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RESUMO 

TOSIN, M.H.S.T. Escala de Adesão aos Medicamentos para a doença de Parkinson” 
[Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]: Desenvolvimento e 
Validação. 2021. Xx f. Tese de Doutorado (Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde – PACCS), Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, 2021. 

Este estudo tem como objetivo desenvolver e validar a “Escala de Adesão aos Medicamentos 

para a doença de Parkinson” [Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]. 
Método: estudo clinimétrico, multi-método, multicêntrico, internacional, desenvolvido em 

duas fases e seis etapas. Fase I: planejamento e desenvolvimento do 1º Protótipo da PD-MAS. 

Fase quanti-qualitativa composta por duas etapas: etapa 1, de formulação da declaração de 

finalidade da PD-MAS e seu público-alvo e etapa 2, de definição dos subdomínios de 

interesse da PD-MAS por meio da triangulação de dados obtidos de três fontes distintas: 1) 

Literatura científica (Revisão da literatura); 2) Escalas de mensuração da adesão aos 

medicamentos usadas em estudos com pacientes com DP (Revisão sistemática); 3) Pacientes, 

familiares e parceiros do cuidado (Grupo focal). Fase II: construção, validação e 

desenvolvimento dos itens da escala. Fase quanti-qualitativa composta por quatro etapas: 

etapa 3, definição dos objetivos específicos da PD-MAS (Triangulação dos dados); etapa 4, 

escrita dos itens e construção do 1º Protótipo da PD-MAS (Análise crítica qualitativa); etapa 

5, validação do conteúdo do 1º Protótipo da PD-MAS e criação do 2º Protótipo da PD-MAS 

(duas rodadas de Painel Delphi); e etapa 6, desenvolvimento e revisão dos itens (Criação da 1ª 

Versão da PD-MAS). Resultados: Fase I, etapa 1: a PD-MAS é um instrumento de 

autorrelato que visa medir os comportamentos de adesão aos medicamentos fundamentados 

nos modelos da Organização Mundial da Saúde e da Taxonomia ABC, reportados pelo 

indivíduo responsável pelo manejo e a administração dos medicamentos usados para tratar os 

sintomas da DP (podendo ser o paciente ou o seu parceiro de cuidados). Fase I, etapa 2: 

emergiram 14 subdomínios de interesse, codificados por meio de 322 fenômenos 

identificados nas quatro fontes: Literatura (n=30), Escalas (n=60), Pacientes (n=117) e 

Parceiros de cuidados (n=115), sendo 50% classificados como “Muito forte” na triangulação e 

nenhum considerado “Fraco”. Fase II, etapa 3: foram criados cinco objetivos da PD-MAS, de 

acordo com o impacto das características multidimensionais e multifatoriais. Fase II, etapa 4: 

o 1º Protótipo da PD-MAS possui duas versões: 1) Versão Paciente: PD-MAS(P); e 2) Versão 

Parceiro do Cuidado PD-MAS(PC), as quais se diferenciam apenas pelo contexto do sujeito 

respondente. O protótipo é composto por quatro seções: 1. Instruções para o Avaliador; 2. 

Instruções para o Respondente; 3. PD-MAS: contendo 30 itens, cada um com cinco opções de 

resposta (nunca, ocasionalmente, às vezes, frequentemente e sempre), que estão divididos em 

cinco partes de acordo com as dimensões da adesão (doença de Parkinson, terapia 

medicamentosa, condições socioeconômicas, sistema/cuidados de saúde e características 

pessoais); e 4. Folha de Respostas. Fase II, etapa 5: na primeira rodada do painel Delphi a PD-

MAS foi reduzida para 25 itens e o 2º Protótipo da PD-MAS foi criado. Etapa 6: a 1ª Versão 

da PD-MAS foi criada contendo 24 itens, cada um com quatro opções de resposta (Muito 

difícil, Pouco Difícil, Fácil e Não se Aplica), distribuídos nas cinco partes. Nesta etapa, as 

seções 1 e 2 foram adaptadas e a seção 4 (folha de respostas) foi removida. Conclusão: a 

realização das seis etapas das fases de planejamento, desenvolvimento e validação de 

conteúdo da PD-MAS possibilitou determinar sua finalidade, o público-alvo, os subdomínios 

de interesse e os objetivos específicos, considerando fenômenos originados não só de dados 

secundários, mas também de dados primários. Essas etapas apoiaram o refinamento dos itens, 

das opções de resposta e das seções que compõem a 1ª versão da PD-MAS. 

Descritores: Doença de Parkinson; Uso de Medicamentos; Adesão à Medicação; Psicometria; 

Enfermagem  
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ABSTRACT 

TOSIN, M.H.S.T. Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]: 
Development and Validation. 2021. Xx f. PhD Thesis (Academic Program in Health Care 

Sciences – PACCS), Fluminense Federal University (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, 2021. 

This study aims to develop and validate the “Parkinson's disease Medication Adherence Scale 

(PD-MAS)”. Method: Clinimetric, multi-method, multicenter, international study, developed 

in two phases and six steps: Phase I: Planning and development of the 1st Prototype of the PD-

MAS. Quanti-qualitative phase composed of two steps: Step 1: Formulation of the purpose 

statement of PD-MAS and its target audience; Step 2: Definition of the sub-domains of 

interest to the PD-MAS through the triangulation of data obtained from three different 

sources: 1) Scientific literature (Literature review); 2) Scales for measuring adherence to 

medications used in studies with PD patients (systematic review); 3) Patients, family 

members and care partners (focus group). Phase II: Construction, validation, and development 

of the scale items. Quanti-qualitative phase composed of three steps: Steps 3: Definition of 

the specific objectives of the PD-MAS (data triangulation); Step 4: Writing of the items and 

construction of the 1st Prototype of the PD-MAS (qualitative critical analysis); Step 5: 

Validate the contents of the 1st Prototype of the PD-MAS and create that of the 2nd Prototype 

of the PD-MAS (two rounds of Delphi Panel); Step 6: Development and review of the items 

(Creation of the 1st Version of the PD-MAS). Results: Phase I, Step 1: The PD-MAS is a self-

report instrument that aims to measure the behaviors of medication adherence based on the 

World Health Organization and ABC Taxonomy models, reported by the individual 

responsible for handling and administering the medications used to treat the symptoms of PD 

(the individual may be the patient or his care partner). Phase I, Step 2: 14 subdomains of 

interest emerged, coded using 322 phenomena identified in the three sources: Literature 

(n=30), Scales (n=60), Patients (n=117) and Care Partners (n=115), with 50% being classified 

as “Very strong” in the triangulation and none considered “Weak”. Phase II, Step 3: Five 

objectives were created for the PD-MAS, according to the impact of multidimensional and 

multifactorial factors of adherence. Phase II, Step 4: The 1st Prototype of the PD-MAS has 

two versions: 1) Patient Version: PD-MAS (P) and, 2) Care Partner Version: PD-MAS (PC), 

differing only in the context of the respondent. The scale consists of four sections: 1. 

Instructions for the Evaluator; 2. Instructions for the Respondent; 3. PD-MAS: containing 30 

items, each with five response options (never, occasionally, sometimes, often, and always), 

which are divided into five parts according to the multidimensional factors of adherence 

(Parkinson's disease, medication therapy, socioeconomic status, health system/health care and 

personal characteristics); and 4. Score sheet. Step 5: in the 1st round of the Delphi panel, the 

PD-MAS was reduced to 25 items and the 2nd Prototype of the PD-MAS was created. Step 6: 

The 1st Version of the PD-MAS was created containing 24 items, each with four answer 

options (Very Hard, Somewhat Hard, Easy and Not Applicable), distributed in the five parts. 

In this step, sections 1 and 2 have been adapted and section 4 (score sheet) has been removed. 

Conclusion: The completion of the six steps of the planning, development and content 

validation phases of the PD-MAS made it possible to determine its purpose, the target 

audience, the subdomains of interest and the specific objectives, considering phenomena 

originating not only from secondary data, but also from primary data. These steps supported 

the refinement of the items, response options and sections that make up the 1st version of the 

PD-MAS. 

Keywords: Parkinson's disease; Medication Use; Medication Adherence; Psychometrics; 

Nursing  
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PRIMEIRO CAPÍTULO  

 

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um dos principais focos da atenção das atuais 

políticas de saúde mundiais, haja vista a sua relação com a expansão do número de doenças 

crônicas não transmissíveis (CHEN; CHANG; LAN, 2015). Entre estas, as doenças 

neurológicas de longa duração são causas importantes de incapacidade em todo o mundo 

(CARE; BROWN, 2008) e com o decréscimo global das taxas de mortalidade, o ônus dessas 

doenças aumentou sobremaneira nos últimos 25 anos (FEIGIN et al., 2017).  

A doença de Parkinson (DP) está inserida no rol das doenças neurológicas de longa 

duração e é conceituada como uma enfermidade neurodegenerativa, que acomete cerca de 1 

em 1000 indivíduos na população geral, com aumento expressivo de 1 em 100 na população 

acima dos 60 anos. Atualmente, a DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, 

superada apenas pela doença de Alzheimer (LANG; SHULMAN, 2016). Em 2040, é esperada 

uma pandemia de DP, com projeção de 14,2 milhões de pessoas acometidas (DORSEY; 

BLOEM, 2018). No Brasil, a notificação da DP não é obrigatória, o que faz com que as 

estimativas numéricas sejam meramente especulativas e apontem mais de 200 mil pessoas 

diagnosticadas (DATASUS, 2014). Já os dados de pesquisa revelam que cerca de 90% da 

população longeva relata ter, pelo menos, uma doença crônica não transmissível, entre elas a 

DP (FEIGIN et al., 2017), a qual representou, há 15 anos atrás, cerca de 3,3% dos idosos 

brasileiros (BARBOSA et al., 2006).  

A DP foi assim nomeada pelo neurologista Jean-Matin Charcot, baseado na 

monografia do médico inglês James Parkinson, que, em 1817, descreveu seis pacientes que 

apresentavam sinais e sintomas de uma nova doença neurológica (GOETZ, 2011). Ao longo 

das últimas décadas, o número de estudos a respeito dessa enfermidade cresceu 

exponencialmente e o principal objetivo dos cientistas é o melhor conhecimento sobre os 

sinais e sintomas, o tratamento, os mecanismos neuroprotetores e causais da DP (RIZZO et 

al., 2016)(NALLS et al., 2015)(BLOEM; VRIES; EBERSBACH, 2015)(GUPTA, 2016).  

A DP acomete, de forma progressiva, o sistema nervoso central, classificada em 

estágios inicial, moderado e avançado (FERRAZ; SILVA, 2016)(POEWE et al., 2017), 

causando sintomas motores (rigidez muscular, tremor de repouso, bradicinesia e instabilidade 

postural) e sintomas não motores (disfunções autonômicas, cognitivas, neuropsiquiátricas, do 

sono, sensoriais, entre outros) (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011).  
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Para os doentes, seus familiares e cuidadores, esses sintomas resultam em 

incapacidades e diminuição da qualidade de vida, que comprometem os seus estados físico, 

emocional, social e econômico (MARTINEZ-MARTÍN et al., 2015). Para o sistema de saúde, 

os encargos assistenciais gerados pela doença são elevados e podem durar muitos anos, uma 

vez que a sobrevida é usualmente longa. Esses pacientes consomem, com maior frequência, 

os serviços de saúde, necessitam de medicamentos e de cuidados interdisciplinares para o 

resto da vida, têm maior probabilidade de hospitalizações e dependem de cuidados e 

adaptações domiciliares. Para os que ainda estão em sua fase produtiva, o erário é ainda maior 

para os cofres públicos, pois agregam os encargos previdenciários relacionados ao 

afastamento e à aposentadoria precoce dos trabalhadores (RODRIGUEZ-BLAZQUEZ et al., 

2015).  

Diante desse panorama, os tratamentos para o controle dos sintomas da DP têm sido 

um importante foco da prática e da pesquisa, uma vez que ainda não há conhecimento a 

respeito da cura ou da interrupção da progressão desta doença (PRZEDBORSKI, 2017). As 

terapias incluem ações interdisciplinares não medicamentosas (BLOEM; VRIES; 

EBERSBACH, 2015)(TOSIN et al., 2016)(PIMENTEL PIEMONTE; OKAMOTO, 2015), o 

uso de medicamentos (SCHAPIRA et al., 2014) e as intervenções neurocirúrgicas (ABBOUD 

et al., 2017), para as quais o sucesso depende da adesão terapêutica de todos os envolvidos no 

cuidado (SHIN; HABERMANN; PRETZER-ABOFF, 2015).  

No que se refere à adesão aos medicamentos, definida como “a medida em que o 

comportamento de uma pessoa ao tomar medicamentos corresponde às recomendações 

acordadas com um profissional de saúde” (SABATÉ, 2003), cinco dimensões e dois fatores 

precisam ser considerados. As cinco dimensões da adesão são: dimensão paciente; dimensão 

sistema de saúde/ atenção à saúde; dimensão socioeconômica; dimensão tratamento; e 

dimensão doença. Os dois fatores da adesão dos quais as cinco dimensões podem se inter-

relacionar são: intencionais (comportamentos intencionais do paciente que influenciam a 

adesão, por exemplo, deixar de tomar uma dose do medicamento prescrito) e não intencionais 

(fatores não relacionados ao comportamento intencional do paciente de tomar os 

medicamentos, por exemplo, esquecimento) (SABATÉ, 2003). 

Além disso, a adesão aos medicamentos precisa ser avaliada em relação ao processo 

pelo qual o paciente usa seus medicamentos conforme prescrito (VRIJENS et al., 2012). 

Neste processo, três fases estão inter-relacionadas aos comportamentos de adesão: início, 

quando a pessoa usa a primeira dose do medicamento prescrito; implementação, definida 

como o grau de concordância entre a posologia prescrita e a adotada, desde o início até a 
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última dose administrada; descontinuação, definida como a interrupção do tratamento 

medicamentoso, envolvendo a omissão das doses seguintes. Relacionada a cada um desses 

componentes está a persistência, definida como o período de tempo entre o início e a última 

dose, que precede imediatamente a descontinuação (VRIJENS et al., 2012). Qualquer 

problema identificado em algum dos componentes envolvidos no processo de adesão 

caracterizará a adesão subótima aos medicamentos (SABATÉ, 2003). 

Na DP, a adesão subótima aos medicamentos está presente em 10% a 67% dos 

pacientes (MALEK; GROSSET, 2015)(FABBRINI et al., 2012)(DREY et al., 2012) e é 

considerada crítica e dispendiosa. Um estudo que analisou um banco de dados americano 

evidenciou que a adesão subótima onera o tratamento (US$ 15,826 vs. $ 9,228), pois eleva 

significativamente as taxas de internação anual (2,3 vs. 1,8), as visitas aos consultórios (17,0 

vs. 15,9) e aos domicílios (12,8 vs. 9,8) (DAVIS; EDIN; ALLEN, 2010). Por esta razão, 

mensurar a adesão aos medicamentos é parte crucial dos protocolos clínicos e de pesquisa, 

com evidências de que o aumento da eficácia das intervenções de adesão tem maior impacto 

na saúde da população do que qualquer melhoria no tratamento medicamentoso em si 

(SABATÉ, 2003). Por oposição, a mensuração inacurada da adesão aos medicamentos pode 

levar a resultados clínicos deficientes, aumento do risco de doenças associadas, das taxas de 

mortalidade e das despesas desnecessárias de saúde (BROWN; BUSSELL, 2011). 

É possível medir a adesão aos medicamentos por meio de dois métodos: direto, 

definido como medidas objetivas de concentrações do medicamento ou de seus metabólitos, 

incluindo mensuração de níveis de drogas e de metabólitos no sangue e/ou na urina; e 

indireto, definido como medidas subjetivas de observações de pacientes, incluindo contagem 

de comprimidos, dispositivos de monitoramento eletrônico, registros eletrônicos de saúde e 

escalas de avaliação (KULKARNI et al., 2008)(DAVIS; EDIN; ALLEN, 2010)(GROSSET et 

al., 2006). Ambos os métodos possuem vantagens e desvantagens e o uso de escalas de 

avaliação para mensurar com precisão os comportamentos que influenciam na adesão aos 

medicamentos na DP pode ser ainda mais desafiador, dada a ausência de uma escala criada 

especificamente para mensurar este construto nesta população (LAM; FRESCO, 2015).  

Até o momento, o único instrumento criado para este contexto teve como objetivo 

mensurar apenas um domínio deste construto: a crença que as pessoas com DP possuem em 

relação aos medicamentos. Desenvolvido em 2016 por um grupo de pesquisadores 

americanos, o instrumento denominado “Parkinson's Disease Medication Beliefs Scale (PD-

Rx)” – Escala de crenças relacionadas aos medicamentos na DP (tradução livre) – foi 

considerado pelos cientistas um piloto inicial. A escala busca identificar as crenças que 
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fundamentam a fobia aos medicamentos. Todavia, os autores enfatizam que a escala apresenta 

limitações relacionadas tanto à amostra (pequena e homogênea), quanto à ausência da 

contraposição com medidas mais robustas (uso de dispositivos eletrônicos para o 

monitoramento dos medicamentos, por exemplo), o que fez com que os autores sugerissem 

pesquisas adicionais nesse contexto (FLEISHER et al., 2016). 

E, no que se refere às escalas que mensuram múltiplos domínios da adesão aos 

medicamentos, a mais utilizada nos estudos com pessoas com DP é a “Escala de Morisky” 

(GROSSET, 2010)(LAKSHMINARAYANA et al., 2014)(DALEY et al., 2014). Criada em 

1986 pelo Dr. Morisky e seus colaboradores, o instrumento “Morisky Medication Adherence 

Scale” (MMAS), foi validado pela primeira vez para pacientes ambulatoriais com diagnóstico 

de Hipertensão Arterial Sistêmica (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986). A Escala original 

de Morisky (MMAS-4) possui quatro itens com resposta dicotômica “sim ou não” (Anexo 1 – 

Escala de avaliação terapêutica de Morisky de 4 itens MMAS-4). O raciocínio por trás dos 

quatro itens da escala baseia-se nos erros relacionados à omissão dos medicamentos que 

podem ocorrer em virtude de um ou de mais fatores intencionais e não intencionais: 

esquecimento, descuido, interrupção do medicamento quando se sente melhor ou retomada do 

seu uso quando se sente pior (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986).  

A escala original foi bastante inovadora para a época, pois ela capta as razões 

fundamentais da subutilização ou da omissão dos medicamentos, além de inverter o sentido 

da resposta, pois, ao dizer “sim”, o paciente revela comportamentos que comprometem a 

adesão. No entanto, a escala MMAS-4 revelou propriedades clinimétricas limitadas. A 

sensibilidade e a especificidade foram de 81 e 44%, respectivamente, e a confiabilidade alfa 

de Cronbach foi de 0,61, o que está abaixo do valor aceitável de 0,7 (MORISKY; GREEN; 

LEVINE, 1986). Por este motivo, em 2008, foi publicada a escala modificada da “Morisky 

Medication Adherence Scale” (MMAS-8), desenvolvida a partir da escala original (Anexo 2 – 

Escala de avaliação terapêutica de Morisky de 8 itens MMAS-8). Os primeiros sete itens são 

categorias de resposta dicotômica “sim ou não”, e o último item contém respostas escalonadas 

do tipo Likert, de cinco pontos (MORISKY et al., 2008b). Comparada com a escala original, 

esta última acrescenta duas importantes características: 1) a adição de quatro itens que 

abordam as circunstâncias relacionadas ao comportamento de adesão; e 2) propriedades 

clinimétricas adequadas, sendo a sensibilidade e a especificidade 93 e 53%, respectivamente, 

e a confiabilidade alfa de Cronbach 0,83, acima do limiar de aceitação (MORISKY et al., 

2008b).  
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A MMAS-8 tem sido usada em várias situações clínicas de doenças crônicas e tem 

sido traduzida e validada em diversos países, incluindo o Brasil, em 2014 (DE OLIVEIRA-

FILHO et al., 2014). Esta escala possui vantagens sobre outros instrumentos de autorrelato, 

com capacidade de generalização para diversas doenças, populações e países, com maior grau 

de concordância quando analisada em conjunto com dados de preenchimento de farmácia ou 

de dispositivos de monitoramento eletrônico de comprimidos (TAN; PATEL; CHANG, 

2014). Por outro lado, a escala possui desvantagens, pois ela captura apenas alguns dos 

domínios e dos fatores envolvidos no processo da adesão aos medicamentos, e por este 

motivo é considerada pouco abrangente. 

Um estudo realizado com 40 militares na Indonésia mostrou que a validade e a 

confiabilidade do MMAS-8 versão Bahasa não foi capaz de capturar a adesão às estatinas. Os 

resultados revelaram correlação negativa fraca e nenhuma relação significativa entre os níveis 

de colesterol total e os níveis de adesão aos medicamentos mensurado pelo MMAS-8 

(SIAGIAN; WANGGE, 2016). Outro estudo que mediu a adesão aos medicamentos em uma 

coorte asiática multiétnica com 91 pacientes com artrite gotosa, em tratamento para a redução 

do urato sérico, constatou que a MMAS-8 apresentou validade de construto limitada para esta 

população (TAN et al., 2016). 

Pessoas com doenças neurológicas de longa duração, como é o caso da DP, são 

frequentemente sobrecarregadas pelos sintomas e seus impactos na rotina de vida, pelas 

multimorbidades e pela redução da conscientização sobre a sua condição de saúde, o que cria 

um ambiente desafiador para a adesão aos medicamentos e, consequentemente, um problema 

de saúde pública com implicações para a prática e para a pesquisa. Complexidades da vida 

diária, uso rotineiro e concomitante de quatro ou mais medicamentos, com ou sem prescrição 

médica (polifarmácia) e consultas frequentes ao sistema de saúde que resultam em ajustes 

sucessivos nas dosagens dos medicamentos são apenas alguns dos fatores que contribuem 

para a dificuldade dessas pessoas para lidar adequadamente com a sua terapia (CLYNE et al., 

2017)(LAKSHMINARAYANA et al., 2017). Esses fatores fazem com que os 

comportamentos envolvidos no processo da adesão aos medicamentos na DP repousem sobre 

um construto complexo, que precisa ser acuradamente mensurado para que intervenções 

efetivas possam ser implementadas e as complicações relacionadas à adesão subótima aos 

medicamentos possam ser evitadas.  

Sob a ótica do paciente com DP, a adesão subótima aos medicamentos está associada a 

adversidades de segurança, como o aumento do risco de toxicidade ou as recidivas de 

sintomas mais graves. Para os profissionais, a adesão subótima aos medicamentos pode 
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comprometer o raciocínio clínico, uma vez que tratamentos eficazes podem ser julgados como 

ineficazes, procedimentos de diagnóstico caros podem ser encomendados, e a terapia pode ser 

desnecessária e/ou perigosamente intensificada. Para o sistema de saúde, a adesão subótima 

aos medicamentos sobrecarrega o sistema com os custos diretos e indiretos, devido o 

redirecionamento dos investimentos, inicialmente destinados para a promoção e para a 

prevenção e, posteriormente, aplicados para o tratamento das complicações. No campo da 

pesquisa, os resultados dos ensaios clínicos podem não ser realisticamente interpretados sem 

as informações precisas sobre os fatores que comprometem a adesão, uma vez que a eficácia 

do tratamento e a relação dose-resposta podem ser mal aferidas (FARMER, 1999).  

O desafio de criar e de validar uma escala específica para mensurar a adesão aos 

medicamentos em pacientes com DP reside na capacidade desse instrumento em capturar, de 

forma confiável e válida, o conjunto de domínios e fatores envolvidos no processo da adesão 

aos medicamentos. Isso se sustenta nas evidências que indicam que testes padronizados, 

confiáveis e válidos são essenciais para sistematizar e dar credibilidade científica ao cuidado 

multiprofissional, pois eles fundamentam o raciocínio clínico relacionado ao complexo 

processo de funcionalidade e de incapacidade humana, universalizando os procedimentos 

adotados nesse processo e permitindo a comunicação entre os diferentes profissionais, por 

meio da documentação objetiva da eficácia do tratamento (MCDOWELL, 

2006)(MARTINEZ-MARTIN et al., 2016)(HINKIN; TRACEY; ENZ, 1997). Portanto, diante 

dos resultados das pesquisas, dos pontos fortes e fracos dos instrumentos existentes, do 

contexto atual e prospectivo da saúde mundial, o presente estudo é considerado relevante, 

viável e necessário para melhorar os desfechos em saúde na DP, sendo a hipótese, o objetivo e 

a defesa de tese:  

1.1 Hipótese  

A PD-MAS será capaz de mensurar os componentes multidimensionais e 

multifatoriais do processo de adesão aos medicamentos na doença de Parkinson e, assim, 

contribuir para a compreensão dos desfechos e dos preditores clínicos e de pesquisa. 

1.2 Objetivo  

Desenvolver a “Escala de Adesão aos Medicamentos para a doença de Parkinson” 

[Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]. 

1.3 Defesa da tese  

A criação de uma escala de classificação que seja capaz de mensurar acuradamente os 

componentes multidimensionais e multifatoriais do processo de adesão aos medicamentos em 
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pessoas com doença de Parkinson é essencial para a acurada compreensão dos desfechos e a 

identificação de preditores clínicos e de pesquisa. 
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SEGUNDO CAPÍTULO  

 

2 ENQUADRAMENTO CONCEITUAL-METODOLÓGICO 

A presente tese fundamentou-se nos conceitos propostos por diversos autores para a 

definição e a análise central dos conceitos envolvendo a “doença de Parkinson”, a “Terapia 

medicamentosa na DP” e a “Adesão aos Medicamentos” (DALEY et al., 2012) (FLAGSTAD, 

2018)(KVARNSTRÖM; AIRAKSINEN; LIIRA, 2018)(STRAKA et al., 2018). A inter-

relação sintática desses conceitos subsidiou o levantamento dos componentes 

multidimensionais e multifatoriais envolvidos no processo da adesão aos medicamentos na 

DP; a determinação dos pressupostos sobre os quais a estrutura teórica da escala se sustenta; e 

a descrição da finalidade, das indicações de uso e de aplicação da escala. Os componentes 

multidimensionais e multifatoriais identificados neste capítulo estão destacados em itálico. O 

enquadramento metodológico foi firmado, prioritariamente, nas recomendações clinimétricas 

de Jeri Benson e Florence Clark (BENSON; CLARK, 1982), que subsidiaram o 

desenvolvimento e a validação da escala. 

2.1 Enquadramento conceitual: definição dos conceitos 

2.1.1 A doença de Parkinson: um distúrbio do movimento associado a sintomas não 

motores 

Os distúrbios do movimento são definidos como síndromes neurológicas 

extrapiramidais em que há excesso ou escassez de movimentos automáticos, voluntários, 

semi-involuntários e involuntários não relacionados à fraqueza ou à espasticidade. São 

classificados em hipercinéticos (movimentos excessivos), os quais incluem a coreia, a 

distonia, o mioclonia, os tiques, o tremor, entre outros; e em hipocinéticos (escassez de 

movimentos), os quais incluem a bradicinesia (lentidão do movimento) e a acinesia (perda de 

movimento). Mas, apesar da nomenclatura, os distúrbios do movimento não se limitam aos 

sintomas motores, sendo a presença e a variabilidade de sinais e sintomas não motores muito 

comuns nessas manifestações neurológicas (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011).  

