujeitos à resposta da doença ao medicamento, portanto não 

devem ser usados de forma isolada como medida de adesão ao tratamento.  

Nas investigações em pacientes com epilepsia, a adesão ao 

tratamento com DAEs tem sido mensurada de forma objetiva e 

subjetiva(12,29,32–34,41,48–53) . No entanto, a medida pelo MEMS e a dosagem 

sérica têm se destacado entre as demais medidas por permitir resultados 

considerados válidos e confiáveis(29,36,37,47,48,53,54). 

Investigadores brasileiros que estudaram a adesão ao tratamento de 

epilepsia em um grupo de 38 pacientes por meio de dosagens séricas 

semanais das DAEs observaram que a diferenciação dos pacientes 

resistentes a DAEs daqueles que fazem uso irregular da medicação pode ser 

feita por esse tipo de medida(55).  

Na Alemanha, estudo realizado com 52 pacientes do Centro de 

Epilepsia de Bethel evidenciou em seus resultados associação entre baixo 

nível sérico da droga no período pós-ictal e baixa adesão terapêutica(56) . 

Handoko et al.(47)  também demonstraram, em estudo realizado no sul da 

Holanda, clara associação entre a baixa concentração sérica das DAEs e a 

ocorrência de crise. 

Investigação em indivíduos com epilepsia em acompanhamento 

ambulatorial que comparou níveis sanguíneos das DAEs, ingestão 

autorreferida dessas drogas e controle das crises epilépticas concluiu que a 

avaliação isolada do nível sérico plasmático não é suficiente para o 

reconhecimento da ingestão inadequada das drogas e que marcadores 

clínicos e adesão autorreferida também devem ser considerados para esse 

tipo de avaliação(32). 

Nos indivíduos com epilepsia, o marcador clínico frequência das 

crises é utilizado em muitos estudos para avaliar a adesão terapêutica 

medicamentosa, assim como os questionários de autorrelato do 

paciente(24,47,49,57). Pesquisadores têm apontado(16,30,58)  que a medida de 

adesão por meio desses questionários fornece mais informações nos 

resultados, visto que permite identificar as causas da não adesão ao 

tratamento. 



Introdução 25 

Cristina Helena Costanti Settervall 

Sabe-se que nenhuma das medidas, direta ou indireta, é 

completamente satisfatória para a medida da adesão(11,59) . Na ausência de 

um único método acurado para medir a adesão terapêutica, múltiplas formas 

de medida são concomitantemente utilizadas nas investigações científicas. 

Recomenda-se incluir, sempre que possível, uma medida objetiva entre as 

mensurações realizadas(11,30,59) . 

Revisão dos métodos de mensuração de adesão observados em 

publicações relata dificuldade em hierarquizar as medidas ou afirmar a 

existência de um “padrão ouro”. As formas de mensuração apresentam 

limitações no seu uso. Recomenda-se que se priorize o uso daquelas que 

alcançam os objetivos propostos e, para melhorar a estimativa da adesão, as 

medidas não devem ser aplicadas de forma isolada, mas associadas a outras 

que apresentem qualidades distintas das suas, buscando a 

complementaridade do poder de mensuração(30). 

Ainda são poucas as pesquisas que evidenciam a efetividade de 

estratégias para auxiliar os pacientes no processo de melhora da adesão ao 

tratamento; nos últimos anos, porém, elas apresentaram tendência de 

crescimento (12,33–35,48–52,57,60). 

Revisão de literatura que analisou pesquisas que utilizaram 

intervenções isoladas ou combinadas para melhorar a adesão terapêutica de 

pacientes com diversas condições clínicas identificou vários tipos de 

intervenções, as quais foram categorizadas em: Instrução complementar ao 

paciente, Aconselhamento terapêutico complementar, Aprimoramento da 

conveniência ao tratamento, Administração supervisionada da medicação, 

Terapias psicológicas, Reforço ou premiação condicionados a adesão e 

resposta ao tratamento e Envolvimento do paciente no tratamento(11). 

As intervenções categorizadas como Instrução complementar ao 

paciente incluem oferecimento de informações verbais ou escritas para o 

aprendizado programado do paciente sobre a doença e o regime terapêutico 

adotado(11). 

O oferecimento de informação sobre o regime terapêutico, ou 

aconselhamento terapêutico do paciente, é uma estratégia aplicada na prática 
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clínica com pacientes que têm um novo regime medicamentoso a seguir. 

Essa prática se inicia durante a consulta médica e é complementada no 

atendimento do enfermeiro, que oferece orientações sobre doses, horários e 

efeitos dos medicamentos. O aprimoramento dessa intervenção pode ser 

obtido com o uso do diário de medicação, preenchido pelo paciente com 

auxílio do enfermeiro, que organiza os fármacos da prescrição médica em 

uma tabela de forma a facilitar a compreensão do paciente e de lembrar-lhe 

de tomar os medicamentos nos horários indicados(11).  

As intervenções classificadas como Aconselhamento terapêutico 

complementar incluem a monitorização e o aconselhamento terapêutico por 

meio de computador ou telefone e intervenções familiares. Estas últimas 

envolvem o aconselhamento de familiares do paciente, buscando a 

colaboração para o aumento da adesão ao tratamento(11). 

As intervenções com o objetivo de Aprimorar a conveniência ao 

tratamento provêm de programas de saúde específicos, com estrutura física, 

recursos humanos especializados na condição clínica e protocolos 

direcionados a facilitar o tratamento de pacientes. Nesse tipo de intervenção, 

também é possível simplificar a dosagem do medicamento de forma a 

facilitar a adesão do paciente(11). 

A Administração supervisionada da medicação consiste na 

observação direta da ingestão da droga pelo paciente por um profissional de 

saúde, em horário e local predeterminados para manutenção do regime 

terapêutico(11). 

As Terapias psicológicas podem incluir técnicas do tipo cognitiva, 

comportamental ou multissistêmica e buscam estratégias específicas e 

especializadas para o aumento da adesão(11). 

Reforço ou premiação condicionados a adesão e resposta ao 

tratamento refere-se àquelas intervenções que podem ser exemplificadas por 

aumento da frequência de consultas ou descontos no pagamento de 

equipamentos para monitorização da doença, dependendo da resposta 

clínica do paciente ao tratamento(11). 
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Envolvimento do paciente no tratamento é a categoria que inclui 

intervenções voltadas ao autocuidado com recursos auxiliares que ajudam o 

paciente na adoção de hábitos diários específicos, como registro da pressão 

sanguínea ou das crises epilépticas e uso adequado dos medicamentos. 

Embalagens que facilitam o paciente a lembrar-se das medicações ou 

lembretes de esquemas terapêuticos ou consultas são os recursos auxiliares 

aplicados nesse tipo de intervenção(11) .  

Dispositivos portáteis, como aparelhos celulares, podem armazenar 

dados e informações, e servem como recurso para assistência à adesão do 

paciente(51,61–65) . Profissionais envolvidos na assistência primária que fazem 

uso desses dispositivos na clínica acreditam que eles não só aumentam a 

eficiência do tratamento, mas também reduzem erros no uso de 

medicamentos e custos com o tratamento(61) . 

Apesar de certas restrições quanto a custo, disponibilidade, ausência 

de padrões universais e segurança, as tecnologias de informação móveis e 

sem fio se propagam mundialmente e, da mesma forma, no mercado 

brasileiro, onde o número de telefones celulares ultrapassou o número de 

telefones fixos há alguns anos(65). 

O uso de aparelhos celulares pela população em geral trouxe uma 

nova forma de abordagem do paciente pelos profissionais da saúde, com 

contatos por dispositivos móveis que incluem o envio de lembretes 

relacionados à medicação, à promoção da saúde e à monitorização de 

doenças crônicas(61). 

Poucas investigações têm analisado os dispositivos eletrônicos 

portáteis como auxiliares na intervenção à adesão. Sua aplicação para 

lembretes programados de consulta e uso de medicamentos, porém, tem 

mostrado resultados positivos em estudos pilotos com idosos, pacientes 

cardíacos e diabéticos(62–65) . Faz-se necessário avaliar a confiabilidade 

desses recursos em casuísticas maiores e com outras especificidades(61) . 

Em estudo piloto recente que avaliou o uso de dispositivo eletrônico 

portátil por 12 semanas em 27 pacientes com relato de dificuldade de fazer 

uso das medicações prescritas, observou-se adesão ao tratamento 
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medicamentoso em 89,64% dos pacientes. Esse estudo, no entanto, não 

avaliou a adesão antes do início da intervenção, o que dificulta a 

interpretação do resultado(61). 

Experimento com 64 pacientes portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) utilizou, no grupo de intervenção, um 

dispositivo programado que avisava com um alarme o horário da tomada 

dos medicamentos e oferecia instruções sobre o seu uso. Resultados 

mostraram que a adesão avaliada pelo MEMS foi maior entre aqueles que 

fizeram uso do dispositivo em relação ao grupo controle (77% versus 

52%)(63) .  

Sterns (2005), em um estudo piloto, testou um dispositivo eletrônico 

que funcionava como lembrete de horários de medicação e consultas 

médicas acoplado a uma caixa de medicação para armazenamento de 

drágeas e comprimidos. Resultados positivos foram observados com o uso 

desse dispositivo denominado Personal Digital Assistent(62). 

A caixa organizadora de medicamentos é um recurso auxiliar 

presente na prática clínica em doenças crônicas de tratamento 

medicamentoso contínuo. Ela envolve o paciente em seu tratamento, evita 

esquecimentos e erros de medicações e tem baixo custo(66). 

Revisão sistemática e metanálise de estudos randomizados sobre o 

efeito de caixas e embalagens organizadoras, utilizadas para aperfeiçoar a 

adesão de pacientes em tratamentos crônicos, identificaram, em 6 de 10 

publicações, melhora na adesão dos pacientes que receberam esse tipo de 

intervenção aplicada isoladamente ou associada a outras(66). 

Estudo de coorte realizado em pacientes portadores do HIV avaliou 

o uso das caixas organizadoras de medicação em pacientes de um programa 

de saúde. Seus resultados mostraram que a caixa organizadora aumentou 

entre 4,1 e 4,5% a adesão do paciente, medida pela contagem de pílulas, e 

reduziu significativamente a carga viral dessa amostra(67). 

Apesar de seu uso comum na prática clínica e da simplicidade de 

aplicação, os investigadores que exploraram o uso da caixa organizadora de 
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medicação e avaliaram seu efeito na adesão de pacientes ainda não 

alcançaram evidências seguras quanto ao benefício de seu uso. Portanto, 

estudos que avaliem essa intervenção constituem uma área de pesquisa a ser 

explorada(66). 

A diversidade, a falta de descrição, a complexidade e a imprecisão 

dos efeitos das intervenções observadas em estudos que avaliam a adesão 

dificultam a identificação das formas mais eficazes de aumento da adesão 

do paciente ao tratamento. Intervenções novas são aplicadas em estudos sem 

descrições que possibilitem sua reprodução e as diferenças nas condições 

clínicas dos grupos de pacientes fragilizam a avaliação e a comparação do 

efeito das intervenções sobre a adesão(16,30,66). 

Para tratamentos de curto prazo, diversas intervenções ocasionam 

aumento da adesão terapêutica. Destacam-se, porém, o aconselhamento do 

paciente durante a consulta e informar e orientar o paciente de que todos os 

medicamentos prescritos devem ser consumidos no período estabelecido. 

Em 4 de 10 estudos que envolveram pacientes em tratamento de curto prazo, 

evidenciou-se melhora da adesão associada a melhora do quadro clínico por 

meio desse tipo de intervenção(16). 

Considerando estudos direcionados à adesão de pacientes em 

tratamento de longo prazo, todas as intervenções consideradas efetivas são 

bastante complexas, incluindo a combinação de diversos tipos das 

intervenções descritas anteriormente(16). 

Demonstraram efetividade intervenções que consomem muitos 

esforços e recursos, como a simplificação da ingestão dos medicamentos 

pela alteração da apresentação da droga (de pílula para xarope, por exemplo) 

ou diminuição da quantidade de comprimidos e/ou frequência de doses, 

além das estratégias complexas e combinadas que promovem maior 

interação com o paciente pelo uso de recursos auxiliares. Ainda se 

questiona, porém, o custo-benefício de tais medidas(16,41). 

Focalizando as pesquisas sobre intervenções direcionadas para 

adesão terapêutica de pacientes com epilepsia, uma revisão sistemática 

sobre o tema, no ano de 2011, mostrou limitações importantes referentes à 
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quantidade e qualidade dos estudos existentes. Apenas seis investigações 

atenderam aos critérios estabelecidos pela Cochrane; uma delas tinha como 

população-alvo os pais de crianças com epilepsia, e as demais foram 

direcionadas para adultos com essa doença. As pesquisas foram publicadas 

de 1982 a 2009 e evidenciaram alguns aspectos que devem ser considerados 

nas atuais investigações(68). 

O primeiro estudo foi realizado em 1982, com uma amostra de 

conveniência de 55 pacientes com epilepsia de uma clínica do Canadá. Os 

participantes foram divididos em três diferentes grupos de intervenção e 

receberam informações sobre o uso das DAEs: o primeiro grupo recebeu 

pessoalmente instruções escritas; o segundo recebeu pessoalmente 

informações verbais; o terceiro foi somente contatado por telefone para 

instrução das DAEs. Foram realizadas duas entrevistas ou contatos 

telefônicos com o intervalo de quatro semanas. 

Resultados demonstraram que os grupos que receberam 

pessoalmente instruções escritas ou verbais apresentaram melhor retenção 

que aquele que foi acompanhado e orientado por contato telefônico. O 

aumento do conhecimento dos pacientes,  porém, não foi relacionado com o 

aumento dos níveis séricos das DAEs(33). 

Este estudo sugere que o oferecimento de informação complementar 

ao paciente de forma pessoal, apesar de aumentar o conhecimento referente 

à epilepsia e ao uso de DAEs, não resulta necessariamente no aumento da 

adesão(33). Portanto, a Instrução complementar ao paciente escrita ou verbal 

foi frágil, ainda que essencial para o conhecimento do tratamento, quando 

utilizada isoladamente em pacientes com epilepsia. 

Em 1984, foi publicado estudo realizado na Austrália com uma 

amostra de 53 indivíduos com epilepsia que foram alocados aleatoriamente 

em um grupo controle e intervenção. A intervenção proposta foi uma 

combinação de estratégias com o objetivo de aumentar a adesão. Foram 

utilizadas Instruções complementares ao paciente, uma caixa para guardar e 

organizar os medicamentos, e também foram enviados pelo correio 
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lembretes de datas de consultas médicas e de dias de retirada do 

medicamento na farmácia(34). 

Os resultados mostraram que houve maior nível plasmático das 

DAEs no grupo de intervenção em relação ao grupo controle, com diferença 

estatisticamente significante. O registro da aquisição de medicamentos na 

farmácia apontou que o grupo intervenção apresentou maior adesão. Além 

disso, observou-se maior controle das crises entre os participantes que 

receberam a intervenção, ainda que o retorno às consultas médicas não 

apresentasse diferença entre os dois grupos(34). 

Nesse último estudo citado(34), a Informação complementar ao 

paciente, intervenção evidenciada como frágil no primeiro estudo para 

melhora da adesão, foi associada a intervenções relacionadas ao 

Envolvimento do paciente no tratamento por meio de recursos auxiliares, 

tendo-se observado melhores resultados. 

Hegelson et al. (1990), nos EUA, em uma amostra de 120 pacientes 

com epilepsia, alocados randomicamente em grupo controle e intervenção, 

aplicaram neste último grupo o programa Sepulveda Epilepsy Education 

(SEE). Esse programa consiste em uma terapia psicoeducacional voltada ao 

paciente e à família, oferecida por uma equipe multiprofissional em dois 

dias. Trata-se de uma associação de intervenções de aconselhamento 

complementar e terapia psicológica(35). 

No grupo intervenção, observou-se, quatro meses após o programa, a 

diminuição da depressão, do medo de lesão encefálica e da morte. Houve 

também diminuição de erros no manejo das DAEs, redução da 

desinformação e do preconceito da epilepsia, além de aumento da 

concentração plasmática de DAEs, com diferença estatisticamente 

significativa do grupo controle. Não obstante, não houve diferença na 

redução do número de crises comparando-se os grupos intervenção e 

controle(35) . 

Os resultados sugerem que o uso associado de aconselhamento 

complementar e terapia psicológica, oferecido pelo programa SEE, é 

benéfico em relação à desinformação, ao medo, à depressão, ao manejo de 
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DAEs e sua concentração plasmática, embora não tenha sido observada 

diferença no efeito desejado com regime medicamentoso empregado(35). 

Estudo randomizado com 69 pacientes com epilepsia, realizado no 

Reino Unido, 19 anos depois de Hegelson et al. (1990), propôs como 

estratégia no grupo intervenção um exercício de memorização das tomadas 

de medicações(48). 

A intervenção proposta mostrou impacto positivo na adesão ao 

tratamento. Após um mês, os pacientes pertencentes ao grupo intervenção 

haviam tomado 18,1% mais doses prescritas que o controle; o número de 

doses ingeridas corretamente foi 35,9% maior no grupo intervenção, assim 

como foi mais frequente a ingestão das medicações nos horários corretos 

(42,5%)(48). 

Dilório et al. (2009), no mesmo ano, realizaram um estudo com 22 

pacientes de três clínicas neurológicas, alocados randomicamente nos 

grupos intervenção e controle. Os pacientes do grupo intervenção, afora a 

abordagem pessoal, tiveram acompanhamento com um aplicativo de 

computador com áudio por 12 semanas, manejado pelo paciente de forma 

independente. Além da instrução do manejo individual do aplicativo, foram 

realizados dois contatos telefônicos por enfermeiras previamente treinadas 

que seguiram um roteiro de entrevista e orientação(49). 

Nesse estudo(49) , não foi observada melhora na adesão ao tratamento 

nem no grupo intervenção nem no controle. Somente alguns pacientes de 

cada grupo apresentaram melhora da adesão, não havendo diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. 

Após revisão da Cochrane realizada em 2011(68), novos estudos de 

intervenção para melhorar a adesão em pacientes com epilepsia foram 

realizados, testando novas intervenções isoladas ou associadas, com ou sem 

uso de tecnologias. Nessas últimas publicações, há descrições mais 

detalhadas das intervenções realizadas e aperfeiçoamentos nos métodos, 

demonstrando preocupação em superar as limitações apontadas em estudos 

anteriores. 
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No Irã, Aliasghapour (2013) aplicou um programa educacional para 

gestão pessoal do tratamento da epilepsia. Esse programa consistia em aulas 

para pequenos grupos com informações complementares sobre a doença e o 

tratamento da epilepsia, incluindo aconselhamento do paciente sobre o uso 

de DAEs e manejo da doença(52). 