As síndromes parkinsonianas são a causa mais comum dos distúrbios do movimento 

de predominância hipocinética e são definidas pela combinação de seis características 

motoras fundamentais: o tremor em repouso, a rigidez muscular, a bradicinesia, a perda dos 

reflexos posturais, a postura fletida e o congelamento (bloqueio motor onde há falta de 

movimento voluntário ou uma repentina incapacidade de se mover durante a caminhada ou 

outras atividades, podendo ser transitórios ou durar alguns minutos). A combinação desses 
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sinais é usada para definir clinicamente o diagnóstico provável de Parkinsonismo. Entre as 

doenças incluídas no espectro do Parkinsonismo está a variedade mais comum, a forma 

idiopática – a doença de Parkinson (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011). 

As primeiras descrições que sugerem a DP datam do ano 1000 a.C., em que antigos 

textos tradicionais indianos e chineses narravam a presença em humanos de sintomas motores 

isolados. Nos séculos XVI e XVII, há referências de manuscritos redigidos por Sylvius de la 

Boe relatando sobre o tremor de repouso, e de Sauvages, descrevendo sobre a festinação da 

marcha (definida clinicamente como a tendência de avançar com passos cada vez mais 

rápidos e menores, associados ao centro de gravidade que se inclina para a frente sobre os 

pés) (GOETZ, 2011)(EBERSBACH et al., 2013). Porém, foi no século XIX, em 1817, que o 

médico inglês James Parkinson reuniu o conjunto de sinais e sintomas que determinariam a 

síndrome parkinsoniana atualmente conhecida. Em sua monografia,  intitulada “An Essay on 

the Shaking Palsy” (Um Ensaio sobre a Paralisia Agitante), ele descreveu os sintomas de seis 

pacientes que apresentavam movimentos involuntários caracterizados por tremor, diminuição 

da força muscular, propensão para inclinação anterior do tronco e alterações na marcha 

(DONALDSON, 2015)(PARKINSON, 1817). Anos mais tarde, coube a Jean Martin Charcot, 

atualmente considerado o pai da neurologia, nomear a doença em homenagem ao primeiro 

cientista que, reconhecidamente, a descreveu (GOETZ, 2011). 

Mais de dois séculos se passaram e a maioria das observações clínicas originais de 

James Parkinson resistiu ao teste do tempo e progressos continuam ocorrendo no 

entendimento neuropatológico da doença e de sua progressão através do sistema nervoso, bem 

como os mecanismos e as disfunções moleculares e neurofisiológicas subjacentes 

(PRZEDBORSKI, 2017). Estratégias para modificar a progressão da doença e para retardar a 

incapacidade são as principais necessidades não satisfeitas que estão sendo abordadas pelos 

esforços de pesquisa atuais. Um potencial póstero é o desenvolvimento de métodos para 

identificar indivíduos em risco e com manifestações pré-clínicas que antecipam o início dos 

sintomas motores definidores da doença (POEWE et al., 2017). Isso porque a DP pode levar 

décadas se desenvolvendo antes que possa ser diagnosticada pelos critérios clínicos 

preconizados atualmente (POSTUMA et al., 2015)(POSTUMA et al., 2018).  

Evidências hipotéticas, provenientes da teoria de Braak (BRAAK et al., 2003), 

mostram que esse estágio pré-clínico – categorizado em estágios I e II – é marcado por 

sintomas prodrômicos, a exemplo do comprometimento olfatório, da constipação intestinal e 

do distúrbio comportamental do sono REM, causados pela neurotoxicidade decorrente das 

inclusões de corpos de Lewy (agregados majoritariamente compostos pelas proteínas alfa-
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sinucleína e ubiquitina), em um mecanismo “prion-like” (VOLPICELLI-DALEY; 

BRUNDIN, 2018). À medida que a doença progride de forma ascendente, das estruturas 

subcorticais para as corticais (estágios III a VI de Braak), ocorre o envolvimento das vias 

neuronais nigroestriatais, que causa o aparecimento dos sintomas motores, que determinarão o 

diagnóstico clínico da doença (POSTUMA et al., 2015). A fase avançada da DP é marcada 

pelo surgimento de novos sinais e sintomas motores e não motores, além da piora e da 

complicação daqueles já existentes. A Figura 1 ilustra os estágios de evolução da DP, desde o 

pré-clínico ao avançado. 
Figura 1 – Estágios da doença de Parkinson 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na teoria de Braak. 

Em estudo anterior realizado (TOSIN, 2016), os resultados do mapeamento cruzado da 

terminologia utilizada por equipe de enfermagem na reabilitação de pacientes com DP, 

quando analisados simultaneamente com a literatura científica, possibilitaram elaborar o 

organograma dos principais sinais e sintomas motores e não motores da DP, os quais denotam 

a multidimensionalidade sintomatológica desta doença (Figura 2). 
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Figura 2 – Organograma da classificação dos principais sinais e sintomas motores e não motores da doença de Parkinson 

 
Fonte: Tosin, Michelle Hyczy de Siqueira. Subconjunto terminológico da CIPE® para pacientes com doença de Parkinson em reabilitação/ Michelle Hyczy de Siqueira Tosin. 

– Niterói: [s.n.], 2016. 193 f.
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E, apesar da maioria dos estudos que avaliam casos típicos de DP mostrarem que 

grande parcela dos pacientes (cerca de 80%) se enquadra no esquema de estadiamento de 

Braak, debates vigorosos têm sido feitos nesse contexto. Um estudo de revisão sugeriu que o 

sistema de estadiamento de Braak é válido para pacientes com DP com início precoce e que 

apresentam sintomas motores de longa duração (subtipo tremor dominante), não se mostrando 

válido, contudo, para casos de início tardio e de curso rápido (subtipo rígido-acinético 

predominante), sendo sugerido estudos adicionais para testar a validade da teoria de Braak e 

sua relação com esses subtipos da DP (JELLINGER, 2018). 

Tal análise fundamenta-se nos dados científicos que mostram que a DP tem sido 

descrita como uma das síndromes neurológicas mais complexas encontradas na medicina. 

Pois, apesar de acometer homens e mulheres de todas as faixas etárias, é observado aumento 

claro e expressivo da prevalência na população longeva (BARBOSA et al., 2006). Uma meta-

análise composta por 27 estudos epidemiológicos publicados entre os anos de 2001 a 2014 

confirma o aumento progressivo significativo da prevalência da DP com o avanço da idade, 

alcançando patamares até dez vezes maiores entre as idades de 50 e 80 anos e atingindo a 

estabilidade nos indivíduos a partir desta idade (HIRSCH et al., 2016).  

A importância desse dado relaciona-se ao fato de que a idade de início da DP afeta 

significativamente o fenótipo (subtipos da DP) da doença, sugerindo que o envelhecimento 

biológico fornece características distintas para a sua evolução. Fenotipicamente, indivíduos 

com início precoce (idade entre 45 e 50 anos) exibem, em geral, uma síndrome de tremor 

predominante, com desenvolvimento antecipado de complicações (discinesias) induzidas pela 

levodopa e progressão mais lenta da doença. Em contrapartida, indivíduos com início tardio 

da DP (70 anos ou mais) tendem a apresentar uma síndrome rígido-acinética dominante, com 

déficits motores mais graves, alterações da marcha com instabilidade postural, menor 

suscetibilidade às discinesias induzidas pela levodopa e progressão mais rápida da doença 

(MARRAS et al., 2020)(COLLIER; KANAAN; KORDOWER, 2017). 

Essa biologia compartilhada entre a idade e o fenótipo neurológico sugere que o 

envelhecimento cria um estado parkinsoniano vulnerável, com sintomas mais acentuados, 

assim como a precocidade do início da doença cria um estado de cronicidade e de 

complicações desses sintomas. Isso traz implicações importantes para a avaliação e para as 

intervenções terapêuticas em potencial, pois a abordagem dessas pessoas exige o 

reconhecimento e o mapeamento acurado dos diversos e mutantes sinais e sintomas motores e 

não motores por parte de toda a equipe multidisciplinar, incluindo os médicos em suas 
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diversas especialidades, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os psicólogos, entre outros 

(OKUN, 2017). Os profissionais devem estar cientes de que os subtipos e os estágios da DP 

são dinâmicos e complexos e de que as estratégias de tratamento podem e devem mudar à 

medida que ocorre a identificação das demandas inter-relacionadas.  

2.1.2 O tratamento da doença de Parkinson: a complexidade terapêutica para o controle 

dos sintomas  

Na literatura científica, emergem terapias eficazes focadas não só na reposição 

farmacológica oral e transdérmica da dopamina cerebral, mas também com refinamentos 

importantes e terapias inovadoras, como a infusão dopaminérgica (gel enteral de levodopa e 

bomba de infusão subcutânea de apomorfina), a neurocirurgia para a estimulação cerebral 

profunda (DBS) (LIMOUSIN; FOLTYNIE, 2019) e as técnicas sistematizadas de fisioterapia 

(CAPATO et al., 2020), de fonoaudiologia (RAMIG; FOX; SAPIR, 2008) e de terapia 

ocupacional (STURKENBOOM et al., 2008).  

Tais avanços terapêuticos tornaram a DP o primeiro, e ainda, incomparável exemplo 

de doença neurodegenerativa que pode ser eficazmente manejada, por meio do controle 

sustentado dos sintomas e da qualidade de vida por décadas após o seu início (POEWE et al., 

2017). Entretanto, nenhum desses tratamentos é curativo e a DP continua sendo uma 

enfermidade de sobrevida longa, que provoca incapacidade grave em seu estágio avançado, 

em razão da magnitude crescente dos sintomas motores e não motores, muitos desses 

resistentes ao tratamento (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011).  

A adoção das terapias medicamentosa, não medicamentosa e/ou neurocirúrgica pode 

melhorar a qualidade de vida da maioria dos pacientes e transformar a doença potencialmente 

debilitante em condição viável do ponto de vista funcional e de qualidade de vida. As terapias 

não medicamentosas podem reduzir o impacto dos sintomas motores e não motores, mas não 

completamente, e os tratamentos neurocirúrgicos são indicados para minimizar as 

complicações motoras somente em uma parcela dos pacientes, sobretudo naqueles que cursam 

nos estágios moderado ao avançado da doença. Dissemelhantemente, a terapia farmacológica 

é utilizada profusamente em todos os subtipos de pacientes e em seus diversos <<estágios da 

DP>> (inicial, moderado e avançado) para o tratamento dos mais variados sintomas motores e 

não motores (RUA RAFAEL et al., 2016).  

Muitas classes de medicamentos estão disponíveis para o tratamento dos sintomas da 

DP, mas a principal opção clínica das últimas cinco décadas tem sido a levodopa (3,4-

dihidroxi-L-fenilalanina, também conhecida como L-DOPA) (LEWITT; FAHN, 2016). O 
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impacto mundial da levodopa no controle dos sintomas da DP e na melhoria da qualidade de 

vida tem sido enorme, embora tenha chegado ao cenário terapêutico em meio ao ceticismo e, 

inicialmente, à promessa não cumprida de evitar a progressão da doença. Pesquisas pioneiras 

realizadas há meio século pelos neurocientistas Arvid Carlsson e Oleh Hornykiewicz 

revelaram que o Parkinsonismo pode ser revertido parcial e temporariamente por 

medicamentos que restauram a neurotransmissão dopaminérgica das vias estriatais 

(HORNYKIEWICZ, 2002). Essa reversão pode ser realizada por agonistas dopaminérgicos, 

compostos que estimulam diretamente os receptores pós-sinápticos de dopamina estriatal 

(LEWITT, 2008).  

A administração de dopamina, em si, é ineficaz, pela impossibilidade da travessia da 

barreira hematoencefálica. A levodopa, como um precursor da dopamina, é um aminoácido 

natural intermediário na via da síntese de dopamina, pois, após a sua ingestão oral, ela é 

ativamente transportada do intestino delgado superior para a circulação sanguínea, por um 

mecanismo específico para l-aminoácidos grandes e neutros, atingindo o cérebro após o 

transporte ativo através da barreira hematoencefálica. Uma vez no cérebro, a dopamina é, 

rapidamente, formada a partir da levodopa, e embora a conversão para dopamina seja o 

principal mecanismo que leva ao efeito farmacológico dessa droga, ela também tem ações 

neuromoduladoras e neurotransmissoras diretas, que podem contribuir para seu desfecho 

antiparkinsoniano (MISU; KITAHAMA; GOSHIMA, 2003). 

Entretanto, devido ao metabolismo contínuo, à interação com alimentos ricos em 

aminoácidos proteicos e à distribuição da levodopa pelo organismo perifericamente, apenas 

uma pequena fração da droga chega ao cérebro. A ingestão concomitante com alimentos 

reduz a velocidade e a extensão da absorção da levodopa, com concentração plasmática 

máxima (Cmáx) mais lenta e 30% menor e com extensão de absorção reduzida em 15% 

(LEWITT; FAHN, 2016). Além disso, doses remanescentes de levodopa periférica podem 

causar, em muitos pacientes, efeitos adversos, tal qual a hipotensão ortostática, náuseas e 

vômitos (ISAACSON; SKETTINI, 2014).  

Em alternativa, a coadministração de outros fármacos pode melhorar a eficácia da 

levodopa, uma vez que inibem a conversão da dopamina fora do sistema nervoso central, 

limitando os efeitos adversos sistêmicos. Por este motivo, um inibidor de ação periférica 

(Carbidopa ou Benserazida) é combinado com a levodopa. Além dessas, outras drogas podem 

modificar a farmacocinética e a farmacodinâmica da levodopa, uma vez que a sua forma de 

liberação imediata tem uma meia-vida entre 1 a 3 horas, a qual pode ser prolongada pela 

inibição da enzima catecol-O-metiltransferase periférica (COMT), presente nos fármacos 
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entacapona ou tolcapona (NUTT, 2000). Os efeitos dopaminérgicos da levodopa podem, 

ainda, ser aumentados com inibidores da enzima monoaminoxidase tipo B (MAO-B) de ação 

central, presentes na selegilina ou rasagilina, pois esses fármacos retardam a metabolização da 

dopamina no sistema nervoso central (PARKINSON STUDY GROUP, 2005).  

Contudo, embora a experiência clínica no uso desse medicamento antiparkinsoniano 

tenha sido amplamente relatada, a sua prescrição, às vezes, é adiada, devido às mais temidas 

complicações motoras induzidas pela levodopa: as discinesias e as flutuações motoras 

(MESTRE et al., 2014)(RUA RAFAEL et al., 2016). As discinesias são definidas como 

movimentos involuntários, comumente manifestados por coreia e distonia, que podem afetar 

qualquer região do corpo, geralmente uma extremidade, se manifestando nas estruturas 

apendiculares, as quais podem coincidir com a primeira região afetada pelos sintomas 

motores da DP. Inicialmente, elas são relacionadas à dose máxima do medicamento, mas 

também podem ser bifásicas – de acordo com os níveis sanguíneos de levodopa – ou 

“discinesias do off” – quando esses níveis são baixos (CORNETT et al., 2017). Já as 

flutuações motoras incluem fenômenos de “deterioração” (wearing off) – reaparecimento dos 

sintomas pouco antes da próxima dose de levodopa – que, geralmente, são a primeira 

complicação motora observada. Mas estas também incluem fenômenos “on-off” – mudanças 

repentinas entre o estado motor controlado pelo medicamento e o parkinsoniano; e fenômenos 

“on-retardado” – quando o alívio dos sintomas após a ingestão do medicamento leva mais 

tempo para ser percebido (SKODDA; VISSER; SCHLEGEL, 2010). 

Embora menos e mais tarde que no passado, hoje em dia, uma parte significativa dos 

pacientes com DP desenvolvem essas complicações motoras, em que cerca de 90% 

desenvolve discinesias e 70% flutuações motoras, nove ou mais anos após o início do 

tratamento com a levodopa (FABBRI et al., 2016), com impacto direto na qualidade de vida 

dessas pessoas. 

No Brasil, um estudo avaliou a qualidade de vida em pacientes com DP por meio da 

escala Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39) e identificou que a presença de flutuação 

motora é um preditor para a piora da qualidade de vida desses pacientes (SOUZA et al., 

2007). Em Portugal, pesquisadores constataram que pacientes com flutuações motoras têm 

duas vezes mais custos socioeconômicos do que aqueles livres dessa complicação, uma vez 

que a mobilidade, as atividades de vida diária e as habilidades de comunicação podem ser 

comprometidas, o que impacta na estigmatização e na qualidade de vida dessas pessoas 

(REESE et al., 2011). 
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Com vistas a minimizar o impacto dessas complicações e otimizar o tratamento, no 

decurso das últimas décadas foram desenvolvidas diversas formulações da levodopa com 

diferentes dosagens e propriedades farmacocinéticas (FAHN et al., 2004)(DESCOMBES et 

al., 2001), sendo estas:  

• Comprimidos simples com 200 miligramas (mg) de levodopa que atingem a Cmáx em 60 

minutos após a ingestão. 

• Comprimidos de liberação modificada (liberação dupla) com 200 mg de levodopa, que 

possuem perfil farmacocinético de rápida absorção e, posteriormente, com níveis de 

concentração plasmáticas sustentáveis.  

• Comprimido simples com 100 mg de levodopa que atingem a Cmáx em 60 minutos após 

ingeridos. 

• Comprimido para suspensão (dispersível) com 100 mg de levodopa e Cmáx curta de cerca 

de 15 minutos após ingeridos. 

• Cápsula de liberação prolongada com 100 mg de levodopa, e Cmáx em três horas após 

ingeridos e meia-vida mais longa se comparada às demais formulações. 

O tratamento inicial com levodopa pode ser complexo para o paciente, pois envolve o 

fracionamento dos comprimidos em diferentes dosagens distribuídas no decurso do dia. Nos 

estágios iniciais da DP, é recomendável iniciar o tratamento com ½ comprimido de levodopa 

100 mg ou ¼ de comprimido de 200 mg, três a quatro vezes ao dia. Assim que se confirmar a 

tolerabilidade ao esquema inicial, a dose pode ser aumentada lentamente, de acordo com a 

resposta do paciente. Isto porque efeitos adversos gastrointestinais (náuseas e vômitos) podem 

ocorrer, principalmente, nesses estágios do tratamento (DIETRICHS; ODIN, 2017). 

E, se questionarmos diretamente os pacientes com DP sobre a sua preferência 

terapêutica diária, a grande maioria declara preferir a administração dos medicamentos em 

apenas uma dose diária. Isso foi constatado em um estudo duplo-cego com 441 indivíduos 

com DP, que referiram que usar o medicamento uma vez ao dia, em vez de três vezes ao dia, é 

mais conveniente (SCHAPIRA et al., 2013). No entanto, diminuir a frequência de ingestão 

dos medicamentos antiparkinsonianos é difícil de realizar, considerando as opções de 

tratamento disponíveis atualmente. 

Além da levodopa, outras classes de medicamentos são indicadas na DP, como os 

agonistas dopaminérgicos (para o tratamento dos sintomas motores parkinsonianos), os 

anticolinérgicos (para o tratamento do tremor) e os anti-glutamatérgicos (para o tratamento 

das discinesias). E, assim como previsto para a levodopa, essas classes de medicamentos 
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também ocasionam efeitos adversos. Os agonistas dopaminérgicos podem causar edema de 

membros inferiores e hipersonolência diurna; os anticolinérgicos podem causar alucinações, 

retenção urinária e constipação; e os anti-glutamatérgicos podem causar constipação, 

alucinações e confusões mentais (CONNOLLY; LANG, 2014). 

Além disso, em se tratando dos sintomas não motores, são comumente indicados 

medicamentos antidepressivos, anti-colinesterásicos e neurolépticos para o controle dos 

sintomas neuropsiquiátricos (depressão/disforia, ansiedade, apatia, alucinações, alterações 

comportamentais, entre outros), benzodiazepínicos para o tratamento da insônia e analgésicos 

para dor. Em menor número, são prescritos corticosteroides para o tratamento da hipotensão 

ortostática, anticolinérgicos e toxina botulínica para os sintomas urinários e a sialorréia, 

vasodilatadores para os sintomas sexuais, além de laxantes e modificadores da motilidade 

gastrintestinal para os sintomas manifestados neste sistema (OKUN, 2017) (CONNOLLY; 

LANG, 2014).  

A natureza do tratamento dos sintomas motores e não motores da DP faz com que, 

inevitavelmente, os pacientes tenham regimes terapêuticos complexos. Entretanto, não é 

somente a natureza complexa da DP que desafia o tratamento dos pacientes. A coexistência 

das multimorbidades, definida como a presença de duas ou mais condições de saúde de longo 

prazo, – classificadas em patogênica (quando duas ou mais doenças estão etiologicamente 

relacionadas, como por exemplo a demência e a DP), diagnóstica (quando as manifestações 

da doença associada são similares às da doença primária, como por exemplo a constipação 

funcional e constipação neurogênica) e prognóstica (quando há doenças que predispõem o 

desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo a disfagia na DP que predispõe a 

pneumonia) (MARQUES et al., 1994) –,  pode ser particularmente desafiadora, tanto para o 

paciente quanto para os profissionais. Isso porque os serviços de saúde, geralmente, são 

organizados em torno de condições únicas, fazendo com que pessoas com múltiplas condições 

recebam cuidados descoordenados ou fragmentados (WALLACE et al., 2015).  

Apesar dos estudos apontarem a prevalência de multimorbidades em pessoas idosas 

com DP, a maioria se concentra em condições únicas e, particularmente, nas morbidades 

prognósticas (YANG et al., 2017)(FERNANDES et al., 2015)(BRAGA et al., 2014). Estudos 

que incluíram múltiplas condições tenderam a ser pequenos em tamanho amostral e 

focalizaram em problemas específicos, como o déficit da mobilidade (KING et al., 2014).  

Um estudo analisou, especificamente, o espectro das multimorbidades em uma coorte 

de 197 pessoas com DP, nos cinco anos anteriores ao início da doença e nos 15 anos 

subsequentes, comparando-os com um grupo controle pareado para mensurar a probabilidade 
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desses pacientes de ter um ou mais diagnósticos associados. Os resultados evidenciaram que, 

antes do início da DP, não havia diferença no espectro das multimorbidades, mas, após o 

diagnóstico da DP, a chance de haver multimorbidades nesses pacientes foi maior em 

comparação com o controle, sendo este fato representativo para a piora dos sintomas motores 

da DP (LEIBSON et al., 2006). Um estudo holandês avaliou os níveis das multimorbidades 

em sete doenças neurológicas, incluindo a DP. O acidente vascular cerebral, a demência e a 

depressão foram identificados como as multimorbidades patogênicas mais comuns na DP 

(NUYEN et al., 2006).  

É observado, portanto, que a polifarmácia, definida como o uso rotineiro e 

concomitante de quatro ou mais medicamentos (com ou sem prescrição médica) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2019), é uma realidade na vida das pessoas com DP (LEONI et 

al., 2002). Um estudo de caso controle realizado em Taiwan analisou o histórico do uso de 

medicamentos, em um período de dois anos antes do início da DP. Os resultados revelaram 

que a polifarmácia foi maior em pessoas que desenvolveram a DP, com razão de chance 1.53, 

2.08, 2.64 e 2.95 maior para os pacientes que usavam dois a quatro, cinco a sete, oito a nove e 

≥ 10 medicamentos, respectivamente (LAI et al., 2011). Um outro estudo britânico que 

avaliou 2640 pacientes com DP atendidos na rede primária de saúde identificou que as 

pessoas com DP apresentaram mais morbidades, com mais chances de polifarmácia e com 

combinações de três ou mais medicamentos para o tratamento dos sintomas motores, 

associado ao uso de medicamentos para os sintomas não motores e para as outras doenças 

associadas (MCLEAN et al., 2017).  

Com isso, é evidente que o conjunto de componentes relacionados à DP e ao seu 

tratamento medicamentoso contribui para a complexidade desse contexto, o que acentua a 

necessidade da avaliação precisa e sistemática dos indicadores multidimensionais e 

multifatoriais envolvidos nos processos de adesão aos medicamentos nesta população. 

2.1.3 O processo de adesão aos medicamentos: um construto que envolve aspectos 

multidimensionais e multifatoriais 

Embora a maioria das pesquisas esteja focada na adesão aos medicamentos, o termo 

“adesão” engloba inúmeros comportamentos relacionados à saúde, que se estendem além dos 

medicamentos prescritos (SABATÉ, 2003).  

Em junho de 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS) promoveu uma reunião 

com especialistas mundiais que definiram a adesão como “a medida em que o paciente segue 

instruções médicas” (DE GEEST; SABATÉ, 2001). Hoje, é reconhecido que este conceito foi 
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um ponto de partida útil. No entanto, o termo “médico” foi considerado, mais tarde, 

insuficiente para descrever a gama de intervenções usadas para tratar doenças crônicas. Além 

disso, o termo “instruções” implica que o paciente é um receptor passivo e aquiescente de 

aconselhamento especializado, em oposição a um colaborador ativo no processo de 

tratamento (SABATÉ, 2003). 

Em particular, foi reconhecido, durante aquela reunião, que a adesão a qualquer 

regime reflete o comportamento de um tipo ou outro, sendo exemplos de comportamentos 

terapêuticos: buscar atenção de saúde, seguir as prescrições, obter imunizações, comparecer 

a consultas de acompanhamento e executar modificações comportamentais, que englobam a 

higiene pessoal, o autogerenciamento, os comportamentos de risco, entre outros (DE GEEST; 

SABATÉ, 2001). 

Os participantes da reunião também observaram que a relação entre o paciente e o 

profissional de saúde deve se desenvolver sob uma parceria baseada nas habilidades 

individuais, fundamentadas na comunicação e no engajamento (DE GEEST; SABATÉ, 

2001).  

Os estudos e as discussões avançaram e, em 2003, a revisão da literatura realizada pela 

OMS identificou a qualidade da relação terapêutica como sendo um importante determinante 

da adesão. Relacionamentos eficazes de tratamento são caracterizados por uma atmosfera na 

qual meios terapêuticos alternativos são explorados, o regime é negociado, a adesão é 

discutida e o acompanhamento é planejado (SABATÉ, 2003).  

Na ocasião, forte ênfase foi colocada sobre a necessidade de diferenciar “adesão” 

(adherence) de “conformidade/ condescendência” (compliance). A principal diferença é que a 

adesão requer o consentimento do paciente às recomendações. Sob este ponto de vista, os 

pacientes devem ser parceiros ativos dos profissionais de saúde em seus próprios cuidados, e 

uma boa comunicação entre o paciente e o profissional de saúde é essencial para uma prática 

clínica efetiva (SABATÉ, 2003). 

Outra distinção a ser levada em consideração é entre os conceitos de doenças agudas 

em oposição a doenças crônicas – transmissíveis (infecciosas) e não-transmissíveis –, pois 

cada uma destas deve ser estabelecida para a implementação do tipo de cuidado necessário.  

Baseado nisso, o projeto de adesão da OMS adotou a seguinte definição de doenças 

crônicas:  
Doenças que apresentam uma ou mais das seguintes 
características: são permanentes, deixam incapacidade residual, 
são causadas por alteração patológica irreversível, requerem 
treinamento especial do paciente para reabilitação, ou podem 
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exigir um longo período de supervisão, observação ou 
atendimento. (SABATÉ, 2003, p.4) 

 

Equitativamente, o projeto adotou a seguinte definição de adesão terapêutica de longo 

prazo:  
O grau em que o comportamento de uma pessoa – em tomar o 
medicamento, seguir uma dieta e/ ou executar mudanças no estilo 
de vida – corresponde às recomendações acordadas com um 
profissional de saúde. (SABATÉ, 2003, p.3) 

 
Em geral, a mensuração da adesão tem sido negligenciada pelos profissionais de saúde 

e, como resultado, os pacientes têm recebido pouca intervenção direta e sistemática, o que 

resulta em situações clínicas subótimas e complicações de saúde que reduzem a qualidade de 

vida e desperdiça os recursos de saúde. Essas consequências diretas prejudicam a capacidade 

dos sistemas de saúde em todo o mundo no alcance das metas populacionais. 

E, apesar das evidências mostrarem o contrário, continua havendo uma tendência a se 

concentrar nos fatores intencionais relacionados ao paciente como as causas dos problemas de 

adesão, com a relativa negligência aos componentes não intencionais relacionados à doença, 

ao seu tratamento, às condições socioeconômicas e aos determinantes do provedor e do 

sistema de saúde. Esses últimos fatores compõem o ambiente o qual os pacientes recebem 

cuidados e têm um efeito considerável na adesão (SABATÉ, 2003) (Figura 3). 

Figura 3 – As cinco dimensões da adesão de acordo com a OMS 

 
Fonte: Sabaté (2003), p.27 

Mais recentemente, em 2012, o Consórcio Europeu de especialistas propôs a 
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Taxonomia de Determinação de Barreiras à Adesão (ABC), composta por termos e definições 

que visam promover a consistência e a quantificação da terminologia e dos métodos, a fim de 

auxiliar na realização, análise e interpretação de estudos científicos sobre adesão aos 

medicamentos (VRIJENS et al., 2012). De acordo com a Taxonomia ABC, a adesão aos 

medicamentos é definida como o “processo pelo qual o paciente usa seus medicamentos 

conforme prescrito”.  

Ao definir a adesão como um processo, a Taxonomia ABC adiciona três fases inter-

relacionadas aos comportamentos de adesão: início, quando a pessoa usa a primeira dose do 

medicamento prescrito; implementação, definida como o grau de concordância entre a 

posologia prescrita e a adotada, desde a início até à última dose administrada; e 

descontinuação, que corresponde à interrupção do tratamento medicamentoso e envolve a 

omissão das doses seguintes. Relacionada a cada um desses componentes está a persistência, 

definida como o período de tempo entre o início e a última dose, que precede imediatamente a 

descontinuação (VRIJENS et al., 2012) (Figura 4).  

Figura 4 – Processo da Adesão aos Medicamentos de acordo com a Taxonomia ABC 

 
Fonte: Vrijens et al. (2012), p.697 

Com isso, é evidente a influência que os componentes relacionados à DP e ao seu 

tratamento podem exercer no processo de adesão aos medicamentos, o que acentua a 

necessidade da avaliação precisa e sistemática dos indicadores de adesão para a determinação 

dos resultados de saúde desta população. 
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2.1.4 Métodos para mensurar a adesão aos medicamentos: principais instrumentos 

usados na população com doença de Parkinson 

Os componentes envolvidos no processo da adesão aos medicamentos na DP e em 

outras doenças crônicas neurológicas são descritos de forma múltipla, díspar e, em parte, 

relacionados às diferenças metodológicas dos estudos. Em uma coorte realizada com 40 

pessoas com DP, os resultados mostraram que as mulheres são mais propensas do que os 

homens em relatar corretamente as doses subtraídas; no entanto, os homens estimaram com 

maior precisão seus erros em relação aos horários de administração das doses dos 

medicamentos prescritos (LEOPOLD; POLANSKY; HURKA, 2004). Outros estudos 

envolvendo pacientes com DP, revelaram que os idosos apresentaram maior risco de adesão 

subótima, possivelmente em virtude da cognição prejudicada ou do humor prejudicado 

(OSTERBERG; BLASCHKE, 2005)(FOPPA et al., 2016). Em outros relatórios de pesquisa, 

uma variedade de fatores culturais, econômicos, regimes terapêuticos complexos, nível 

educacional ou a presença de outras doenças crônicas influenciaram a adesão aos 

medicamentos em pacientes com DP (FABBRINI et al., 2012)(TANG; QUAN; RABI, 2017). 

Contudo, estudos prévios sobre adesão aos medicamentos envolvendo outras doenças 

crônicas não neurológicas, não forneceram as mesmas informações sobre esse fenômeno. Em 

uma revisão de 30 anos de literatura publicada sobre adesão aos medicamentos anti-

hipertensivos, Kjellgren e colaboradores encontraram apenas uma referência em que o 

gênero/sexo, a idade avançada e o déficit cognitivo eram fatores envolvidos com a adesão 

subótima aos medicamentos (KJELLGREN; AHLNER; SÄLJÖ, 1995).  

 As pessoas com DP, portanto, parecem ter um risco significativo de adesão subótima, 

porque a maioria é idosa e sua doença está frequentemente associada à depressão, apatia, 

ansiedade e à demência.  

Os componentes envolvidos negativamente no processo da adesão medicamentosa na 

DP são numerosos e dependem, em grande medida, do estágio da doença, pois a resposta ao 

medicamento é mais eficaz no estágio inicial da DP, o que pode mascarar a os resultados da 

adesão. Em oposição, na medida que a doença progride, as doses perdidas, extras ou as 

inapropriadas podem causar aumento/piora dos sinais e sintomas e ocasionar flutuações 

motoras e/ou outros efeitos colaterais. E, considerando que as prescrições são ajustadas 

conforme a resposta clínica do paciente, a consistência da adesão ao tratamento 

medicamentoso é imprescindível para que ajustes terapêuticos injustificados sejam evitados 

(LEOPOLD; POLANSKY; HURKA, 2004). 
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Com base nisso, na prática clínica em geral, os profissionais de saúde, antes de 

prescrever um novo medicamento, ou de ajustar o que está supostamente em uso, devem se 

certificar junto ao paciente e ao seu familiar/parceiro do cuidado se os componentes 

envolvidos no processo de adesão foram suficientemente explorados e equalizados com o 

objetivo final do tratamento.  

Desse modo, podemos observar a grande responsabilidade profissional para o sucesso 

no tratamento da DP, que perpassa desde a mensuração dos componentes envolvidos no 

processo de adesão até a implementação de ações interdisciplinares promotoras de adesão. As 

pesquisas mostram que o nível de adesão aos medicamentos aumenta na medida em que o 

conhecimento a respeito dos componentes envolvidos no processo de adesão é maior entre 

profissionais, familiares/ cuidadores e pacientes (LAM; FRESCO, 2015)(DE SIMONI; 

MANT; SUTTON, 2015).  

Nesse sentido, a avaliação acurada desse construto, por meio de uma medida válida e 

confiável, é necessária tanto para o planejamento efetivo e eficiente do tratamento quanto para 

assegurar que as mudanças nos resultados de saúde possam ser atribuídas ao regime 

recomendado (GROSSET et al., 2006).  

Indiscutivelmente, não há um “padrão ouro” para medir a adesão aos medicamentos, e 

o uso de uma variedade de métodos tem sido relatado na literatura. Uma abordagem de 

medição é questionar os profissionais e os pacientes em relação às suas avaliações subjetivas 

de comportamento de adesão. Todavia, quando os profissionais avaliam o grau em que os 

pacientes seguem suas recomendações, eles tendem a superestimar a adesão. Além disso, 

pacientes que revelam não terem seguido o conselho de tratamento tendem a descrever seu 

comportamento com precisão, enquanto os pacientes que negam a falha em seguir as 

recomendações relatam seu comportamento de maneira imprecisa (STRAKA et al., 2018).  

Por este motivo, a análise dos relatórios subjetivos dos pacientes tem sido 

problemática. A contagem simples de comprimidos, por exemplo, pode ser realizada durante 

as consultas clínicas; contudo, não está livre de imprecisões e, normalmente, resulta em 

superestimação do comportamento de adesão. Ademais, informações importantes (como por 

exemplo, os horários de ingestão e as doses perdidas) não são capturadas usando essa 

estratégia (GROSSET et al., 2006). Uma inovação recente é o dispositivo de monitoramento 

eletrônico, que registra a hora e a data em que um contêiner de medicamento foi aberto, 

descrevendo melhor a maneira como os pacientes tomam seus medicamentos. Porém, este 

dispositivo possui o inconveniente da dificuldade de acesso e do alto custo (STRAKA et al., 

2018). 
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Os bancos de dados de farmácia podem ser usados para verificar quando as 

prescrições são inicialmente preenchidas, reabastecidas com o tempo e descontinuadas 

prematuramente. Um problema com essa abordagem é que a obtenção do medicamento não 

garante o seu uso. Além disso, essas informações podem estar incompletas porque os 

pacientes podem usar mais de uma farmácia ou os dados podem não ser rotineiramente 

capturados (SABATÉ, 2003). 

Além disso, embora os métodos objetivos possam, inicialmente, parecer mais acurados 

em relação aos subjetivos, eles também apresentam desvantagens na avaliação do 

comportamento de adesão. A medição bioquímica de marcadores biológicos, por exemplo, 

pode detectar a presença do medicamento no sangue ou na urina, fornecendo evidências de 

que um paciente recebeu uma dose do medicamento. Contudo, os resultados deste método 

objetivo podem ser enganosos e influenciados por um variedade de fatores individuais, 

incluindo dieta, absorção e taxa de excreção da droga (SABATÉ, 2003). 

Independentemente do método de medição usado, os limiares que definem a adesão 

são amplamente utilizados, apesar da falta de evidências para apoiá-los. Na prática, a 

possibilidade de mensurar a adesão aos medicamentos pode não existir realmente, porque o 

fenômeno dose-resposta é uma função contínua. Embora as curvas de dose-resposta sejam 

difíceis de serem transpostas para situações da vida real, em que a dosagem, o tempo e outras 

variáveis possam ser diferentes daquelas testadas em ensaios clínicos, elas são necessárias, 

também para a tomada de decisões políticas sólidas, ao definirem limites de adesão 

operacional para diferentes terapias (SABATÉ, 2003). 

Em suma, a mensuração dos componentes envolvidos no processo de adesão aos 

medicamentos provê informações úteis que o monitoramento de resultados por si só não pode 

fornecer, sendo considerada apenas uma estimativa do comportamento real de um paciente. 

Várias das estratégias de medição são dispendiosas ou dependem de tecnologia da 

informação, indisponível em muitos países. A escolha da “melhor” estratégia de medição para 

obter uma aproximação do comportamento de adesão deve levar em conta todos esses 

aspectos. Mais importante ainda, as estratégias empregadas devem atender aos padrões 

clinimétricos básicos de confiabilidade e validade aceitáveis (PASQUALI, 2009). Os 

objetivos do clínico ou do pesquisador, os requisitos de precisão associados ao regime, os 

recursos disponíveis, a carga de resposta ao paciente e como os resultados serão utilizados 

também devem ser levados em consideração. 

Por estes motivos, nenhuma estratégia de medição única da adesão aos medicamentos 

foi considerada ótima pela equipe de especialistas da OMS. Segundo as suas recomendações, 
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uma abordagem multi-método, que combina auto relato viável e medidas objetivas razoáveis, 

é o estado da arte atual na medição do comportamento de adesão aos medicamentos 

(SABATÉ, 2003). 

2.2 Enquadramento metodológico 
2.2.1 Passos para o desenvolvimento e a validação de uma escala 

Para os pesquisadores em clinimetria Benson e Clark (1982), o desenvolvimento e a 

validação de uma escala de mensuração são realizados em quatro fases e até treze etapas 

(Figura 5): Fase I - Planejamento (etapas 1-2); Fase II - Construção (etapas 3-6); Fase III - 

Avaliação quantitativa (etapas 7-9); e Fase IV - Validação (etapas 10-13). A execução dessas 

etapas pode levar até uma década para ser concluída, em que o processo de validação clínica 

pode ser executado por tempo ilimitado. 

Figura 5 – Fluxograma para desenvolvimento de instrumentos 

 
Fonte: Adaptado de Benson e Clark (1982), p.2 

A Fase I, denominada “Planejamento: planejamento e desenvolvimento do 1º 

Protótipo”, inclui as etapas 1 e 2 de Benson e Clark (1982). A etapa 1 refere-se à formulação 

qualitativa 
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de uma declaração da finalidade do instrumento pretendido, de forma clara e objetiva, com 

base nas proposições relacionadas à população de interesse e os objetivos, ao domínio global, 

às áreas de conteúdo, à pergunta a ser respondida, aos propósitos dos itens de mensuração, às 

indicações e aos procedimentos para o uso do instrumento (MCDOWELL, 2016). Já a etapa 2 

prevê a definição do domínio global de interesse por meio dos fenômenos observáveis e 

relevantes que serão contemplados por este. Para que esta etapa seja concluída, os autores 

sugerem a coleta empírica das informações de, pelo menos, duas fontes distintas: a literatura 

científica (por meio de revisão sistemática da literatura) e os indivíduos diretamente 

envolvidos no contexto a ser estudado (por meio de grupos focais) (BENSON; CLARK, 

1982). 

A Fase II, denominada “Construção: construção, validação e desenvolvimento de 

novos itens da escala”, compreende as etapas 3 a 6 de Benson e Clark (1982), as quais 

preveem a definição dos objetivos específicos, a elaboração da tabela de especificações, a 

escrita dos itens, a validação do conteúdo e o desenvolvimento de novos itens ou revisão.  

Na etapa 3, a definição dos objetivos específicos indicará a sua finalidade e as áreas de 

conteúdo a serem avaliadas; e a elaboração da tabela de especificações permitirá que a 

dimensão de processo, a qual reflete hierarquicamente vários tipos de respostas humanas ou 

reações ao conteúdo incluído no questionário, seja adotada para formular os objetivos do 

instrumento. No campo da educação, taxonomias de processo formalmente construídas nos 

domínios psicomotor, cognitivo e afetivo existem e, embora sejam mais comumente usadas na 

elaboração de objetivos educacionais, elas também podem ser usadas para formular os 

objetivos de um instrumento em saúde (BENSON; CLARK, 1982).  

Na etapa 4, a escrita dos itens tem como objetivo formular a tabela de especificações, 

que visa delinear, com a maior clareza possível, o escopo e a ênfase do teste, relacionando os 

itens aos objetivos. A tabela assegura que os itens são derivados e apropriados aos objetivos 

do instrumento. A maioria das tabelas de especificações são grades de duas vias com um 

número de células. O eixo horizontal lista áreas de conteúdo; o eixo vertical lista as categorias 

na hierarquia de processos usada na construção dos objetos. Cada célula, portanto, representa 

a interseção de uma categoria de conteúdo e um nível da hierarquia do processo (BENSON; 

CLARK, 1982). Se cada objeto for construído com apenas uma área de conteúdo e um nível 

da hierarquia de processos em mente, ele deve se “encaixar” em apenas uma célula da tabela 

de especificações, por exemplo. 

A etapa 5 da segunda fase é destinada à investigação da validade de conteúdo do 1º 

protótipo do instrumento e o estabelecimento do 2º protótipo. A validade de conteúdo refere-
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se à extensão na qual o domínio da medida de interesse é adequadamente contemplado pelo 

instrumento de medida (NATALIO et al., 2014). Dentre as diversas definições, é identificado 

um consenso de que a validade de conteúdo diz respeito ao grau no qual um conjunto de itens, 

tomados juntos, constitui uma definição operacional adequada do domínio de interesse 

(PASQUALI, 2009)(ZAMANZADEH et al., 2015)(NATALIO et al., 2014). Um instrumento 

de medida apresenta validade de conteúdo se os seus itens cobrem todo o seu universo de 

interesse, se reflete a importância relativa de cada parte deste universo e se está livre de 

fatores que são irrelevantes ao propósito da medida (PASQUALI, 2009)(ZAMANZADEH et 

al., 2015)(NATALIO et al., 2014). 

Na etapa 6, os itens devem ser revisados e, quando indicados, novos itens devem ser 

elaborados. E, como é mais fácil melhorar um item ruim do que desenvolver um novo, 

Benson e Clark (1982) recomendam que nenhum item seja descartado impulsivamente nessa 

etapa. Nesta etapa, é criada a 1ª versão da escala. 

A Fase III, denominada “Avaliação Quantitativa: Teste piloto e desenvolvimento da 1ª 

versão da escala”, consiste nas etapas 7 a 9 de Benson e Clark (1982).  

Na etapa 7, a avaliação quantitativa do instrumento é substancialmente realizada no 

primeiro teste piloto. Antes do teste piloto, os itens revisados deverão ser digitados para 

produzir o formulário de teste (BENSON; CLARK, 1982). Nesta etapa, também serão 

redigidas as instruções de uso do instrumento elaborado, a fim de garantir a acurácia de sua 

aplicação e interpretação dos dados. Benson e Clark (1982) recomendam que a escala seja 

administrada sob condições ótimas para um grupo que será representado pelo grupo alvo. 

Idealmente, o grupo deve ser grande, para que as respostas de um indivíduo não distorçam os 

resultados da avaliação quantitativa. Geralmente, é útil seguir o teste-piloto com outra sessão 

qualitativa de esclarecimento e avaliação, na qual os indivíduos que participaram do estudo-

piloto são solicitados a fornecer feedback sobre a clareza de cada item do instrumento, e são 

convidados a oferecer comentários adicionais. 

O estudo piloto na etapa 7 fornece os dados a partir dos quais as estimativas iniciais de 

confiabilidade/precisão são calculadas na etapa 8. Confiabilidade é definida como a 

consistência da medição ao longo do tempo ou a precisão da medição. Isso reflete a confiança 

dada à pontuação observada como sendo um reflexo do que uma pessoa realmente sabe, 

acredita ou é capaz de fazer. A confiabilidade pode variar de um mínimo de zero (valores 

negativos são considerados zero) a um máximo de 1,00, a diferença entre o coeficiente de 

confiabilidade observado e 1,00 é atribuída ao erro. Assim, se o coeficiente de confiabilidade 

observado for 0,75, então 0,25 representa o grau de inconsistência na medição, em que: 75% 
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da variância no teste “A” estava medindo a habilidade real do indivíduo, atitude ou 

personalidade, e 25% era indicativo de acaso ou erro aleatório.  

Métodos individuais são obrigatórios para aumentar a confiabilidade de um 

instrumento e a escolha do método depende do propósito pretendido do instrumento final. O 

Quadro 1 descreve os três métodos de estimativa: 

Quadro 1 – Medidas de confiabilidade de instrumentos 

 
Fonte: SOUZA A. et al. (2017), p.653 

A etapa 9, da Fase III, consistirá na investigação preliminar da confiabilidade do 

instrumento e estabelecimento do seu 3º protótipo. A confiabilidade intraexaminador refere-se 

à estabilidade dos dados obtidos, quando um mesmo indivíduo desempenha um teste ao longo 

de duas ou mais tentativas, em que o examinador é parte fundamental da medida, como nos 

casos que envolvem a observação de um desempenho ou de um comportamento do indivíduo. 

Nesses casos, uma das formas de garantir essa estabilidade é a aplicação e a reaplicação da 

escala pelos profissionais, em momentos distintos. Já́ a confiabilidade interexaminadores 

refere-se à estabilidade dos dados obtidos por dois ou mais examinadores, quando utilizam a 

medida de interesse a partir da mesma situação ou observação (POLIT; BECK, 2011). Benson 

& Clark (1982) recomendam que as próximas etapas do estudo sejam realizadas apenas 

quando os índices estatísticos de confiabilidade intra e interexaminadores alcançarem os 

valores aceitáveis em uma quantidade mínima de itens desejados para a versão final do 

instrumento. Caso isso não ocorra, os procedimentos realizados nas etapas anteriores deverão 

ser revistos e, se necessário, refeitos, para que índices adequados de confiabilidade sejam 

alcançados.  

A Fase IV, denominada “Validação”, corresponde ao cumprimento das etapas 10 a 13 

de Benson & Clark (1982), a depender dos parâmetros clinimétricos do instrumento. Pois, a 

etapa 10 corresponde ao segundo teste piloto do instrumento e a etapa 11 a sua revisão e 
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uma abordagem qualitativa, por meio da avaliação de 
um comitê de especialistas,38 e após uma abordagem 
quantitativa com utilização do índice de validade de 
conteúdo (IVC).40

O IVC mede a proporção ou porcentagem de juízes 
em concordância sobre determinados aspectos de um 
instrumento e de seus itens.5 Este método consiste de 
uma escala de Likert com pontuação de 1 a 4, em 
que: 1 = item não equivalente; 2 = item necessita de 
grande revisão para ser avaliada a equivalência; 3 = 
item equivalente, necessita de pequenas alterações; 
e 4 = item absolutamente equivalente.40 Os itens que 
receberem pontuação de 1 ou 2 devem ser revisados 
ou eliminados. Para calcular o IVC de cada item do 
instrumento, basta somar as respostas 3 e 4 dos parti-
cipantes do comitê de especialistas e dividir o resultado 
dessa soma pelo número total de respostas, conforme 
fórmula a seguir:5,40

IVC = No de respostas 3 ou 4/ No  total de respostas
O índice de concordância aceitável entre os membros 

do comitê de especialistas deve ser de no mínimo 0,80 
e, preferencialmente, maior que 0,90.41

Validade de critério
A validade de critério consiste na relação entre pontu-

ações de um determinado instrumento e algum critério 
externo.38 Este critério deve consistir em uma medida 
amplamente aceita, com as mesmas características do 
instrumento de avaliação, ou seja, um instrumento ou 
critério considerado ‘padrão-ouro’.15

Em avaliações da validade de critério, os pesquisadores 
testam a validade de uma medida comparando-se os 
resultados da medida com um ‘padrão-ouro’ ou critério 

estabelecido.7 Se o teste-alvo mede o que pretende 
medir, então seus resultados devem concordar com 
os resultados do ‘padrão-ouro’ ou do critério.7 Seja 
qual for o construto avaliado, é considerado válido 
quando seus escores correspondem aos escores do 
critério escolhido.17

Quando o critério se situa no futuro, tem-se a validade 
preditiva, e quando é contemporâneo, tem-se a validade 
concorrente.38 Ou seja, se um teste é aplicado e seus 
resultados são comparados com um critério aplicado 
um tempo depois, obtém-se a validade preditiva, e se 
ambos os testes são aplicados ao mesmo tempo, tem-se 
a validade concorrente.7,17

Como exemplo de validade preditiva, tem-se estu-
dos sobre avaliação da pressão e níveis de colesterol 
como fatores preditivos para projetar risco de doença 
cardiovascular.38 Para exemplificar a validade concor-
rente, pode-se citar um estudo no qual pesquisadores 
buscavam uma alternativa para a aplicação de um 
instrumento extenso que avalia a depressão e testaram 
uma única pergunta – Muitas vezes você se sente triste 
ou deprimido? –, confirmando a validade de critério.42 

Dessa forma, pode-se verificar se a medida investi-
gada possui relação com padrões externos, validados 
comprovadamente, que avaliam o mesmo construto.43 
Quanto maior a relação entre os dois, maior a validade 
de critério.7

A validade de critério pode ser constatada por um 
coeficiente de correlação.17 As pontuações do instrumento 
de medida são correlacionadas com os escores do 
critério externo e esse coeficiente é analisado.15 Valores 
próximos a 1,00 indicam haver correlação, enquanto 
valores próximos de 0,00 indicam que não existe 

Tipos de confiabilidade Definição Exemplo Testes estatísticos

Estabilidade

Consistência das repetições 
das medidas, ou seja, o quão 
estável é a medida ao longo do 
tempo.15,17

Se um indivíduo conclui 
uma pesquisa e a repete em 
alguns dias, é esperado que os 
resultados sejam similares.

Teste-reteste
(coeficiente de correlação 
intraclasse [ICC])

Consistência interna

Avalia se os domínios de um 
instrumento medem a mesma 
característica, ou seja, a 
correlação média entre todos os 
itens do construto.21

Em um instrumento que avalia 
satisfação no trabalho, todos 
os itens de um determinado 
domínio devem, de fato, 
medir tal construto e não um 
construto diferente.

Alfa de Cronbach
(variáveis contínuas)

Kuder-Richardson
(variáveis dicotômicas)

Equivalência
É o grau de concordância entre 
dois ou mais avaliadores quanto 
aos escores de um instrumento.17

Dois avaliadores treinados 
preenchendo o mesmo 
instrumento devem obter a 
mesma pontuação.

Confiabilidade interobservador 
(Kappa)

Figura 2 – Medidas de confiabilidade de instrumentos
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adequação, se necessárias. As etapas 12 e 13 concentram-se na validação do instrumento 

final.  

Para Benson & Clark (1982), a validação de um instrumento recém-desenvolvido 

quase nunca é realizada por meio de um estudo ou por um pesquisador. Em vez disso, requer 

inúmeros esforços de pesquisa e, por esse motivo, deve ser considerado um processo 

contínuo. Apesar de suas morosas demandas, a validação é essencial porque ela permite que 

se tenha certeza do que o instrumento realmente está medindo. O Quadro 2 mostra as 

principais características dos tipos de validade. 

Quadro 2 – Medidas de validade de instrumentos 

 
Fonte: SOUZA A. et al. (2017), p.656 
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equipe multidisciplinar internacional dedicada à melhoria 
da seleção de instrumentos de medida utilizados na 
pesquisa e na prática clínica, a partir de ferramentas 
mais adequadas,52 lista alguns itens a serem avaliados. Por 
exemplo, se os itens foram traduzidos e retrotraduzidos 
por tradutores independentes, se a tradução foi revisada 
por um comitê de especialistas e se o instrumento foi 
pré-testado, entre outras questões.53

Além dessa lista, é possível encontrar outras com padrões 
para avaliação das propriedades de medida dos instrumen-
tos. Tais listas podem ser utilizadas para testar a qualidade 
metodológica dos estudos sobre propriedades de medida.53 

Em suma, a validade de construto é verificada por 
meio de procedimentos lógicos e empíricos. A Figura 3 
apresenta as principais características dos três tipos de 
validade abordados anteriormente.

Tipos de validade Definição Exemplo Testes estatísticos

Validade de 
conteúdo

É o grau em que um teste inclui 
todos os itens necessários para 
representar o conceito a ser 
medido.17

Um instrumento que avalia a satisfação no 
trabalho deve incluir não somente a satisfação, 
senão também outras variáveis relacionadas 
a ela como remuneração, promoção, relações 
com colegas de trabalho, entre outras.

- Abordagem qualitativa (comitê 
de especialistas)

- Abordagem quantitativa 
(índice de validade de 
conteúdo [IVC])

Validade de critério
É avaliada quando um resultado 
pode ser comparado a um 
‘padrão-ouro’.

Validade 
concorrente

Pode ser verificada aplicando-se 
ambos, o teste-alvo e o ‘padrão-
ouro’, ao mesmo tempo.

Na investigação de depressão, aplica-se um 
novo instrumento e com ele uma questão 
supostamente ‘padrão-ouro’: Você se sente 
frequentemente triste ou deprimido?38

Testes de correlações

Validade preditiva
Primeiro o teste-alvo é 
aplicado e posteriormente o 
‘padrão-ouro’.38

Resultados de pressão arterial e níveis de 
colesterol são embasados em sua validade 
preditiva para projetar risco de doença 
cardiovascular.38

Testes de correlações

Validade de 
construto

É a extensão em que um 
conjunto de variáveis 
representa, de fato, o construto 
que foi projetado para medir.44

Técnica de grupos 
conhecidos

Grupos diferentes de indivíduos 
realizam o preenchimento do 
instrumento de pesquisa e 
depois os resultados dos grupos 
são comparados.38

Um teste que avalia qualidade de vida pode ser 
aplicado a um grupo de pacientes com doença 
crônica e a um grupo de jovens saudáveis. 
Espera-se encontrar diferenças nos escores de 
qualidade de vida entre esses grupos.38

Testes de hipótese

Validade 
convergente

É obtida pela correlação do 
instrumento focal com outro 
instrumento que avalie um 
construto similar, esperando 
resultados de altas correlações 
entre os dois.39

Na aplicação de dois instrumentos que avaliam 
a satisfação no trabalho, espera-se obter fortes 
correlações.