Diferença significativa nas respostas dos questionários de gestão 

pessoal do tratamento foi identificada quando se comparou os períodos pré e 

pós-intervenção (p<0,001), o que indicou que os participantes que 

completaram o programa educacional melhoraram o manejo do tratamento 

da epilepsia após um mês. Além do mais, os escores dos questionários no 

final do estudo foram diferentes quando comparados os grupos intervenção 

e controle (p<0,001)(52) 

Lua e Neni (2013), interessados na adesão de pacientes com 

epilepsia na Malásia, testaram o efeito de um sistema de educação por meio 

de telefones celulares que incluía o recebimento de mensagens eletrônicas 

do tipo Short Message Service (SMS) (51). 

Esse foi um estudo controlado e randomizado, com o seguimento de 

136 pacientes com epilepsia por um período de três meses. O grupo 

intervenção recebeu, por meio de mensagens enviadas pelo SMS, 

Informações complementares sobre a doença e medicamentos, bem como 

lembretes de tomada de medicamentos e consultas médicas(51). 

O grupo intervenção apresentou aumento significativo da adesão 

segundo resultado do teste de Morisky inicial e final. No grupo controle, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre essas duas 

aplicações do teste(51).  

Em pesquisa com 183 indivíduos com epilepsia, em uma 

comunidade rural da China, foi avaliada a aplicação de um conjunto de 

intervenções composto de quatro componentes: instrução educacional 

intensiva; acesso livre a consultas com profissionais de saúde; cartão para o 

registro de crises e ocorrências pelo paciente; e instrução impressa para 

tomada dos medicamentos a cada aquisição de DAEs no serviço de  

farmácia (59).  
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Nesse estudo, os participantes alocados de forma randomizada nos 

grupos de intervenção e controle tiveram seguimento por 12 meses. No 

entanto, antes de intervir, os pesquisadores realizaram estudo observacional 

por seis meses e, após, seguiram os pacientes por mais seis meses, quando 

fizeram sua reavaliação. Os resultados mostraram maior queda na 

frequência de crises (p< 0,001) e maior frequência de pacientes com relato 

de alta adesão no grupo submetido à intervenção (p<0,05) (59).  

Ibinda et al. (2014) recentemente realizaram, no Quênia, um estudo 

controlado e randomizado com amostra de 581 pacientes com epilepsia. Os 

autores descrevem em sua publicação a aplicação de uma intervenção 

educacional às pessoas com epilepsia e seus cuidadores. O seguimento foi 

de um ano e a avaliação da adesão foi realizada por meio da avaliação da 

frequência de crises, dosagem sérica das DAEs,  e aplicação do teste de 

Morisky(50). 

No grupo intervenção, foi maior a freqüência de indivíduos que 

apresentaram DAEs detectáveis na avaliação final (p<0,001), assim como 

no grupo controle (p<0,001). Quando os níveis terapêuticos foram 

considerados na análise dos resultados, também houve diferença 

estatisticamente significante entre as fases inicial e final do estudo nos dois 

grupos (p=0,04 para o grupo intervenção e p=0,001 para o grupo controle). 

No teste de Morisky, os grupos intervenção e controle tiveram indicação de 

melhora na adesão quando comparados os períodos inicial e final do estudo 

(p<0,001 para ambos os grupos) (50). 

A diversidade de associações de intervenções testadas em indivíduos 

epilépticos e de métodos utilizados na medida da adesão terapêutica 

dificulta a comparação de resultados observados nas diferentes 

investigações. Além do mais, esses estudos de intervenção, assim como os 

relacionados a indivíduos com outros tipos de doenças crônicas, não 

identificaram as mais eficazes intervenções na adesão terapêutica. Não 

obstante, mostraram que parte das intervenções testadas resultou em melhor 

adesão perante grupos controles, dentre as quais se observam os lembretes e 
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exercícios de memorização direcionados a evitar os esquecimentos(34,48,51) e 

a caixa organizadora associada a outras intervenções(34). 

A instrução complementar à prescrição médica, voltada ao suporte, 

informação e educação perante o diagnóstico e tratamento, foi uma 

intervenção que permeou a maior parte dos estudos, uma vez que é 

considerada pelos profissionais de saúde instrumento essencial à promoção 

da adesão de pacientes ao tratamento e ao uso de medicamentos. 

Considerando-se os resultados das pesquisas de intervenção, a difícil 

tarefa de mensurar a adesão ao tratamento e a acessibilidade em nosso meio 

das caixas organizadoras e lembretes da tomada de medicamentos por 

alarme de celular, optou-se por realizar o presente estudo, que tem como 

objetivo comparar intervenções de adesão que incluem esses recursos com a 

finalidade de auxiliar os profissionais da saúde em sua difícil atribuição de 

promover a adesão terapêutica dos pacientes e mensurar os resultados de 

suas intervenções. 
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2 OBJETIVO GERAL 

• Avaliar o efeito da aplicação de instrução complementar isolada e 

associada com recursos auxiliares (lembrete de tomada do 

medicamento por alarme de celular e caixa organizadora dos 

medicamentos) na adesão terapêutica medicamentosa de pacientes 

com epilepsia em acompanhamento ambulatorial. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever as características demográficas, clínicas e relacionadas ao 

tratamento dos pacientes epilépticos incluídos na amostra. 

• Verificar a associação entre os resultados das medidas da adesão 

utilizadas: teste de Morisky, frequência de crises nos últimos 30 dias 

e dosagens séricas das DAEs. 

• Descrever o efeito de três intervenções para melhorar a adesão 

terapêutica (Intervenção 1 - Instrução Complementar Isolada; 

Intervenção 2 - Instrução Complementar Associada com Lembrete 

de Tomada dos Medicamentos por Alarme de Celular; Intervenção 3 

- Instrução Complementar Associada a Caixa Organizadora de 

Medicamentos) de pacientes que apresentaram autorrelato de média 

ou baixa adesão.  

• Comparar o efeito dessas três intervenções. 
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3 MÉTODO  

Pesquisa clínica com delineamento experimental que buscou avaliar 

o efeito de três intervenções para melhorar a adesão à terapia 

medicamentosa em pacientes com epilepsia em acompanhamento 

ambulatorial. 

A investigação foi registrada como Ensaio Clínico Brasileiro, com 

identificador RBR-943kwq e número universal de ensaio (Universal Trial 

Number/UTN) U1111-1142-3660(69) . 

3.1 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no ambulatório de epilepsia de adultos da 

divisão de clínica neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), referência no 

tratamento da epilepsia, localizado na região centro-oeste do município de 

São Paulo. Esse ambulatório tem funcionamento semanal, com consultas 

médicas previamente agendadas. 

O local do estudo atualmente tem 3.000 pacientes cadastrados com 

epilepsia, residentes em São Paulo e outras localidades do Brasil. O serviço 

possui 1.500 atendimentos ativos, ocorrendo 60 a 80 atendimentos/semana. 

Os pacientes cadastrados nesse ambulatório foram, em geral, encaminhados 

de outros serviços em virtude da complexidade de sua doença. 

3.2 CASUÍSTICA DO ESTUDO 

A casuística do estudo constituiu-se de pacientes com diagnóstico de 

epilepsia há mais de um ano, em acompanhamento ambulatorial, idade 

maior ou igual a 18 anos, com escolaridade mínima de quatro anos, 

independentes na vida diária, sem deficiência mental e psíquica prévia, com 
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baixa ou média adesão ao tratamento medicamentoso segundo teste de 

Morisky(38). 

Foram excluídos da amostra pacientes com prescrição médica de 

aumento ou retirada de doses de DAEs diária ou semanalmente, aqueles que 

já faziam uso dos recursos testados neste estudo para melhorar adesão e 

portadores de outras doenças crônicas em tratamento medicamentoso 

contínuo. Foram excluídos também pacientes que não faziam uso de 

carbamazepina, fenitoína, fenobarbital ou valproato de sódio, DAEs que têm 

sua dosagem plasmática realizada no laboratório de análises clínicas do 

HCFMUSP.  

Para tomar parte desta investigação, os pacientes deveriam possuir 

aparelho celular, ter disponibilidade e concordar em participar do estudo, ao 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

3.3 GRUPOS DE INTERVENÇÃO  

3.3.1 Grupo Intervenção 1 - Instrução Complementar Isolada 

Composto de pacientes que receberam orientação individual sobre o 

uso das DAEs e também elaboraram, com a pesquisadora, o diário de 

medicação apresentado no Apêndice B.  

A elaboração do diário de medicação junto do paciente consistiu na 

atividade de reescrever a prescrição das DAEs recebida pelo paciente em 

consulta médica. O esquema terapêutico foi escrito com a colaboração do 

paciente em forma de tabela, a fim de melhorar a compreensão da prescrição 

médica. Na ocasião, solicitou-se ao paciente a descrição de como ele fazia o 

uso das DAEs e como adequaria o regime terapêutico às suas atividades 

diárias, de forma que não se esquecesse de tomar o medicamento nos 

horários indicados. Essas informações foram a base para estabelecer o 

esquema diário de tomada de medicamentos dos pacientes. 
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O diário de medicação foi elaborado conforme as Instruções para 

Elaboração do Diário de Medicação junto do paciente, apresentadas no 

Apêndice C. 

3.3.2 Grupo Intervenção 2 – Instrução Complementar Associada com 
Lembrete de Tomada dos Medicamentos por Alarme de Celular  

Este grupo foi composto de pacientes que, além de receberem a 

instrução complementar para adesão terapêutica, tiveram orientação 

específica sobre o uso do aparelho celular. Neste grupo, o alarme do celular 

foi um recurso adicional para melhorar a adesão. A pesquisadora orientou e 

auxiliou o paciente a programar o alarme do celular em horários de tomadas 

das medicações, conforme o esquema terapêutico estabelecido no diário de 

medicação. 

3.3.3 Grupo Intervenção 3 – Instrução Complementar Associada com 
Caixa Organizadora de Medicamentos 

Pacientes incluídos neste grupo receberam, além da instrução 

complementar, uma caixa organizadora de fármacos com 28 espaços (porta-

comprimidos com 28 espaços G-Life®) e orientação quanto ao seu uso. 

Figura 1  Porta-comprimidos com 28 espaços G-Life® 

  
[Disponível em: http://www.g-life.com.br/. Acesso em 20 de maio de 2012.] 
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3.4 AMOSTRAGEM E ALOCAÇÃO DOS PACIENTES 

A amostragem foi não aleatória e todos os pacientes que atenderam 

aos critérios de elegibilidade e compareceram ao ambulatório de epilepsia 

após o início da coleta de dados foram incluídos na casuística, até que um 

ano de coleta de dados fosse completado. A inclusão de novos casos na 

amostra ocorreu de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014. 

Para inclusão na amostra, os pacientes do ambulatório de epilepsia 

do departamento de neurologia da HCFMUSP foram abordados pela equipe 

de pesquisa na sala de espera dos consultórios, após pré-seleção realizada 

pelo confronto dos dados de prontuário e critérios de elegibilidade desta 

investigação.  

Nessa abordagem, os pacientes foram questionados em relação às 

informações relacionadas à seleção da casuística do estudo que não 

constavam em prontuário ou não estavam claramente descritas e também 

foram avaliados pelo teste de Morisky (Apêndice D). 

Indivíduos que apresentaram resultado do teste de Morisky 

indicando baixa ou média adesão foram convidados a participar do estudo, 

desde que atendessem aos critérios estabelecidos para inclusão na casuística. 

A alocação dos pacientes nos grupos de intervenção foi realizada de 

forma randomizada, por meio do software Research Randomizer (Version 

4.0)(70). Foram criados conjuntos de sequências com a distribuição da 

intervenção 1, intervenção 2 e intervenção 3 de forma aleatória. Assim, o 

investigador alocou os pacientes nos grupos Intervenção 1, Intervenção 2 

ou Intervenção 3 seguindo a sequência randomizada estabelecida pelo 

software. 

Houve sigilo de alocação nos grupos, visto que os elementos da 

equipe de pesquisa, responsáveis pela seleção inicial dos pacientes, não 

tinham contato com a lista que registrava a sequência de alocação dos 

pacientes, a qual só era conhecida pela pesquisadora que realizava a 

intervenção. 
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3.5 MEDIDAS DE ADESÃO TERAPÊUTICA 

Foram utilizados na pesquisa, concomitantemente, três métodos 

para avaliar a adesão terapêutica: a dosagem sérica das DAEs, 

considerada medida objetiva direta; a frequência de doses nos últimos 30 

dias, como marcador clínico; e o teste de Morisky(38), que avaliou a 

adesão ao tratamento por meio de autorrelato. 

 

• Nível de dosagens séricas das DAEs: medida da concentração 

plasmática das DAEs expressa por valor numérico e resultado do 

exame laboratorial realizado nos períodos inicial e final da pesquisa. 

Conforme os métodos laboratoriais utilizados, os níveis terapêuticos 

das drogas dosadas foram: ácido valproico de 40 a 100 ug/mL, 

carbamazepina de 8 a 12 ng/mL, fenitoína de 10 a 20 µg/mL e 

fenobarbital de 10 a 40 µg/mL(71). 

• Frequência de crises nos últimos 30 dias: medida indireta da adesão, 

visto que não aderir à prescrição médica das DAEs reduz os 

benefícios que podem ser adquiridos com esses medicamentos e pode 

ser um fator importante do não controle das crises. O resultado da 

medida está expresso nesta investigação pelo número de crises que o 

paciente referiu ter apresentado no mês que antecedeu a entrevista 

com a equipe da pesquisa. 

• Teste de Morisky(38): instrumento que foi aplicado em forma de 

entrevista para avaliação da adesão terapêutica. É constituído por 

quatro questões que, se respondidas de forma afirmativa, indicam um 

comportamento de não adesão ao tratamento. Na presente 

investigação, as respostas foram avaliadas de forma a expressar o 

resultado do teste como variável, ordinal e categórica. A ordinal foi 

traduzida em escores de zero a quatro. A categórica classificou os 

pacientes com alta adesão (se responderam negativamente as quatro 

questões e receberam escore quatro), adesão média (quando a 

resposta afirmativa foi observada em uma ou duas questões, 

recebendo escores dois e três) e adesão baixa (se mais de duas 
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respostas afirmativas foram apresentadas pelos pacientes, com 

escores zero ou um). 

3.6 INSTRUMENTOS DO ESTUDO 

3.6.1 Instrumento para Seleção dos Participantes da Pesquisa 
(Apêndice D) 

Instrumento utilizado para seleção da casuística desta pesquisa. O 

impresso continha dados de identificação, o teste de Morisky(38)  e cheklist 

para conferir se o paciente atendia aos critérios de participação na pesquisa.  

Para aplicação do teste de Morisky, foram utilizadas as instruções 

apresentadas no Anexo 1. 

3.6.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

Instrumento utilizado para manifestação do paciente sobre sua 

anuência para participar do estudo (Apêndice A). Inclui informações sobre 

objetivos do estudo e investigador responsável, oferece confidencialidade na 

participação da pesquisa, além de atestar a ausência de ônus ou prejuízo no 

tratamento ambulatorial se houver desistência na participação da 

investigação. Foi apresentado ao paciente após a conferência se ele atendia 

aos critérios de elegibilidade do estudo e foi assinado pelo paciente, após 

seu consentimento na participação. 

3.6.3 Formulário para Entrevista (Apêndice E) 

Adaptação do impresso utilizado por Ferrari(20), para caracterização 

de pacientes com epilepsia em acompanhamento ambulatorial, inclui ao 

final local para registro dos resultados dos exames laboratoriais de dosagem 

plasmática das DAEs coletados no primeiro encontro com o paciente. 
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3.6.4 Índice de Complexidade do Tratamento Medicamentoso em 
Epilepsia (ICTME) (72,73) (Anexo 2) 

Versão adaptada e validada culturalmente(72)  do Epilepsy 

Medication and Treatment Complexity Index(73). As instruções utilizadas 

para aplicação do instrumento estão descritas no Anexo 1. 

3.6.5 Diário de Medicação (Apêndice B) 

Este instrumento, aplicado durante a Instrução Complementar, foi 

utilizado como apoio para reescrever a prescrição das DAEs recebida pelo 

paciente em consulta médica. Ele separa e ordena as medicações que 

compõem o regime terapêutico, conforme a quantidade de comprimidos e o 

período indicado para tomada do medicamento. Foi utilizado com os três 

grupos de intervenção e entregue aos pacientes depois de preenchido pelo 

participante e pesquisador. 

3.6.6 Instrumento para Acompanhamento (Apêndice F) 

Impresso elaborado para uso no segundo encontro com o paciente, 

quando a avaliação do efeito das intervenções foi realizada. Inclui local para 

registro de informações relativas à adesão terapêutica descrita por meio do 

autorrelato(38),  frequência de crises e dosagens séricas.  

3.7 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Antecedendo o horário de atendimento ambulatorial, foi realizada a 

pré-seleção dos participantes pelo confronto das informações dos 

prontuários dos pacientes agendados para consultas na data e critérios de 

elegibilidade. Desta análise resultou uma relação de pacientes prováveis 

participantes da pesquisa que passariam em consulta no dia. 
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No horário de atendimento ambulatorial, os pré-selecionados eram 

localizados na sala de espera das consultas pela equipe de pesquisa e 

convidados a participar da entrevista inicial. 

Em sala reservada para coleta de dados da pesquisa foi aplicado o 

Instrumento para Seleção dos Participantes da Pesquisa (Apêndice D), 

começando pelo teste de Morisky. Nos casos em que os resultados do teste 

indicaram baixa ou média adesão, deu-se continuidade à entrevista visando 

completar o checklist do instrumento, que permitiu identificar pacientes que 

atenderam aos demais critérios de participação do estudo. 

Pacientes com autorrelato de média ou baixa adesão, segundo teste 

de Morisky, que atenderam aos critérios de participação no estudo foram 

convidados a participar da pesquisa, e a eles foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Nessa apresentação, o 

membro da equipe de investigação esclareceu ao paciente o objetivo, os 

procedimentos e métodos do estudo e consultou sobre seu interesse e 

disponibilidade em participar da pesquisa. 

Nos casos de anuência do paciente, este foi incluído em um dos 

grupos de pesquisa, conforme estabelecido pela técnica de randomização 

(item 3.4). 

Pacientes que apresentaram média ou baixa adesão, mas não 

atendiam aos critérios de elegibilidade ou não desejavam participar da 

pesquisa, foram orientados individualmente sobre o uso das DAEs e 

receberam a instrução complementar. Esses pacientes, no entanto, não 

tiveram o seguimento programado como os demais participantes da 

pesquisa. 

O Fluxograma da Composição dos Grupos de Pesquisa está 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 Fluxograma da Composição dos Grupos de Pesquisa. São Paulo, 2013-2014. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pacientes selecionados para participar da pesquisa e alocados nos 

três grupos de estudo foram, então, submetidos aos procedimentos a seguir, 

realizados em duas fases que compuseram a coleta de dados desta 

investigação. 