Testes de correlações

Validade 
discriminante

Testa a hipótese de que a medida-
alvo não está relacionada 
indevidamente, com construtos 
diferentes, ou seja, com variáveis 
das quais deveria divergir.39

Um instrumento que avalia motivação 
deve apresentar baixas correlações com um 
instrumento que mede auto-eficácia.32

Testes de correlações

Validade estrutural 
ou fatorial

Testa se uma medida capta a 
dimensionalidade hipotética de 
um construto.39

Pesquisadores querem testar se algumas 
características do ambiente de trabalho como 
a autonomia e o feedback são preditoras da 
satisfação profissional.

Análise fatorial e modelagem de 
equações estruturais

Validade 
transcultural

Medida em que as evidências 
suportam a inferência de que 
o instrumento original e um 
adaptado culturalmente são 
equivalentes.39

Um instrumento que avalia a satisfação 
no trabalho que foi traduzido e adaptado 
culturalmente para um outro contexto deve 
possuir um desempenho similar à versão 
original do instrumento.51

- Tradutores e retrotradutores 
independentes

- Comitê de especialistas
- Pré-teste51

Figura 3 – Medidas de validade de instrumentos
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TERCEIRO CAPÍTULO  

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

3.1 Desenho do estudo 
Estudo clinimétrico, multicêntrico, internacional, realizado em duas fases e seis etapas, 

utilizando abordagem de métodos mistos para a coleta e a análise de dados primários e 

secundários (POLIT; BECK, 2011).  

3.2 Centros da pesquisa 
Os centros de pesquisa são os ambulatórios de distúrbios do movimento dos seguintes 

hospitais universitários: Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), localizado na cidade de Niterói-RJ, Brasil; Hospital São Paulo, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), localizado na cidade de São Paulo-SP, Brasil; 

e Rush University Medical Center (RUMC), Departamento de Ciências Neurológicas, 

localizado na cidade de Chicago-IL, Estados Unidos. 

3.2.1 Hospital Universitário Antônio Pedro 

O HUAP é a maior e a mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, 

considerado na hierarquia do Sistema Único de Saúde como hospital de nível terciário e 

quaternário, atuando junto ao Ministério da Educação, exercendo as funções de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II, que engloba, 

além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de 

habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da 

população desse município (EDUCAÇÃO, [s.d.]). 

O Ambulatório de Distúrbios do Movimento do HUAP foi criado em 1984, pelo 

professor Marcos de Freitas, inspirado no professor Luiz Augusto Franco de Andrade, que 

dois anos antes havia feito o mesmo no Hospital São Paulo. O objetivo, naquele momento, 

endossado nos dias de hoje, era proporcionar assistência de qualidade às pessoas com doenças 

neurológicas, bem como viabilizar melhores condições para a realização de pesquisa e a 

implementação do ensino no âmbito da pós-graduação em neurologia. 

Em 2017, foram atendidas, neste ambulatório, 734 pessoas que, em parceria com o 

setor da farmácia, possui 324 pacientes cadastrados com o diagnóstico de DP, para os quais 

são dispensados pela equipe multiprofissional diversos fármacos indicados para o tratamento 
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da doença, com exceção da levodopa. O atendimento no ambulatório é realizado por meio da 

consulta médica especializada (neurologia clínica), às terças e quintas-feiras, no período da 

tarde. A equipe é composta por médicos neurologistas, professores, residentes, alunos de 

iniciação científica, de extensão, monitoria e de internato médico em neurologia. Desde 2019, 

às terças-feiras, cerca de 1/5 das atividades vem ocorrendo em associação com a equipe da 

neurocirurgia funcional.   

3.2.2 Hospital São Paulo 

O Hospital São Paulo é um hospital público federal do Brasil de alta complexidade, 

pertencente à UNIFESP. Foi fundado em 1936 e está localizado no bairro Vila Clementino, na 

zona sul da cidade de São Paulo. É um dos maiores e mais importantes hospitais da capital 

paulista, e um dos mais importantes e respeitados centros de ensino médico do país, contando, 

atualmente, com cerca de 800 leitos e atendendo nas mais diversas especialidades nas áreas de 

assistência, ensino e pesquisa (HOSPITAL SÃO PAULO, 2012). 

É um hospital universitário geral, e o maior hospital universitário federal do país, com 

porte especial, de tratamento de doenças de alta complexidade, que atende diariamente mais 

de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 pacientes de pronto-socorro e pronto-atendimento. É 

responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões 

de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros estados da federação. Ao lado 

desta intensa atividade assistencial, o hospital destaca-se pela vasta produção científica, que o 

qualifica, no cenário nacional e internacional, como uma instituição séria e de excelência. 

O Ambulatório de Distúrbios do Movimento foi criado em 1982, pelo professor Luiz 

Augusto Franco de Andrade, com o objetivo de desenvolver a assistência aos pacientes 

ambulatoriais com distúrbios do movimento e, posteriormente, desenvolver pesquisas 

clínicas. Atualmente, o ambulatório possui 3.000 pacientes cadastrados. Em 2017, foram 

atendidas 500 pessoas neste ambulatório, em que destas, aproximadamente 160 possuem o 

diagnóstico de DP. O atendimento no ambulatório é realizado por meio da consulta médica 

especializada (neurologia clínica), às terças e quartas-feiras, nos períodos da manhã e da 

tarde. A equipe é composta por médicos neurologistas, residentes, alunos de doutorado, 

mestrado e graduação, bolsistas de iniciação científica e monitores. 

3.2.3 Rush University Medical Center 

A RUMC é um centro médico acadêmico com sede localizada na cidade de Chicago-

IL, Estados Unidos, que inclui um hospital com 671 leitos que atende adultos e crianças, o 

Johnston R. Bowman Health Center com 61 leitos e a Universidade Rush. Por mais de 170 
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anos, o Centro Médico tem liderado o desenvolvimento de tratamentos inovadores e que 

salvam vidas. Atualmente, a RUMC é um próspero centro de pesquisa básica e clínica, com 

médicos e cientistas envolvidos em centenas de projetos de pesquisa, desenvolvendo e 

testando a eficácia e segurança de novas terapias e dispositivos médicos. O Centro Médico 

oferece mais de 70 programas de residência e bolsa de estudos altamente seletivos em 

especialidades e subespecialidades médicas e cirúrgicas, entre elas, a subespecialidade da 

neurologia denominada distúrbios do movimento. 

A RUMC possui Centros de Excelência e Centros de Atendimento para a DP, 

síndrome de Tourette, doença de Huntington e paralisia supranuclear progressiva, tratando 

mais de 6.000 pacientes com distúrbios do movimento por ano. A equipe trata os pacientes 

com distúrbios do movimento de forma holística e individual, abordando todos os aspectos 

dos distúrbios do movimento. O atendimento é ambulatorial e realizado por meio da consulta 

médica especializada (neurologia clínica), presencial ou remota, todos os dias da semana, nos 

períodos da manhã e da tarde. A equipe é composta por médicos neurologistas, residentes, 

alunos de doutorado, mestrado e graduação. A equipe conta também com psicólogos clínicos, 

enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros.  

3.3 Fases de desenvolvimento da PD-MAS 
Esta tese adotou as recomendações para estudos clinimétricos de Benson e Clark 

(1982) para o desenvolvimento das fases de planejamento (Fase I: etapas 1 a 2) e de 

construção da escala PD-MAS (Fase II: etapas 3 a 6). 

3.3.1 Fase I – Planejamento e desenvolvimento do 1º protótipo da PD-MAS 

A primeira fase do estudo consistiu no planejamento e no desenvolvimento do 1º 

protótipo da PD-MAS, executado em duas etapas.  

3.3.1.1 Etapa 1: formulação da declaração de finalidade da PD-MAS e seu público-alvo 

Para planejar o desenvolvimento da PD-MAS, foi definido, de forma clara e objetiva, 

as seguintes proposições: a) a população de interesse; b) os objetivos do instrumento; c) o 

domínio global; d) as áreas de conteúdo; e) a pergunta a ser respondida; f) os propósitos dos 

itens de mensuração; e g) as indicações de uso (MCDOWELL, 2006). Essa etapa foi realizada 

por meio de abordagem qualitativa e empirista, durante extensas discussões entre a 

pesquisadora principal e a orientadora, contando com a colaboração do Dr. Glenn T. Stebbins, 

coordenador do laboratório de desenvolvimento de escalas da RUMC e presidente do comitê 

de revisão de escalas da Internacional Parkinson and Movement Disorders Society (MDS). 
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3.3.1.2 Etapa 2: definição dos subdomínios de interesse da PD-MAS 

Para que os fenômenos observáveis e relevantes ao domínio global de interesse fossem 

adequadamente contemplados pela PD-MAS, três fontes distintas de coleta empírica das 

informações foram utilizadas para definir os subdomínios de interesse da escala: Fonte 1 – 

Literatura Científica (LC); Fonte 2 – Escalas (E) de mensuração da adesão aos medicamentos 

usadas em estudos com pacientes com DP; Fonte 3 – Pacientes (P), familiares e parceiros do 

cuidado (FPC) 

§ Fonte 1: literatura científica  

Durante a criação do projeto de pesquisa, foi realizada uma extensa revisão da 

literatura sobre o tema “adesão aos medicamentos”, “doença de Parkinson” e “adesão aos 

medicamentos em pacientes com DP”. O projeto de pesquisa contendo a revisão da literatura 

foi analisado pelos membros da banca examinadora durante a etapa de defesa de projeto, 

ocorrida em setembro de 2018. A banca de defesa de projeto foi composta por dois médicos 

neurologistas especialistas na área dos distúrbios do movimento, professores da UNIFESP e 

da UFF, e uma enfermeira especialista na área da gerontologia, professora da UFF. Durante a 

defesa do projeto, os membros da banca fizeram sugestões de adequações terminológicas, de 

aprofundamento dos temas e de adição de referências internacionais relevantes da área. Todas 

as sugestões foram analisadas em conjunto com a orientadora do estudo e foram acatadas.  

Os resultados da revisão da literatura permitiram a construção de parte do capítulo 2 

desta tese – o enquadramento teórico – e os componentes da adesão aos medicamentos em 

pacientes com DP identificados neste capítulo subsidiaram determinar os fenômenos 

observáveis e relevantes ao domínio global de interesse provenientes da LC. 

§ Fonte 2: escalas de mensuração da adesão aos medicamentos usadas em estudos 

com pacientes com DP 

Em 30 de outubro de 2019, foi realizada revisão sistemática da literatura em cinco 

bases de dados: MEDLINE (via PubMed), LILACS (via Portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde), PsycINFO (via APA PsycNet), CINAHL (via EBSCO) e SCOPUS (via Elsevier). A 

revisão sistemática buscou responder à seguinte questão norteadora: “As escalas de adesão 

aos medicamentos atualmente usadas em estudos com pacientes com DP mensuram 

adequadamente todos os componentes que impactam no comportamento de adesão aos 

medicamentos?”. De acordo com os conceitos da OMS (DE GEEST; SABATÉ, 2003) e da 

Taxonomia ABC de adesão aos medicamentos (VRIJENS et al., 2012), foram definidos como 
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componentes que impactam no comportamento de adesão aos medicamentos: os fatores 

(intencionais e não intencionais), as cinco dimensões (paciente, doença, tratamento, sistema 

de saúde e socioeconômicas) e as quatro fases da adesão (início, implementação, 

descontinuação e persistência). 

Para a estratégia de busca, foi empregada a combinação dos descritores “doença de 

Parkinson”, “escala” e “adesão aos medicamentos”, além dos termos gerais, originários da 

lista de sinônimos dos descritores. Foram incluídos estudos indexados nas bases de dados até 

30 outubro 2019, publicados em inglês, espanhol ou português e usando escalas de 

classificação estruturadas para avaliar a adesão aos medicamentos em pacientes com DP. 

Foram excluídos comentários de editor, estudos de revisão e escalas de julgamento clínico 

sem pontos de ancoragem definidos operacionalmente.   

Dos estudos selecionados, foram identificadas as escalas de adesão aos medicamentos 

atualmente usadas em pacientes com DP e, a partir delas, foram extraídos cada um de seus 

itens. A análise do conjunto de itens individuais das escalas possibilitou determinar quais 

componentes relacionados à adesão aos medicamentos estão sendo medidos pelas das escalas 

atualmente usadas em pacientes com DP e, caso contrário, permitiram determinar as lacunas. 

Os resultados desta pesquisa foram publicados por Tosin et al., 2020 (TOSIN et al., 2020). 

§ Fonte 3: pacientes, familiares e parceiros do cuidado 

Com o objetivo de identificar os fenômenos observáveis e relevantes ao domínio 

global de interesse que possam não ter sido comtemplados na LC e nas escalas de adesão aos 

medicamentos, os indivíduos com DP e indivíduos saudáveis (seus familiares e parceiros do 

cuidado) foram convidados para participar de três grupos focais conduzidos nos ambulatórios 

de distúrbios do movimento do HUAP e da RUMC. Foram realizados dois grupos no HUAP 

(um somente com os pacientes e outro somente com os FPC). Foi realizado um grupo focal na 

RUMC com FPC. 

A seleção dos participantes foi realizada por meio dos seguintes critérios de inclusão, 

exclusão e descontinuidade: 

Critérios de inclusão 

1. Homem ou mulher com mais de 18 anos de idade, legalmente competente. 

2. Indivíduos com DP idiopática clinicamente diagnosticada pelo julgamento do examinador 

de acordo com os critérios do Banco da Sociedade do Reino Unido (HUGHES et al., 

1992) ou de acordo com a MDS Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease 

(POSTUMA et al., 2018), com ou sem DBS. 
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3. Ter um prestador de cuidados local, o qual a equipe de estudo possa contatar, se 

necessário. 

4. Morar em casa, apartamento, em um complexo residencial de idosos ou em uma 

instalação de vida assistida. 

5. Ser fluente em português, para os participantes do HUAP; e em inglês, para os 

participantes da RUMC. 

6. Estar disposto e capaz de fornecer consentimento informado. 

7. Ter familiar/parceiro de cuidados (se aplicável) apto e disposto a fornecer o 

consentimento informado para participar, se assim o desejar. 

Critérios de exclusão 

1. Estar hospitalizado no momento da pesquisa. 

2. Possuir condição que impede a participação no estudo (por exemplo, psicose 

proeminente), conforme identificado pelo profissional investigador. 

3. Estar participando de outro estudo sobre adesão aos medicamentos. 

4. Pertencer ao grupo de população vulnerável, tais como mulheres grávidas ou lactantes e 

prisioneiros. 

5. Ter sido submetido à cirurgia ou com agendamento cirúrgico programado para implante 

de estimulador cerebral profundo ou cirurgias cerebrais ablativas nos últimos ou nos 

próximos seis meses, em virtude da necessidade de ajuste mais frequente da terapia 

medicamentosa. 

Critério de descontinuidade 

  1. Paciente, familiar e parceiro do cuidado que, durante a pesquisa, demonstrar interesse em 

deixar o estudo. 

O processo de recrutamento dos participantes ocorreu por meio de convite, realizado 

pelos pesquisadores envolvidos, aos pacientes, familiares/ parceiros do cuidado atendidos nos 

ambulatórios de distúrbios do movimento do HUAP e da RUMC. Para os participantes desta 

pesquisa, foram reconhecidos como riscos e benefícios em potencial: 

a. Riscos potenciais 

• Estigmatização – divulgação de informações. 

• Invasão de privacidade. 

• Divulgação de dados confidenciais. 

• Interferência na vida e na rotina dos participantes. 

• Coerção para a participação na pesquisa. 
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• Tomar o tempo do participante ao responder os testes. 

b. Benefícios esperados, medidas, providências e cautelas a serem adotadas frente aos riscos. 

• Aumento da acurácia da avaliação da adesão aos medicamentos. 

• Aumento da adesão aos medicamentos. 

• Melhor eficácia terapêutica. 

• Garantir o acesso aos resultados da pesquisa. 

• Minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder 

questões constrangedoras. 

• Garantir que os pesquisadores sejam habilitados ao método de coleta de dados. 

• Estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto. 

• Limitar o acesso aos prontuários apenas pelo tempo, quantidade e qualidade das 

informações específicas para a pesquisa. 

• Garantir a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras). 

• Assegurar a confidencialidade e a privacidade e a não estigmatização, garantindo a não 

utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em 

termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro. 

• O patrocinador e a instituição devem assumir a responsabilidade de dar assistência 

integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. 

• Garantir o acesso da população do estudo à nova escala que está sendo testada. 

• Garantir que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou dano à 

saúde do participante, consequente à pesquisa, não previsto no termo de consentimento. 

• Garantir que tão logo constatada a superioridade de um método em estudo sobre outro, o 

projeto deverá ser suspenso, e será oferecido a todos os sujeitos os benefícios do melhor 

regime. 

• Garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou 

não no termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à 

assistência integral, têm direito à indenização. 

• Garantir a divulgação pública dos resultados, a menos que se trate de caso de obtenção de 

patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se encerre a 

etapa de patenteamento. 

• Garantir que sempre serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e 

éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades. 
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• Garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, se traduzirão em 

benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. 

• Assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa ou patrocinador do projeto. 

• Assumir o compromisso de comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, 

sempre que eles puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da 

coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa 

não sejam estigmatizados ou percam a autoestima. 

• Garantir que os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente para a 

finalidade prevista no seu protocolo e conforme acordado no TCLE. 

Os grupos focais foram realizados seguindo o manual elaborado especificamente para 

esta pesquisa e todos os pesquisadores envolvidos receberam treinamento para a sua 

utilização (Apêndice A). Antes do início das atividades, os participantes foram orientados 

sobre os procedimentos do estudo e questionados sobre a vontade e a disponibilidade em 

participar em uma atividade de, aproximadamente, 60 minutos. Para os que se voluntariaram, 

foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 

B). Na sequência, os participantes responderam aos questionários de pesquisa elaborados 

especificamente para este estudo (Apêndice C, Apêndice D). 

Durante o grupo focal, os dados foram coletados por meio das falas dos participantes, 

utilizando o software de gravação de voz “Voice Memos”, presente em dois smartphones 

Appleâ dos pesquisadores. As falas provenientes dos participantes da RUMC foram gravadas 

e transcritas em inglês e, posteriormente, traduzidas para o português pela pesquisadora 

principal. Isto permitiu que os dados pudessem ser combinados para análise. 

Métodos de armazenamento e avaliação das variáveis 

Os componentes da adesão aos medicamentos em pacientes com DP identificados na 

literatura (fonte 1) e os itens que compõem cada escala de adesão aos medicamentos 

identificados na revisão sistemática (fonte 2) foram extraídos manualmente para uma planilha 

do Microsoftâ Excel para Mac, versão 16.45. As falas dos participantes dos grupos focais 

(fonte 3) foram transcritas manualmente pela bolsista de pesquisa para um documento do 

Microsoftâ Word para Mac, versão 16.45. Posteriormente, os dados transcritos foram 

revisados e editados pelos pesquisadores de acordo com as recomendações de edição do 

corpus para análise no software Iramuteq 0.7 alpha 2 (CAMARGO; ANA MARIA JUSTO, 

2018). Os trechos contendo os fenômenos observáveis e relevantes ao domínio global de 
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interesse foram, na sequência, copiados do documento do Microsoftâ Word e colados na 

planilha do Microsoftâ Excel, permitindo que o conjunto de dados provenientes das três 

fontes pudessem ser analisados conjuntamente. Foram utilizadas análises descritivas 

quantitativas e qualitativas as quais permitiram a triangulação dos dados para a determinação 

dos subdomínios de interesse. As análises quantitativas (soma, porcentagem, média, mediana, 

desvio padrão) possibilitaram descrever: o total de fenômenos observados nas três fontes de 

coleta empírica e as características demográficas, clínicas e terapêuticas da amostra de 

participantes dos grupos focais. As análises qualitativas foram conduzidas de duas maneiras: 

análise de crítica das evidências (POLIT; BECK, 2011) e análise de dados assistida por 

computador (software Iramuteq). 

Para as análises críticas das evidências, a pesquisadora leu os dados provenientes das 

três fontes de informação, interpretou as evidências, identificou os fenômenos relevantes ao 

domínio global de interesse e os categorizou de acordo com os componentes da adesão aos 

medicamentos: os dois fatores (intencionais e não intencionais), as cinco dimensões (paciente, 

doença, tratamento, sistema de saúde e socioeconômicas) e as quatro fases da adesão (início, 

implementação, descontinuação e persistência). O conjunto de dados possibilitou a criação de 

subdomínios de interesse por meio da codificação das categorias baseadas na visão analítica 

do domínio global de interesse.  

Na sequência, foi determinado o grau de força da triangulação dos dados de acordo 

com os seguintes parâmetros: muito forte (quando o fenômeno é representado pelas três 

fontes); forte (quando o fenômeno é representado pela fonte “P” e “FPC” e mais uma fonte 

adicional (LC ou E)); moderado (quando o fenômeno é representado por ambas as fontes 

“LC” e “E”, ou somente pela fonte “P ou FPC”); e fraco (quando o fenômeno é representado 

somente por uma das duas fontes: “LC” ou “E”). Nesse sentido, esse estudo considerou as 

fontes “P” e “FPC” com um peso maior nas análises dos comportamentos de adesão aos 

medicamentos. 

A análise de dados assistida por computador foi aplicada somente nos dados 

provenientes da fonte 3. Por meio da análise das transcrições das falas dos participantes, foi 

possível realizar a análise de similitude e a classificação hierárquica descendente. A análise de 

similitude, baseada na teoria dos grafos, identificou a ocorrência e as indicações da 

conexidade das palavras de acordo com a sua proximidade nos segmentos de texto (ST, cada 

segmento representa três linhas), identificando a estrutura do conteúdo do corpus textual. Para 

esta análise, foram considerados os verbos, adjetivos e as formas reconhecidas com, no 

mínimo, 10 repetições no corpus. Já a classificação hierárquica descendente foi realizada por 
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meio da análise dos ST aproveitados no corpus e suas respectivas classes. Em cada classe 

foram apresentadas as variáveis descritivas relacionadas à amostra de participantes com 

significância de associação com a classe (p<0,05). Foram apresentados também cinco 

exemplos de palavras com significância de associação com a classe (p<0,05). 

3.3.2 Fase II – Construção, validação e desenvolvimento de novos itens da escala  

Nesta fase, foram realizadas as etapas 3 a 6 do fluxograma de Benson e Clark (1982).  

3.3.2.1 Etapa 3: definição dos objetivos específicos da PD-MAS 

A partir de cada subdomínio de interesse gerado na etapa anterior, foram estabelecidos 

o impacto, a lógica e os objetivos específicos de mensuração da PD-MAS, indicando a sua 

finalidade e as áreas de conteúdo a serem avaliadas e os contextos de aplicabilidade.  

Os objetivos refletem os comportamentos dos indivíduos em relação à terapia 

medicamentosa e foram formulados de modo a endereçar as áreas de conteúdo especificadas 

do instrumento (BENSON; CLARK, 1982). Com os objetivos do instrumento construídos, 

eles prontamente se prestaram à próxima etapa – a escrita dos itens (Etapa 4).  

3.3.2.2 Etapa 4: escrita dos itens e desenvolvimento do 1º protótipo da PD-MAS 

Tendo em vista todos os dados obtidos nas etapas anteriores, os possíveis itens a 

constituir o instrumento foram elaborados considerando os critérios determinados para o seu 

formato e o modelo de pontuação selecionado (BENSON; CLARK, 1982). 

Como recomendado, foi desenvolvido o máximo possível de itens distintos para poder 

determinar o número desejado para a versão final do instrumento. A criação excessiva de 

itens permitirá assegurar a obtenção de um número suficiente de itens para a versão final do 

instrumento, sem a necessidade de refazer os passos anteriores em uma fase mais avançada 

(NATALIO et al., 2014). 

Após a elaboração do conjunto de itens, foi realizada uma revisão cuidadosa e isolada 

de cada um para determinar: se os mesmos foram claramente definidos, se atendem ao 

formato selecionado, se as opções de respostas foram plausíveis e excludentes, se os termos 

utilizados foram adequados, se a redação estava clara, se contempla os fenômenos relatados 

na literatura e/ou apontados e/ou observados na avaliação dos indivíduos em relação ao 

domínio global de interesse, se estavam consistentes com suas definições conceituais, se 

apresentam representatividade e relevância em relação ao domínio global de interesse e à 

interpretação clínica. Em seguida, os itens foram analisados em conjunto, considerando os 

propósitos e objetivos do instrumento (NATALIO et al., 2014)(BENSON; CLARK, 1982).  
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Finalmente, foi estabelecido o 1º protótipo da PD-MAS. 

3.3.2.3 Etapa 5: validar o conteúdo do 1º e 2º protótipos da PD-MAS 

Para a implementação da última etapa da fase II descrita por Benson e Clark (1982), 

foi elaborado um questionário de validação de conteúdo, enviado para um painel Delphi de 

especialistas, e a proporção de concordância avaliada por meio do Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC). 

Tradicionalmente, a validação de conteúdo é um processo subjetivo, realizado pela 

análise de um painel de especialistas que deve estabelecer um consenso quanto à adequação 

entre o domínio de interesse e os itens do instrumento. Apesar de ser um processo subjetivo, 

inúmeros métodos foram propostos para quantificar a proporção de concordância dos 

especialistas sobre o quão essencial o conteúdo de um instrumento é para medir o construto 

(POLIT; BECK, 2011). Entre esses métodos, o IVC apresenta vantagens em relação aos 

outros devido à facilidade do seu cálculo e compreensão, pelo foco na concordância sobre a 

essencialidade do item, e por permitir determinar a proporção de concordância para cada item 

isoladamente e para o conjunto de itens do instrumento (POLIT; BECK, 2011).  

No total, nove especialistas em DP, seis do Brasil (incluindo especialistas do HUAP e 

da UNIFESP) e três especialistas dos Estados Unidos (incluindo especialistas da RUMC), 

participaram do painel Delphi. Foram considerados especialistas desta pesquisa os 

profissionais de saúde que apresentaram pelo menos um dos três critérios: 

1. Ter prática clínica de, no mínimo, três anos na área da DP 

2. Ser titulado mestre ou doutor onde o objeto de estudo foi a DP 

3. Ter publicação de pesquisa ou artigo relacionado à DP  

§ Processo de Validação de Conteúdo do 1º e 2º protótipos da PD-MAS 

O processo de validação ocorreu em duas rodadas, que foram implementadas por meio 

do envio dos seguintes instrumentos para o endereço de e-mail dos participantes: TCLE 

(Apêndice E); Carta convite e instrumento de validação (Apêndice F). 

Para a validação de conteúdo, foi estabelecida a proporção de concordância entre o 

pesquisador e os especialistas e entre os especialistas sobre o conteúdo de cada um dos itens 

da escala e sua essencialidade para mensurar o construto. Para estabelecê-lo, cada especialista 

escolheu uma das cinco opções de resposta, sendo ainda disponibilizada uma seção de 

sugestões/ comentários e solicitada justificativa para os que escolheram as opções 4 ou 5: 

1. Concordo totalmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão 

aos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP. 
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2. Concordo parcialmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão 

aos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP. 

3. Não concordo nem discordo que este item é essencial para avaliar o comportamento de 

adesão aos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP. 

4. Discordo parcialmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão 

aos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP. 

5. Discordo totalmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão 

aos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP. 

Na primeira rodada do painel Delphi, foi apresentado aos especialistas o 1º protótipo 

da PD-MAS. As sugestões dos especialistas consideradas pertinentes em relação aos itens 

foram analisadas e acatadas, quando possível, mesmo para os itens que obtiveram proporção 

de concordância aceitável ³0,80 (os quais poderiam ser aceitos, ou seja, nenhuma alteração 

foi realizada; ou adaptados). Os itens que não obtiveram proporção de concordância aceitável 

(IVC=<0,80) na primeira rodada foram adequados ou rejeitados, e o 2º protótipo da PD-MAS 

foi enviado para análise na segunda rodada. Foi utilizada a seguinte fórmula para determinar o 

IVC (LEAL et al., 2016): 

!"# = número	de	respostas	1	e	2
número	total	de	respostas 

3.3.2.4 Etapa 6: desenvolver novos itens ou revisar os itens desenvolvidos 

Na última etapa desenvolvida para esta tese, os itens do 1º e 2º protótipos da PD-MAS 

submetidos à validação de conteúdo foram revisados e adaptados pela pesquisadora principal 

(MHST) e os orientadores (BGRBO e GTS) e nenhum item foi descartado impulsivamente. 

Ao final, foi estabelecida a 1ª versão da PD-MAS.  

Esta versão foi enviada aos membros avaliadores da banca de doutorado após 

assinatura do termo de confidencialidade (Apêndice G). Todas as etapas implementadas 

durante a realização desta tese podem ser, resumidamente, analisadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Síntese das etapas metodológicas da pesquisa 

Fases / Etapas Método Participantes Instrumentos e Técnica  Análise dos dados 
Fase I – Planejamento e desenvolvimento do 1º protótipo da PD-MAS 
Etapa 1: Formulação de 
declaração da finalidade e 
público-alvo 

Qualitativo Michelle Tosin 
Beatriz Guitton 
Glenn T. Stebbins 

Discussões entre a PP e os 
orientadores  

Abordagem qualitativa, empirista 

Etapa 2: Definição dos 
subdomínios de interesse da PD-
MAS 

Revisão de 
literatura 

Michelle Tosin 
Beatriz Guitton 
Henrique Ferraz 
Rosimere Santana 
Marco Antônio Leite 

Revisão da literatura científica 
internacional sobre DP, tratamento 
medicamentoso da DP e adesão aos 
medicamentos. Adequações feitas 
após banca de defesa de tese  

Abordagem qualitativa, empirista 

Triangulação dos dados 

Revisão 
sistemática 

Michelle Tosin 
Glenn T. Stebbins 
Christopher Goetz 
Rosimere Santana 
Marco Antônio Leite 
Beatriz Guitton 

Revisão Sistemática de acordo com o 
PRISMA 

Escalas analisadas quanti-qualitativamente de 
acordo com as recomendações da OMS e da 
Taxonomia ABC de Adesão aos Medicamentos 

Quantitativo 
Qualitativo 

Pacientes, familiares e 
parceiros do cuidado 
provenientes do 
HUAP e da RUMC 

1. Questionários de pesquisa 
2. Condução de grupos focais 

1. Frequências, %, médias, desvio padrão  
2. Análise assistida por computador: Análise de 

similitude e classificação hierárquica 
descendente 

3. Análise crítica das narrações: codificação dos 
subdomínios da PD-MAS 

Fase II – Construção, validação e desenvolvimento de novos itens da escala 
Etapa 3: Definição dos objetivos 
específicos da PD-MAS 

Qualitativo Michelle Tosin 
Beatriz Guitton 

Discussões entre a pesquisadora, a 
orientadora 

Abordagem qualitativa, empirista 

Etapa 4: Escrita dos itens e 
criação do 1º e 2º protótipos da 
PD-MAS 

Qualitativo Michelle Tosin 
Beatriz Guitton 
Glenn T. Stebbins 

• Criação excessiva de itens 
• Revisão criteriosa de cada item 
• Revisão do conjunto de itens 

Abordagem qualitativa, empirista 

Etapa 5: Validar o conteúdo do 
1º protótipo da PD-MAS 

Quantitativo 
Qualitativo 

Especialistas em DP 
(BRA e EUA) 

• Duas rodadas de Painel Delphi 
realizadas por e-mail 

• Frequências, %, médias, desvio padrão  
• Proporção de concordância entre especialistas (IVC) 

Etapa 6: Desenvolver (revisar) 
novos itens 

Qualitativo Michelle Tosin 
Beatriz Guitton 
Glenn T. Stebbins 

Discussões entre a PP e os 
orientadores 

Abordagem qualitativa, empirista 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda – PD-MAS: Parkinson’s disease Medication Adherence Scale | PP: Pesquisadora Principal | DP: doença de Parkinson | PRISMA: Preferred Reporting Items for 
Systemic Reviews and Meta-Analyses | OMS: Organização Mundial da Saúde | HUAP: Hospital Antônio Pedro | RUMC: Rush University Medical Center | BRA: Brasil | 
EUA: Estados Unidos da América | IVC: Índice de Validade de Conteúdo 
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3.4 Aspectos Éticos 

 Este estudo foi submetido à base nacional e unificada de registros de pesquisas 

envolvendo seres humanos (Plataforma Brasil) e foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/ HUAP-UFF (Número do Parecer: 3.221.753, aprovado 

em 25 de março de 2019) (Anexo 3 – Parecer de consubstanciado HUAP, UFF) e da 

Faculdade de Medicina/Hospital São Paulo-UNIFESP (Número do Parecer: 3.460.991, 

aprovado em 18 de julho de 2019) (Anexo 4 – Parecer de consubstanciado Hospital São 

Paulo, UNIFESP). Da mesma forma, foi submetido ao Institutional Review Board (IRB) da 

RUMC e aprovado em 30 de janeiro de 2020 (ORA Number: 19101109-IRB01) (Anexo 5 – 

Institutional Review Board, RUMC).  

Os participantes receberam explicações sobre os objetivos e os procedimentos a serem 

realizados durante toda a coleta de dados do estudo e assinaram os TCLE.  Não houve 

incentivo financeiro aos participantes da pesquisa e foi garantido, em todas as etapas, o 

anonimato dos sujeitos por meio da utilização de códigos. Nestes termos, a autora cumpriu 

todas as diretrizes e normas reguladoras descritas na Resolução n°466 de 12 de dezembro de 

2012, referentes às informações obtidas com a pesquisa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), 

bem como aquelas descritas nos Códigos de Regulamentações Federais (CFR) 45 (46.109 (f) 

(1) (iii)) e 45 (46.110), do IRB da RUMC. 

 

3.5 Financiamento 
Esta pesquisa recebeu o apoio da International Parkinson and Movement Disorders 

Society (MDS), por meio de apoio financeiro conferido à pesquisadora principal desta tese 

para a realização do MDS – Visiting Training Research Program na RUMC, em Chicago, IL, 

Estados Unidos. A MDS também apoiou esta pesquisa por meio de orientações de 

especialistas do MDS-Rating Scales Program, que, voluntariamente, se disponibilizaram a 

contribuir com este projeto. A autora ainda declara ter recebido bolsa de estudos de doutorado 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta pesquisa 

foi ainda contemplada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CNPq/PIBITI) durante os anos de 2019/2020 e 

2020/2021.  

A autora declara não possuir conflitos de interesse. 
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QUARTO CAPÍTULO  

 

4 RESULTADOS 

Os resultados foram apresentados de acordo com cada fase e etapa 

metodológica. 

4.1 Fase I – Etapa 1: formulação da declaração de finalidade da PD-MAS 
Para formular a declaração de finalidade da escala PD-MAS foram definidas as 

seguintes proposições (Quadro 4):  

Quadro 4 – Proposições da PD-MAS 

Itens  Proposições 

a) População 
de interesse 

 

A PD-MAS é um instrumento de autorrelato específico para os indivíduos 
responsáveis pelo manejo e a administração dos medicamentos usados para tratar 
os sintomas da DP. São considerados indivíduos responsáveis pelo manejo e 
administração de medicamentos: 

• Pessoa com DP: pessoa com DP como o principal responsável pelo 
gerenciamento e a administração dos medicamentos. 

• Parceiro de cuidados: familiar ou cuidador da pessoa com DP como o 
principal responsável pelo gerenciamento e a administração dos 
medicamentos. 

Nos casos em que o manejo e a administração dos medicamentos são feitos em 
cooperação entre a pessoa com DP e o parceiro de cuidados, recomendamos que 
ambos respondam à escala, entretanto, de forma independente, usando cada um a 
versão mais apropriada da PD-MAS: Versão Pessoa com DP (PD-MAS(P)) e 
Versão Parceiro do Cuidado (PD-MAS(PC)). 

b) Modelo 
conceitual 

A PD-MAS foi baseada nos modelos da OMS e da Taxonomia ABC de adesão aos 
medicamentos. Os modelos descrevem os fatores intencionais e não intencionais 
relacionados às dimensões DP e o seu tratamento medicamentoso, 
socioeconômicos, às condições do sistema de saúde e às características pessoais os 
quais podem influenciar nas fases do processo da adesão (início, implementação, 
descontinuação e persistência). 

c) Objetivo da 
PD-MAS 

Medir os fatores que influenciam os comportamentos de adesão normalmente 
reportados pelo indivíduo responsável pelo manejo e a administração dos 
medicamentos usados para tratar os sintomas da doença de Parkinson. 

d) Domínio 
global 

Adesão aos medicamentos usados para tratar os sintomas da doença de Parkinson. 

e) Áreas de 
conteúdo 

Neurologia, Farmácia, Enfermagem, Comportamento humano, Educação em saúde 

f) Pergunta a 
ser 
respondida 

Quais são os fatores que influenciam nos comportamentos de adesão normalmente 
reportados pelo indivíduo responsável pelo manejo e a administração dos 
medicamentos usados para tratar os sintomas da doença de Parkinson? 

g) Propósitos 
dos itens de 
mensuração 

A determinação dos fatores que influenciam nos comportamentos de adesão na DP 
contribuirá, nos contextos clínicos, domiciliares e de pesquisa, para: 

1. Avaliar a efetividade do tratamento medicamentoso prescrito pelo profissional 
de acordo com o tratamento realmente implementado pelo indivíduo 
responsável pelo manejo e a administração dos medicamentos. 
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2. Comparar dados em estudos clínicos que envolvem pessoas com DP e 
parceiros do cuidado como indivíduos responsáveis pelo manejo e a 
administração dos medicamentos. 

3. Direcionar, no planejamento, implementação e avaliação dos fluxos de 
trabalho, da qualidade da assistência e das políticas de saúde com foco no 
tratamento dos sintomas da doença de Parkinson. 

4. Identificar preditores de risco para complicações de saúde e de qualidade de 
vida associados com a adesão subótima aos medicamentos usados para tratar 
os sintomas da doença de Parkinson. 

h) Indicações 
para o uso 

Este é um instrumento de autorrelato que deverá ser respondido pela pessoa com 
diagnóstico de doença de Parkinson (ou seu familiar/ parceiro do cuidado quando 
apropriado), nos ambientes clínicos, domiciliares e de pesquisa, com a pré-
orientação de um profissional da saúde 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 Fase I – Etapa 2: definição dos subdomínios de interesse da PD-MAS e seu 
público-alvo 

Os subdomínios da PD-MAS foram determinados após a triangulação dos dados 

(qualitativos e quantitativos) observados nas três fontes (literatura científica, escala de 

adesão aos medicamentos usadas em pacientes com DP, e pacientes, familiares/ 

parceiros do cuidado provenientes dos dois centros da pesquisa – HUAP e RUMC).  

4.2.1 Análise crítica dos fenômenos 

Foram identificados 14 subdomínios de interesse, codificados por meio de 322 

fenômenos, sendo a maioria (72%) provenientes das fontes primárias de dados (Tabela 

1). 
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Tabela 1 – Subdomínios de interesse, força de triangulação e mapa de calor dos fenômenos observados.  

Cada célula na tabela mostra a porcentagem de fenômenos observados em cada fonte e centro da pesquisa (coluna) para cada subdomínio (linha). As cores verdes indicam 

porcentagens mais altas. 

Subdomínios de interesse 

Fonte primária Fonte secundária 
Total 

FD 
Paciente FPC (n=115) 

Subtotal Escalas 
(n=5) Literatura Subtotal HUAP HUAP RUMC 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
Regime terapêutico complexo 24 (20,5) 9 (13,6) 1 (2,0) 34 (14,7) 1 (1,7) 10 (33,3) 11 (12,2) 45 (14,0) ++++ 
Comportamentos terapêuticos negativos 8 (6,8) 6 (9,1) 6 (12,2) 20 (8,6) 21 (35,0) 2 (6,7) 23 (25,6) 43 (13,4) ++++ 
Comportamentos terapêuticos positivos 14 (12,0) 5 (7,6) 16 (32,7) 35 (15,1) 2 (3,3) 4 (13,3) 6 (6,7) 41 (12,7) ++++ 
Dificuldade de acesso ao tratamento 20 (17,1) 4 (6,1) 3 (6,1) 27 (11,6) 2 (3,3) 1 (3,3) 3 (3,3) 30 (9,3) ++++ 
Efeitos indesejáveis dos medicamentos 11 (9,4) 8 (12,1) 1 (2,0) 20 (8,6) 8 (13,3) 2 (6,7) 10 (11,1) 30 (9,3) ++++ 
Esquecimento 2 (1,7) 12 (18,2) 1 (2,0) 15 (6,5) 11 (18,3) 1 (3,3) 12 (13,3) 27 (8,4) ++++ 
Conhecimento sobre a terapia 5 (4,3) 1 (1,5) 3 (6,1) 9 (3,9) 14 (23,3) 1 (3,3) 15 (16,7) 24 (7,5) ++++ 
Percepção sobre o efeito do medicamento 17 (14,5) 3 (4,5) 2 (4,1) 22 (9,5) 1 (1,7) 0 (0,0) 1 (1,1) 23 (7,1) +++ 
Suporte familiar 7 (6,0) 4 (6,1) 6 (12,2) 17 (7,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 17 (5,3) ++ 
Nível de independência funcional 0 (0,0) 13 (19,7) 0 (0,0) 13 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 13 (4,0) ++ 
Características da DP 2 (1,7) 1 (1,5) 4 (8,2) 7 (3,0) 0 (0,0) 3 (10,0) 3 (3,3) 10 (3,1) +++ 
Impacto social e na rotina de vida 6 (5,1) 0 (0,0) 2 (4,1) 8 (3,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (2,5) ++ 
Relação paciente e profissional de saúde 1 (0,9) 0 (0,0) 3 (6,1) 4 (1,7) 0 (0,0) 2 (6,7) 2 (2,2) 6 (1,9) +++ 
Características pessoais 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 1 (0,4) 0 (0,0) 4 (13,3) 4 (4,4) 5 (1,6) +++ 
Total por fonte 117 (100,0) 66 (100,0) 49 (100,0) 232 (100,0) 60 (100,0) 30 (100,0) 90 (100,0) 322 (100,0)   
Total geral (n=322) 36,3 20,5 15,2 72,0  18,6 9,3  28,0     

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda – FPC: Familiares/ parceiros do cuidado | HUAP: Hospital Antônio Pedro | RUMC: Rush University Medical Center | DP: doença de Parkinson | FD: Força de 
triangulação | ++++: Muito forte | +++: Forte | ++: Moderado 
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Dos 14 subdomínios de interesse, 50% foram identificados em todas as fontes e 

centros de pesquisa, com grau de triangulação “Muito forte”. Não houve nenhum 

subdomínio com grau de triangulação “Fraco”. A maioria dos fenômenos observados 

emergiu das fontes “Pacientes” (36,3%) e “Familiares/ parceiros do cuidado” (35,7%), 

sendo o centro de pesquisa HUAP o mais representativo (56,8% do total de fenômenos). 

É observado que 27,9% dos resultados emergiram de fontes secundárias (literatura e 

escalas), o que confirma a saturação dos dados coletados. 

Os subdomínios “Regime terapêutico complexo” e “Comportamentos 

terapêuticos negativos/ positivos” foram os que apresentaram o maior número de 

fenômenos, representados por 14,0%, 13,4% e 12,7% do total de fenômenos por 

subdomínio, respectivamente. E, apesar do subdomínio “Nível de independência 

funcional” ter sido observado somente na fonte FCP-HUAP (força de triangulação 

moderado), o subdomínio “Características pessoais” (observado em três fontes, força de 

triangulação forte) teve a menor representação de fenômenos (1,6%).  

Os 14 subdomínios de interesse identificados durante o processo de codificação 

dos fenômenos, emergentes das três fontes distintas de observações empíricas (n=322, 

sendo LC: 30 fenômenos, E: 60 fenômenos, P: 117 fenômenos, e FPC: 115 fenômenos), 

foram agrupados no Quadro 5, permitindo a avaliação global dos subdomínios por meio 

de exemplos representativos de cada fonte de dados. 
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Quadro 5 – Fenômenos representativos de cada subdomínio de acordo com a fonte da observação empírica 

N Subdomínio Fenômenos observados de acordo com a fonte da observação empírica 

1 Regime terapêutico 
complexo 

Diversas formulações da L-Dopa; Fracionamento dos comprimidos; Polifarmácia LC | “Se acha que tem que tomar muitos medicamentos, 
você deixa de tomar os que considera menos importantes do que os outros sem consultar o seu médico?”E | “Eu nem sei quais são os 
medicamentos do Parkinson que ele toma porque é tanta coisa, que eu não sei.”FPC | “Eu tomo 11 remédios. Para Diabetes, Hipertensão, 
para o estômago.”P 

2 
Comportamentos 
terapêuticos 
negativos 

Relato sobre a subtração de doses LC | “Não é natural que minha mente e meu corpo sejam controlados por medicamentos”E | “Ele ia nesse 
gradativo do: ah... eu estou tremendo mais, então vou aumentar um.” FPC | “Se usar um adesivo e tiver bem, e esse adesivo conseguir ficar 
na minha pele 2 dias ou 2 dias e meio, eu estou deixando ele ficar 2 dias, 2 dias e meio. Fica ardido e fica vermelho depois que eu tiro, 
porque ele passou muito tempo. Mas ele consegue ter um efeito residual depois de 24 horas. Então eu estou deixando e estou usando menos 
Neupro do que eu deveria.”P 

3 
Comportamentos 
terapêuticos 
positivos 

Comparecer às consultas de acompanhamento LC | “Você é cuidadoso em relação aos horários de tomar os remédios?”E | “Fizemos uma 
tabelinha e ela consegue administrar o medicamento dela” FPC | “Chego de noite, eu preparo o remédio para o dia seguinte. Eu tenho uma 
caixa de comprimidos, eu separo.”P 

4 
Dificuldade de 
acesso ao 
tratamento 

Fatores econômicos LC | É difícil conseguir os refis de medicamento a tempo”E | “É difícil aquisição. Não era fácil. E o medicamento que a 
gente comprava na farmácia, agora não tinha.” FPC | “O hospital não faz o acompanhamento do jeito que você precisa. Ele tem os horários 
dele. Eu tive 3 horários em um horário só.”P 

5 Efeitos indesejáveis 
dos medicamentos 

Hipotensão ortostática, náuseas e vômitos LC | “Me sinto estranho, como um zumbi, tomando remédio”E | “Meu pai já teve intoxicação por 
Prolopa, e daí teve que fazer redução.” FPC | “Eu tive alucinação com o Azilect.” P   

6 Esquecimento 
Cognição prejudicada, Humor prejudicado LC | “Quando você viaja ou sai de casa, às vezes se esquece de levar seu medicamento?”E | “Ele 
toma o medicamento certinho, mas em geral, mas ele esquece, passa da hora...” FPC | “E você às vezes está em uma atividade que deu o 
horário e você esquece do remédio, aí pronto. Já foi para o espaço tudo...”P 

7 Conhecimento 
sobre a terapia 

Acesso ao conhecimento sobre os medicamentos e suas possíveis interações LC | “Você sabe o motivo para usar o seu medicamento? E | 
“Então, a proteína afeta a efetividade dela? Mesmo? Eu não sabia disso, interessante.” FPC | “É, tomando Prolopa com suco de laranja, ele 
age muito mais rápido. Mais rápido. É todo mundo está fazendo isso. E eu coloquei isso no nosso site.”P  

8 
Percepção sobre o 
efeito do 
medicamento 

Este medicamento funciona bem para você? E | “Percebi que ele provavelmente precisa aumentar o medicamento, vejo mais tremor nas 
mãos e ele está agora na menor dose que ele pode tomar.”C | “(...) Aí você fica travado porque foi a condição física que te lembrou do 
remédio não você.”P 

9 Suporte familiar “Eu coloquei tudo em sequência nos horários que ela vai ter que tomar, nos horários.” FPC | “Quando eu preciso de ajuda, a minha família, 
meus filhos, minha mulher são muito bons. Me ajudam.”P 

10 
Nível de 
independência 
funcional 

“Meu marido cuida totalmente dos seus medicamentos.” FPC | “E ela está numa posição, então até ela se levantar, então a gente pega e leva 
o vidro.”C 
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11 
Características da 
doença de 
Parkinson 

Estágios da DP LC | “Os estressores exacerbam os sintomas da doença de Parkinson, eles não necessariamente são curados com 
medicamentos, apenas um alívio do estressor vai ajudar.” FPC | “Primeiro eu sinto quando estou acabando, duas horas e meia, quinze para 
as três, eu começo a sentir retenção, eu fico duro, a rigidez (...) Aí eu procuro me segurar para tomar remédio de três em três horas.” P 

12 Impacto social e na 
rotina de vida  

“Sim, é irritante para ele. De manhã ele se levanta e gosta de tomar café da manhã na hora, mas tem que tomar remédio e tem que esperar, 
o mesmo se formos sair para jantar ou forem convidados para jantar, tentando agendar para ter certeza de que ele toma ou ele tem que 
esperar 2 horas, então é meia hora ou 2 horas.” FPC | “Dificulta muito. Irrita. A gente não pode tirar um soninho de tarde se passar da hora 
vai tudo para o espaço. Tome bronca.”P 

13 
Relação paciente e 
profissional de 
saúde 

Relação entre o paciente e o profissional de saúde é importante para a adesão. LC | “Ter um lugar especializado fez uma grande diferença. A 
liberdade para perguntar qualquer coisa e apenas dizer qualquer coisa e você pode compartilhar isso, o apoio é enorme.” FPC | “É claro que 
eu não contei isso para a minha médica (sobre usar o adesivo do Neupro por 2 dias).” P 

14 Características 
pessoais 

Fatores culturais, sexo, idade, nível educacional. LC | “Então... os idosos têm dificuldade em conseguir transporte para pegar seus 
medicamentos.” FPC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda – LC Literatura científica | E Escalas | FPC Familiares/ parceiros do cuidado | P Pacientes 
 

Os 14 subdomínios de interesse identificados foram classificados (de acordo com a OMS e a Taxonomia ABC) e definidos (de acordo 

com a sustentação teórica proveniente dessa tese) (Quadro 6): 
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Quadro 6 – Subdomínios de interesse e suas respectivas classificações e definições 

Subdomínios Dimensões(a) Fatores(a) Processos(b) Impacto(c) Definição(c) 

Características 
da DP Doença Não 

Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- 
São características da DP: estágios da DP (inicial, moderado e avançado), os subtipos 
da DP (tremor dominante, síndrome rígido-acinética dominante) e sintomas 
neuropsiquiátricos da DP (ansiedade, depressão). 

Características 
pessoais Paciente Não 

Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- São as características pessoais do paciente, como por exemplo: sexo, idade, fatores 
culturais, nível educacional. 

Comportamentos 
terapêuticos 
negativos 

Paciente 
Intencional, 
Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

- 

São os comportamentos apresentados pelo paciente que podem impactar negativamente 
na adesão aos medicamentos, como por exemplo: não segue a prescrição, 
automedicação, déficit de enfrentamento, crenças negativas sobre a doença e o 
tratamento. 

Comportamentos 
terapêuticos 
positivos 

Paciente 
Intencional, 
Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+ 

São os comportamentos apresentados pelo paciente que podem impactar positivamente 
na adesão aos medicamentos, como por exemplo: buscar atenção de saúde, seguir as 
prescrições, comparecer às consultas de acompanhamento, participar de grupos de 
apoio, uso de estratégia para manejo dos medicamentos (rotina, tabelas, caixas 
organizadoras, alarmes, disposição dos comprimidos e das prescrições em diversos 
locais). 

Conhecimento 
sobre a terapia 

Paciente, 
Sistema de 
Saúde 

Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+ 
São os conhecimentos adquiridos pelo paciente que podem impactar positivamente na 
adesão aos medicamentos, como por exemplo: indicações, dosagens, frequência de 
uso, possíveis interações dos antiparkinsonianos. 

Dificuldade de 
acesso ao 
tratamento 

Socioeconômico, 
Sistema de 
Saúde 

Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

- 

São as barreiras que se apresentam ao paciente que podem impactar negativamente na 
adesão aos medicamentos, como por exemplo: custo do tratamento, dificuldade de 
aquisição de refis, administração incorreta dos medicamentos durante hospitalização, 
dificuldade de acesso às consultas de acompanhamento. 

Efeitos 
indesejáveis dos 
medicamentos  

Paciente, 
Tratamento 

Não 
Intencional 

Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

- 
São as barreiras que se apresentam ao paciente que podem impactar negativamente na 
adesão aos medicamentos, como por exemplo: incômodo com uso de medicamentos, 
efeitos adversos, efeitos colaterais dos antiparkinsonianos. 

Esquecimento Paciente Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

- 

São os comportamentos apresentados pelo paciente (ou a pessoa responsável pelo 
manejo dos medicamentos) que podem impactar negativamente na adesão aos 
medicamentos, como por exemplo: esquecer onde foi guardado, se foi tomado, se foi 
comprado, se foi levado quando saiu de casa, não responder ao alarme. 



 

 

63 

Impacto social e 
na rotina de vida  

Paciente, 
socioeconômico 

Intencional, 
Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- 
É o impacto percebido pelo paciente na sua vida social e na sua rotina relacionado ao 
uso de medicamentos antiparkinsonianos, como por exemplo: interferência dos 
horários de uso dos medicamentos nas atividades da rotina de vida. 

Nível de 
independência 
funcional 

Doença Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- É a capacidade funcional do paciente para o auto manejo dos medicamentos, como por 
exemplo: sair para comprar o medicamento, autoadministrar os medicamentos. 

Percepção sobre 
o efeito do 
medicamento 

Doença, 
Tratamento Intencional 

Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- 
Quando o tratamento realizado é percebido pelo paciente por meio da melhora/ 
controle dos sintomas, por exemplo: melhora das flutuações motoras, da discinesias, 
dos tremores. 