Abordagem de pacientes 
na sala de espera 

Aplicação do teste de Morisky 

Alta adesão Média/baixa 
adesão 

Aplicação do checklist de 
critérios de participação 

Atende aos 
critérios 

Não atende 
aos 

critérios 

Convite para participar da 
pesquisa 

Oferecer orientação 
complementar, sem seguimento 

 

Consente em 
participar 

Não consente 
em participar 

Alocar nos 
grupos 

Oferecer orientação 
complementar, sem seguimento 

Grupo 
Intervenção 1 

Grupo 
Intervenção 2 

Grupo 
Intervenção 3 

Pré-seleção em prontuário 
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3.7.1 Fase 1 ou Tempo Inicial (Tempo = 0) 

Após o consentimento do paciente em participar do estudo, deu-se 

início à coleta de informações e o participante da pesquisa recebeu a 

Instrução Complementar isolada ou associada com a orientação do uso dos 

recursos auxiliares propostos. 

Os pacientes foram entrevistados com o Formulário para Entrevista 

apresentado no Apêndice E. Nessa ocasião, também se realizou a avaliação 

da complexidade medicamentosa do tratamento dos selecionados para a 

pesquisa (Anexo 2). 

Após o preenchimento desses instrumentos pela equipe de pesquisa, 

o investigador principal alocava o paciente no grupo de intervenção 

indicado pela lista randomizada e realizava a instrução complementar do 

paciente, que incluiu o preenchimento do diário de medicação, conforme as 

instruções apresentadas no Apêndice C. 

As entrevistas com o investigador principal para o grupo de 

intervenção 1 foram finalizadas após esses procedimentos; o grupo de 

intervenção 2 ainda era orientado pelo pesquisador em relação à 

programação do aparelho celular para alertar em horários de tomada de 

medicação, e o grupo de intervenção 3 recebia a caixa organizadora semanal 

de medicações (porta-comprimidos com 28 espaços GTech®), juntamente 

com a orientação de seu uso. 

Concluídas as orientações dessa etapa da pesquisa, os pacientes 

retornaram aos membros da equipe de pesquisa, que realizaram a entrevista 

inicial e coletaram amostras de sangue para dosagem sérica das DAEs. Após 

a coleta do exame laboratorial, uma segunda entrevista foi agendada com o 

pesquisador, quatro semanas depois desse primeiro encontro. 

Todas as amostras de exames laboratoriais foram identificadas e 

encaminhadas ao serviço de laboratório imediatamente após o término da 

coleta de dados com o paciente. 
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3.7.2 Fase 2 ou Tempo Final (Tempo = 4 semanas) 

O reencontro com o paciente agendado na primeira fase foi 

confirmado por meio de contato telefônico realizado pela equipe de 

pesquisa, na semana anterior à data do retorno. Após três tentativas de 

contato sem sucesso ou recusa de retorno, considerou-se encerrada a 

participação do paciente na pesquisa. 

No segundo encontro, em todos os grupos, realizou-se a avaliação da 

adesão pelo teste de Morisky e coleta de sangue para dosagem sérica. O 

acesso do paciente às DAEs e a frequência de crises nos últimos 30 dias 

também foram verificados. 

Todos os pacientes foram entrevistados em salas reservadas para 

coleta de dados e as informações obtidas foram registradas no Instrumento 

para Acompanhamento (Apêndice F). 

Nessa fase, foram retomadas pela pesquisadora as orientações 

relativas ao diário de medicação (Apêndice B), programação do alarme do 

celular no grupo de intervenção 2 e uso da caixa organizadora de medicação 

no grupo de intervenção 3 (porta-comprimidos com 28 espaços GLife®). 

Nesse encontro, dúvidas em relação ao esquema terapêutico, recursos 

auxiliares utilizados e pertinentes ao estudo também foram respondidas. 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

Todas as informações coletadas foram armazenadas em banco de 

dados computadorizado construído com uso do software Windows Excel. 

Os dados das tabelas e gráficos foram organizados com auxílio desse 

programa de computador. Para as provas estatísticas, realizadas pelo 

especialista na área, foi utilizado o software estatístico R 3.0.2® (74). 
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3.8.1 Tratamento dos Resultados das Medidas de Adesão 

Os resultados das medidas de adesão utilizadas foram submetidos a 

diferentes tratamentos durante as análises realizadas, os quais estão 

sintetizados a seguir. 

• Dosagem sérica padronizada 

Para que os valores da concentração plasmática fossem 

comparados independentemente da DAE utilizada, foi realizada uma 

padronização dos resultados: de cada valor de dosagem sérica 

observado foi subtraído o valor mínimo terapêutico estabelecido para 

a droga (40 ug/mL para ácido valproico; 8 ng/mL para 

carbamazepina; 10 ug/mL para fenitoína e fenobarbital(71)e então 

dividido o valor encontrado pela estimativa do desvio padrão total de 

cada droga, para que todas as diferenças ficassem na mesma escala.  

• Resultado das dosagens séricas segundo o nível terapêutico  

As concentrações plasmáticas das DAEs foram analisadas 

tendo em vista o nível mínimo terapêutico da droga dosada e 

categorizadas de forma dicotômica segundo a presença ou não de 

dosagem sérica inferior ao nível terapêutico  

• Efeito segundo dosagem sérica das DAEs  

Os valores das dosagens séricas das DAEs também foram 

examinados considerando o efeito desejado com a aplicação das 

intervenções. Participantes que atingiram o nível mínimo terapêutico 

das drogas após intervenções ou mantiveram esse nível, quando já 

alcançado no tempo inicial, tiveram indicação de efeito presente 

segundo a dosagem sérica, ao passo que aqueles com concentração 

plasmática abaixo do mínimo terapêutico no tempo final foram 

categorizados como ausência de efeito. 

• Efeito segundo teste de Morisky 

Para descrever a presença ou não de efeito das intervenções, 

considerando os resultados do teste de Morisky, foi analisada a 

evolução de cada paciente nas categorias do teste entre o tempo 

inicial e final do estudo. O efeito da intervenção foi considerado 
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presente quando houve evolução de média para alta, de baixa para 

média ou alta adesão. Por outro lado, a manutenção da categoria 

alcançada no tempo inicial indicou ausência de efeito da intervenção. 

 

• Efeito segundo frequência de crises nos últimos 30 dias 

Em relação à frequência de crises, o efeito das intervenções 

foi considerado presente nos casos em que o paciente apresentou 

redução de pelo menos 30% das crises ou ausência de crises na fase 

final da pesquisa. 

3.8.2 Tratamento Estatístico 

Estatísticas descritivas foram realizadas para todas as variáveis, 

visando à caracterização geral da amostra do estudo e descrição da adesão 

ao tratamento. 

Para verificar associação entre as medidas de adesão ao tratamento 

medicamentoso foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Para 

comparação dos grupos com baixa e média adesão no teste de Morisky em 

relação à frequência de crises nos últimos 30 dias e dosagem sérica 

padronizada, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes. Na comparação dos mesmos grupos quanto à presença de 

crises e dosagem sérica inferior a níveis terapêuticos, foi aplicado o teste 

Qui-quadrado. 

Visando testar a similaridade dos três grupos de intervenção em 

relação às variáveis demográficas, clínicas e relacionadas ao tratamento foi 

aplicado o teste F de ANOVA para um fator nas comparações de médias das 

variáveis contínuas e o teste Qui-quadrado na análise de variáveis 

categóricas. 

As comparações dos resultados pré e pós-intervenções dos escores 

de Morisky, da frequência de crises nos últimos 30 dias e da dosagem sérica 

padronizada foram realizadas com o teste de Mann-Whitney pareado, visto 

tratar-se de comparação de duas amostras dependentes. Nessa análise, as 
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comparações foram realizadas considerando a diferença dos valores finais 

menos iniciais observada no resultado das medidas de adesão. A opção por 

um teste não paramétrico está relacionada ao caráter ordinal do resultado de 

Morisky e à distribuição bastante assimétrica das frequências de crises na 

amostra, conforme se pode observar no Apêndice G. 

A comparação dos grupos de intervenções relacionada à presença do 

efeito desejado após intervenções foi realizada por meio do teste Qui-

quadrado. Esse teste ainda foi utilizado para comparar os grupos de 

intervenção quanto à distribuição nas categorias do Morisky, no tempo 

inicial e final, e também na análise da evolução da dosagem sérica durante o 

estudo. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar a diferença nos 

grupos de intervenção quando os resultados do teste de Mann-Whitney 

pareado alcançou o nível de significância nos três grupos. 

3.9ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), pelo 

parecer 170.405 (Anexo 3), e pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP, pelo parecer 172.864 (Anexo 4). 

Em todas as fases deste estudo, os entrevistados foram previamente 

informados e esclarecidos sobre o objetivo da investigação e que não 

haveria prejuízo em relação à assistência que recebem no ambulatório, 

devido à recusa de participação. No primeiro encontro, foi entregue a todos 

os pacientes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

após sua anuência expressa de forma verbal e escrita. 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DO ESTUDO 

A casuística do estudo foi composta de 91 pacientes com diagnóstico 

de epilepsia que foram atendidos no ambulatório de neurologia do 

HCFMUSP de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. 

Tabela 1 Distribuição dos pacientes (n=91), segundo sexo, idade, vinculo conjugal e raça. 
São Paulo, 2013-2014. 

Idade em anos  Nº % 
≥18< 30 28 30,8 
≥ 30< 42 26 28,5 

≥42< 60 35 38,5 

60 anos 2 2,2 

Média 
Desvio padrão 

Mediana 
Mín-Máx 

37,8 
12,1 
37 
18 – 60 

Sexo  Nº % 

 Feminino 46 50,5 

 Masculino 45 49,5 

Vínculo conjugal  Nº % 

 Casado 45 49,5 

 Solteiro 26 28,5 

 Viúvo/Separado 20 22,0 

Raça  Nº % 

 Branca 46 50,5 

 Negra 44 48,4 

 Amarela 1 1,1 

A distribuição da amostra quanto ao gênero mostrou que 50,5% dos 

pacientes eram do sexo feminino. A idade média dos participantes foi de 

37,8 anos, com desvio padrão de 12,1 anos. Indivíduos maiores de 60 anos 

não atenderam aos critérios de inclusão do estudo.  
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Metade da amostra do estudo informou ter vínculo conjugal (49,5%), 

enquanto 28,5% e 22% eram, respectivamente, solteiros e viúvos ou 

separados. Em relação à raça, observou-se uma distribuição similar de 

indivíduos da raça branca (50,5%) e negra (48,4%). 

Tabela 2 Distribuição dos pacientes (n=91), segundo escolaridade e situação ocupacional. 
São Paulo, 2013-2014. 

Escolaridade  Nº % 
Ensino fundamental incompleto  20 22,0 
Ensino fundamental completo  9 9,9 
Ensino médio incompleto  7 7,7 
Ensino médio completo  39 42,8 
Ensino superior incompleto  7 7,7 
Ensino superior completo  9 9,9 

Média 9,8 anos 
Desvio padrão 3,3 anos  

Mediana 11 anos 
Mín-Máx  4-17anos 

Situação ocupacional  Nº % 
Empregado  27 29,6 
Autônomo  15 16,5 

Afastado com auxílio-doença  9 9,8 
Aposentado  20 22,2 
Estudante  1 1,1 

Do lar  4 4,3 
Desempregado  15 16,5 

Em média, os participantes apresentaram 9,8 anos de escolaridade. A 

maioria dos pacientes completou o ensino médio (42,8%) ou cursou ensino 

superior (7,7% incompleto e 9,9% completo). Em contrapartida, 22% da 

amostra não finalizou o ensino fundamental. 

Em relação à situação ocupacional, observou-se que os aposentados 

representaram 22,2% dos participantes, mesmo não havendo idosos na 

amostra. Somente 46,1% dos participantes estavam inseridos no mercado de 

trabalho, como empregados ou autônomos no período da avaliação.  

Tabela 3 Distribuição dos pacientes (n=91), segundo renda per capita familiar (R$). São 
Paulo, 2013-2014. 

Renda per capita Nº % 

≤ 250,00 8 8,8 

≥ 251,00 ≤ 500,00 24 26,3 

≥ 501,00 ≤ 750,00 16 17,6 

≥ 751,00 ≤ 1000,00 11 12,1 
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≥ 1001,00 ≤ 1500,00 5 5,5 

> 1500,00 7 7,7 

Não sabem informar 18 19,8 

Recusaram informação 2 2,2   

Entre os pacientes entrevistados, 71 (78%) informaram a renda per 

capita familiar. Entre eles, a maior parte (26,3%) tinha renda entre R$ 

250,00 e R$ 500,00 e somente cerca de um quarto dos participantes 

informou valor superior a R$ 750,00, salário mínimo no estado de São 

Paulo em 2013(75). 

Tabela 4 Distribuição dos pacientes (n=91), segundo tipo de crise, tempo de diagnóstico de 
epilepsia e de tratamento com DAEs. São Paulo, 2013-2014. 

Tipo de crise  Nº % 

 Generalizada primária 21 23,3 

 Focal sintomática 69 75,6 

 Não definida 1 1,1 

Tempo de diagnóstico em anos  Nº % 

 ≤ 5 anos 11 12,1 

 ≥6 anos ≤10 7 7,7 

 ≥11 anos ≤20 28 30,7 

 ≥21 anos ≤30 21 23,1 

 ≥31 anos ≤40 14 15,4 

 ≥41 anos ≤52 9 9,9 

 Sem informação 1 1,1 

  Média 21,9  
  Desvio padrão 13,1  

  Mediana 20  

  Mín-Máx 1,5-52  

Tempo de tratamento com 
DAEs 

 Nº % 

 ≤ 5 anos 14 15,4 

 ≥6 anos ≤10 7 7,7 

 ≥11 anos ≤20 26 28,5 

 ≥21 anos ≤30 25 27,5 

 ≥31 anos ≤40 11 12,1 

 ≥41 anos ≤50 7 7,7 

 Sem informação 1 1,1 

 Média 20,7  

 Desvio padrão 12,9  

 Mediana 20  

 Mín-Máx 1-50   
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Observou-se que a maioria dos pacientes entrevistados tinha 

conhecimento de seu diagnóstico há mais de dez anos e fazia tratamento 

com DAEs por um tempo similar. A média de tempo pelo qual os 

indivíduos conheciam o diagnóstico de sua doença foi 21,9 anos e a duração 

do tratamento com DAEs atingiu, em média, 20,7 anos. 

O tipo de crise mais frequente foi a focal sintomática, observada em 

69 indivíduos (75,6% dos participantes da amostra). A Tabela 5 apresenta 

dados relativos à evidência de lesão, localização e presença de esclerose 

mesial temporal nestes pacientes. 

Tabela 5 Distribuição dos pacientes com diagnóstico de crise focal sintomática (n=69), 
segundo evidência de lesão, localização de lesão e presença de esclerose mesial temporal. 
São Paulo, 2013-2014. 

Evidência de lesão/localização Nº % 
 Não 25 36,2 
 Sim/localização temporal 29 42,0 
 Sim/localização extratemporal 10 14,5 
 Sim/localização temporal e extratemporal 5 7,3 
Presença de esclerose mesial temporal Nº % 
 Sim 27 39,1 
 Não 42 60,9 

A maioria dos pacientes que apresentava diagnósticos de epilepsia 

focal sintomática tinha lesão evidenciada e 49,3% apresentava lesão 

localizada em lobo temporal isolada (42%) ou combinada com lesão 

extratemporal (7,3%). A esclerose mesial temporal foi evidenciada em 27 

pacientes, 39,1% dos indivíduos com crise focal sintomática. 

Tabela 6 Distribuição dos pacientes com epilepsia (n=91), segundo ICTME total e número 
de DAEs em uso. São Paulo, 2013-2014. 

ICTME Total  Nº % 
≥5 ≤14  41 45,0 
≥15 ≤29  34 37,4 
≥30 ≤48  16 17,6 

Média 18,8  
Desvio padrão 9,8  

Mediana 16  
Mín-Máx 5- 48  

Número de DAEs  Nº % 
 1 29 31,8 
 2 30 33,0 
 3 30 33,0 
 4 2 2,2 
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A complexidade terapêutica segundo ICTME foi, em média, 18,8 

pontos. O valor mínimo encontrado foi de cinco pontos e o máximo, 48. 

Houve predomínio de pacientes com até 14 pontos pelo ICTME; entretanto, 

indivíduos com 15 a 29 pontos também foram frequentes. 

Gráfico 1- Porcentagem dos pacientes, segundo medicamento prescrito. São Paulo, 2013-
2014. 

Conforme a Tabela 6, os pacientes entrevistados faziam uso de até 

quatro DAEs e 66% deles tomavam dois ou três medicamentos. No Gráfico 

1, observa-se que as DAEs mais prescritas foram a carbamazepina (63,7%), 

o clobazam (39,6%) e a lamotrigina (37,4%). Nesta investigação, foram 

realizadas dosagens séricas de valproato, carbamazepina, fenitoína e 

fenobarbital e pelo menos uma dessas DAEs estava prescrita para os 

participantes deste estudo. 

Tabela 7- Distribuição dos pacientes (n=91), segundo aquisição das DAEs no HCFMUSP e 
procedimento quando falta medicamento. São Paulo, 2013-2014. 

Aquisição das DAEs no HCFMUSP Nºººº    % 
 Consegue todas 69 75,8 
 Consegue parte 21 23,1 
  Não consegue 1 1,1 
Procedimento quando falta medicamento Nºººº    % 
 Compra 56 61,5 
 Fica sem tomar 9 9,9 
 Busca em outros locais 26 28,6 



Resultados 60 

Cristina Helena Costanti Settervall 
 

 

A grande maioria dos pacientes do grupo entrevistado adquiria todos 

seus medicamentos por meio da farmácia do hospital local do estudo 

(75,8%). Quando havia falta das DAEs prescritas, cerca de 10% ficavam 

sem tomar. Em geral, os pacientes realizavam a compra dos fármacos em 

falta (61,5%) ou buscavam em outro serviço público (28,6%), por exemplo, 

unidade básica de saúde, ambulatório de especialidades, entre outros. 

Tabela 8 Distribuição dos pacientes (n=91), segundo a percepção quanto ao controle de 
crises e apoio de familiares e amigos. São Paulo, 2013-2014. 

Percepção do controle de crises  Nºººº    % 
 Controlada 36 39,5 
 Nem sempre 

Controlada 
28 30,8 

 Não controlada  26 28,6 
 Não informado 1 1,1 
Apoio de familiares  Nºººº    % 
 Sempre 62 68,1 
 Quase sempre 7 7,7 
 Raramente 4 4,4 
 Não tem apoio 17 18,7 
 Não informado 1 1,1 

Em relação à percepção do controle de crises, resultados mostrados 

na Tabela 8 indicam que 39,5% dos pacientes consideravam suas crises 

controladas, porém 59,4% da amostra afirmava que suas crises eram “nem 

sempre controladas” ou “não controladas”. Na mesma tabela, observa-se 

que a maioria dos pacientes relatava ter apoio de familiares ou amigos no 

tratamento da epilepsia.  