Regime 
terapêutico 
complexo 

Tratamento, 
Sistema de 
Saúde 

Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

- 

São barreiras que se apresentam ao paciente que podem impactar negativamente na 
adesão aos medicamentos, como por exemplo: polifarmácia/ tratamento de 
multimorbidades, necessidade de fracionamento de doses, ajustes frequentes de doses, 
uso de diversas classes de medicamentos, interações medicamentosas e/ou alimentares. 

Relação paciente 
e profissional de 
saúde 

Paciente, 
Sistema de 
Saúde 

Intencional, 
Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+/- É o estabelecimento de uma relação de confiança e boa comunicação para o uso 
correto dos medicamentos. 

Suporte familiar Socioeconômico Não 
Intencional 

Início, Implementação, 
Descontinuação, 
Persistência 

+ É a identificação de uma rede de suporte familiar para o manejo dos medicamentos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: (a) Dimensões e fatores da adesão os medicamentos de acordo com a Organização Mundial da Saúde | (b) Processos da adesão aos medicamentos de acordo com a 

Taxonomia ABC | (c) Impacto e Definições dos subdomínios de acordo com a sustentação teórica desenvolvida nesta tese | +: Impacto positivo | -: Impacto negativo | +/-: 

Impacto positivo ou negativo 

Dos 14 subdomínios identificados na análise crítica das narrações, 64.3% envolvem a dimensão “Paciente” (de forma 

multidimensional ou não), 92,9% envolvem o fator “Não Intencional” e 28,6% são multifatoriais (podendo ser considerados intencionais ou 

não intencionais a depender do contexto). A maioria (85,7%) pode impactar nos quatro processos da adesão aos medicamentos: início, 

implementação, descontinuação e persistência, tanto de forma negativa (35,7%), como positiva (21,4%) ou ambas (42,9%), a depender do
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 contexto. E, apesar de algumas definições demonstrarem que alguns domínios possuem 

relação entre si (como, por exemplo: Regime terapêutico complexo, Efeitos indesejáveis 

dos medicamentos, Dificuldade de acesso ao tratamento – definidos como barreiras para 

a adesão aos medicamentos), estes foram classificados separadamente, a fim de obter 

subdomínios mais direcionados para um conjunto de barreiras específicas.  

Os 14 subdomínios de interesse codificados em cada fonte de coleta empírica 

apresentaram diferentes fenômenos, a saber: 

4.2.1.1 Literatura científica 

Dos 14 subdomínios de interesse, foram identificados 10 na LC, os quais foram 

codificados por meio de 30 fenômenos. O subdomínio de interesse “Regime terapêutico 

complexo” representou 33,3% do total de fenômenos codificados (Tabela 2).  

Tabela 2 – Subdomínios de interesse e seus respectivos fenômenos observados na fonte literatura 

Subdomínios de interesse e fenômenos observados na literatura N % 
Regime terapêutico complexo (D3,4); (F2); (P1,2,3,4) 10 33.3 

Coadministração de medicamentos para otimizar o efeito antiparkinsoniano 1 3.3 
Diferentes dosagens 1 3.3 
Diversas formulações da levodopa 1 3.3 
Evitar ingestão concomitante da levodopa com alimentos 1 3.3 
Fracionamento dos comprimidos 1 3.3 
Frequência de ingestão dos medicamentos antiparkinsonianos 1 3.3 
Multimorbidades 1 3.3 
Polifarmácia 1 3.3 
Regime terapêutico complexo 1 3.3 
Sucessivos ajustes terapêuticos 1 3.3 

Comportamentos terapêuticos positivos (D1); (F1,2); (P1,2,3,4) 4 13.3 
Buscar atenção de saúde 1 3.3 
Comparecer às consultas de acompanhamento 1 3.3 
Executar modificações comportamentais 1 3.3 
Seguir as prescrições 1 3.3 

Características pessoais (D1); (F2); (P1,2,3,4) 4 13.3 
Fatores culturais 1 3.3 
Sexo 1 3.3 
Idade (idosos) 1 3.3 
Nível educacional 1 3.3 

Características da DP (D2); (F2); (P1,2,3,4) 3 10.0 
Estágios da DP 1 3.3 
Sintomas motores 1 3.3 
Subtipos da DP 1 3.3 

Relação paciente e profissional de saúde (D1,4); (F1,2); (P1,2,3,4) 2 6.7 
Mensurar os componentes multidimensionais do processo de adesão 1 3.3 
Relação entre o paciente e o profissional de saúde 1 3.3 

Comportamentos terapêuticos negativos (D1); (F1,2); (P1,2,3,4) 2 6.7 
Relato de erros em relação aos horários de administração das doses 1 3.3 
Relato sobre a subtração de doses 1 3.3 

Efeitos indesejáveis dos medicamentos (D3); (F2); (P2,3,4) 2 6.7 
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Complicações motoras induzidas pela levodopa (discinesias, flutuações motoras) 1 3.3 
Hipotensão ortostática, náuseas e vômitos  1 3.3 

Dificuldade de acesso ao tratamento (D4,5); (F2); (P1,2,3,4) 1 3.3 
Fatores econômicos 1 3.3 

Esquecimento (D1); (F2); (P1,2,3,4) 1 3.3 
Cognição prejudicada, Humor prejudicado 1 3.3 

Conhecimento sobre a terapia (D1,4); (F2); (P1,2,3,4) 1 3.3 
Acesso ao conhecimento sobre os medicamentos e suas possíveis interações 1 3.3 

Total Geral 30 100.0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: (D1) Dimensão Paciente | (D2) Dimensão Doença | (D3) Dimensão Tratamento | (D4) Dimensão 

Sistema de Saúde | (D5) Dimensão Socioeconômico | (F1) Fator Intencional | (F2) Fator Não Intencional | (P1) 

Processo: Início | (P2) Processo: Implementação | (P3) Processo: Descontinuação | (P4) Processo: Persistência 

O conjunto de 10 subdomínios codificados na LC abrangeu as cinco dimensões, 

os dois fatores e as quatro fases do processo de adesão aos medicamentos. A dimensão 

“Paciente” foi a mais representativa (60%), sendo 100% dos fatores relacionados aos 

não intencionais e 90% podendo impactar as quatro fases do processo de adesão. 

4.2.1.2 Escalas de mensuração da adesão aos medicamentos usadas em estudos com 

pacientes com DP 

Por meio dos 16 estudos incluídos na revisão sistemática, foram identificadas 

cinco escalas que são, atualmente, usadas para mensurar a adesão aos medicamentos em 

pacientes com DP: Brief Medication Questionnaire (BMQ) (SVARSTAD et al., 1999), 

Stendal Adherence to Medication Score (SAMS) (FRANKE et al., 2009), Medication 

Adherence Rating Scale (MARS) (THOMPSON; KULKARNI; SERGEJEW, 2000), 

Morisky Medication Adherence Scales (MMAS-4 e MMAS-8) (MORISKY et al., 

2008a)(MORISKY et al., 1990) (Tabela 3).  

Das cinco escalas, foram identificados 8 subdomínios de interesses, codificados 

por meio de 60 fenômenos provenientes do total de itens que compõem as escalas. O 

subdomínio de interesse “Comportamentos terapêuticos negativos” apresentou o maior 

número de fenômenos (35%) e foi identificado nas cinco escalas. Além disso, apesar 

das escalas de Morisky (MMAS-4 e MMAS-8) terem sido as mais usadas nos estudos 

com pacientes com DP (n=11), a escala BMQ representou o maior número de 

subdomínios de interesse codificados (n=7) e o maior número de fenômenos (n=20).  

Dos 60 itens que compõem as cinco escalas, apenas um (Você esquece de tomar 

os seus medicamentos?) se repete em duas escalas (SAMS e MARS) (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Subdomínios de interesse e fenômenos observados nas escalas usadas para mensurar a adesão aos medicamentos em pacientes com doença de Parkinson 

Subdomínios de interesse e fenômenos observados nas escalas 
BMQ SAMS MARS MMAS-8 MMAS-4 Total 

N % N % N % N % N % N % 
Comportamentos terapêuticos negativos (D1); (F1,2); (P1,2,3,4) 4 20.0 6 33.3 5 50.0 4 50.0 2 50.0 21 35.0 

Às vezes, as pessoas deixam de tomar seus medicamentos por outras razões que não o 
esquecimento. Pensando nas últimas duas semanas, houve algum dia em que você não tomou seu 
medicamento? 

      
 

   1  

Às vezes, se você se sentir pior quando toma o medicamento, você deixa de tomá-lo?     
 

     1  

Este medicamento causa outras preocupações ou problemas  

         1  

Eu tomo meu medicamento só quando estou doente     
 

     1  

Na semana passada: quantas vezes você deixou de tomar o medicamento?  

         1  

Não é natural que minha mente e meu corpo sejam controlados por medicamentos     
 

     1  

Qual medicamento foi interrompido? Por que motivo foi interrompido?  

         1  

Quando se sente melhor, você, às vezes, deixa de tomar seus medicamentos?         
 

 1  

Quando você se sente melhor, às vezes você deixa de tomar seus medicamentos?     
 

     1  

Quando você sente que seu problema de saúde está sob controle, você, às vezes, deixa de 
tomar seus medicamentos? 

      
 

   1  

Você, às vezes, é descuidado ao tomar medicamentos?     
 

     1  

Você deixa de tomar seu medicamento quando se sente pior depois de tomá-lo?   
 

       1  

Você deixa de tomar seus medicamentos quando se sente melhor?   
 

       1  

Você, deliberadamente, não toma medicamentos que não considera importantes, mas toma o 
resto? 

  
 

       1  

Você já deixou de tomar seus medicamentos ou diminuiu a dose porque se sentia pior quando 
os tomava? 

        
 

 1  

Você já diminuiu ou parou de tomar os medicamentos sem avisar o médico, por que se sentiu 
pior ao tomá-los? 

      
 

   1  

Você não se preocupa em tomar os medicamentos?   
 

       1  

Você PAROU de tomar algum medicamento nos últimos seis meses?  

         1  

Você toma algum medicamento errado ou outro / não prescrito (como os de seu parceiro)?   
 

       1  

Você toma o seu medicamento regularmente?   
 

       1  

Você tomou seu medicamento ontem?       
 

   1  

Conhecimento sobre a terapia (D1,4); (F2); (P1,2,3,4) 8 40.0 4 22.2 2 20.0 0 0.0  0.0 14 23.3 
Com que frequência o seu médico deseja que você tome este medicamento?  

         1  

Como esse medicamento pode te ajudar?  

         1  

Mantendo o medicamento, posso evitar ficar doente,     
 

     1  
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Meus pensamentos são mais claros sobre os medicamentos,     
 

     1  

Na semana passada: quantos medicamentos você tomou por vez?  

         1  

Na semana passada: você tomou algum destes medicamentos?  

         1  

Na última semana: quantas vezes por dia você tomou este medicamento?  

         1  

Na última semana: quantos dias você tomou este medicamento?  

         1  

Quais medicamento(s) você toma atualmente?  

         1  

Quantos medicamentos você toma atualmente para seu (problema de saúde)?  

         1  

Você está familiarizado com os horários de uso do medicamento?   
 

       1  

Você sabe as dosagens do seu medicamento?   
 

       1  

Você sabe o motivo para usar o seu medicamento?   
 

       1  

Você sabe o nome dos medicamentos que você está tomando?   
 

       1  

Esquecimento (D1); (F2); (P1,2,3,4) 1 5.0 5 27.8 1 10.0 3 37.5 1 25.0 11 18.3 
Com que frequência você tem dificuldade para se lembrar de tomar todos os seus 

medicamentos? 
      

 

   1  

É difícil lembrar todas as doses.  

         1  

Quando você viaja ou sai de casa, às vezes se esquece de levar seu medicamento?       
 

   1  

Se você esquece ou omite seu medicamento, você esquece ao meio-dia?   
 

       1  

Se você esquece ou omite seu medicamento, você esquece de manhã?   
 

       1  

Se você esquece ou omite seu medicamento, você se esquece à noite?   
 

       1  

Se você toma medicamentos em seringa ou comprimido semanal, já se esqueceu?   
 

       1  

Você, às vezes, se esquece de tomar seus medicamentos?       
 

   1  

Você esquece de tomar os seus medicamentos?   
 

 
 

     2  

Você já se esqueceu de tomar seu medicamento?         
 

 1  

Efeitos indesejáveis dos medicamentos (D1,3); (F2); (P2,3,4) 3 15.0 2 11.1 2 20.0 1 12.5  0.0 8 13.3 
O medicamento me faz sentir cansado e lento.     

 

     1  

Efeitos adversos dos medicamentos antiparkinsonianos.  

         1  

Eu me preocupo com os efeitos a longo prazo deste medicamento.  

         1  

Me sinto estranho, como um zumbi, tomando medicamento.     
 

     1  

Quanto esse medicamento te incomoda?  

         1  

Se você acha que tem efeitos adversos devido aos medicamentos (como tremores, náuseas 
etc.), você não toma o medicamento por um tempo, ou seja, faz uma pausa? 

  
 

       1  

Se você acha que tem efeitos adversos devido aos medicamentos (como tremores, náuseas 
etc.), você reduz a dose sem consultar um médico? 

  
 

       1  

Você já se sentiu incomodado por seguir seu plano de tratamento?       
 

   1  

Comportamentos terapêuticos positivos (D1); (F1,2); (P1,2,3,4) 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0 2 3.3 
Você é cuidadoso em relação aos horários de tomar os medicamentos?         

 

 1  
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Você trouxe seus medicamentos com você hoje?  

         1  

Dificuldade de acesso ao tratamento (D4,5); (F2); (P1,2,3,4) 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  0.0 2 3.3 
Alto custo do tratamento.  

         1  

É difícil conseguir os refis de medicamento a tempo.  

         1  

Regime terapêutico complexo (D3,4); (F2); (P1,2,3,4)  0.0 1 5.6 0 0.0 0 0.0  0.0 1 1.7 
Se acha que tem que tomar muitos medicamentos, você deixa de tomar os que considera 

menos importantes do que os outros sem consultar o seu médico? 
  

 

       1  

Percepção sobre o efeito do medicamento (D2,3); (F1); (P2,3,4) 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  0.0 1 1.7 
Este medicamento funciona bem para você?  

         1  

Total Geral 20 100.0 18 100.0 10 100.0 8 100.0 4 100.0 60 100.0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: (D1) Dimensão Paciente | (D2) Dimensão Doença | (D3) Dimensão Tratamento | (D4) Dimensão Sistema de Saúde | (D5) Dimensão Socioeconômico | (F1) Fator 

Intencional | (F2) Fator Não Intencional | (P1) Processo: Início | (P2) Processo: Implementação | (P3) Processo: Descontinuação | (P4) Processo: Persistência 
 

O conjunto de oito subdomínios codificados por meio dos itens das escalas abrangeu as cinco dimensões, os dois fatores e as quatro 

fases do processo de adesão aos medicamentos. A dimensão “Paciente” foi a mais abordada (62.5%), sendo 87,5% relacionado a fatores não 

intencionais e 75% podendo impactar as quatro fases do processo de adesão. 

4.2.1.3 Pacientes, familiares e parceiros do cuidado 

A amostra de indivíduos que participou das três categorias de grupos focais consistiu em: 1. sete pacientes com DP do HUAP; 2. sete 

indivíduos saudáveis (familiares/ parceiros do cuidado) do HUAP; e 3. cinco indivíduos saudáveis (familiares/ parceiros do cuidado) da 

RUMC. Os dados foram apresentados de forma combinada para descrever as características dos participantes dos grupos focais e os 

resultados da análise assistida por computador. 
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§ Características dos participantes dos grupos focais 

Os dados combinados mostraram semelhanças entre as características 

demográficas de pacientes e familiares/ parceiros do cuidado em relação à raça, aos 

anos de educação e ao manejo e administração dos medicamentos. Nessas duas 

categorias, prevaleceram indivíduos da raça branca, com 16 anos ou mais de educação, 

em que o paciente é independente para o manejo e a administração dos medicamentos. 

Os dados mostraram diferenças entre a média de idade (maior no grupo de pacientes), 

sexo (com prevalência de pacientes homens e familiares/ parceiros do cuidado 

mulheres) (Tabela 4). 

Tabela 4 – Características dos participantes dos grupos focais 

Variáveis Pacientes  
(n=7)  

Familiar/ Parceiro Cuidado  
(n=12) 

Idade (a) 64,3 (12,1; 46-79) 53,8 (15, 25-69) 

Sexo, Homens (%)  4 (57,1) 2 (16,7) 

Raça, Branca (%) 7 (100,0) 11 (91,7) 

Anos de educação, 16 ou mais (%) 3 (42,9) 5 (41,7) 

Tempo (anos) de evolução da DP (a) 12 (8,3; 3-26) - 

Uso de medicamentos para outras doenças - Sim (%) 5 (71,4) - 

Tipo de relação com paciente, Familiar (%) - 11 (91,7) 

Manejo e administração os medicamentos 4 (57,1) (b) 7 (58,3) (c) 

Score total na Escala de Morisky (d) 6 (1,96; 4-8) (e) - 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: (a) Média (SD, Min-Máx.) | (b) Eu sou responsável por manusear e administrar meus próprios 

medicamentos, n (%) | (c) Não estou envolvido no gerenciamento dos medicamentos dele(a), n (%) | (d) 

Alta adesão (8 pontos), média adesão (6 a <8 pontos) e baixa adesão (<6 pontos) | (e) Mediana (Variância, 

Min-Máx.) 

Os dados mostraram também pacientes com média de tempo de evolução da DP 

de 12 anos (variando de 3 a 26 anos), em uso de medicamentos para tratamento de 

multimorbidades em 71,4% da amostra e com mediana 6 na escala MMAS-8, indicando 

média adesão aos medicamentos.   

4.2.2 Análise de dados assistida por computador  

Dos três grupos focais conduzidos, foram transcritas duas horas, 44 minutos e 

cinco segundos de gravação, compondo o corpus geral da pesquisa. 
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4.2.2.1 Descrição do corpus 

A análise lematizada do corpus geral foi constituída de 19 textos, separados em 

547 segmentos de texto, contendo 18.848 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), 

sendo 1829 palavras distintas (formas) e 866 palavras com apenas uma ocorrência 

(hápax) (Tabela 5).  

Tabela 5 – Descrição do corpus 

Variável Resultado  Logaritmo de frequências 

No de textos 19 participantes 

 

No de ST (a) 547 

Ocorrências (b) 18848 (±992 por texto) 

No de formas (c) 1829 

No de hápax (d) 866 (47,3% das formas e 4,6% das 
ocorrências) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: (a) um ST (segmento de texto) representa 3 linhas | (b) as ocorrências representam o número de 

palavras | (c) as formas representam o número de palavras distintas | (d) as hápax representam as palavras 

que aparecem apenas uma vez no conjunto de textos 

 

O logaritmo de frequências mostra adequada distribuição de palavras e suas 

repetições no corpus (10 a 100 palavras com cerca de 40 a 450 repetições).  

 

4.2.2.2 Análise de similitude 

A análise de similitude identificou a ocorrência e as indicações da conexidade 

das palavras de acordo com a sua proximidade nos ST, identificando a estrutura do 

conteúdo do corpus textual. Somente as palavras com mais de 40 repetições estão 

descritas na legenda da Figura 6. 

Muitas 
palavras que 
repetem pouco 

Poucas 
palavras que 

repetem muito 
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Figura 6 - Análise de similitude 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

É observado que a palavra “tomar” se destaca nos discursos, e dela se ramificam 

outras palavras que apresentam importante representação numérica e/ou textual, como: 

“remédio” (ex. tomar remédio), “medicamento” (ex. tomar medicamento), “Azilect/ 

Prolopa” (ex. tomar AzilectÒ, tomar ProlopaÒ), “esquecer” (ex. esquecer de tomar), 

“horário” (ex. tomar no horário).  

Nos extremos das ramificações, são observadas as palavras: “dar” (ex. dar 

alergia, dar SifrolÒ); “gente” (ex. a gente tem que lembrar, a gente tem que falar); 

“medicamento” (ex. comprar medicamento, administrar medicamento, pagar pelo 

medicamento); “Parkinson” (ex. doença de Parkinson, meu pai tem Parkinson); “dizer” 

(ex. dizer ao médico). 

Legenda 
Tomar: 202 
Gente: 112 
Ficar: 110 
Coisa, Remédio: 94 
Parkinson: 92 
Dar: 83 
Dizer: 74 
Medicamento: 71 
Falar: 70 
Querer: 63 
Prolopa: 62 
Começar: 57 
Achar: 54 
Ver: 51 
Médico: 46 
Colocar: 45 
Mesmo, Só:44 
Hora: 42 
Conseguir, Ano: 412 
Dia: 40 
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4.2.2.3 Classificação hierárquica descendente 

Dos 547 ST analisados, foram aproveitados 474 (86,7%) para a classificação 

hierárquica descendente, os quais se apresentaram em quatro classes (Figura 7): Classe 

1 com 144 (30,4%) ST; Classe 2 com 151 (31,9%) ST; Classe 3 com 67 (14,1%) ST; 

Classe 4 com 112 (23,6%) ST (veja complemento em Apêndice H – Classificação 

Hierárquica descendente). 

Classe 1 apresentou 90 palavras, sendo (80%) com significância de associação 

com a classe. A Classe 2 apresentou 83 palavras sendo 72,3% com significância de 

associação com a classe. A Classe 3 apresentou 75 palavras, sendo 73,3% com 

significância de associação com a classe. E, por fim, a Classe 4 apresentou 85 palavras, 

sendo 76,5% com significância de associação com a classe. 

A primeira categoria de classificação hierárquica descendente está composta 

pelas Classes 1 e 4. A Classe 1, composta pelos exemplos de palavras “tomar”, “dose”, 

“hora”, “remédio” e “horário”, está relacionada a pacientes, familiares/ parceiros do 

cuidado, com média de idade de 60,7 anos, com nível educacional alto (maior que 16 

anos) e referindo baixa adesão aos medicamentos antiparkinsonianos (Morisky: 4). 

A Classe 4, composta pelos exemplos de palavras “Prolopa”, “alergia”, “dia”, 

“dar” e “NeuproÒ”, está relacionada a pacientes, familiares/ parceiros do cuidado mais 

velhos (69 e 70 anos), com nível educacional mais diversificado e referindo média 

adesão aos medicamentos antiparkinsonianos (Morisky: 7). 

A segunda categoria de classificação hierárquica descendente está composta 

pelas Classes 2 e 3. A Classe 2, composta pelos exemplos de palavras “dizer”, 

“Parkinson”, “doença”, “alarme” e “sintoma”, está relacionada a pacientes, familiares/ 

parceiros do cuidado jovens e idosos, com nível educacional de oito anos, e referindo 

necessidade de ajuda ao paciente para o manejo dos medicamentos. A Classe 3, 

composta pelos exemplos de palavras “cuidador”, “cuidar”, “direito”, “vida” e “grupo 

de apoio”, está relacionada a familiares/ parceiros do cuidado adultos, com nível 

educacional de oito anos e referindo independência do paciente para o manejo dos 

medicamentos antiparkinsonianos. 
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Figura 7 – Classificação hierárquica descendente 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: ST – Segmento de texto | FPC – familiar/ parceiro do cuidado | P – Paciente | RUMC – Rush University Medical Center | HUAP – Hospital Antônio Pedro | x2 – 
teste Chi2 

 

4.1 Fase II – Etapa 3: definição dos objetivos específicos 
A partir da triangulação dos dados, foram estabelecidos cinco objetivos da PD-MAS, de acordo com o impacto que as características 

multidimensionais e multifatoriais têm em cada subdomínio (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Objetivos específicos da PD-MAS obtidos por meio da triangulação dos dados. As características multidimensionais e multifatoriais foram destacadas com 
cores para melhor visualização do conjunto de subdomínios compondo cada objetivo. 

Subdomínios Características multidimensionais e multifatoriais Objetivos 
Características da 
doença de Parkinson 

As características da DP são fatores relacionados à doença que não intencionalmente podem impactar nos 
processos de início, implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos.  

Mensurar o impacto que as 
características da pessoa com 
DP têm na adesão aos 
medicamentos usados para 
tratar os sintomas da DP 

Nível de independência 
funcional 

O nível de independência funcional é um fator relacionado à doença que não intencionalmente pode impactar 
nos processos de início, implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos. 

Percepção sobre o 
efeito do medicamento 

A percepção sobre o efeito do medicamento é um fator associado à doença e ao tratamento que 
intencionalmente pode impactar no processo de implementação, descontinuação e persistência da adesão aos 
medicamentos. Mensurar o impacto que as 

características do tratamento 
têm na adesão aos 
medicamentos usados para 
tratar os sintomas da DP 

Efeitos indesejáveis dos 
medicamentos 

Os efeitos indesejáveis dos medicamentos estão associados ao fator tratamento que não intencionalmente 
pode impactar nos processos de implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos. 

Regime terapêutico 
complexo 

O regime terapêutico complexo é um fator associado ao tratamento e ao sistema de saúde que pode impactar 
intencionalmente ou não intencionalmente os processos de início, implementação, descontinuação ou 
persistência da adesão aos medicamentos. 

Características pessoais 
As características pessoais são fatores associados ao paciente que não intencionalmente podem impactar nos 
processos de início, implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos.  

Mensurar o impacto que as 
características pessoais têm 
na adesão aos medicamentos 
usados para tratar os 
sintomas da DP 

Comportamentos 
terapêuticos negativos 

Os comportamentos terapêuticos negativos estão associados ao fator paciente que intencionalmente ou não 
intencionalmente podem impactar nos processos de início, implementação, descontinuação e persistência da 
adesão aos medicamentos.  

Comportamentos 
terapêuticos positivos 

Comportamentos terapêuticos positivos são fatores associados ao paciente que intencionalmente ou não 
intencionalmente podem impactar nos processos de início, implementação, descontinuação e persistência da 
adesão aos medicamentos.  

Conhecimento sobre a 
terapia 

O conhecimento sobre a terapia antiparkinsoniana está associado aos fatores paciente e sistema de saúde que 
não intencionalmente podem impactar nos processos de início, implementação, descontinuação e 
persistência da adesão aos medicamentos.  

Esquecimento 
O esquecimento está associado ao fator paciente (ou a pessoa responsável pelo manejo dos medicamentos) 
que não intencionalmente pode impactar nos processos de início, implementação, descontinuação e 
persistência da adesão aos medicamentos. 

Impacto social e na 
rotina de vida  

O impacto social e na rotina de vida relacionado ao uso dos medicamentos são fatores relacionados ao paciente 
e socioeconômico que intencionalmente ou não intencionalmente podem impactar nos processos de início, 
implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos. 

Mensurar o impacto que as 
características 
socioeconômicas têm na 
adesão aos medicamentos 
usados para tratar os Suporte familiar 

O suporte familiar está associado ao fator socioeconômico que não intencionalmente pode impactar nos 
processos de início, implementação, descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos. 
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sintomas da DP 

Dificuldade de acesso 
ao tratamento 

A dificuldade de acesso ao tratamento está associada aos fatores socioeconômicos e sistema de saúde que não 
intencionalmente podem impactar nos processos de início, implementação, descontinuação e persistência da 
adesão aos medicamentos.  