4.2 MEDIDAS DE ADESÃO AO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

Nesta seção, estão organizados os dados iniciais referentes à adesão 

ao tratamento medicamentoso dos pacientes tendo em vista as três formas de 

medida utilizadas: teste de Morisky em categoria e escore, frequência de 

crises nos últimos 30 dias e dosagem sérica das DAEs. Os resultados 

referentes a essas medidas estão descritos a seguir e também comparados. 
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Gráfico 2- Distribuição dos pacientes (n=91), segundo categoria de adesão pelo teste de 
Morisky (n=91). São Paulo, 2013-2014. 

 

Os 91 pacientes incluídos nesta investigação apresentaram, na 

avaliação inicial, autorrelato de baixa ou média adesão segundo o teste de 

Morisky. Nesta fase, o comportamento da grande maioria dos participantes 

(84,6%) foi categorizado como de média adesão. 

Gráfico 3- Porcentagem de pacientes que deram respostas afirmativas às questões do teste 
de Morisky. São Paulo, 2013-2014. 
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A resposta afirmativa à primeira questão “Algumas vezes esqueço de 

tomar o medicamento” foi a mais frequente, dada por 82,4% dos 

participantes, seguida pela questão “às vezes sou descuidado quanto ao 

horário para tomar o medicamento” (47,3%). O comportamento intencional 

de parar de tomar o medicamento foi referido por 18,7% e 24,2% dos 

participantes, motivados pela melhora e piora da sintomatologia, 

respectivamente.  

Tabela 9- Distribuição dos pacientes (n=91) segundo frequência de crises nos últimos 30 
dias. São Paulo, 2013-2014. 
Frequência de crises (30 dias) Nº % 
 Sem crise 26 28,6 
 ≥1 ≤2 31 34,0 
 ≥3 ≤4 15 16,5 
 ≥5 ≤10 9 9,9 
 >10 9 9,9 
 Sem informação 1 1,1 

Média 4,9 
Desvio padrão 13,0 

Mediana 1 
Mín-Máx 0-100 

Em relação à frequência de crises, verificou-se que, em média, os 

pacientes apresentaram 4,9 crises nos últimos 30 dias antes da primeira 

avaliação. A maioria (62,6%) apresentou até duas crises no período e, entre 

eles, 28,6% relataram não apresentar nenhuma crise nesse período. A 

distribuição dos pacientes segundo frequência de crises foi bastante variada, 

com muitos outliers e variação de zero a 100 crises mensais (Apêndice G). 

Tabela 10 Distribuição dos pacientes de acordo com DAEs dosadas e estatísticas 
descritivas dos resultados das dosagens séricas realizadas (n=89¥). São Paulo, 2013-2014. 

DAEs Nº % 

 Resultados 

Média Mediana Mín Máx 

Desvio 

padrão 

Ácido valproico 
(40 - 100 ug/mL)* 19 21,3 58,0 67,0 2,4 111 35,9 

Carbamazepina 
(8 - 12 ng/mL)* 54 60,7 7,3 7,2 0,11 12,8 3,4 

Fenitoína 
(10 – 20 µg/mL)* 

7 7,9 14,2 13,5 6,7 25,8 14,2 

Fenobarbital 
(10 – 40 µg/mL)* 

9 10,1 19,4 21,5 1,1 33,2 9,2 
 ¥ 2 casos sem informação 

*Valores de referência para controle das crises. 
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A DAE dosada com maior frequência foi a carbamazepina (60,7%), 

seguida pelo ácido valproico (21,3%). Em dois pacientes, houve perda de 

informação por erro na dosagem sérica. Pelo valor da mediana, nota-se que 

pelo menos metade dos participantes medicados com ácido valproico, 

fenitoína e fenorbabital já tinha alcançado o valor de referência para 

controle das crises na avaliação inicial e o nível sérico da carbamazepina foi 

em maior frequência abaixo do terapêutico. Nessa fase, ainda foram 

observados casos em que a dosagem sérica indicava valores superiores aos 

indicados como terapêuticos, conforme é possível divisar pelos valores 

máximos apresentados.  

Gráfico 4- Gráficos de dispersão 2 a 2 e coeficiente de correlação de Spearman entre as 
variáveis escore do teste de Morisky, frequência de crises nos últimos 30 dias e dosagem 
sérica padronizada. São Paulo. 2013-2014. 

 
O resultado do coeficiente de correlação de Spearman foi muito 

baixo entre as medidas de adesão utilizadas: -0,032, entre escore do teste de 

Morisky e frequência de crises mensais; 0,089, entre esse escore e dosagem 

sérica padronizada e 0,025 entre frequência de crises nos últimos 30 dias e 
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essa dosagem. Consequentemente, não houve correlação estatisticamente 

significativa, segundo o teste de Mann-Whitney, entre as medidas da 

avaliação de adesão inicial realizada na amostra do estudo.  

Tabela 11 Estatísticas descritivas e inferenciais para frequência de crises nos últimos 30 
dias e dosagem sérica padronizada segundo categorias de adesão do teste de Morisky. São 
Paulo, 2013-2014. 

Medida 
Categoria 
Morisky  

Nº % Mín Máx Média 
Desvio 
padrão 

Mediana p* 

Frequência 
de crises 

Todas 90¥  100 0 100 4,9 13,0 1,0 

0,523 Baixa 14 15,6 0 15 2,9 5,0 1,0 

Média 76 84,4 0 100 5,2 13,9 1,0 

Dosagem 
sérica 

padronizada 

Todas 89¥¥ 100 -2,3 2,7 0,1 1,1 0,3 

0,164 Baixa 14 15,7 -2,2 1,3 -0,2 1,0 -0,3 

Média 75 84,3 -2,3 2,7 0,2 1,1 0,3 
¥1 caso sem informação 

  ¥¥ 2 casos sem informação 
* Teste de Mann-Whitney. 

A estatística descritiva da frequência de crises nos últimos 30 dias 

mostrou média de 2,9, entre indivíduos com baixa adesão, valor menor que 

aqueles com média adesão (5,2). Entretanto, segundo desvio padrão, foi 

mais elevada a variabilidade entre os categorizados com média adesão pelo 

Morisky, o que contribuiu para seu maior valor médio. A dosagem sérica 

padronizada média foi inferior naqueles com indicação de baixa adesão pelo 

teste de Morisky (-0,2) quando comparada ao valor dos demais (0,2). Não 

obstante, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

com média e baixa adesão, tanto em relação à frequência de crises mensais 

como quanto à dosagem sérica padronizada. 

Tabela 12 Distribuição dos pacientes (n=90¥) segundo categoria do teste de Morisky e 
presença de crises nos últimos 30 dias. São Paulo, 2013-2014.  

Categoria Morisky 
Presença de crises 

SIM                                     NÃO p* 

 No % No %  

Baixa (n=14) 10 15,6 4 15,4 
1,00 

Média (n=76) 54 84,4 22 84,6 

TOTAL (n=90) 64 100,0 26 100,0 
 

¥1 caso sem informação 
*Teste Qui-quadrado 
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Pela Tabela 12 observa-se que pacientes que tiveram crises nos 

últimos 30 dias que antecederam a avaliação inicial apresentaram 

autorrelato de baixa adesão (15,6%) de forma similar aos que não 

apresentaram crises no período (15,4%). Esta observação foi confirmada 

pelo teste Qui-quadrado utilizado para comparação dos resultados das 

medidas. Ainda é importante destacar nos dados desta tabela que 26 dos 90 

casos (28,9%) não apresentaram crises nos últimos 30 dias que antecederam 

a primeira avaliação. 

Tabela 13 Distribuição dos pacientes (n=89¥) segundo categoria do teste de Morisky e 
presença de baixo nível sérico das DAEs para controle de crise. São Paulo, 2013-2014. 

Categoria Morisky 
Dosagem Sérica < nível terapêutico 

SIM                                     NÃO 
p* 

 No % No %  

Baixa (n=14) 9 23,7 5 9,8 
0,137 

Média (n=75) 29 76,3 46 90,2 

TOTAL (n=89) 38 100,0 51 100,0 
 

¥2 casos sem informação 
*Teste Qui-quadrado 

Os pacientes que, na avaliação inicial, apresentavam baixo nível 

sérico das DAEs para controle das crises informaram com maior frequência 

(23,7%) baixa adesão ao tratamento medicamentoso do que os que 

alcançaram nível terapêutico (9,8%), porém essa diferença não alcançou o 

nível de significância estatístico estabelecido. 

Tabela 14 Distribuição dos pacientes (n=88¥) segundo presença de crises nos últimos 30 
dias e baixo nível sérico das DAEs para controle de crises. São Paulo, 2013-2014 

Presença de crises 
Dosagem Sérica < nível terapêutico 

SIM                                     NÃO 
p* 

 No % No %  

SIM (n=62) 23 62,2 39 76,5 
0,224 

NÃO (n=26) 14 37,8 12 23,5 

TOTAL (n=88¥) 37 100,0 51 100,0 
 

¥1 caso FC e 2 casos DS sem informação 
*Teste Qui-quadrado 
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Na avaliação inicial não houve diferença estatisticamente 

significativa dos grupos com e sem DS inferior ao nível terapêutico em 

relação à presença de crises nos últimos 30 dias. Vale destaque na tabela 14 

que somente 37 dos participantes, 42%, tiveram na avaliação inicial DS 

inferior ao nível terapêutico. 

4.3 COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E RELACIONADAS AO 
TRATAMENTO DOS GRUPOS DE INTERVENÇÃO 

A amostra inicial do estudo foi composta de 91 pacientes do 

ambulatório de neurologia com diagnóstico de epilepsia. Destes, 28 (30,8%) 

foram alocados no grupo de intervenção 1 e receberam somente instrução 

complementar; 31 (34,1%) foram incluídos no grupo de intervenção 2 e 

utilizaram o alarme de celular como lembrete, além de receber essa 

instrução; e o grupo de intervenção 3 foi composto de 32 (35,1%) 

participantes que receberam instrução complementar associada à caixa 

organizadora de medicamentos. 

Para avaliação dos efeitos dessas intervenções, 62 pacientes 

retornaram, em média, 36,5 dias após aplicação das intervenções e avaliação 

inicial. As perdas foram de 10, 11 e 8 pacientes, nos grupos de intervenção 

1, 2 e 3, respectivamente. Por conseguinte, na avaliação final, o grupo de 

intervenção 1 incluiu 18 pacientes (29%), o segundo grupo teve 20 

participantes (32,3%) e o terceiro, 24 (38,7%). 

Tabela 15 Comparação dos grupos de intervenção segundo variáveis numéricas tendo em 
vista os participantes até fase final do estudo (n=62). São Paulo 2013-2014. 

Variáveis 

Intervenção 1 

(n=18) 

Intervenção 2 

(n=20) 

Intervenção 3 

 (n=24) 
Total (n=62)  p* 

Média DP Média DP Média DP Média Dp  

Idade (anos) 42,2 10,0 38,1 10,4 38,3 14,6 39,4 12,1 0,495 

Escolaridade (anos) 8,8 4,1 10,2 2,8 10,5 2,8 9,9 3,3 0,245 

Renda per capita (R$) 751,7 668,3 748,4 597,6 1026,8 1089,3 842,2 806,7 0,522 

Tempo de diagnóstico (anos) 27,7 10,3 22,9 13,5 21,0 14,0 23,5 13,0 0,24 

Tempo de tratamento com 
DAEs (anos) 

26,2 10,8 21,4 14,3 19,7 12,7 22,1 12,8 0,255 

ICTME total 20,7 11,8 16,9 10,0 20,0 9,7 19,2 10,4 0,475 

* Teste F de ANOVA 
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A comparação dos três grupos de intervenção pelo teste F de 

ANOVA indicou similaridade em relação à idade, escolaridade, renda per 

capita, tempo de diagnóstico e tratamento com DAEs. A complexidade do 

tratamento medicamentoso, pelo ICTME, também foi semelhante entre os 

três grupos. 

Tabela 16 Comparação dos grupos de intervenção segundo variáveis categóricas tendo em 
vista os participantes até fase final do estudo (n=62). São Paulo, 2013-2014. 

Variáveis Fator 
Intervenção 1 

(n=18) 

Intervenção 2 

(n=20) 

Intervenção 3 

(n=24) 
Total (n=62) Valor p* 

  Nº %   Nº   %   Nº %   Nº %  

Sexo Masculino 9 50 12 60 15 62,5 36 58,1 0,703 

Vínculo conjugal 

Solteiro 5 27,8 7 35,0 5 20,8 17 27,4 

0,892 Casado 8 44,4 8 40,0 12 50,0 28 45,2 

Viúvo/separado 5 27,8 5 25,0 7 29,2 17 27,4 

Raça 

Amarela - - - - 1 4,1 1 1,6 

0,210 Branca 8 44,4 11 55,0 13 54,2 32 51,6 

Negra 10 55,6 9 45,0 10 41,7 29 46,8 

Apoio de familiares 

Não 5 27,7 3 15,0 4 16,6 12 19,3 

0,672 

Raramente 1 5,6 - - 1 4,2 2 3,2 

Quase 

sempre 
1 5,6 3 15,0 1 4,2 5 8,1 

Sempre 11 61,1 14 70,0 18 75,0 43 69,4 

Aquisição das DAEs 

no HCFMUSP 

Não 

consegue 
- - - - - - - - 

0,869 Em parte 5 27,8 5 25,0 5 20,8 15 24,2 

Consegue 

todas 
13 72,2 15 75,0 19 79,2 47 75,8 

Procedimento quando 
falta medicamento 

Compra 12 66,6 15 75,0 12 50 39 62,9 

0,350 
Não toma 1 5,6 - - 3 12,5 4 6,5 

Busca em 

outros locais 
5 27,8 5 25,0 9 37,5 19 30,6 

Tipo de crise Generalizada 
primária 

3 16,7 2 10,0 8 34,8 13 21,3 0,120 

Evidência de lesão Sim 12 80,0 12 66,7 11 73,3 35 72,9 0,691 

Localização da lesão 

Extra 

temporal 
3 25 - - 3 33,3 6 19,4 

0,277 Temporal 7 58,3 8 80 6 66,7 21 67,7 

Temporal e 
Extratemporal 

2 16,7 2 20 - - 4 12,9 

Presença de esclerose 
mesial temporal 

Sim 7 38,9 7 35 6 26,1 20 32,8 0,665 

*Teste Qui-quadrado 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os três 

grupos em relação a sexo, vínculo conjugal, raça, apoio de familiares, 

aquisição de drogas no HCFMUSP e procedimento quando falta 
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medicamento. As características da doença – tipo de crise, evidência e local 

da lesão, além de presença de esclerose mesial temporal – também foram 

similares nos três grupos. 

Além dessas comparações dos grupos, foi realizada a análise das 

perdas de pacientes entre a avaliação inicial e final. A similaridade dos 29 

pacientes que não completaram sua participação no estudo foi testada em 

relação aos 62 que finalizaram o seguimento quanto às variáveis 

apresentadas nas tabelas 15 e 16 e, também, quanto ao escore de Morisky, 

frequência de crises mensais e dosagem sérica padronizada. 

 Os resultados dos testes estatísticos evidenciaram que, exceto em 

relação a idade, os indivíduos que completaram o seguimento foram 

similares aos demais (p>0,05). Participantes da avaliação final apresentaram 

idade média de 39,5 anos (desvio-padrão de 12,2) enquanto aqueles que não 

tomaram parte desta avaliação média de idade de 34,7 anos (desvio-padrão 

de 11,8), sendo valor de p do teste, 0,09. 

4.4 EFEITO DAS INTERVENÇÕES NA AMOSTRA 

O efeito das intervenções na amostra foi analisado considerando a 

evolução na adesão de cada paciente e no grupo em geral. Nas análises a 

seguir é apresentado o efeito observado nos 62 pacientes que participaram 

das avaliações inicial e final, segundo as medidas de adesão aplicadas. O 

tipo de intervenção não foi foco nesta fase da investigação. 

4.4.1 Efeito Avaliado pela Mudança no Escore e Categoria do Teste de 
Morisky 

Tabela 17 Distribuição conjunta dos pacientes que participaram das duas fases do estudo 
(n=62), segundo escores no teste de Morisky e tempo. São Paulo 2013-2014. 
 

Escore inicial no 
teste de 
Morisky 

 Escore final no teste de Morisky  

0 1 2 3 4 

0 - - - - 1 

1 - - 4 3 2 

2 - - 3 11 10 

3 - - 1 5 22 

4 - - - - - 
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Ao final do estudo, nenhum paciente referiu baixa adesão ao 

tratamento medicamentoso, segundo teste de Morisky (pontuação zero ou 

um). Oito participantes mantiveram seu autorrelato nas duas avaliações 

realizadas (realce em azul) e somente em um caso observou-se diminuição 

de escore, de três para dois pontos (realce em vermelho). Em vista disso, 

maior pontuação na avaliação final foi observada em 53 indivíduos, 85,5% 

dos quais completaram sua participação no estudo.  

Tabela 18 Distribuição conjunta dos pacientes que participaram das duas fases do estudo 
(n=62),  segundo classificação no  teste de Morisky e tempo. São Paulo, 2013-2014. 

Categoria Morisky 
 fase inicial 

 Categoria Morisky fase final 
TOTAL 

n(%) 
Baixa 
n (%) 

Média 
n (%) 

Alta 
n (%) 

Baixa - 7 (11,3%) 3 (4,8%) 10 (16,1%) 

Média - 20 (32,3%) 32 (51,6%) 52 (83,9%) 

Total - 27 (43,6%) 35 (56,4%) 62 (100,0) 

Na fase final do estudo, a maioria, 35 pacientes, apresentou relato de 

alta adesão e 7 evoluíram de baixa para média adesão, totalizando 42 

(67,7%) participantes que alcançaram melhor categoria no teste de Morisky 

após as intervenções. 

Gráfico 5- Porcentagem de pacientes que participaram das duas fases do estudo e deram 
respostas afirmativas às questões do teste de Morisky segundo tempo. São Paulo, 2013-
2014. 
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As respostas afirmativas às questões do teste de Morisky reduziram 

expressivamente na avaliação final. A porcentagem de participantes que 

referiu esquecer-se de tomar medicamentos diminuiu mais de 50% e 

indivíduos que informaram parar de tomar as DAEs intencionalmente nas 

questões 3 e 4 passaram de 21% para menos de 2 e 5%, respectivamente.  

4.4.2 Efeito avaliado pela mudança na frequência de crises nos últimos 
30 dias 

Tabela 19 Distribuição conjunta dos pacientes que participaram das duas fases do estudo 
(n=62), segundo frequência de crises nos últimos 30 dias e tempo. São Paulo, 2013-2014. 