Mensurar o impacto que as 
características do sistema de 
saúde têm na adesão aos 
medicamentos usados para 
tratar os sintomas da DP 

Relação paciente e 
profissional de saúde 

A relação entre o paciente e o profissional de saúde é um fator associado ao paciente e ao sistema de saúde que 
intencionalmente ou não intencionalmente pode impactar nos processos de início, implementação, 
descontinuação e persistência da adesão aos medicamentos.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da triangulação dos dados e da fundamentação nos modelos teóricos da OMS e da Taxonomia ABC de adesão aos 

medicamentos, foi criado o diagrama da adesão aos medicamentos específico para a DP (Figura 8). 
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Figura 8 – Diagrama da adesão aos medicamentos na doença de Parkinson 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

4.2 Fase II – Etapa 4: escrita dos itens e desenvolvimento do 1º protótipo da PD-
MAS 

A conclusão das etapas anteriores possibilitou o desenvolvimento do 1º 

protótipo da PD-MAS, um instrumento de autoavaliação de uso clínico e de pesquisa, 

que visa medir os resultados reportados pelo indivíduo responsável pelo manejo e a 

administração dos medicamentos usados para tratar os sintomas da DP.  

A escala possui duas versões, uma vez que o indivíduo responsável pelo manejo 

e a administração dos medicamentos pode ser o paciente, (PD-MAS(P): Versão 

Paciente), ou o parceiro do cuidado, (PD-MAS(PC): Versão Parceiro do Cuidado). A 

versão mais adequada deverá ser escolhida pelo avaliador, de acordo com o 

respondente. Nos casos em que o manejo e a administração dos medicamentos são 

feitos em cooperação entre o paciente e o parceiro de cuidados, é recomendado que 

ambos respondam à escala, entretanto, de forma independente, usando cada um a versão 

mais apropriada. As versões paciente e parceiros do cuidado possuem itens semelhantes, 
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que se diferenciam apenas pelo contexto do sujeito respondente, permitindo, portanto, 

que as versões sejam comparadas durante análises em estudos futuros.  

O 1º protótipo da PD-MAS foi desenvolvido com quatro seções: 1. Instruções 

para o Avaliador; 2. Instruções para o Respondente; 3. PD-MAS; e 4. Folha de 

Respostas. Na seção “Instruções para o Avaliador”, estão descritas informações 

pertinentes à finalidade, à aplicabilidade e à forma de uso da escala, as quais devem ser 

lidas pelo avaliador visando a sua própria compreensão sobre o instrumento e sua 

estrutura conceitual. Na seção “Instruções para o Respondente”, estão definidas cada 

uma das cinco partes da escala e suas respectivas declarações e opções de resposta. Esta 

seção foi criada com o intuito de ser lida pelo avaliador ao respondente, a fim de 

prepará-lo para o uso do instrumento. Na seção “PD-MAS”, o 1º protótipo da escala 

possui 30 itens, divididos em cinco partes, de acordo com os fatores multidimensionais 

da adesão aos medicamentos: 

• Parte I: Fatores relacionados à doença de Parkinson 

• Parte II: Fatores relacionados à terapia medicamentosa 

• Parte III: Fatores relacionados às condições socioeconômicas 

• Parte IV: Fatores relacionados ao sistema/cuidados de saúde 

• Parte V: Fatores relacionados às características pessoais 

Na última seção, está a “Folha de respostas”, que pode ser utilizada pelo 

avaliador para determinar os escores dos itens individuais e o escore total de cada parte 

da escala. Para cada item são oferecidas cinco opções de resposta (nunca, 

ocasionalmente, às vezes, frequentemente e sempre). A opção de resposta deverá ser 

escolhida pelo respondente de acordo com a que mais lhe representa na última semana, 

incluindo hoje. Nesse sentido, a opção “nunca” representa que o fator contido na 

afirmação nunca foi observado pelo respondente na última semana, incluindo hoje; a 

opção “ocasionalmente” que o fator contido na afirmação foi observado pelo 

respondente em, aproximadamente, 1 a 2 dias na última semana, incluindo hoje; a opção 

“às vezes” que o fator contido na afirmação foi observado pelo respondente em pelo 

menos 3 a 4 dias; a opção “frequentemente” em, aproximadamente, 5 a 6 dias; e a opção 

“sempre” representa que o fator contido na afirmação foi observado pelo respondente 

todos os dias na última semana, incluindo hoje. As Partes I a III ressaltam os fatores de 

maneira negativa, e a opção “nunca” equivale a 4 pontos enquanto a opção “sempre” 
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equivale a 0 pontos. A determinação dos escores inverte-se para as Partes IV e V, pois 

nestas os itens foram construídos para destacar os fatores de maneira positiva.  

4.3 Fase II – Etapa 5: validar o conteúdo 
A validação de conteúdo da PD-MAS ocorreu em duas rodadas de painel Delphi.  

A primeira rodada ocorreu entre 29 de abril e 05 de maio de 2021, e a 2ª rodada ocorreu 

entre 13 e 20 de maio de 2021. Ambas tiveram a participação de nove especialistas, 

sendo a maioria brasileiros e do sexo feminino (66,7%), com idade média de 52,3 anos. 

O painel foi constituído por equipe multiprofissional composta por médicos 

neurologistas, enfermeiros e fisioterapeuta, todos com experiência clínica mínima de 10 

anos em DP, e a maioria com experiência acadêmica e de pesquisa em DP (88,9%) 

(Tabela 6). 
Tabela 6 – Painel Delphi de Especialistas 

Variáveis N (%) Média (Min-Máx.) 
País, Brasil 6 (66,7)  
Sexo, Mulher 6 (66,7)   
Idade (em anos)   52,3 (38-72) 
Profissão 
Médico 5 (55,6)   
Enfermeiro 3 (33,3)   
Fisioterapeuta 1 (11,1)   
Nível de formação 
Especialista 3 (33,3)   
Mestre 3 (33,3)   
Pós-doutor 2 (22,2)   
Doutor 1 (11,1)   
Tempo de Experiência (>5 anos) 
Acadêmica 8 (88,9) 22,6 (0-46) 
Prática Clínica com DP 9 (100,0) 22,4(10-46) 
Pesquisa com DP 8 (88,9) 19,9 (0-46) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na primeira rodada, os especialistas analisaram a essencialidade de cada um dos 

30 itens do 1º protótipo da PD-MAS para avaliar os fatores que influenciam no 

comportamento de adesão aos medicamentos. Foi identificada proporção de 

concordância entre os especialistas de 73,3%. Dos oito itens que não atingiram 

concordância (IVC <0,80), um foi entre os especialistas do Brasil (item 7), quatro foram 

entre os especialistas dos Estados Unidos (itens 10, 25, 29 e 30) e três foram entre os 

especialistas dos dois países (itens 20, 21 e 24). Destes, de acordo com as sugestões dos 

especialistas, foram adaptados os itens 7, 10, 20, 25 e 29, e rejeitados os itens 21 (trata 

sobre a relação de confiança entre paciente e provedor de saúde, a qual também está 
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sendo abordada pelos itens 20 e 22), 24 (sugerido manter o foco no contexto 

ambulatorial) e 30 (trata sobre a assiduidade do paciente às consultas de saúde, item 

considerado pouco específico para mensurar a adesão aos medicamentos e, portanto, 

poderia levar à dificuldade de interpretação dos resultados). E, apesar de atingirem 

concordância, foram adaptados os itens 4-6, 9, 11-15, 18, 23 e 26, e rejeitado o item 17, 

por ser este um fator de adesão já mensurado pelo item 16, conforme apontaram as 

sugestões e os comentários dos especialistas (Tabela 7). 
Tabela 7 – Índice de Validade de Conteúdo do 1º protótipo da PD-MAS 

Itens 1a Rodada 2 a Rodada 
BRA EUA Total Conduta BRA EUA Total Conduta 

1 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Aceito 
2 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Aceito 
3 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
4* 0,83 1,00 0,89 Adaptado 1,00 0,67 0,89 Aceito 
5 0,83 1,00 0,89 Adaptado 0,83 1,00 0,89 Adaptado 
6 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
7* 0,67 1,00 0,78 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
8 0,83 1,00 0,89 Aceito 0,83 1,00 0,89 Aceito 
9 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
10* 0,83 0,67 0,78 Adaptado 0,67 1,00 0,78 Adaptado 
11 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
12 0,83 1,00 0,89 Adaptado 0,83 1,00 0,89 Aceito 
13 0,83 1,00 0,89 Adaptado 0,83 1,00 0,89 Aceito 
14* 0,83 1,00 0,89 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
15* 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
16 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Aceito 
17 0,83 1,00 0,89 Rejeitado 0,83 1,00 0,89 Rejeitado 
18 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
19 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Aceito 
20* 0,67 0,67 0,67 Adaptado 1,00 1,00 1,00 Aceito 
21* 0,67 0,67 0,67 Rejeitado 0,67 1,00 0,78 Rejeitado 
22 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Adaptado 
23 0,83 1,00 0,89 Adaptado 0,83 1,00 0,89 Adaptado 
24* 0,67 0,67 0,67 Rejeitado 1,00 0,67 0,89 Rejeitado 
25* 0,83 0,67 0,78 Adaptado 0,83 0,67 0,78 Adaptado 
26* 1,00 1,00 1,00 Adaptado 1,00 0,33 0,78 Adaptado 
27 0,83 1,00 0,89 Aceito 0,83 1,00 0,89 Adaptado 
28 1,00 1,00 1,00 Aceito 1,00 1,00 1,00 Adaptado 
29* 1,00 0,33 0,78 Adaptado 0,67 0,67 0,67 Rejeitado 
30* 0,83 0,67 0,78 Rejeitado 0,67 1,00 0,78 Rejeitado 
IVC Total 0,89 0,91 0,90  0,91 0,93 0,92  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: *Itens avaliados pelos especialistas nas duas rodadas 

Na segunda rodada, os especialistas analisaram os oito itens que foram rejeitados 

ou adaptados por não atingir concordância na primeira rodada (itens 7, 10, 20, 21, 24, 

25, 29 e 30) e quatro itens adicionais (4, 14, 15 e 26) que foram adaptados de acordo 
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com os comentários e sugestões recebidos. Dos 12 itens analisados na segunda rodada, 

foi identificada taxa de concordância entre os especialistas de 50%, sendo os itens 4, 7, 

14, 15, 20 e 24 com IVC ³0,80. Dos seis itens que não atingiram concordância, três 

foram readaptados (itens 10, 25 e 26) e um foi rejeitado nesta segunda rodada (item 29). 

Além disso, apesar de não haver concordância entre os especialistas sobre a rejeição dos 

itens 21 e 30, foi decidido por manter a decisão de rejeitá-los. Analisando o conjunto de 

itens, é evidenciado que o IVC do 1º protótipo da PD-MAS foi alto já na primeira 

rodada (IVC=0,90) e, após os refinamentos realizados, aumentou para 0,92 (Tabela 7).  

Ao final, todos os itens foram criteriosamente revisados pela autora principal e 

os coautores, e foi verificada necessidade de readaptar seis itens de acordo com os 

comentários e as sugestões dos especialistas (itens 5, 19, 20, 22, 23, 27 e 28). Com isso, 

foi criado o 2º protótipo da PD-MAS, contendo 25 itens distribuídos nas cinco partes, 

de acordo com os fatores multidimensionais da adesão aos medicamentos (doença de 

Parkinson, terapia medicamentosa, condições socioeconômicas, sistema/cuidados de 

saúde e características pessoais). Cada item mantém as cinco opções de resposta (nunca, 

ocasionalmente, às vezes, frequentemente e sempre) propostas no primeiro protótipo. 

Além disso, foram revisadas e adaptadas as seções instruções para o avaliador e 

instruções para o respondente. 

4.4 Fase II – Etapa 6: desenvolver novos itens ou revisar os itens desenvolvidos 
Na última etapa da fase II, toda a escala foi novamente revisada pela autora 

principal e os coautores. Esta etapa foi fundamentada nos comentários gerais realizados 

por alguns especialistas na etapa anterior, tais como: “a escala deve ser revista para 

atender níveis mais baixos de escolaridade”; “sugiro criar a escala em apenas um 

sentido, ou seja, todos os itens positivos ou todos os itens negativos”; “o número 

excessivo de itens pode gerar fadiga dos respondentes”. Da mesma forma, 

fundamentou-se na estrutura conceitual da PD-MAS, sua finalidade e objetivos. Esta 

análise ampliada levou a adaptações em todas as seções do 2º protótipo da PD-MAS, o 

que levou à criação da 1ª versão da PD-MAS.  

A 1ª versão contém 24 itens distribuídos nas cinco partes mencionadas 

anteriormente, todos eles ressaltando os problemas de maneira negativa. Cada item foi 

adaptado para ter quatro opções de resposta: Muito difícil (escore 2), que trata de 

quando o problema levantado torna muito difícil a adesão aos medicamentos; Pouco 

difícil (escore 1), que trata de quando o problema levantado torna pouco difícil a adesão 



 

 

81 

aos medicamentos; Fácil (escore 0), que trata de quando o problema levantado não 

causa dificuldades para a adesão aos medicamentos; e Não se aplica (escore 0), quando 

o problema levantado não se aplica ao respondente. Escores mais altos indicam a 

presença de mais fatores que dificultam a adesão aos medicamentos na DP. Estas 

mudanças possibilitaram também renunciar a seção “folha de respostas”. 

No Quadro 8, foi sumarizado todo o processo de desenvolvimento, revisão e 

adaptação dos itens analisados tanto pelos especialistas quanto pela autora principal e os 

coautores, nas etapas 5 e 6 de desenvolvimento dos primeiros protótipos e da 1ª versão 

da PD-MAS. 
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Quadro 8 – Processo de construção, revisão e adaptação dos itens da PD-MAS desde o 1º Protótipo até a 1ª Versão 

N 
Painel Delphi: 1º Protótipo da PD-MAS Comentários e Sugestões dos Especialistas Resultados da 

Validação: 2º 
Protótipo 

Revisão autora principal e 
os coautores 1a Rodada 2a Rodada 1a Rodada 2a Rodada 

Na última semana, incluindo hoje...   Na última semana, 
incluindo hoje... 

Sobre os medicamentos 
para o Parkinson, na última 
semana, incluindo hoje... 

1 
Eu tive dificuldade 
para engolir o meu 
medicamento. 

- - 

Sugerida a substituição do 
termo “medicamento” 
para “remédio” em toda a 
escala. 

Eu tive dificuldade 
para engolir o meu 
medicamento do 
Parkinson. 

Engolir os meus 
medicamentos... 

2 

Eu senti que o 
medicamento não 
controlou os meus 
sintomas motores (por 
exemplo: o tremor, a 
rigidez, a lentidão). 

- - - 

Eu senti que o 
medicamento não 
controlou os meus 
sintomas motores 
(por exemplo: o 
tremor, a rigidez, a 
lentidão). 

Controlar os meus 
movimentos usando os 
meus medicamentos. 

3 

Eu tomei doses extras 
para controlar melhor 
os meus sintomas da 
doença de Parkinson. 

Eu tomei doses 
extras para controlar 
melhor os meus 
sintomas do 
Parkinson. 

- - 

Eu tomei doses extras 
para controlar melhor 
os meus sintomas do 
Parkinson. 

- 

4* 

A doença de 
Parkinson afetou a 
minha independência 
para comprar o 
medicamento. 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para ir à farmácia 
pegar os meus 
medicamentos. 

Sugerida a substituição de 
“comprar” por “adquirir”, 
pois não ficou claro se a 
ajuda necessária é 
financeira ou motora. 

Sugerido que o termo 
independência pode gerar 
dúvidas sobre qual 
aspecto a independência 
ficou comprometida. 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para ir à farmácia 
pegar os meus 
medicamentos. 

Ir à farmácia pegar os meus 
medicamentos. 

5 

A doença de 
Parkinson afetou a 
minha independência 
para organizar o 
medicamento. 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para organizar a 
minha rotina de 
medicação.  

Sugerido adicionar “os 
horários dos 
medicamentos”. 

Sugerido escolher entre os 
itens 5 ou 6. Sugerida a 
seguinte redação: O 
Parkinson afetou a minha 
independência para 
organizar os horários de 
tomar os meus remédios. 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para organizar os 
horários de tomar os 
meus medicamentos. 

Organizar os meus 
medicamentos sem a ajuda 
de outra pessoa. 
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6 

A doença de 
Parkinson afetou a 
minha independência 
para tomar o 
medicamento. 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para tomar os meus 
medicamentos. 

- - 

O Parkinson afetou a 
minha independência 
para tomar os meus 
medicamentos. 

Tomar os meus 
medicamentos sem a ajuda 
de outra pessoa. 

7* 

A quantidade 
prescrita de 
medicamentos para o 
Parkinson é tão 
grande, que eu tomei 
apenas os que eu 
considerava mais 
importantes. 

Eu achei que há tanto 
medicamento para o 
Parkinson que eu só 
tomei os mais 
importantes. 

Sugerida a substituição de 
“o Parkinson” por “doença 
de Parkinson”. 

Foram feitas duas 
sugestões de redação: 
“...só tomei os que 
considerei mais 
importantes” e “O número 
de comprimidos que são 
prescritos para mim 
influencia o quão bem eu 
mantenho a programação 
que meu médico 
recomendou”. 

Eu achei que há tanto 
medicamento para o 
Parkinson que eu só 
tomei os mais 
importantes. 

- 

8 

Eu tive efeitos ruins 
causados pelos meus 
medicamentos para o 
Parkinson.  

- 
Sugerida a substituição de 
“o Parkinson” por “doença 
de Parkinson”. 

- 

Eu tive efeitos ruins 
causados pelos meus 
medicamentos para o 
Parkinson.  

Ter efeitos colaterais dos 
meus medicamentos. 

9 

Eu tive dificuldade 
para organizar os 
horários da minha 
alimentação com os 
horários de tomar a 
Levodopa. 

Foi difícil para mim 
organizar os horários 
da minha 
alimentação com os 
horários de tomar a 
Levodopa.  

- 

Sugiro manter a primeira 
versão. Sugerido: “... de 
tomar os remédios para o 
Parkinson”. 

Foi difícil para mim 
organizar os horários 
da minha alimentação 
com os horários de 
tomar a Levodopa.  

Organizar os horários da 
minha alimentação com os 
horários de tomar a 
Levodopa. 

10* 

Eu tive problemas 
para lidar com as 
diferentes dosagens 
(por exemplo: 
miligramas) do 
medicamento. 

Foi difícil para mim 
lidar com a 
quantidade diferente 
de comprimidos que 
eu tomo a cada vez.  

Sugerido que os itens 10, 
26 e 27 tratam do mesmo 
domínio. 

“Eu tive problemas para 
lidar com as diferentes 
dosagens de comprimidos 
que eu tomo a cada vez.” 
E “Foi difícil para mim 
saber a quantidade que eu 
precisava tomar dos 
diferentes remédios no 
mesmo horário.” Sugerido 
focar nas “dosagens”. 

Foi difícil para mim 
lidar com as 
diferentes dosagens 
do medicamento (por 
exemplo: 
miligramas).  

Lidar com as diferentes 
dosagens dos meus 
medicamentos (por 
exemplo: miligramas). 

11 Eu tive problemas 
para dividir o 

Foi difícil para mim 
dividir o comprimido - - Foi difícil para mim 

dividir o comprimido 
Dividir o comprimido na 
metade ou em um terço, um 
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comprimido (por 
exemplo: metade do 
comprimido, um 
quarto do 
comprimido). 

na metade ou em um 
terço, um quarto... 

na metade ou em um 
terço, um quarto... 

quarto... 

12 

Eu tive problemas 
com os diferentes 
horários de tomar o 
meu medicamento. 

Foi difícil para mim 
lidar com os 
diferentes horários de 
tomar os meus 
medicamentos para o 
Parkinson.  

Sugerida a inclusão deste 
item logo após o item 09 e 
a inclusão de “doença de 
Parkinson” após 
medicamentos. 

- 

Foi difícil para mim 
lidar com os 
diferentes horários de 
tomar os meus 
medicamentos para o 
Parkinson.  

Lidar com os diferentes 
horários de tomar os meus 
medicamentos. 

13 
Tive problemas com 
as mudanças feitas no 
meu medicamento. 

Foi difícil para mim 
lidar com as 
mudanças feitas na 
prescrição dos meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Sugerida a inclusão de 
“doença de Parkinson” 
após medicamentos e de 
quais mudanças foram 
feitas. 

- 

Foi difícil para mim 
lidar com as 
mudanças feitas na 
prescrição dos meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Lidar com as mudanças 
feitas na prescrição dos 
meus medicamentos. 

14* 

Minhas atividades 
diárias foram 
interrompidas por 
tomar o medicamento 
conforme prescrito. 

Eu fiquei aborrecido 
por interromper a 
minhas atividades 
diárias para tomar 
meus medicamentos 
para o Parkinson. 

Sugerido que os itens 14 e 
19 tratam do mesmo 
domínio. 

“... do dia a dia para 
tomar meus remédios para 
o Parkinson.” 

Eu fiquei aborrecido 
por interromper a 
minhas atividades 
diárias para tomar 
meus medicamentos 
para o Parkinson. 

Interromper a minhas 
atividades diárias para 
tomar os meus 
medicamentos. 

15* 

Eu me senti 
desconfortável 
tomando meu 
medicamento 
enquanto estava entre 
familiares e amigos. 

Eu me senti 
desconfortável 
tomando meus 
medicamentos 
enquanto estava com 
outras pessoas. 

Sugerido mover este item 
para os fatores pessoais, 
por estar mais associado a 
aspectos de enfrentamento 
do que sociais. 

“… enquanto estou com 
outras pessoas” 

Eu me senti 
desconfortável 
tomando meus 
medicamentos 
enquanto estava com 
outras pessoas. 

Tomar os meus 
medicamentos enquanto 
estava com outras pessoas. 

16 

Pagar pelo meu 
medicamento foi um 
fardo para minhas 
finanças. 

- 
Sugerido que os itens 16 e 
17 tratam do mesmo 
domínio. 

Sugerido inserir o item 16 
logo após o item 4. 

Pagar pelo meu 
medicamento foi um 
fardo para minhas 
finanças. 

Pagar pelos meus 
medicamentos. 

17 

Eu deixei de tomar 
minha dose porque eu 
não tinha dinheiro 
para comprar o 
medicamento. 

- 
Sugerido que os itens 16 e 
17 tratam do mesmo 
domínio. 

- - - 
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18 

Eu não tive ajuda 
suficiente para 
administrar 
adequadamente meu 
medicamento. 

Eu não tive ajuda 
suficiente de outra 
pessoa para 
administrar meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

O item recebeu diversas 
sugestões de adequação do 
texto para esclarecimento 
sobre o tipo de ajuda 
necessária. 

- 

Eu não tive ajuda 
suficiente de outra 
pessoa para 
administrar meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Ter ajuda de outra pessoa 
para administrar os meus 
medicamentos. 

19 

Eu perdi dose do 
medicamento por 
causa de mudanças na 
minha rotina diária. 

- 
Sugerido que os itens 14 e 
19 tratam do mesmo 
domínio. 

Não tenho certeza de 
como isso é 
significativamente 
diferente da pergunta 14, 
e ainda parece que este é 
um fator pessoal, NÃO 
socioeconômico. 

Eu perdi dose do meu 
medicamento para o 
Parkinson quando 
mudei a minha rotina 
(por exemplo: 
quando viajei, 
acordei mais tarde). 

Tomar os meus 
medicamentos quando há 
mudança na minha rotina 
(por exemplo: viajar, 
acordar mais tarde). 

20* 

Eu tive membro da 
equipe de saúde que 
puderam responder às 
minhas perguntas 
sobre meu 
medicamento para o 
Parkinson. 

Eu tive membros da 
equipe de saúde que 
responderam às 
minhas perguntas 
sobre os meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Sugerida substituição de 
“Parkinson” por “doença 
de Parkinson”. 
Comentário: Pode ser útil, 
mas não específico para 
este problema. 

“... pessoas da equipe de 
saúde...” 

Eu não tive pessoas 
da equipe de saúde 
respondendo às 
minhas perguntas 
sobre os 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Ter pessoas da equipe de 
saúde respondendo às 
minhas perguntas sobre os 
medicamentos. 

21* 

Eu confiei no 
provedor de saúde 
para dizer exatamente 
qual(is) medicamento 
estou tomando. 

- 

O item recebeu diversas 
sugestões de adequação do 
texto, inclusive de 
exclusão. 

Sugerido manter o item 
com adequação da frase: 
“Eu confiei no médico 
para...” 

- - 

22 

Eu senti que estou 
recebendo o melhor 
tratamento possível 
da minha equipe de 
saúde. 

- 
Comentário: Quando há 
confiança na equipe há 
maior adesão. 

- 

Eu senti que não 
estou recebendo o 
melhor tratamento 
possível da minha 
equipe de saúde. 

Receber o melhor 
tratamento possível da 
minha equipe de saúde. 

23 

Eu achei fácil obter as 
prescrições (receitas) 
do meu medicamento 
para o Parkinson. 

Eu achei fácil ter 
acesso às prescrições 
(receitas) dos meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Sugerida substituição de 
“Parkinson” por “doença 
de Parkinson”. 

As perguntas acima 
abrangem finanças, ajuda 
para tomar remédios etc. 

Eu achei difícil ter 
acesso às prescrições 
(receitas) dos meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Ter acesso às prescrições 
(receitas) dos meus 
medicamentos. 

24* 
Eu recebi meu 
medicamento para o 
Parkinson 

- 
O item recebeu diversas 
sugestões de exclusão para 
manter o foco da escala no 

Sugerida pergunta extra 
no final: “Se você foi 
hospitalizado 

- - 
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corretamente quando 
hospitalizado. 

contexto ambulatorial. recentemente...”. 

25* 
Eu achei fácil lembrar 
o nome do meu 
medicamento. 

Eu achei fácil 
lembrar quais 
medicamentos eu 
tomo para o 
Parkinson. 

Foram feitas sugestões de 
adaptação do item, pois a 
maioria dos pacientes os 
reconhecem pela cor. 

Sugerido manter a 1ª 
versão para não ser 
confundido com o item 
26. RUIM! Excluir. 

Eu achei difícil quais 
medicamentos eu 
tomo para o 
Parkinson. 

Lembrar quais 
medicamentos eu tomo. 

26* 
Eu achei fácil seguir a 
prescrição do meu 
medicamento. 

Eu lembrei de tomar 
todos os meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Foi sugerido que os itens 
10, 26 e 27 tratam do 
mesmo domínio. 

Eu ainda acrescentaria 
“conforme prescrito” à 
versão atual. Exclua, a 
autoavaliação do sucesso 
não é realmente o 
problema e não se encaixa 
com outras questões. 

Eu achei difícil 
lembrar de tomar 
todos os meus 
medicamentos para o 
Parkinson. 

Lembrar de tomar todos os 
meus medicamentos. 

27 

Eu achei fácil 
entender as instruções 
para tomar meus 
medicamentos. 

- 
Foi sugerido que os itens 
10, 26 e 27 tratam do 
mesmo domínio. 

- 

Eu achei difícil 
entender as 
instruções para tomar 
meus medicamentos. 

Entender as instruções para 
tomar os meus 
medicamentos. 

28 

Eu aceitei que tenho 
que tomar o 
medicamento para 
controlar os sintomas 
da doença de 
Parkinson. 

- - 

“Para controlar minha 
doença de Parkinson, 
considero importante 
tomar meus 
medicamentos”. 

Eu tive dificuldade 
em aceitar que tenho 
que tomar 
medicamentos o 
Parkinson. 

Aceitar que tenho que tomar 
medicamentos. 

29* 

Eu usei estratégias 
(por exemplo, 
alarmes, caixas 
organizadoras de 
medicamentos) para 
me ajudar a tomar 
meu medicamento 
corretamente. 