Frequência de 
crises no tempo 

inicial 

Frequência de crises no tempo final 

0 1 2 3 5 8 10 13 20 

0 13 4 1 1 - - - - - 

1 9 2 2 1 - - - - - 

2 3 - 1 - - - - - - 

3 1 4 - 1 1 1 - - - 

4 - - 1 1 - - - 1 - 

5 2 - - 1 - - - - - 

6 - 2 - - - - - - - 

7 - 1 - - - - - - - 

8 - 1 - - - - - - - 

10 - - 1 - - - - - - 

11 - - - 1 - - - - - 

15 - - - 1 - - 1 - 1 

60 - 1 - - - - - - - 

100 - - - - - - - - 1 

A frequência de crises mensais aumentou, na avaliação final, para 13 

(21%) pacientes (realce em vermelho); em 32 casos (51,6%), o número de 

crises diminuiu após intervenção e 17 (27,4%) participantes tiveram no 

tempo final a mesma frequência de crises (realce em azul). É importante 

destacar que, entre os indivíduos que mantiveram a frequência de crises, 13 

(21%) apresentavam ausência de crises já na primeira avaliação. No tempo 

inicial do estudo, a ausência de crises foi observada em 19 pacientes e, no 

final, em 28. No entanto, 6 dos pacientes que não apresentaram crises nos 

30 dias que antecederam a inclusão na pesquisa tiveram até 3 crises no mês 
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subsequente. O número médio de crises na avaliação inicial dos pacientes 

foi de 5,3 e, na final, 2, com desvio padrão de 14,7 e 4,1, respectivamente. 

4.4.3 Efeito avaliado pela mudança na dosagem sérica das DAEs 

Tabela 20 Distribuição dos pacientes que participaram das duas fases do estudo (n=57¥) 
segundo a presença de dosagem sérica abaixo do nível terapêutico e tempo (inicial e final). 
São Paulo, 2013-2014. 

Tempo inicial 
dosagem sérica < nível 

terapêutico 

Tempo final 
dosagem sérica < nível terapêutico 

TOTAL 

Nº (%) 
Sim 

Nº (%) 

Não 

Nº (%) 

Sim 13 (22,8%) 9 (15,8%) 22 (38,6%) 

Não 2 (3,5%) 33 (57,9%) 35 (61,4%) 

TOTAL 15 (26,3) 42 (73,7%) 57 (100,0%) 

¥5 casos sem informação  

No tempo final do estudo, 15 (26,3%) dos pacientes avaliados 

apresentavam dosagem sérica abaixo do nível terapêutico; porém, ainda que 

a totalidade dos participantes tivesse autorrelato de baixa ou média adesão 

ao tratamento medicamentoso, somente 22 (38,6%) apresentaram dosagem 

sérica das DAEs abaixo do desejável na primeira dosagem. Após 

intervenção, 9 deles alcançaram nível terapêutico na dosagem sérica das 

DAEs; no entanto, 2 participantes tiveram queda no nível desses 

medicamentos, passando a apresentar dosagem sérica abaixo do 

recomendado ao seu tratamento. Vale, entretanto, mencionar que, em 62,9% 

dos casos, houve aumento dos valores da dosagem sérica entre a primeira e 

a segunda avaliação. 

4.5 COMPARAÇÃO DO EFEITO DAS INTERVENÇÕES 

Nesta fase da investigação, todas as análises foram realizadas 

considerando os três grupos distintos de intervenção e buscando diferenças 

entre eles. Os dados organizados em tabelas são relacionados aos 62 

pacientes que participaram das avaliações inicial e final. Da mesma forma 
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que na seção anterior, as análises foram realizadas tendo em vista os três 

tipos de medidas de adesão utilizadas e a evolução do comportamento de 

cada paciente e do grupo em relação a aderir à prescrição médica de 

medicamentos. 

4.5.1- Comparação do Efeito das Intervenções tendo como Medida de 
Adesão o Teste de Morisky  

Tabela 21 Resultado do teste de Morisky dos pacientes que participaram das duas fases do 
estudo (n=62) por grupo de intervenção e tempo. São Paulo, 2013-2014. 

Tempo 
Categoria 
Morisky  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
p* 

Nº % Nº % Nº  % 

T
em

po
 

in
ic

ia
l Baixa 3 16,7 5 25,0 2 8,3 

0,325 Média 15 83,3 15 75,0 22 91,7 
Total 18 100,0 20 100,0 24 100,0 

T
em

po
 

F
in

al
 

Baixa - - - - - - 

0,052 Média 7 38,9 13 65,0 7 29,2 
Alta 11 61,1 7 35,0 17 70,8 

Total 18 100,0 20 100,0 24 100,0 

*Teste Qui-quadrado 

Na avaliação inicial, os três grupos de intervenção não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa quanto à distribuição nas categorias 

do teste de Morisky (p=0,325). Após as intervenções, esse resultado foi 

mantido, embora o p tenha se aproximado do limiar de significância (0,052) 

para refutar que os grupos diferem entre si. 

Tabela 22 Estatísticas descritivas e inferenciais para diferença do escore de Morisky entre 
tempos (final – inicial) segundo grupo de intervenção. São Paulo, 2013-2014. 

Intervenção Nº Mín Máx Média 
Desvio 
padrão 

Mediana 

IC para 
média 
(95%)  p* 

Inf Sup 
1 18 -1 3 1,2 0,9 1,0 0,7 1,6 <0,001 
2 20 0 4 1,2 0,9 1,0 0,7 1,6 <0,001 

3 24 0 3 1,2 0,7 1,0 0,9 1,5 <0,001 
*Teste de Mann-Whitney pareado 

Melhora da adesão foi evidenciada em todos os grupos que 

retornaram na segunda fase da pesquisa. Em média, na avaliação final, os 

grupos tiveram aumento de 1,2 ponto no teste de Morisky. Diferença 
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estaticamente significativa foi observada nos três grupos quando analisado o 

valor da mediana da subtração dos escores dos tempos final e inicial de cada 

paciente (p=<0,001). Contudo, o teste de Kruskal-Wallis resultou em p= 

0,870 quando os três grupos foram comparados entre si e, portanto, foi 

similar a melhora na adesão dos grupos de intervenção. 

Tabela 23 Comparação do efeito dos três grupos de intervenção segundo classificação do 
teste de Morisky, considerando pacientes que participaram das duas fases do estudo (n=62). 
São Paulo, 2013-2014. 

Efeito pelo teste de 

Morisky 

Grupo 1 

Nº (%) 

Grupo 2 

Nº (%) 

Grupo 3 

Nº (%) p* 

Ausente 5( 27,7%) 9(45%) 6(25%) 
0,327 Presente 13(72,3%) 11(55%) 18(75%) 

Total 18 (100%) 20 (100%) 24 (100%)  

*Teste Qui- quadrado 

Para analisar novamente o efeito das intervenções e testar a diferença 

entre os grupos, cada caso foi categorizado em relação à presença e ausência 

de resultado da intervenção. Como se pode observar na Tabela 23, a maioria 

dos participantes dos grupos teve indicação de efeito da intervenção (entre 

55% e 75% dos participantes) e logo evoluiu para uma melhor categoria de 

adesão no teste de Morisky. Mais uma vez, a comparação por meio de teste 

estatístico indicou efeito similar entre grupos (p=0,327). 

4.5.2- Comparação do Efeito das Intervenções tendo como Medida de 
Adesão a Frequência de Crises nos Últimos 30 Dias  

A média de frequência de crises mensais na fase inicial foi maior em 

todos os grupos. Assimetria na distribuição da frequência de crises foi 

observada entre os três grupos de pacientes que participaram nas duas fases 

desta investigação, na fase inicial e final, como pode ser visto na Tabela 24.  

Esses resultados indicaram o uso de testes não paramétricos nas 

comparações realizadas a seguir. 
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Tabela 24 Estatísticas descritivas para frequência de crises por grupo e tempos 
considerando pacientes que participaram das duas fases do estudo (n=62). São Paulo, 2013-
2014. 

 
Grupo Nº Média 

Desvio 
padrão Mediana Mín Máx 

T
em

po
 

In
ic

ia
l 1 18 2,9 4,1 1,0 0 15 

2 20 3,4 4,1 2,0 0 15 

3 24 8,6 23,0 1,5 0 100 

T
em

po
 

F
in

al
 1 18 2,2 4,7 1,0 0 20 

2 20 1,0 1,1 1,0 0 3 

3 24 2,7 5,0 1,0 0 20 

Tabela 25 Estatísticas descritivas e inferenciais para diferença da frequência de crises entre 
tempos (final – inicial) segundo grupo de intervenção. São Paulo, 2013-2014. 

Intervenção N Mín Máx Média 
Desvio 
padrão 

Mediana 
IC para 

média (95%) p* 
Inf Sup 

1 18 -8 5 -0,7 2,8 0,0 -2,0 0,7 0,361 

2 20 -12 3 -2,5 3,6 -1,0 -4,1 -0,8 0,007 

3 24 -80 9 -5,9 20,0 0,0 -14,3 2,6 0,195 

*Teste de Mann-Whitney pareado 

Conforme teste de Mann-Whitney para medidas repetidas, houve 

diminuição significativa na frequência de crises somente no grupo 2 quando 

se considera o número de crises mensais após a intervenção. A mediana 

indica diminuição de pelo menos uma crise na maioria desse grupo e o 

intervalo de confiança da média, no nível de 95%, apontou diminuição de 

crises após intervenção (entre -0,8 e -4,1). Nos demais grupos, o intervalo de 

confiança (95%) estimado variou entre valores positivos, 0,7 e 2,6 e 

negativos, -2,0 e -14,3. 

Tabela 26 Comparação do efeito dos três grupos de intervenção segundo frequência de 
crises, considerando pacientes que participaram das duas fases do estudo (n=62). São 
Paulo, 2013-2014. 

Efeito pela frequência 

de crises 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p* 

Ausente 6 (33,3%) 3 (15,0%) 9 (37,5%) 
0,233 Presente 12 (66,7%) 17 (85,0%) 15 (62,5%) 

Total 18 (100%) 20 (100%) 24 (100%)  

*Teste Qui- quadrado 
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A Tabela 26 mostra a distribuição dos pacientes tendo em vista o 

efeito desejado com as intervenções: diminuição das crises pelo menos 30% 

ou ausência de crises na fase final da pesquisa. Dentro deste critério, a 

presença de efeito foi observada na maioria dos três grupos, entre 62,5% e 

85%. O grupo 2 foi o que apresentou maior percentual de casos com 

presença de efeito; no entanto, a diferença não alcançou o nível de 

significância estabelecido nesta investigação (p=0,233). 

4.5.3 Comparação do Efeito das Intervenções tendo como Medida de 
adesão a Dosagem Sérica das DAEs 

Tabela 27 Estatísticas descritivas e inferenciais para diferença da dosagem sérica 
padronizada entre tempos (final – inicial) segundo grupo de intervenção. São Paulo, 2013-
2014. 

Intervenção N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Mediana 

IC para 
média 
(95%) p* 

Inf Sup 
1 17 -0,55 1,23 0,30 0,56 0,12 0,01 0,59 0,076 

2 20 -0,59 2,34 0,40 0,77 0,30 0,04 0,76 0,046 

3 20 -0,95 2,49 0,30 0,83 0,13 -0,09 0,69 0,164 

*Teste de Mann-Whitney pareado 

A diferença da medida padronizada da dosagem sérica entre tempo 

final e inicial apresentou valores médios semelhantes nos grupos de 

intervenção 1 e 3, p=0,076 e 0,164, respectivamente. Somente o grupo 2 

alcançou o nível de significância estabelecido e, portanto, evidenciou 

aumento da dosagem sérica das DAEs após a intervenção (p=0,046). 

Tabela 28 Evolução clínica da dosagem sérica das DAEs, considerando pacientes que participaram 
das duas fases do estudo (n=57). São Paulo, 2013-2014. 

Evolução da dosagem sérica 
Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 

p* 
N % N % N % 

Manutenção da dosagem 
sérica em níveis terapêuticos 

12 70,6 9 45,0 12 60,0 

0,334 

Manutenção da dosagem 
sérica < níveis terapêuticos 

2 11,8 5 25,0 6 30,0 

Aumento da dosagem sérica 
para níveis terapêuticos 

3 17,6 4 20,0 2 10,0 

Redução da dosagem sérica 
para níveis < terapêuticos 

- - 2 10,0 - - 

Total 17 100,0 20 100,0 20 100,0 

*Teste Qui-quadrado 
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Em contrapartida, ao analisar a evolução clínica dos participantes 

quanto à dosagem sérica das DAEs, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Foram maioria nos três grupos 

aqueles que mantiveram a dosagem sérica em níveis terapêuticos, visto que 

35 indivíduos (64,4%) já haviam alcançado os níveis mínimos terapêuticos 

das drogas na avaliação inicial. Entretanto, o grupo 2 foi o único que 

apresentou redução da dosagem sérica para níveis abaixo do terapêutico. 

Além disso, teve o maior percentual de participantes com mudança de 

condição em relação à dosagem sérica mínima desejada: 20% alcançaram 

este patamar e 10% tiveram redução para níveis inferiores ao terapêutico.  

Tendo em vista que o efeito desejado das intervenções foi a 

manutenção da dosagem sérica em níveis terapêuticos, além do alcance 

desses níveis, na Tabela 28 foram comparados os grupos considerando-se a 

presença ou não desse resultado. 

Tabela 29 Comparação do efeito dos três grupos de intervenção segundo dosagem sérica, 
considerando pacientes que participaram das duas fases do estudo (n=57). São Paulo, 2013-
2014. 

Efeito pela dosagem 

sérica das DAEs 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p* 

Ausente 2 (11,8%) 7 (35,0%) 6  (30,0%) 
0,249 Presente 15 (88,2%) 13 (65,0%) 14 (70,0%) 

Total 17 (100%) 20 (100%) 20 (100%)  

*Teste Qui-quadrado 

Novamente a comparação dos grupos mostrou que não houve 

diferença estatisticamente significante entre eles em relação ao efeito das 

intervenções. 
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5. DISCUSSÃO 

Os pacientes com epilepsia em acompanhamento ambulatorial 

incluídos na amostra do presente estudo tiveram perfil similar à população 

de indivíduos com essa doença, porém apresentaram conjuntamente 

características específicas de pacientes refratários ao tratamento e 

relacionadas aos critérios de elegibilidade da amostra. 

Os participantes eram jovens ou adultos e somente dois tinham 60 

anos. A maior incidência da epilepsia está na faixa etária abaixo de 1 ano 

(100/100.000), com redução acentuada à medida que há aumento da idade, 

mantendo-se baixa até a faixa etária dos 60 anos, quando se observa um 

drástico aumento de casos, alcançando 175/100.000.(4,76) 

O aparecimento da doença na idade adulta é relatado como baixo em 

países desenvolvidos(77); porém, a prevalência aumenta com o passar dos 

anos. Participantes desta investigação tinham, em média, 21,9 anos de 

diagnóstico, sendo a grande maioria (79,1%) maior de dez anos. Os critérios 

de elegibilidade adotados no presente estudo também devem ser 

considerados na análise dos resultados obtidos, pois excluíram indivíduos 

menores de 18 anos e limitaram a participação de idosos, devido à exclusão 

de portadores de outras doenças crônicas em terapia medicamentosa. Sabe-

se que, nessa faixa etária, 70% das pessoas apresentam pelo menos uma 

condição clínica crônica em tratamento(78).  

A incidência da epilepsia é maior entre homens que entre mulheres 

em todo o mundo(76,77), em consequência à maior incidência entre homens 

dos fatores de risco para o desenvolvimento da epilepsia, como trauma 

craniencefálico, doença vascular encefálica e infecções do sistema nervoso 

central. No presente estudo, porém, houve similaridade na distribuição dos 

gêneros. 

Poucos estudos foram realizados sobre a incidência da epilepsia 

entre diferentes raças. Banjeree, Fillipe e Alen (2009)(76), em sua revisão, 
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encontraram apenas um estudo, realizado no ano de 1999, em que não foram 

evidenciadas diferenças na incidência da epilepsia entre brancos, hispânicos, 

afro-americanos e asiáticos(76,79). Estudos de prevalência entre diferentes 

raças têm sido realizados em classes sociais menos favorecidas da 

população, confundido a análise racial dos casos de epilepsia(77).   

No presente estudo, observou-se uma grande parcela da amostra com 

baixo poder aquisitivo, isto é, renda per capita inferior a um salário mínimo 

vigente no período de coleta de dados no estado de São Paulo(75). O achado 

corrobora com pesquisa realizada na Região Sudeste do país, que encontrou 

relação entre a prevalência da epilepsia ativa e indivíduos de classes 

econômicas desfavorecidas(80). 

A escolaridade da amostra foi, em média, de 9,8 anos; no entanto, 

22% dos participantes não completaram o ensino médio e somente 46,1% 

estavam inseridos no mercado de trabalho, como empregados ou 

autônomos. O percentual de aposentados (22,2%), afastados com auxílio-

doença (9,8%) e desempregados (16,5%) foi alto, tendo em vista a idade dos 

incluídos no estudo.  

O diagnóstico de epilepsia e a recorrência de crises podem ter 

impacto na função cognitiva e em atividades de vida diária do indivíduo. A 

disfunção cognitiva é um dos maiores problemas do paciente e, entre os 

déficits cognitivos, os mais comuns são declínio intelectual, velocidade 

diminuída para compreensão, aumento do tempo de reação, déficits de 

atenção e de memória(81).  

Na literatura científica, descreve-se que 25% dos pacientes com 

diagnóstico de epilepsia têm deficiência de aprendizado, enquanto metade 

dos pacientes com dificuldades de aprendizado tem epilepsia(81,82). 

Como doença que causa alteração transitória de função, a epilepsia 

tem como consequência algumas incapacidades que causam limitações e 

restrições para a realização de algumas atividades específicas. A 

incapacidade do paciente com epilepsia deve ser analisada com cautela 

quanto a gravidade, duração das alterações e profissão desempenhada, para 

que não ofereça risco ao próprio paciente e a terceiros(83).  
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Gomes (2009), em revisão narrativa sobre a inserção de indivíduos 

com epilepsia no mercado de trabalho, encontrou estudos em hospitais 

universitários que mostraram que a baixa escolaridade e habilitação 

resultaram no insucesso profissional de pessoas com epilepsia(83,84).  

Valores médios de escolaridade similares aos desta investigação 

foram encontrados em estudo que avaliou limitações no desempenho 

ocupacional de indivíduos com epilepsia em hospital universitário no sul do 

Brasil. Neste, destacaram-se das demais variáveis as dificuldades de 

manutenção do emprego, frequentar cursos e sair de casa sozinho. Essas 

limitações tiveram impacto significativo na qualidade de vida dos 

pacientes(85).  

Embora presentes no cotidiano, as dificuldades psicossociais 

enfrentadas por pacientes com epilepsia nem sempre são consequência da 

frequência e gravidade de crises que estes apresentam; comumente, são 

resultados da discriminação e de conceitos errôneos sobre a doença(81,82). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estigma social que envolve a 

epilepsia em todo o mundo é muitas vezes mais difícil de superar que as 

crises epilépticas(1).  

O isolamento social é comum em indivíduos com epilepsia como 

consequência de inúmeros fatores, como medo de apresentar crises em 

público, reduzidas oportunidades para interação social devido à dificuldade 

de conseguir e manter um vínculo ocupacional e excesso de proteção 

familiar na realização de atividades(81).  

Na amostra analisada, a metade dos pacientes não tinha vínculo 

conjugal na época das entrevistas. As dificuldades psicossociais enfrentadas 

pelos indivíduos com epilepsia podem interferir na construção e manutenção 

de relacionamentos e ter efeito sobre a convivência com os membros da 

família. Estresse, conflitos conjugais, restrições na vida social, baixa 

autoestima e psicopatologias associadas são relatados em estudos por 

familiares de pessoas com epilepsia(81).  

Ademais, o preconceito em relação à doença pode agravar esse 

quadro. Segundo nota descritiva da OMS de outubro de 2012, no Reino 
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Unido, a lei que proibia os indivíduos com epilepsia de se casarem foi 

revogada em 1970; na China e na Índia, a epilepsia é uma das razões para 

proibição ou anulação de casamentos(86).  

O suporte social da família favorece o comportamento de 

autocuidado e melhora a motivação de cuidado à saúde(87). Em famílias nas 

quais havia dinâmica de acolhimento de integrantes com epilepsia, 

observou-se maior adesão ao tratamento pelos pacientes(88).  

Entre os participantes do presente estudo, predominaram os 

indivíduos que relataram “ter sempre” ou “quase sempre” apoio familiar 

para o tratamento. O principal efeito do suporte familiar é a satisfação com o 

apoio recebido no tratamento da doença crônica da pessoa que o recebe, 

pois essa percepção torna o indivíduo mais resistente para enfrentar as 

adversidades ambientais e traz consequências positivas para seu bem-

estar(87).  

A classificação do tipo de crise em estudos depende da acurácia da 

história do paciente, da disponibilidade de recursos médicos e da faixa etária 

em que a crise foi classificada. Em revisão de prevalência da epilepsia, 

observou-se que metade dos estudos classificou a maioria dos casos como 

epilepsia com crises generalizadas; porém, espera-se que, em áreas com 

recursos médicos adequados e populações limitadas à faixa etária adulta, 

seja encontrada maior frequência de indivíduos com crises do tipo focal(76), 

assim como na amostra desta investigação, que teve 75,6% dos participantes 

com crises do tipo focal sintomática. 

A epilepsia do tipo focal sintomática pode ser etiologicamente 

associada à esclerose hipocampal, anomalidade estrutural em que o paciente 

apresenta a síndrome de epilepsia mesial temporal(89). Na presente 

investigação, 39,1% dos pacientes apresentaram esclerose mesial temporal . 

Revisão de estudos(81) que buscou identificar efeitos cognitivos e 

psicossociais da epilepsia descreve que pessoas com crises repetidas por 

esclerose mesial temporal podem ter algumas funções cognitivas 

comprometidas, como as funções de aprendizado, capacidade de resolução 
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de problemas e memória(90,91), em virtude da recorrência de crises, que 

acarretam danos e perdas de neurônios do hipocampo(92).  

Indivíduos com esclerose mesial temporal tendem a apresentar crises 

epilépticas após a primeira década de vida, com histórico inicial de crises 

febris que comumente respondem a tratamento inicial com DAEs. Há, 

porém, refratariedade durante o período da adolescência ou mais 

tardiamente(89). 

A classificação precisa do tipo de crise e da síndrome epiléptica, 

assim como as análises da frequência de crises e de efeitos adversos ao 

tratamento com DAEs, devem ser consideradas no manejo medicamentoso 

da epilepsia(21).  

A maioria dos indivíduos diagnosticados com epilepsia alcança o 

controle de crises, com ausência de eventos adversos, por meio de 

monoterapia. Sabe-se, porém, que uma pequena parcela de indivíduos pode 

necessitar da adição ou substituição de alguma DAE para alcançar esses 

objetivos(21).  

Contrapondo-se a essas observações, na atual pesquisa, 68,2% dos 

participantes tinham em seu regime terapêutico duas a quatro medicações, 

ao passo que 31,8% dos pacientes faziam uso da monoterapia. Somente 

39,5% da amostra percebia que suas crises estavam controladas e 26 

(28,9%) não apresentaram crises nos últimos 30 dias que antecederam a 

primeira avaliação. 

A politerapia com DAEs é um recurso frequente no tratamento 

medicamentoso da epilepsia nos casos de refratariedade no controle das 

crises(72,73,93). Por conseguinte, os achados desta investigação são coerentes 

com as características do local do estudo; serviço terciário para onde são 

encaminhados casos complexos, com difícil controle das crises ou 

refratários ao tratamento. 

Investigação em 11 centros de referência de tratamento terciário na 

Itália também avaliou o perfil de prescrições de DAEs de pacientes com 

epilepsia e encontrou alta prevalência de politerapia: 75% dos casos 
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avaliados recebiam uma combinação de DAEs e um terço deles fazia uso de 

três ou mais drogas(94). 

Estudo recente, realizado em hospital na França, que visou avaliar o 

uso de DAEs em 44 pacientes com epilepsia focal refratária evidenciou a 

politerapia na amostra, com valor mediano de duas DAEs(53).  

Recente estudo realizado na Região Sudeste do Brasil também 

encontrou que as DAEs mais prescritas foram a carbamazepina, o clobazam 

e a lamotrigina, visto que, na prática clínica, os regimes terapêuticos são 

condizentes com as diretrizes vigentes do tratamento da epilepsia, porém 

são fortemente influenciados pela dispensação das DAEs no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e local de estudo(93).  

Em geral, os participantes da amostra deste estudo não tiveram 

dificuldades na aquisição das DAEs, e a indisponibilidade das drogas não 

foi fator de destaque para a não adesão observada na avaliação inicial. 

O ICTME teve média de 18,8 pontos (dp= 9,8), variação de 5-48, 

pontuação alta perante resultados de outros estudos. A análise de 320 

indivíduos com epilepsia em acompanhamento ambulatorial encontrou valor 

médio do ICTME de 11,10 pontos, com variação de 1-48 pontos(95). 

Pesquisa recente, com amostra de 385 pacientes em acompanhamento no 

mesmo serviço da atual investigação, apresentou pontuação média do 

ICTME de 14,7 pontos (dp= 8,0), mínimo de dois e máximo de 44(72).  

Essas diferenças de pontuação do ICTME entre a amostra analisada 

e resultados já relatados podem estar relacionadas à inclusão, nesta 

investigação, somente de pacientes com média e baixa adesão. Em análise 

de regressão logística, a probabilidade de não adesão foi 6% maior a cada 

aumento de um ponto no ICTME(19).  

A falha na adesão ao tratamento medicamentoso pode ser resultado 

de comportamento não intencional e/ou intencional da pessoa com epilepsia. 

A má adesão ao tratamento de origem não intencional é definida por 

descuido ou esquecimento, falta de acesso aos medicamentos em uso, 

interrupções da rotina e/ou falta de lembretes para tomada dos remédios 
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para o paciente. A não adesão intencional depende da decisão da pessoa 

com epilepsia em não tomar ou alterar seu esquema terapêutico 

propositalmente, de acordo com suas necessidades e percepções(41).   

Dos 91 pacientes incluídos nesta investigação, a grande maioria 

(84,6%) foi categorizada com comportamento de média adesão pelo teste de 

Morisky e a resposta afirmativa à primeira questão - “Algumas vezes 

esqueço de tomar o medicamento” - foi a mais frequente, dada por 82,4% 

dos participantes. 

Pesquisadores chineses, que avaliaram a adesão por meio do teste de 

Morisky, encontraram distribuição próxima à desta investigação de 

pacientes com média adesão, 70,2%, e também observaram maior 

frequência de respostas afirmativas na primeira questão do teste (39,4%), 

seguidas pelas que denotam comportamento intencional de parar de tomar o 

medicamento devido à melhora dos sintomas (30,4%)(41).  

Nesse mesmo estudo, quando pacientes eram questionados sobre os 

motivos pelos quais deixavam de tomar seus medicamentos, 

aproximadamente metade dos 131 entrevistados responderam que a falta de 

adesão deveu-se ao esquecimento, enquanto a outra metade respondeu que 

ela decorreu dos longos períodos de ausência de crises(41).  

Autores americanos também identificaram o esquecimento como o 

principal fator responsável pela não adesão e, em uma de suas investigações, 

levantaram que as estratégias de lembretes de tomada de medicação são um 

recurso, segundo os pacientes, com potencial para favorecer a adesão(57,96).  

Nos resultados da presente investigação, a porcentagem de 

indivíduos que referiram esquecer-se de tomar medicamentos diminuiu mais 

de 50% após as intervenções, sendo o lembrete de tomada dos 

medicamentos por alarme de celular um dos recursos aplicados. 

O autorrelato pelo teste de Morisky foi utilizado juntamente com a 

frequência de crises nos últimos 30 dias e a dosagem sérica das DAEs para 

mensurar a adesão medicamentosa, porém as análises de associação das 

medidas mostram que não houve relação entre os resultados. 
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Pesquisa brasileira que comparou as três medidas estudadas também 

não encontrou correlação entre presença de crises, dosagem sérica de DAEs 

e autorrelato de adesão, porém a amostra do estudo foi de apenas 24 

pacientes(32).  

A frequência de crises é um marcador clínico importante no 

tratamento do indivíduo com epilepsia, utilizado como medida indireta de 

adesão ao tratamento. A importância do uso regular das DAEs para o 

controle das crises está na base do uso da frequência de crises na 

mensuração da adesão. Sabe-se que a não adesão ao tratamento 

medicamentoso aumenta em 21% o risco de desenvolver crises entre 

pacientes que iniciam o uso de DAEs(12,24). 

Hovinga et al. (2008) identificaram, em pacientes com epilepsia 

categorizados como aderentes ao tratamento, maior frequência de indivíduos 

sem crises. Verificaram também associação estatisticamente significativa 

entre não adesão e ausência de controle de crises. Este achado foi 

condizente ao descrito em amostra de pacientes do mesmo local do estudo 

atual, visto que os resultados evidenciaram que indivíduos com controle das 

crises tiveram menor probabilidade de não adesão perante os demais(96).  

Correlação moderada entre frequência de crises e alterações na 

adesão foi descrita recentemente em estudo realizado em região rural da 

China (r= 0,4; p= 0,05). Nesta investigação, porém, não foram excluídos das 

análises indivíduos com alta adesão e a medida por autorrelato foi realizada 

por meio de uma escala de Lickert de seis itens(59).  

Na Inglaterra, a análise de 59 pacientes mostrou que indivíduos 

considerados com epilepsia não controlada tiveram maior frequência de 

média e baixa adesão e também apresentaram maior frequência de crises. 

Entretanto, não houve correlação siginificativa entre valores absolutos de 

frequência de crises e escore do teste de Morisky, assim como na atual 

investigação(14).  

Estudo realizado na China com 131 pacientes, que analisou 

indivíduos com média e baixa adesão, segundo teste de Morisky, não 

encontrou diferença estatisticamente significante em relação à periodicidade 
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das crises - semanal, mensal e anual - nos grupos categorizados com média e 

baixa adesão (p<0,586)(41).  

Em relação à frequência de crises, verificou-se na presente amostra 

que, em média, os pacientes apresentaram 4,9 crises e que a maioria (62,6%) 

apresentou até duas crises no período inicial. Observou-se ainda grande 

variação de valores, de zero até 100 crises, e 28,6% dos casos sem crise nos 

últimos 30 dias que antecederam a intervenção. 

Em geral, na maioria dos pacientes, as crises são controladas com o 

uso de DAEs, mas 25 a 30% dos pacientes ainda apresentam crises apesar 

de fazerem uso de um regime terapêutico adequado e aderir ao tratamento. 

Alguns podem também apresentar efeitos adversos intoleráveis ao uso de 

medicamentos, devido a interações medicamentosas e maior suscetibilidade 

a essas respostas(97).  

Pesquisa que avaliou a frequência de crises e adesão em cerca de 18 

mil pacientes com epilepsia de um banco de dados americano de planos de 

saúde encontrou 77,7% dos casos sem crises no último semestre(24). Em 

estudo inglês, com 1.652 indivíduos, observou-se variação de zero a 100 

crises e metade da amostra não teve crises nos últimos seis meses(98). 

Ausência de crises por esse período foi observada somente em 21% 

dos casos de uma amostra de 385 pacientes atendidos entre julho de 2009 e 

fevereiro de 2010 no ambulatório onde foi realizado o atual estudo(19,20). A 

menor frequência de casos com controle de crises pode ser relacionada às 

características deste serviço e sua clientela. Em indivíduos com crises 

epilépticas refratárias ao tratamento, como a deste estudo, atingir a ausência 

de crises por longos períodos é um objetivo difícil a ser alcançado; portanto, 

para amostras com alta frequência de pacientes com esta característica, o 

uso da frequência de crises como medida de adesão ao tratamento tem 

importante limitação e os resultados devem ser interpretados com cautela. 

A dosagem sérica é um indicador no tratamento com DAEs que 

aperfeiçoa o regime terapêutico, na falta de uma resposta clínica ou 

fisiológica clara às drogas, evitando a administração excessiva ou reduzida 

de DAEs. Para muitas DAEs, o valor da concentração sérica indica se seu 
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efeito está sendo terapêutico ou tóxico(97). De mais a mais, a dosagem sérica 

é utilizada na medida de adesão ao tratamento e a variabilidade do nível 

plasmático de uma DAE pode ser um indicativo da má adesão do paciente 

ao seu regime terapêutico(29).  

Na presente investigação, ao realizar a dosagem sérica de DAEs, 

observou-se que somente cerca de 42% dos participantes apresentaram 

valores inferiores ao considerado terapêutico, embora todos tivessem 

autorrelato de média ou baixa adesão pelo teste de Morisky. Além disso, os 

valores padronizados da dosagem sérica não diferiram nos grupos de média 

e baixa adesão e a dosagem sérica inferior ao nível terapêutico foi 

independente da presença de crises. 

A análise da dosagem sérica de DAEs de 86 indivíduos 

acompanhados em um hospital na Holanda mostrou que os pacientes que 

compareceram ao serviço de emergência nos 15 dias que antecederam a 

entrevista, devido a crises epilépticas, apresentaram maior frequência de 

crises e menor nível plasmático de DAEs quando comparados com os 

demais. Identificou-se, porém, que ambos os grupos apresentaram baixa 

adesão, pela avaliação da aquisição de drogas no serviço de farmácia(47).  

Paschal et al.(2014), em  revisão sobre medidas de adesão em 

pacientes com epilepsia, afirmaram que a avaliação do nível plasmático de 

DAEs é efetiva quando é utilizada para monitorizar pacientes em casos 

extremos de baixa adesão, não tendo acurácia suficiente para pacientes que 

apresentam pequenas variações nos níveis plasmáticos(29).  

Gomes, Filho e Noé (1998) observaram que a avaliação do nível 

sérico isolado, exceto em casos de adesão extremamente baixa, não é 

suficiente para o reconhecimento da ingestão inadequada de DAEs. Segundo 

os autores, a dosagem sérica não é uma medida exata em pacientes com 

média e alta adesão, pois as variações dos níveis plasmáticos encontradas 

podem ser decorrentes de alterações nas rotinas do paciente, como mudança 

na ingestão de alimentos e líquidos, uso de outras drogas, entre outras(32).  

A variabilidade do nível plasmático também é influenciada pelo tipo 

de DAE em estudo(29). O conhecimento das propriedades farmacocinéticas 
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de DAEs é essencial para interpretar essa variabilidade e um parâmetro que 

deve ser considerado é a meia-vida das drogas, quando se avalia as 

flutuações dos níveis plasmáticos(99).  

Drogas com curto período de meia-vida, como a carbamazepina e o 

ácido valproico, necessitam de múltiplas doses diárias para manutenção da 

dosagem sérica em níveis terapêuticos(99); em consequência, podem ser mais 

sensíveis a falhas na adesão. O fenobarbital, por sua vez, atinge 

concentração plasmática máxima 9 a 10 horas após a ingesta oral de uma 

dose, e sua meia-vida é longa, de 2 a 6 dias(100). 

A fenitoína não apresenta farmacocinética linear, uma vez que 

progressivamente acarreta a saturação de enzimas hepáticas responsáveis 

pelo seu metabolismo. Como resultado, pequenos aumentos na dosagem de 

fenitoína podem aumentar o nível plasmático acima dos níveis terapêuticos, 

causando a toxicidade clínica(99). 

Na presente investigação, o nível sérico da carbamazepina esteve, 

com maior frequência, abaixo do nível terapêutico em relação às demais 

drogas. A dosagem sérica realizada em maior frequência foi da 

carbamazepina (60,7%), seguida pelo ácido valproico, dosado em 21,3% 

dos pacientes. Todas as drogas dosadas tiveram casos de nível plasmático 

inferior aos níveis terapêuticos e o fenobarbital foi a única droga em que não 

se observou níveis plasmáticos acima do nível terapêutico. 

A análise dos níveis plasmáticos de DAEs de 264 pacientes 

internados também identificou indivíduos com níveis plasmáticos acima dos 

intervalos terapêuticos, sugerindo que outros fatores, afora a ingestão 

excessiva dos medicamentos, estiveram associados aos níveis elevados 

observados(54). 

Além das propriedades isoladas das DAEs, o uso concomitante 

dessas drogas também ocasiona alterações na dosagem sérica, já que esses 

medicamentos apresentam importantes interações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas(99,101). Características individuais dos usuários das DAEs 

também interagem na farmacocinética dessas drogas, como predisposição 

genética, idade, fisiologia, doenças e interações medicamentosas. Assim, 
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pacientes que recebem a mesma dose podem apresentar grande variação de 

concentração plasmática de DAEs(99).  

A análise de níveis terapêuticos é mais apropriada em indivíduos 

saudáveis e deve ser realizada com cautela na presença de outras doenças ou 

eventos fisiológicos em que a capacidade de ligação das drogas com as 

proteínas plasmáticas esteja reduzida, como em doenças hepáticas, renais e 

gastrointestinais, ou em casos de gestação ou idade avançada(102). Na 

amostra desta pesquisa, apesar da exclusão de pacientes que tomavam 

medicação para outras doenças crônicas e de não haver indivíduos com 

idade avançada, não foram coletados dados suficientes que garantam a 

ausência dessas condições clínicas ou fisiológicas. 

Embora seja considerada “padrão ouro” por alguns pesquisadores, a 

dosagem sérica como medida de adesão apresenta, segundo a literatura 

científica, duas restrições importantes em seu uso: falha na identificação de 

comportamentos intermediários de adesão e uso mais apropriado em 

populações saudáveis. Como comentado anteriormente, a adesão não é um 

fenômeno binário e a maioria dos estudos mostra que a classificação em 

média adesão é bem mais frequente entre indivíduos com epilepsia que a 

categorização em baixa. Além disto, a maior prevalência de epilepsia ativa 

está acima de 65 anos, faixa etária em que as comorbidades são frequentes. 

Revisão sistemática realizada em 2013 concluiu que ainda não há 

medida de adesão que possa ser considerada “padrão-ouro” e que futuras 

investigações devem buscar superar as limitações existentes(30). A falta de 

convergência das medidas utilizadas na atual pesquisa acrescenta a essa 

observação uma grande fragilidade a três medidas acessíveis e 

recomendadas na literatura científica(30), indicando que, provavelmente, 

somente alternativas metodológicas complexas, específicas a grupos de 

pacientes, poderão aumentar a acurácia à mensuração e, desse modo, 

oferecer segurança aos pesquisadores que analisam os efeitos de 

intervenções para ampliar a adesão de pacientes. 

Estudos das intervenções para aumento da adesão à terapia com 

DAEs têm utilizado diferentes formas de mensuração de seus efeitos, sendo 
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frequente entre eles a associação de medidas e o uso do teste de Morisky, da 

frequência de crises e da dosagem sérica das DAEs(50,51). Entretanto, outras 

medidas de adesão também são utilizadas, como a mensuração da aquisição 

das DAEs em serviços de farmácia, MEMs, além de outros questionários de 

autorrelato de adesão ou que identificam condições relacionadas a esse 

comportamento. Todas, porém, apresentam limitações na estimativa da 

medida, deixando questionamentos quanto à exatidão dos resultados 

observados(68). 

Conjuntamente à variedade de formas de medidas, os estudos 

utilizam métodos de recrutamento e critérios de elegibilidade diversos e 

aplicam diferentes intervenções, o que dificulta a comparação dos 

resultados. A associação de intervenções é frequente e diversificada e o 

tamanho das amostras bastante variado. 

Nos estudos, são aplicadas até quatro intervenções associadas. Em 

geral, há somente um grupo de intervenção confrontado com o controle. O 

intervalo entre a intervenção e a avaliação do seu efeito é de um mês a um 

ano e o tamanho das amostras é de 22 a 581 pacientes(33–35,48,50–52,59,68). 

Em revisão sistemática realizada em 2011 pela Cochrane(68), 

identificou-se entre os estudos de intervenção para melhorar a adesão que a 

alocação dos pacientes nos grupos de forma randomizada foi 

esporádica(34,48). Além do mais, todos incluíram na amostra pacientes com 

ou sem alteração na adesão ao tratamento(33–35,48,49,68).  

Além dessas características metodológicas, evidenciou-se nesta 

revisão que poucas publicações apresentaram análise da adesão no período 

inicial, anterior à aplicação das intervenções, e nenhuma delas, apesar de 

descrever características demográficas da amostra total do estudo, realiza a 

descrição das características dos pacientes que completaram o seguimento 

após as intervenções(33–35,48,49,68). 

Todavia, as pesquisas mais recentes realizaram a alocação dos 

pacientes nos grupos de forma randomizada, utilizaram níveis de cegamento 

e descreveram e compararam grupos e participantes das fases inicial e final 

do estudo(50,51,59). Na atual investigação, além desses quesitos, realizou-se a 
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mensuração da adesão pré-intervenção e a categorização no teste de 

Morisky em baixa ou média adesão foi critério de inclusão na amostra. 

Esse critério, no entanto, trouxe à pesquisadora inquietações éticas 

que redundaram no manejo de todos os pacientes selecionados em três 

grupos de intervenção. A instrução complementar foi considerada essencial 

e aplicada a todos os pacientes, de forma isolada no grupo Intervenção 1, 

associada ao lembrete de tomada dos medicamentos por alarme de celular 

no grupo Intervenção 2 e à caixa organizadora de medicamentos no grupo 

Intervenção 3. 

Depois de realizadas as intervenções, 62 pacientes retornaram para 

reavaliação da adesão, completando as fases de seguimento do estudo. No 

final, os grupos Intervenção 1, 2 e 3 totalizaram 18 (29%), 20 (32,3%) e 24 

(38,7%) integrantes, respectivamente. Esses grupos, quando comparados em 

relação a características associadas à adesão, mostraram similaridade. 

Estudos têm identificado características relacionadas ao paciente, à 

doença, ao tratamento e à assistência a saúde associadas ao comportamento 

de adesão ao regime terapêutico. Entre as características individuais do 

paciente, observam-se idade, sexo, condições socioeconômicas, raça, nível 

educacional, crenças e presença de comorbidades. Em relação aos fatores 

relacionados à doença, destacam-se a gravidade e frequência de crises 

epilépticas. Quanto às características do tratamento, evidenciam-se a 

complexidade terapêutica e a presença de efeitos adversos. Entre os fatores 

relacionados à assistência, estão o relacionamento médico-paciente e a 

acessibilidade aos serviços de saúde(12,19,57,103). 

A análise das perdas, isto é, dos pacientes que não completaram sua 

participação no estudo, foi realizada considerando-se fatores associados e as 

medidas de adesão terapêuticas resultantes da avaliação inicial. Houve 

similaridade entre pacientes que não completaram sua participação no 

estudo e aqueles que finalizaram o seguimento em relação a quase todos os 

fatores associados à adesão. Não obstante, verificou-se que, em média, os 

que completaram sua participação na pesquisa eram mais velhos. Em 

investigação anterior, verificou-se que a não adesão é menos frequente nos 
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mais velhos e o aumento de um ano de idade diminui a probabilidade de não 

adesão em 3%(19,20). Apesar dessa evidência, os valores da adesão 

inicialmente aferidos foram similares entre os que completaram ou não sua 

participação neste estudo. 

Nas análises antes e depois dos 62 indivíduos que completaram o 

seguimento deste estudo, observaram-se várias indicações de efeitos 

benéficos das intervenções na adesão à terapia com DAEs que merecem 

destaque. Em relação aos resultados no teste de Morisky, observou-se maior 

pontuação em 85,5% dos integrantes da amostra, 67,7% alcançaram melhor 

categoria e somente um apresentou diminuição na pontuação, sem, no 

entanto, modificar sua categorização no teste. No final do estudo, nenhum 

paciente referiu baixa adesão e o percentual de participantes com média 

adesão, que no início era de 83,9% da amostra, reduziu quase à metade 

(43,6%). 

Estudo de uma intervenção realizada na Malásia em 2013, que 

utilizou mensagens eletrônicas em celulares para informações 

complementares e como lembrete de tomada de medicamentos e consultas 

médicas, verificou, pelo autorrelato com o teste de Morisky, que o grupo de 

intervenção teve aumento estatisticamente significativo da adesão 

(p<0,001), ao passo que, no grupo controle, não se evidenciou essa 

diferença(51).  

Recentemente, outra publicação divulgou resultados sobre a 

aplicação de uma intervenção educacional para melhorar a adesão de 

pessoas com epilepsia em uma região rural do Quênia desprovida de 

recursos suficientes para manejo da doença. Após 1 ano, o seguimento de 

581 pacientes foi concluído e verificou-se aumento da adesão pela avaliação 

do teste de Morisky nos grupos de intervenção e controle (p<0,001, em 

ambos)(50).  

O número médio de frequência de crises no último mês passou de 

5,3 (dp= 14,7) para 2 (dp= 4,1) e reduziu após a intervenção em 51,6% da 

amostra. A ausência de crises foi referida por 19 pacientes na primeira 

avaliação, aumentado para 28 após intervenção. Em contrapartida, o 
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aumento da frequência de crises da fase inicial para a final foi observado em 

21% da amostra. 

Outras investigações também apresentaram efeito benéfico de 

intervenções na frequência de crises. Peterson, McLean e Millingen (1984), 

ao aplicarem uma intervenção educacional, encontraram no grupo 

experimental redução estatisticamente significativa do número de crises, 

passando, em média, de 6 para 2,5 crises (p<0,01). A aplicação de educação 

intensiva, livre acesso a consultas, cartão de registro de ocorrências e uso de 

instrução impressa a cada aquisição das DAEs em 183 pacientes resultou em 

diminuição da frequência de crises em mais de 50% dos casos. Esta redução 

alcançou o nível de significância estabelecido (p<0,001)(59).  

Hegelson et al. (1990), por outro lado, ao avaliar o efeito de um 

programa psicoeducativo (SEE), não encontraram diferença na frequência 

de crises entre o período inicial e o final, tanto no grupo controle quanto no 

grupo de intervenção. No Quênia, o uso da intervenção educacional mostrou 

que tanto o grupo experimental quanto o grupo controle apresentaram 

redução estatisticamente significativa na frequência de crises(35). 

No tempo final do presente estudo houve aumento dos valores da 

dosagem sérica em 62,9% dos casos e 73,7% dos pacientes tinham dosagem 

sérica superior ao nível mínimo terapêutico. Entretanto, no começo do 

estudo, somente 22 (38,6%) dos integrantes que completaram seu 

seguimento apresentaram dosagem sérica em níveis inferiores aos desejáveis 

e a manutenção de valores dos níveis plasmáticos desses pacientes também 

foi um resultado favorável às intervenções. Em nove casos (15,8%), a 

elevação da dosagem sérica representou mudança do nível abaixo do 

terapêutico para o superior, porém dois participantes (3,5%) tiveram queda 

no nível da dosagem sérica, passando a apresentar valores inferiores ao 

recomendado no seu tratamento. 

Frequência expressiva (48,7%) de pacientes que alcançaram níveis 

terapêuticos já na avaliação inicial foi observada em estudo queniano que 

não excluiu inicialmente indivíduos categorizados em alta adesão. Nessa 

pesquisa, a dosagem sérica a níveis detectáveis se elevou após aplicação de 
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intervenção educacional de 36% para 81%; porém, no grupo controle, 

observou-se aumento de 38% para 74%(50).  

Peterson, McLean e Millingen (1984), ao utilizarem uma 

combinação de estratégias para aumentar a adesão (instrução complementar, 

caixa organizadora de medicamentos e lembretes enviados por correio), 

observaram aumento do valor plasmático das DAEs no grupo submetido a 

esse conjunto de intervenções (p<0,07)(34). Esse grupo também apresentou 

maior frequência de dosagem sérica em níveis terapêuticos, em relação ao 

controle, na fase final da pesquisa. Hegelson et al., em 1990, encontraram, 

com aplicação de terapia psicoeducacional (programa SEE), aumento da 

dosagem sérica em 70% dos pacientes(35). 

Ainda que uma parcela das intervenções para elevar a adesão à 

terapia com DAEs tenha evidenciado seu efeito, os estudos não compararam 

diferentes intervenções com um ou mais componentes. Na literatura 

científica, apenas um estudo de pacientes com epilepsia analisou o efeito de 

três diferentes intervenções. No caso, instrução escrita sobre o uso das 

DAEs entregue pessoalmente (n=16), instrução verbal em entrevista 

presencial (n=15) e instrução verbal por contato telefônico (n=19). Os 

autores descreveram que nenhum efeito foi observado na dosagem sérica 

após quatro semanas e, por conseguinte, a comparação entre grupos não foi 

realizada(33). 

As análises deste estudo evidenciaram que as três intervenções 

proporcionaram melhora na adesão, significativa e similar, segundo escore e 

categoria do teste de Morisky. Portanto, pelo autorrelato, todos os grupos 

apresentaram melhora na adesão, independentemente da intervenção 

aplicada. Quando medidas objetivas de adesão foram utilizadas - número de 

crises mensais e valor da dosagem sérica das DAEs - observou-se, após 

intervenção, melhora estatisticamente significativa somente no grupo 2, em 

que se aplicou instrução complementar associada com lembrete de tomada 

dos medicamentos por alarme de celular. No entanto, essa diferença não se 

manteve entre os grupos quando o efeito clínico desejado com as 

intervenções foi considerado. 
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A aplicação dos achados da presente pesquisa deve ser realizada de 

forma cautelosa, pois algumas limitações e fatores no desenvolvimento do 

estudo podem ter interferido na análise nos resultados. Entre as limitações, 

destacam-se as restrições nas medidas de adesão aplicadas e a ausência de 

um grupo controle, o que pode ter dificultado evidenciar diferenças perante 

as intervenções realizadas. 

A grande variabilidade das frequências de crises mensais observadas 

(zero a 100) e o pequeno percentual (38,6%) de pacientes que não haviam 

atingido os níveis plasmáticos da DAEs na avaliação anterior à intervenção 

realizada foram fatores que requereram análises não paramétricas nas 

medidas objetivas utilizadas. 

A comunicação entre pacientes, cuidadores e profissionais 

envolvidos na assistência ambulatorial nos períodos anterior e posterior à 

entrevista pode ter influenciado a resposta dos pacientes participantes nas 

entrevistas inicial e final, assim como a disponibilidade dos coletadores e da 

pesquisadora do estudo em auxiliar e esclarecer dúvidas na tomada de 

DAEs, juntamente com agendamento para reavaliação da adesão, talvez 

tenha sensibilizado pacientes e cuidadores, ocasionando a maior atenção no 

uso de seus medicamentos. 

A valorização e orientação da adesão terapêutica, o 

acompanhamento do comportamento do paciente por meio de entrevista e 

coleta de exames laboratoriais, além do contato telefônico, são fatores que 

podem ter beneficiado a adesão de todos os pacientes que finalizaram o 

seguimento da pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

A casuística do estudo foi composta de 91 pacientes com diagnóstico 

de epilepsia, atendidos no ambulatório de neurologia do HCFMUSP. A 

análise da amostra mostrou que 50,5% dos pacientes eram do sexo 

feminino, com idade média de 37,8 anos. A maioria dos pacientes 

completou o ensino médio (42,8%) ou cursou ensino superior (7,7% 

incompleto e 9,9% completo), porém somente 46,1% dos participantes 

estavam inseridos no mercado de trabalho, como empregados ou 

autônomos, no período das avaliações. 

A média de tempo pelo qual os indivíduos conheciam o diagnóstico 

de sua doença foi 21,9 anos e a duração do tratamento com DAEs atingiu, 

em média, 20,7 anos. O tipo de crise mais frequente foi a focal sintomática 

(75,6%); desses participantes, 49,3% apresentavam diagnóstico de lesão 

localizada em lobo temporal, isolada (42%) ou associada a outra lesão 

extratemporal (7,3%). A esclerose mesial temporal foi diagnosticada em 

39,1% dos participantes com lesão focal. 

O ICTME médio foi de 18,8, desvio padrão de 9,8, e houve 

predomínio de pacientes que tomavam dois ou três medicamentos (66%). A 

DAE mais prescrita foi a carbamazepina (63,7%), seguida por clobazam 

(39,6%) e lamotrigina (37,4%). 

A grande maioria dos pacientes adquiria medicamentos por meio da 

farmácia do hospital local do estudo (75,8%) e cerca de 10% ficavam sem 

tomar os fármacos em caso de falta. 

A percepção da maioria dos pacientes (59,4%) indicava que suas 

crises nem sempre estavam controladas ou não eram controladas e que o 

apoio de familiares estava sempre presente no tratamento da doença 

(68,1%). 

O comportamento da grande maioria dos participantes (84,6%) na 

primeira avaliação foi categorizado como de média adesão pela avaliação do 
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teste de Morisky. Ainda que todos apresentassem média ou baixa adesão 

segundo esse teste, 28,9% relataram não apresentar crises nos últimos 30 

dias antes da primeira avaliação. Além disso, somente em 37 (42% dos 

participantes) observou-se dosagem sérica inferior ao nível terapêutico na 

dosagem inicial. 

O coeficiente de correlação das medidas de adesão foi baixo (teste de 

Morisky, frequência de crises mensais e dosagem sérica padronizada) e não 

houve correlação estatisticamente significativa entre elas. De mais a mais, 

não houve associação estatisticamente significativa entre as categorias do 

teste de Morisky e as variáveis: número de crises, valor padronizado da 

dosagem sérica, presença de crises e de dosagem sérica inferior ao nível 

terapêutico. Ademais, a presença de crises foi independente de dosagem 

sérica inferior ao nível terapêutico. 

Nas avaliações após intervenções, 67,7% dos participantes 

alcançaram melhor categoria no teste de Morisky (média ou alta adesão) e 

nenhum paciente referiu baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

Observou-se também maior pontuação no teste de Morisky em 85,5% dos 

que completaram sua participação no estudo. 

A frequência de crises nos últimos 30 dias reduziu após a 

intervenção em 51,6% da amostra. Em contrapartida, observou-se aumento 

da frequência de crises da fase inicial para a final em 21% da amostra. 

Dezessete pacientes (27,4%) mantiveram a frequência de crises; no entanto, 

13 (21%) já apresentavam ausência de crises na primeira avaliação. 

Ainda que em 62,9% dos casos fosse observado aumento dos valores 

da dosagem sérica entre a primeira e a segunda avaliação, somente em 9 

casos (15,8%) essa elevação representou a mudança de nível abaixo do 

terapêutico para superior. Não obstante, entre os que participaram até o final 

do estudo, 38,6% a apresentaram dosagem sérica em níveis inferiores aos 

desejáveis na avaliação inicial. A manutenção dos valores da dosagem 

sérica de 57,9% dos pacientes acima do nível terapêutico mínimo também 

foi um resultado favorável às intervenções. Dois participantes tiveram queda 
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no nível da dosagem sérica, passando a apresentar nível abaixo do 

recomendado ao seu tratamento. 

A comparação do efeito das três intervenções evidenciou que os três 

grupos apresentaram melhora na adesão, significativa e similar, segundo 

escore e categoria do teste de Morisky. Quando a frequência de crises e a 

dosagem sérica foram as medidas de adesão utilizadas, observou-se após 

intervenção melhora estatisticamente significativa no número de crises 

mensais e no valor da dosagem sérica das DAEs somente no grupo 

submetido à instrução complementar associada com lembrete de tomada dos 

medicamentos por alarme de celular. No entanto, essa diferença no 

desempenho dessa intervenção não se manteve quando se considerou o 

efeito desejado com as intervenções: em relação à frequência de crises, 

diminuí-las em pelo menos 30% ou apresentar ausência de crise na fase 

final; quanto à dosagem sérica, aumentá-la para níveis terapêuticos ou 

mantê-la quando atingiu esses níveis. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Convidamos o (a) senhor(a) para participar do estudo adesão terapêutica 
medicamentosa de pacientes com epilepsia.  

O objetivo do presente estudo é conhecer o efeito do uso de dois diferentes 
recursos para melhorar a adesão terapêutica de pacientes com epilepsia. 

 Nosso intuito é testar duas estratégias que podem melhorar a adesão ao tratamento 
de pacientes com essa doença,  sendo de grande  importância a sua participação. 

O (a) senhor(a) está sendo convidado(a) para responder questões em relação a sua 
doença, medicações prescritas pelo médico durante a consulta e como você faz uso de suas 
medicações.  

A baixa adesão ao tratamento medicamentoso é provavelmente a causa mais 
importante da epilepsia não controlada e da maior morbimortalidade em pacientes com esta 
condição clínica frente à população em geral. Intervenções para melhorar a adesão 
medicamentosa do paciente com epilepsia, especialmente as que envolvem o paciente no 
tratamento, são essenciais para controle da doença e redução de suas consequências. 

Além das entrevistas será solicitada sua permissão para coletar o seu sangue, para 
um exame que avalia a concentração de medicações para epilepsia. Será necessária a sua 
participação em três encontros no ambulatório de epilepsia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina. Em cada encontro o(a) senhor(a) será entrevistado(a) e será 
realizada uma nova coleta de sangue. Os encontros serão hoje, daqui a cerca de um mês e 
daqui a seis meses. 

Se o Sr(a) concordar em participar do estudo é garantida sua liberdade de deixar de 
participar da pesquisa em qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu tratamento no 
hospital. Todas as informações obtidas serão analisadas em conjunto com as obtidas com 
outros pacientes, não será divulgada em nenhum momento sua identificação. Os 
pesquisadores se comprometem a utilizar dados e materiais somente para a pesquisa. Não 
haverá gastos pessoais em qualquer fase do estudo, mas também sua participação não 
envolve nenhuma compensação financeira. O Sr(a) tem direito de conhecer os resultados 
desta pesquisa em qualquer momento, mesmo antes do seu término (resultados parciais). 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr(a) poderá conversar com a pesquisadora para 
esclarecimento de dúvidas, a enfermeira Cristina Helena Costanti Settervall, que 
realizará as entrevistas, poderá ser encontrada no telefone (XX) XXXXXXXX.. Ela estará 
presente no ambulatório de epilepsia, no prédio dos ambulatórios do HCFMUSP, às sextas-
feiras no horário de atendimento. 

Este projeto foi analisado aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo, e-mail: edipesq@usp.br, telefone (11) 
3061-7548. Informamos também que este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
tem duas vias, uma via do pesquisador e a segunda via ficará com o(a) sr(a). 

Fui suficientemente esclarecido(a) pela enfermeira Cristina Helena Costanti 
Settervall em relação ao projeto: “Estudo comparativo de recursos auxiliares para 
adesão terapêutica medicamentosa de pacientes com epilepsia”. 

Ficaram claros para mim o propósito do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário, 
independentemente de minha participação na pesquisa. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e por isso assino este termo. 

 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do paciente 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente. 

 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador – Cristina Helena Costanti Settervall



 

 

Apêndice B - Diário de medicação 
 

 

Nome:   
Diário de Medicação 

Data: 
Enfermeiro: 

Nome Dosagem Instruções 

Manhã 

 

Tarde 

 

Entardecer 

 

Noite 
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Apêndice C - Instruções para Elaboração do Diário de Medicação junto do 
Paciente 

 

A elaboração de um diário de medicação consiste na atividade de 
reescrever a prescrição das DAEs recebida pelo paciente em consulta médica. A 
prescrição médica será escrita, com a colaboração do paciente, em forma de uma 
tabela, que permite separar e ordenar as medicações que compõem o regime 
terapêutico, a quantidade de comprimidos a serem tomados e o período indicado 
para tomada de medicação. 

Primeiramente serão preenchidos os dados de identificação do paciente 
com as informações registradas em prontuário. 

Para elaboração do diário de medicação junto do paciente, o pesquisador 
deverá ter acesso à prescrição médica e solicitar ao paciente descrever como 
compreendeu o regime terapêutico proposto durante a consulta médica. 

Será solicitada também ao paciente a descrição de como faz uso das DAEs 
e como adéqua o regime terapêutico às atividades diárias, de forma que não se 
esqueça de tomar a medicação nos horários indicados. 

Após o levantamento destas informações, o investigador junto do paciente 
irá preencher a tabela do Diário de Medicação (Apêndice B). 

A primeira medicação incluída na tabela do diário de medicação deve ser 
inserida pelo investigador, mas enquanto este preenche as informações da DAE na 
tabela, deve orientar concomitantemente o paciente em relação ao que significa 
cada informação do diário de medicação. 

A segunda e as demais DAEs deverão ser inseridas pelo paciente, com 
auxílio do investigador. Neste momento, a pesquisador deve estimular o paciente a 
associar a tomada de medicação com horários de atividades diárias e solicitar que 
este preencha com uma caneta a tabela com estas informações, de forma que 
fiquem claras para sua compreensão. 

Após o término do preenchimento da tabela do diário de medicação, será 
solicitado ao paciente que repita o nome, a quantidade, a instrução e os horários de 
tomada de todas as medicações, até que este consiga dizer sozinho o esquema 
terapêutico. 

O diário de medicação será de uso pessoal do paciente. O investigador ao 
final da construção da tabela orientará o paciente a levar o diário de medicação e 
deixá-lo exposto em locais de preferência do paciente, desde que este local lhe 
permita lembrar do esquema medicamentoso da prescrição médica. 
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Apêndice D - Instrumento para seleção dos participantes da pesquisa 

Nome:        RGHC:   

Número Prontuário Ambulatório:      

  

DATA DA COLETA: _______/_____/______ 

Instrumento para Avaliação da Adesão – Teste de Morisky 
 

1.Você alguma vez esquece de tomar seu medicamento? Sim ( ) Não ( ) 

2.Você às vezes é descuidado para tomar seu medicamento? Sim ( ) Não ( ) 

3.Quando você se sente melhor às vezes você para de tomar 

seu medicamento? 
Sim ( ) Não ( ) 

4.Às vezes se você se sente pior quando toma o 

medicamento, você para de tomá-lo? 
Sim ( ) Não ( ) 

  

(  ) Baixa adesão (três ou quatro questões afirmativas) 

(  ) Média adesão (uma ou duas questões afirmativas) 

(  ) Alta adesão (quatro questões negativas) 

 

Cheklist dos Critérios de Participação 

1.Diagnóstico de epilepsia há mais de um ano Sim ( ) Não ( ) 

2.Idade maior ou igual a 18 anos Sim ( ) Não ( ) 

3.Escolaridade mínima de quatro anos Sim ( ) Não ( ) 

4.Independente na vida diária  Sim ( ) Não ( ) 

5.Ausência de deficiência mental e psíquica 
prévia 

Sim ( ) Não ( ) 

6.Faz uso dos recursos auxiliares testados neste 
estudo 

Sim ( ) Não ( ) 

7.Possui um aparelho celular Sim ( ) Não ( ) 

8.Outras doenças crônicas Sim ( ) Não ( ) 

9.Aumento ou retirada de DAEs diária ou 
semanalmente       

Sim ( ) Não ( ) 

ATENDE TODOS OS CRITÉRIOS DE 
PARTICIPAÇÃO 

Sim ( )  Não ( ) 
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Apêndice E -  Formulário para Entrevista(20)♦♦♦♦ 

 

Nome:        RGHC:   

Número Prontuário Ambulatório:    GRUPO:____  

DATA DA COLETA: _____/____/_____Telefone para contato:___________ 

 

Identificação 

1 Idade:________. 

 

2 Sexo: 

(  ) Masculino (  ) Feminino 

 

 

3. Vínculo conjugal 

Você vive em companhia de cônjuge ou companheiro? 

Sim (  )  Não (  ) 

Caso não, já viveu anteriormente? 

Sim (  )  Não (  ) 

 

1.4. Qual sua cor da pele? 

Branca  (  ) 

Parda  (  ) 

Amarela  (  ) 

Preta/negra  (  ) 

Outra (  ) Especifique: 

 

Dados Socioeconômicos 

1. Escolaridade 

Completei até ______________série do ensino _______________ 

 

2. Situação ocupacional 

(  ) empregado   (  ) empregador 

(  ) autônomo  (  ) afastado (auxílio-doença) 

(  ) aposentado  (  ) desempregado 

                                                           
♦ Instrumento Adaptado: Ferrari CMM. Adesão ao tratamento e qualidade de 
vida de indivíduos com epilepsia em tratamento ambulatorial. [Tese]. Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
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3. Ocupação:_________________________________________________________ 

(escrever como o entervistado se qualifica: se ajudante ou auxiliar definir “do 

que”, especificar o setor econômico; se aposentado, descrever a ocupação em que 

atuou por mais tempo) 

 

4. Renda per capita familiar 

1. Qual os ganhos das pessoas que moram com você, qual a renda somada de 

todos da família no último mês? (incluir todas as possíveis fontes) 

R$________________________. 

( ) Não sabe 

( ) Não quer informar 

2. Quantas pessoas dependem desta renda______________________ 

 

Variáveis Relacionadas à Doença 

 

1. Há quanto tempo o Sr(a) sabe que tem epilepsia? (quando foi informado pela 

primeira vez) _____________anos. 

 

2. Quanto tempo faz que o Sr(a) toma medicamentos para epilepsia? 

Anos ________________. 

 

3. Frequência das crises nos últimos 30 dias: ___________________ 

 

4. Data da última crise:  ____ /______/_____ 

 

5. Percepção do controle de crises 

(  ) Controlada 

(  ) Nem sempre controlada (menos frequente e ou menos grave) 

(  ) Não controlada 

 

Variáveis Relacionadas ao Apoio Familiar 

 

1. Você tem algum familiar e/ou algum amigo que auxilia no tratamento? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2. Caso SIM, qual a frequência? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente 
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Variáveis Relacionadas ao Acesso a DAEs 

 

1. Quanto aos medicamentos, normalmente, você: 

(  ) Retira na farmácia do HC 

(  ) Recebe medicação em casa 

(  ) Outro. Especifique:_________________________________________ 

 

2. Consegue todos os medicamentos prescritos? 

(  ) Sim, consegue todos os medicamentos prescritos. 

(  ) Não, porém consegue parte dos medicamentos prescritos. 

(  ) Não consegue os medicamentos prescritos. 

 

3. E quando não consegue a medicação? 

(  ) Fica sem tomar 

(  ) Compra a medicação 

(  ) Outro. Especifique:_________________________________________. 

 

 

Dosagem Plasmática 

DAE Realização da 
coleta 

Concentração 
plasmática 

Data da Coleta 
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Apêndice F - Instrumento para Acompanhamento 
 

Nome:        RGHC:   

Número Prontuário Ambulatório:  GRUPO:____     

Data:__     /_____/ ______    FASE:____________ 

 
Instrumento para Avaliação da Adesão – Teste de Morisky 

 
1.Você alguma vez esquece de tomar seu medicamento? Sim ( ) Não ( ) 

2.Você às vezes é descuidado para tomar seu medicamento? Sim ( ) Não ( ) 

3.Quando você se sente melhor às vezes você para de tomar 

seu medicamento? 
Sim ( ) Não ( ) 

4.Às vezes se você se sente pior quando toma o 

medicamento, você para de tomá-lo? 
Sim ( ) Não ( ) 

 

(   ) Baixa adesão (três ou quatro questões afirmativas) 

(   ) Média adesão (uma ou duas questões afirmativas) 

(   ) Alta adesão (quatro questões negativas) 

 

Acesso às DAEs 

 
1. Conseguiu receber todos os medicamentos prescritos gratuitamente desde o último 

encontro?  

(  ) Conseguiu todos os medicamentos prescritos 

(  ) Conseguiu parte dos medicamentos prescritos 

(  ) Não conseguiu os medicamentos prescritos 

 

2. Listar DAEs que não recebeu: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

3. Motivo de não conseguir adquirir todas as medicações: 

(  ) Não recebeu todas as medicações em casa. 

(  ) Não recebeu medicações na farmácia do HC. 

(  ) Outro. Descreva: ________________________________. 
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4. Se não conseguiu receber a medicação 

(  ) Ficou sem tomar 

(  ) Comprou a medicação 

(  ) Outro. Especifique:_________________________________________. 

 

Controle de Crise 

 
1. Frequência das crises nos últimos 30 dias: ___________________ 

2. Data da última crise:  ____ /______/_____ 

3. Percepção do controle de crises 

(  ) Controlada 

(  ) Nem sempre controlada (menos frequente e ou menos grave) 

(  ) Não controlada 

 

 

Dosagem Plasmática 

DAE Realização da 
coleta 

Concentração 
plasmática 

Data da coleta 
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Apêndice G: BoxPlot da frequência de crises nos últimos 30 dias que 
antecederam a avaliação inicial. São Paulo, 2013-2014. 
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Ferrari CMM. Adesão ao tratamento e qualidade de vida de indivíduos com epilepsia em 
tratamento ambulatorial. [Tese]. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2011. 

ANEXOS 

Anexo 1 - Instruções para aplicação dos instrumentos ICTME e 
Morisky(20) 

 

EMTCI 
O instrumento deve ser aplicado por um entrevistador treinado e na presença do 

paciente. É utilizada uma folha para cada medicamento. O questionário  apresenta quatro 
seções que se referem a informações gerais sobre o medicamento; freqüência da 
administração; instruções especiais e ações para administração. 

O entrevistador deverá discutir cada item com o paciente, a fim de obter as 
informações necessárias para as quatro seções do instrumento. 
 
1a Seção: Informações gerais sobre a medicação. 

Colocar o nome genérico do medicamento; quantidade em relação ao número total 
de medicamentos prescritos; número de comprimidos tomado por dia e a dosagem. 
 
2a Seção: Frequência com que toma a medicação: 

Esta seção refere-se à quantidade de vezes e/ou horários das medicações. São 
possíveis dezesseis horários diferentes correspondentes a períodos tradicionalmente 
prescritos; por exemplo, duas vezes ao dia, a cada 4 horas, antes de dormir etc.  

Cada horário tem uma pontuação específica e o valor está ao lado da alternativa 
assinalada. A opção selecionada deve estar relacionada somente ao intervalo ou horários e 
não ao número de comprimidos. Por exemplo, nos casos dos pacientes que tomam um 
comprimido ao dia ou dois ou mais comprimidos ao dia, a opção de escolha será 
relacionada à frequência de ingestão do medicamento que, nesse caso, é diária ou todas as 
manhãs, conforme resposta do paciente. Portanto, 1 ponto será atribuído segundo o 
questionário ou, se a opção for 1 comprimido 4 vezes ao dia, o valor dessa resposta será 4. 
 
3a Seção: Instruções especiais 

Essas instruções são frequentemente solicitadas ao paciente epiléptico. Elas 
incluem diferentes doses da mesma medicação no mesmo dia ou em dias alternados, tomar 
em horários diferentes de outras medicações etc.  

Atribuir um ponto para cada opção selecionada ou zero se nenhuma opção for 
selecionada. 

 
4a Seção: Ações de administração 

Nesta seção estão listadas 13 ações diferentes; por exemplo, tomar a medicação 
com a comida, dividir o comprimido ao meio, misturar com a comida. 

Colocar entre parênteses o número de vezes ao dia em que a ação é realizada. 
Calcular o valor total desta seção somando os valores entre os parentes e do índice, 

somando todos os valores das três últimas seções. Pacientes que necessitam de várias 
medicações, portanto com mais de um medicamento prescrito em seu regime terapêutico, 
deverão ter os escores totais de todas as drogas prescritas somados, obtendo-se assim um 
único escore que indicará a complexidade de seu tratamento. 
 

TESTE DE MORISKY(27) 

O questionário de Morisky consiste em quatro perguntas, com respostas 
dicotômicas (sim e não). Assinale nos parênteses a resposta do paciente, some as repostas 
afirmativas e assinale a classificação da adesão terapêutica do respondente, conforme 
instruções no próprio instrumento. 
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Ferrari CMM. Adesão ao tratamento e qualidade de vida de indivíduos com epilepsia em 
tratamento ambulatorial. [Tese]. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2011. 

Anexo 2 - Índice de Complexidade do Tratamento Medicamentoso em 
Epilepsia (ICTME) 
 

Identificação do Entrevistador:_____________________________ 
Identificação do Paciente: _________________________________ 
REGISTRO NO HC: __________________Registro no ambulatório: _______________ 
Instruções para o uso:  
Preencha uma folha separada para cada medicamento ou tratamento que você esteja tomando ou usando 
atualmente para o controle da sua epilepsia. 
Informação Geral do Medicamento 
a)Nome do medicamento/tratamento ___________________________________________ 
b)Quantidade de medicamento/tratamento __________ de um total de __________    
medicamentos/tratamentos. 
c)Quantos comprimidos deste medicamento você toma todos os dias? __________ 
d)Como este medicamento é tomado? (Favor anotar a quantidade em mg) _______ 

 
Frequência de Administração 
Com que frequência você toma ou usa este medicamento/tratamento? Indique quais opções se aplicam: 

(   ) diariamente (1) 
(   ) todas as manhãs (1) 
(   ) todas as noites/antes de dormir (1) 
(   ) 2x dia (2) 
(   ) 3x dia (3) 
(   ) 4x dia (4) 
(   ) dia sim, dia não (2) 
(   ) após as refeições/antes de dormir (4) 
(   ) antes das refeições/antes de dormir (4) 

(   )a cada 4 horas (6) 
(   )a cada 6 horas (4) 
(   )a cada 8 horas (3) 
(   )a cada 12 horas (2) 
(   )magneto se necessário, somente se ocorrer ataque 

epiléptico (1) 
(   )medicamento quando necessário, somente se 

ocorrer ataque epiléptico (1) 

Outro. Especificar: _______________________________ (1) 
Some os números de todas as respostas assinaladas para a pontuação total da frequência: ______ 
 
Instruções Especiais 
Você segue instruções especiais sobre como tomar esse medicamento para o ataque epiléptico/usar esse 

tratamento? 
Indique quais opções que se aplicam: 
(   ) Dosagem diferente no mesmo dia. 
(   ) Em horário diferente ao dos antiácidos 
(   ) Antes de levantar 
(   ) A dose pode mudar se eu tiver um ataque 

epiléptico 
(   ) Doses diárias alternadas 

(  ) A dose pode mudar dependendo do período 
menstrual 

(   )Em horários diferentes dos outros medicamentos 
(   )Passar o magneto sobre o gerador um número 

específico de vezes no início das crises 

 (   ) Outra instrução especial:  Especificar:__________________________________ 
Some o número de respostas marcadas para a pontuação total de instruções especiais: _____ 
(Se nenhuma, coloque 0) 
 
Ações de administração: 
Você precisa fazer algo especial para ajudá-lo(a) a tomar este medicamento/tratamento? 
Coloque o número de vezes ao dia que você faz isto entre os parênteses. 
(____) toma com alimentos 
(____) quebra o comprimido na metade ou em 

pedacinhos 
(____) creme/pomada 
(____) comprimidos esmagados 
(____) toma mais de um comprimido quando toma 

uma dose 
(____) toma comprimidos com diferentes mg ao 

tomar uma dose 

(____)toma de estômago vazio 
(____)abre as cápsulas 
(____)deve levar o medicamento/tratamento em todos 

os momentos 
(____)sublingual (derrete sob a língua) 
(____) mistura na comida (p. ex., pudins) 
(____)administra por via retal 

 (____) outras instruções especiais. Especifique: __________________________ 
Some todos os números nos parênteses para  o total das ações na administração: _________ 
(Se nenhuma, marque 0) 
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