Eu estou disposto a 
usar ajudas para 
tomar os meus 
medicamentos para o 
Parkinson na hora 
certa (por exemplo: 
despertador, caixa de 
medicamentos). 

Sugerido que o item 
causará ambiguidade na 
interpretação do resultado, 
pois como interpretar a 
adesão de um paciente que 
toma corretamente os 
medicamentos sem usar 
estratégias versus um 
paciente que não toma 
corretamente os 
medicamentos mesmo 
usando estratégias? 

“... a usar estratégias ..., 
caixas organizadoras de 
medicamentos). Único 
item com tempo verbal no 
futuro. Não reflete a 
adesão da última semana. 
Refere-se mais a uma 
tentativa de melhora de 
adesão medicamentosa. 
"Se for preciso", estou 
disposto ...”. Comentário: 
Isso é realmente 
importante?? 

- - 
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30* 

Eu fui às consultas 
com a equipe de 
saúde quando 
agendado. 

- 

Sugerido que o item 
causará ambiguidade na 
interpretação do resultado 
sobre adesão aos 
medicamentos, pois o 
paciente pode ir às 
consultas, porém não 
aderir aos medicamentos 
(e vice-versa). 

Eu consideraria relevante, 
uma vez que a 
assiduidade poderia ser 
comparada com a adesão. 

- - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: *Itens avaliados pelos especialistas nas duas rodadas 
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QUINTO CAPÍTULO  

 

5 DISCUSSÃO 

Em se tratando dos comportamentos de adesão aos medicamentos, de maneira 

geral, não existem fatores ou traços que predizem a adesão de forma confiável. No 

entanto, instrumentos que avaliam comportamentos específicos relacionados a 

recomendações profissionais específicas podem ser melhores preditores do 

comportamento de adesão (DE GEEST; SABATÉ, 2003).  

Os resultados deste estudo demonstraram que o domínio da adesão aos 

medicamentos na DP repousa sobre um construto complexo, composto pela inter-

relação de 14 subdomínios que são representativos de fenômenos comportamentais 

provenientes tanto de fontes primárias de dados (pessoas com DP, seus parceiros do 

cuidado e profissionais especialistas) quanto de fontes secundárias (literatura científica 

e escalas). Neste estudo, prevaleceram os fenômenos provenientes das fontes primárias 

(72,0%) com o grau de triangulação “Muito Forte” e “Forte”, além da ausência de dados 

“Fracos”. Isto reflete a qualidade da 1ª versão do instrumento de autorrelato, criado para 

dar voz ao respondente sobre os fatores que impactam nos seus comportamentos de 

adesão. Mais do que isso, demonstra que o instrumento desenvolvido, além de estar 

seguindo as recomendações clinimétricas para o desenvolvimento de escalas 

(BENSON; CLARK, 1982)(MOKKINK et al., 2010), também está seguindo as 

recomendações de órgãos internacionais de regulação em saúde, como, por exemplo, o 

FDA – U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration 

(FEHNEL et al., 2013)(US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 

2009).  

De acordo com o FDA, instrumentos de autorrelato devem descrever o impacto 

das condições de saúde e dos tratamentos nas vidas dos respondentes a partir da 

perspectiva dos respondentes (US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 

SERVICES, 2009). Neste estudo, foram definidos como respondentes os indivíduos 

responsáveis pelo manejo e a administração dos medicamentos usados para tratar os 

sintomas da DP, podendo ser estes a própria pessoa com DP ou o seu parceiro do 

cuidado. Por este motivo, a PD-MAS foi desenvolvida em duas versões, as quais 

produzirão dados que poderão ser comparados durante o acompanhamento longitudinal 

dos indivíduos envolvidos no processo da adesão nessa doença neurodegenerativa. Isto 
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porque há evidências que mostram que, na fase inicial da DP, o paciente é o responsável 

pelo manejo e a administração dos seus medicamentos. Porém, na medida em que a 

doença avança, este papel é progressivamente assumido pelo seu parceiro do cuidado, 

que passará a ser o único responsável pela medicação na fase avançada da doença 

(BAINBRIDGE; RUSCIN, 2009). 

Com isso, a informação resultante dos dados longitudinais de pesquisa em 

adesão aos medicamentos na DP poderá ser usada para apoiar os resultados baseados na 

doença e nos impactos adicionais causados nos pacientes e seus parceiros do cuidado, 

tais como: qualidade de vida, sobrecarga, nível funcional, dose diária equivalente de 

levodopa (LEDD) e efeitos adversos. Além disso, poderá apoiar os resultados de 

estudos que expressam outros índices clínicos, como os relacionados aos sintomas 

motores e não motores da DP.  

Para a mensuração dos sintomas da DP e seus impactos, foi publicada, em 1987, 

a Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (Unified Parkinson’s Disease 

Rating Scale, UPDRS) (FAHN; ELTON; MOTUD., 1987). Essa escala foi revisada 

pela MDS em 2008, que publicou a sua versão mais atual, a MDS-UPDRS (GOETZ et 

al., 2008). Desde então, a MDS-UPDRS tem sido a escala mais amplamente utilizada 

em vários contextos de práticas clínicas e de pesquisa no mundo, caracterizando a piora 

dos sintomas da doença em combinações e estimativas de taxas de progressão clínica 

motora e não motora variáveis (RAJAN et al., 2020) (HOLDEN et al., 2018). Revendo 

os resultados desses estudos, o maior desafio é entender como eles podem ser 

comparados quando analisados de forma combinada com os dados de adesão, a fim de 

melhorar a eficiência na análise dos ensaios clínicos na DP. 

Medições precisas sobre a gravidade e o impacto dos sintomas da DP e da 

resposta ao tratamento medicamentoso são necessárias para o desenvolvimento de 

terapias sintomáticas e modificadoras da doença (PIRES et al., 2017)(ESPAY; 

BRUNDIN; LANG, 2017)(PAOLINI PAOLETTI; GAETANI; PARNETTI, 2020) e a 

literatura atual é vasta em evidências sobre os achados clínicos e os seus impactos em 

pacientes com DP (MUZERENGI et al., 2016)(KRAMER et al., 2018)(TAN; 

WILLIAMS; KELLY, 2014). Todavia, estudos que correlacionam esses dados à adesão 

aos medicamentos, mensurada pelo uso de escalas, são escassos.  

Em um estudo realizado com 64 pacientes com DP, Cervantes-Arriaga et al., 

identificaram que 64,1% da amostra possui adesão subótima aos medicamentos quando 
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medidos usando a MMAS-8. Porém, nenhuma correlação significativa foi encontrada 

entre os níveis de adesão aos medicamentos e as pontuações gerais das quatro 

subescalas MDS-UPDRS (CERVANTES-ARRIAGA et al., 2014). Isto pode estar 

relacionado ao possível viés de delineamento, pois os pesquisadores precisaram excluir 

os pacientes nos quais o medicamento foi administrado exclusivamente por um 

cuidador, devido às limitações de uso da MMAS-8.  

Situação semelhante foi reportada por Mínguez-Mínguez et al., em seu estudo 

que objetivou avaliar a qualidade de vida (mensurada pelo Questionário da doença de 

Parkinson-39, Parkinson Disease Questionnaire – PDQ-39) e a adesão aos 

medicamentos (mensurada pela MMAS-8) em uma amostra de 95 pacientes com DP. 

Nenhuma associação foi encontrada entre adesão e qualidade de vida, porém o viés de 

seleção pode ter limitado os resultados do estudo, uma vez que pacientes com doença 

mais avançada e grave (assim como seus cuidadores) não foram representados neste 

estudo (MÍNGUEZ-MÍNGUEZ et al., 2015).  

No que se refere aos sintomas não motores da DP, dois estudos que avaliaram a 

associação entre a carga dos sintomas não motores e o nível de adesão aos 

medicamentos confirmaram a associação destas duas variáveis usando escalas 

diferentes. No estudo de Straka et al., os sintomas não motores foram medidos por meio 

da Escala de Avaliação de Sintomas Não Motores (Non-Motor Symptom Assessment 

Scale, NMSS), enquanto a adesão aos medicamentos foi medida por meio da escala 

MMAS-8 (STRAKA et al., 2019). No estudo de Mendorf et al., os sintomas não 

motores foram medidos por meio do Questionário de Sintomas Não Motores - 

Nonmotor Symptoms Questionnaire – NMSQ), enquanto a adesão aos medicamentos foi 

medida por meio do Escore de Adesão à Medicação de Stendal (Stendal Adherence to 

Medication Score, SAMS) (MENDORF et al., 2020). Apesar destes estudos 

evidenciarem associação significativa entre a adesão aos medicamentos e a carga dos 

sintomas não motores, vieses de seleção e/ou de delineamento podem ser atribuídos, 

pois estes estudos também não incluíram a população de pacientes com estágios mais 

avançados da DP e, consequentemente, seus familiares e parceiros do cuidado 

responsáveis pelo manejo e a administração dos medicamentos. 

Ademais, todas as escalas clínicas supracitadas (MDS-UPDRS, PDQ-39, NMSS 

e NMSQ) foram desenvolvidas para mensurar especificamente os sintomas clínicos da 

DP e seus impactos. Em contrapartida, nenhuma das escalas de adesão aos 
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medicamentos supracitadas teve, durante o seu desenvolvimento, as pessoas com DP 

como população-alvo. Este achado foi demonstrado recentemente por nosso grupo 

(TOSIN et al., 2020), conforme descrito na etapa 2 de desenvolvimento da PD-MAS 

(revisão sistemática). Por estes motivos, é possível predizer que, apesar de ainda haver 

diversas etapas a serem implementadas para o completo desenvolvimento e validação da 

PD-MAS, a 1ª versão da escala já possui características clinimétricas relevantes.  

Segundo o COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health 

Measurement INstruments) (MOKKINK et al., 2010), é importante que clínicos e 

pesquisadores analisem, inicialmente, pelo menos seis critérios clinimétricos antes de 

selecionar instrumentos de medição de saúde, os quais incluem: 1) a descrição da 

estrutura conceitual que explicita quais conceitos estão sendo medidos pela escala; 2) 

qual é a população-alvo e a sua condição de saúde; 3) como deve ser feita a ponderação 

de itens de acordo com cada um dos subdomínios da escala; 4) qual é o modo de 

administração e de coleta de dados; 5) quais são as opções de resposta e as suas devidas 

pontuações; e, por fim, 6) a possibilidade de tradução ou adaptação cultural 

(MOKKINK et al., 2010).  

Visando atender aos três primeiros critérios, esta pesquisa dedicou recursos 

consideráveis de tempo, métodos e instrumentos para a implementação das três 

primeiras fases que originou o diagrama da adesão aos medicamentos na DP. 

Fundamentado em modelos teóricos internacionalmente consolidados (DE GEEST; 

SABATÉ, 2001)(VRIJENS et al., 2012) e adaptado para o contexto da DP, o modelo 

conceitual desenvolvido dá suporte à PD-MAS, tornando explícitos os seus conceitos, a 

população-alvo e a condição de saúde a ser avaliada. O modelo conceitual da PD-MAS 

permite, ainda, ponderar os itens de acordo com cada um dos cinco subdomínios da 

escala, havendo maior concentração de itens nas partes relacionadas à DP, à terapia 

medicamentosa e às características pessoais, mantendo-se, portanto, consistente com a 

distribuição dos fenômenos que geraram os itens da escala. Além disso, ao considerar o 

construto “adesão aos medicamentos” como abstrato, as subescalas possuem, pelo 

menos, três variáveis (ou seja, três itens), que visam capturar a verdadeira centralidade 

do conceito, confirmando, assim, os resultados favoráveis obtidos durante a validade de 

conteúdo do instrumento (CARPENTER, 2018).  

Sobre os critérios quarto e quinto recomendados pelo COSMIN (4. modo de 

administração e de coleta de dados; 5. opções de resposta e pontuações), ressalta-se que 
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a PD-MAS foi desenvolvida como um instrumento de autorrelato e, por este motivo, 

durante o processo de refinamento, as suas opções de resposta foram adaptadas, de 

modo a facilitar a compreensão do respondente. Ao substituir as opções de 

escalonamento temporal (nunca, ocasionalmente etc.) por níveis de dificuldade (muito 

difícil, pouco difícil etc.), a escala se aproximou da realidade vivida pelo indivíduo no 

seu cotidiano de gerenciamento da terapia medicamentosa. Este processo converge com 

o argumento de Simms, 2008, que propõe que:  
A aparente simplicidade e eficiência do instrumento podem 
ser ilusórias, pois muito tempo e consideração são 
necessários para desenvolver medidas que nos permitam 
fazer inferências confiáveis e válidas sobre as pessoas. 
SIMMS, 2008, p.414 
 

Por fim, visando atender ao último critério clinimétrico inicial para seleção de 

instrumentos de medição de saúde recomendado pelo COSMIN (6. a possibilidade de 

tradução ou adaptação cultural), destaca-se que a 1ª versão da PD-MAS possui 

vantagens adicionais por ter sido planejada, desenvolvida e validada em seu conteúdo 

em contextos culturais diferentes. Isto permitiu que os processos de planejamento, 

desenvolvimento e validação de conteúdo considerassem aspectos mais amplos, porém 

ainda específicos para o domínio de interesse. Ao incluir estudos publicados em 3 

idiomas (inglês, português e espanhol), durante a revisão sistemática da literatura, e, ao 

incluir participantes brasileiros e americanos nos grupos focais e nas fases de validação 

de conteúdo dos protótipos da PD-MAS, foi possível adicionar pontos de vista distintos 

e com maior possibilidade de generalização. Esta característica poderá facilitar, a longo 

prazo, os processos de tradução e adaptação cultural da PD-MAS e, assim, consolidar 

mundialmente o uso desta escala para esta população. 

Motivados pelas recompensas potenciais para pacientes e sociedades ao abordar 

a adesão às terapias de longo prazo, este estudo seguirá o seu curso por tempo ilimitado. 

Todavia, é previsto o lançamento da escala em 2022, após a conclusão da fase IV de 

validação clínica da PD-MAS. 

 

6 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa apresenta, pela primeira vez na literatura científica, a 1ª versão de 

um instrumento de propriedade de medição de resultados relatado pelo respondente, 

planejado, desenvolvido e validado em seu conteúdo com vistas a mensurar os fatores 
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que influenciam nos comportamentos relacionados ao processo de adesão aos 

medicamentos na doença de Parkinson, a PD-MAS.  

O presente estudo possui diversos pontos fortes, pois métodos robustos, 

recomendados para a condução de pesquisas clinimétricas, com abordagem quanti-

qualitativa, foram empregados tanto para planejar (Fase I) quanto para desenvolver e 

validar o conteúdo (Fase II) do instrumento proposto. O rigor metodológico é ainda 

sustentado pela adoção de modelos teóricos mundialmente reconhecidos, propostos pela 

OMS e a Taxonomia ABC de Adesão aos Medicamentos, para a coleta e a análise dos 

dados primários (provenientes de pessoas com DP e seus parceiros do cuidado) e 

secundários (literatura científica e escalas), ambos provenientes de fontes 

internacionais.  

Mesmo diante dos pontos fortes, este estudo não esteve livre de limitações. A 

primeira delas foi a impossibilidade de conduzir um grupo focal com pessoas com DP 

no campo de pesquisa da RUMC. Isto porque, na ocasião da implementação desta fase 

do estudo, o mundo foi surpreendido pela pandemia de COVID-19, e todas as atividades 

de pesquisa ficaram paralisadas por tempo indeterminado. A segunda foi o não uso da 

Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e Yahr (HY) para descrever a população 

de pacientes que participaram do grupo focal. Apesar de ter sido descrita a média de 

tempo de evolução da doença como alta (12 anos), não é possível dizer que a amostra de 

pacientes com fase avança da DP foi representada. 

Todavia, é possível predizer que, com a implementação desse processo de 

múltiplas fases e etapas de desenvolvimento, o uso futuro da PD-MAS, seja nos 

contextos clínicos ou de pesquisa, possibilitará atribuir números aos diversos 

comportamentos envolvidos no processo de adesão aos medicamentos usados na DP. 

Após validada clinicamente, é esperado, com o seu uso, o incremento da acurácia dos 

desfechos, que passarão a ser coletados com técnica padronizada, suportada por um 

modelo teórico criado especificamente para o contexto da DP. A longo prazo, pesquisas 

futuras serão necessárias para avaliar se os dados gerados produzirão melhorias reais na 

qualidade do cuidado, no controle dos sintomas e no desenvolvimento de terapias 

modificadoras da doença. 
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7.2 Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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7.3 Apêndice C – Questionário do paciente 
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Código do estudo: BNP___________ 
 

Universidade Federal Fluminense – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – PACCS – Curso de 
Doutorado 
Pesquisa: Escala de Avaliação da Adesão à Medicação na doença de Parkinson: desenvolvimento e validação 
 

 

    

    

 

Adesão à Medicação: 

1. Quão ativo você é na administração dos seus medicamentos antiparkinsonianos? 

( ) Eu sou responsável por manusear e administrar meus próprios medicamentos. (Vá para a 
próxima pergunta) 
( ) Estou parcialmente envolvido pois tenho alguém para me ajudar. (Vá para a próxima pergunta) 
( ) Não estou envolvido no gerenciamento de meus medicamentos. (Você não precisa ir para a 
próxima pergunta) 
 

2. Escala de Adesão à Medicação Morisky de 8 itens 

1. Você se esquece de tomar seu medicamento antiparkinsoniano às 

vezes?  (0) Sim (1) Não 

2. Nas últimas 2 semanas, tiveram dias que não tomou seu 

medicamento antiparkinsoniano? (0) Sim (1) Não 

3. Você já cortou ou parou de tomar seu medicamento sem informar ao 

seu médico por que se sentiu pior quando o tomou?  (0) Sim (1) Não 

4. Quando viaja ou sai de casa, você esquece às vezes de levar seus 

medicamentos? (0) Sim (1) Não 

5. Você tomou seus medicamentos antiparkinsonianos ontem? (1) Sim  (0) Não 

6. Quando sente que sua pressão sanguínea está sob controle, você para 

de tomar seus medicamentos? (0) Sim (1) Não 

7. Você já se sentiu incomodado por seguir seu plano de tratamento 

antiparkinsoniano? (0) Sim (1) Não 

8. Com que frequência você tem dificuldade para lembrar de tomar 

todos seus medicamentos antiparkinsonianos? 

(1) Nunca 

(0) Quase Nunca 

(0) Às vezes 

(0) Frequentemente 

(0) Sempre 
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7.4 Apêndice D – Questionário do familiar ou cuidador 
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7.5 Apêndice E – Termo de consentimento Livre e Esclarecido dos Especialistas 

 

Universidade Federal Fluminense –Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – PAACS – Curso de Doutorado 
Pesquisa: Escala de Adesão aos Medicamentos na doença para a doença de Parkinson: Desenvolvimento e Validação 

 

 
 
 

1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do Projeto Escala de Adesão aos Medicamentos na doença para a doença de 

Parkinson [Parkinson’s Disease Medication Adherence Scale (PD-
MAS)]: Desenvolvimento e Validação 

Pesquisador Responsável Michelle Hyczy de Siqueira Tosin  

Instituição a que pertence o 
Pesquisador Responsável 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Contato do Pesquisador +1 773 661 8152 | michellehyczy@gmail.com 

 
Nome do voluntário: ________________________________________________________________ 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Escala de Adesão aos Medicamentos 
para a doença de Parkinson [Parkinson’s Disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]: Desenvolvimento 
e Validação Clínica”, de responsabilidade do pesquisador Michelle Hyczy de Siqueira Tosin, sob orientação da 
Professora Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira. 

Este estudo é justificado pela inexistência de uma escala específica para medir a adesão aos medicamentos em 
pessoas com doença de Parkinson e por este motivo tem como objetivo desenvolver e validar a “Escala de 
Adesão aos Medicamentos na doença de Parkinson” [Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-
MAS)]. 

E para que a pesquisa atinja o objetivo proposto o pesquisador lhe orientará para que você participe da seguinte 
etapa da pesquisa: 

• Validação de conteúdo: será solicitado que você julgue a pertinência dos itens da escala de acordo com os 
objetivos de mensuração. Para isso, será enviado para o seu endereço de e-mail os instrumentos desta 
atividade. 

Os principais riscos e desconfortos que você poderá sofrer participando da pesquisa estão elencados a seguir. 
Junto de cada um estão descritas as medidas que serão tomadas para minimizar ou evitar tais riscos e 
desconfortos:   

• Invasão de privacidade e a divulgação de dados confidenciais: para isso tomaremos todas as medidas para 
evitar a divulgação e a violação das suas informações, garantindo a sua confidencialidade, privacidade e 
anonimato. É garantido que os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade 
prevista no seu protocolo e conforme acordado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. É 
garantido ainda que serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os 
hábitos e costumes. 

• Danos relacionado aos procedimentos da pesquisa: é garantido que o estudo será suspenso imediatamente 

ao perceber algum risco ou dano à saúde do participante, consequente à mesma, não previsto no termo de 

consentimento. É garantido que se o participante vier a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no 

termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à assistência integral, terá direito 

à indenização. 

• Pressão para a participação na pesquisa: é garantida a participação voluntária e a recusa não afetará no 

relacionamento com a instituição. É garantido que este consentimento seja retirado a qualquer tempo, sem 

prejuízos à continuidade do tratamento (se for o caso) ou qualquer outra penalização. É garantido ainda um 

local reservado e a liberdade para não responder questões constrangedoras. Será mantida a atenção aos 

sinais verbais e não verbais de desconforto. 

 
 

Rubrica pesquisador 

 
 
Rubrica participante 
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• Tomar o tempo do participante ao responder os testes: será respeitada a disponibilidade do participante. 
É garantida a pontualidade do pesquisador que se focará nos procedimentos da pesquisa. É garantido 
ainda pesquisadores habilitados ao método de coleta de dados. 

• Conflito de interesse: serão tomadas todas as medidas para assegurar a inexistência de conflito de 
interesses entre o pesquisador e os participantes da pesquisa ou patrocinador do projeto. 

E mesmo diante dos riscos, ressalto que a sua participação nessa pesquisa renderá benefícios, sendo eles: 

• Tradução dos resultados dessa pesquisa em benefícios às pessoas com DP, por meio do aumento da 
acurácia da avaliação da adesão, do aumento da adesão medicamentosa em si e, consequentemente, da 
melhor eficácia terapêutica. 

• Divulgação pública dos resultados tão logo se encerre a etapa de patenteamento da escala. 
• Contribuição para a melhoria das condições de saúde da coletividade, por meio da apresentação dos 

resultados da pesquisa às autoridades sanitárias. 
 
Informamos que essa pesquisa não lhe ressarcirá com valores gastos para a sua participação, como por exemplo 
transporte e alimentação. Por este motivo, somente programaremos a sua participação nessa pesquisa nos dias 
em que você já possui atendimento marcado na instituição. 
  
Se você tiver qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com 
a pesquisa ou com o tratamento individual, favor entrar contato com o pesquisador ou com o Comitê de Ética 
em Pesquisa através dos seguintes canais: 

Pesquisador  

Telefone: +1 773 661 8152 
E.mail: 
michellehyczy@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFF 

Tel/fax: (21) 2629-9189 
de seg à sex, das 08:00 às 17:00 
E.mail: etica@vm.uff.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

Tel: (11)5571-1062/ (11) 5539-7162 
E.mail: CEP@unifesp.edu.br. 
Endereço: Rua Prof. Francisco de Castro, n: 
55. CEP: 04020-050 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 
elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 
procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 
assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 
dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto 
foi aprovado pelo CEP desta instituição.  

 
O presente termo está sendo disponibilizado em duas vias originais, uma para ficar com o participante e outra 
para ficar com o pesquisador.  
 

Eu, __________________________________________________________, declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

01 de maio de 2021. 
 

 

  Assinatura da pesquisadora 

 

 

Assinatura do participante 
 



 

 

115 

7.6 Apêndice F – Instrumento de Validação de Conteúdo 
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michellehyczy@gmail.com   

Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 
Pós-doutorado em Enfermagem, Professor 
Titular da Universidade Federal Fluminense.  
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Validação de Conteúdo da PD-MAS: Painel Delphi 

Convite ao Especialista  

 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente do estudo “Escala de Adesão a Medicamentos da 
Doença de Parkinson (PD-MAS): Desenvolvimento e Validação”. 

O objetivo deste estudo é desenvolver e validar uma escala de classificação para medir a adesão do indivíduo 
responsável pelo manejo e a administração de medicamentos antiparkinsonianos. Nesta rodada do painel Delphi, 
estabeleceremos a validade de conteúdo, e você será solicitado a fornecer sua avaliação sobre o conjunto de itens 
listados que compõem a primeira versão da escala. 

Você precisará de aproximadamente 30 minutos para preencher o questionário de validação. 

Agradecemos antecipadamente por sua valiosa participação! 

 

Caracterização do Especialista Código: __________ 

Nome:  
______________________ 
 

Idade: 
______________________ 
 

Tempo de formação profissional (anos): 
_________________________________ 

Sexo: 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 
País: 
______________________ 

 

Titulação: 
(  ) Especialista 
(  ) Mestre 
(  ) Doutor 
(  ) Pós-doutor 

Tempo de experiência profissional (anos): 
Acadêmica: ______ 

Pesquisa em DP: ______ 
Prática clínica em DP: ______ 

Instruções aos Especialistas 

Durante a fase de desenvolvimento da Estrutura Conceitual da PD-MAS, evidenciamos que os 
comportamentos do indivíduo responsável pelo manejo e a administração de medicamentos antiparkinsonianos 
podem ser intencionais ou não intencionais e incluem dimensões inter-relacionadas que podem impactar no 
processo de adesão ao medicamento (Figura 1). 

A PD-MAS foi desenvolvida em duas versões, uma vez que o indivíduo responsável pelo manejo e 
administração dos medicamentos antiparkinsonianos pode ser o paciente (PD-MAS (P): Versão Pessoa com Doença 
de Parkinson) ou o parceiro de cuidados (PD-MAS (CP): Versão do parceiro de cuidados). 
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Figura 1. Estrutura Conceitual da PD-MAS 

Para a validação de conteúdo, estabeleceremos o grau de concordância entre o pesquisador e os especialistas e 
entre os especialistas sobre o conteúdo de cada um dos componentes das versões da escala. Para estabelecê-lo, você 
deve escolher uma das cinco opções de resposta descritas: 

1. Concordo totalmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão aos medicamentos 
antiparkinsonianos. 

2. Concordo parcialmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão aos medicamentos 
antiparkinsonianos. 

3. Não concordo nem discordo que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão aos 
medicamentos antiparkinsonianos. 

4. Discordo parcialmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão aos medicamentos 
antiparkinsonianos. 

5. Discordo totalmente que este item é essencial para avaliar o comportamento de adesão aos medicamentos 
antiparkinsonianos. 
Se você respondeu 4 ou 5, por favor, justifique sua resposta na seção de comentários. Quaisquer outros 

comentários que você desejar fazer serão bem-vindos. 
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PD-MAS – Painel Delphi – Primeira Rodada 

 

 

PD-MAS(P) 
Versão Pessoa com doença de Parkinson 

Parte I: Fatores relacionados à doença de Parkinson 
Na última semana, incluindo 
hoje... 

Concordo 
totalmente  

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente Comentários e Sugestões 

1. Eu tive dificuldade para engolir 
o(s) meu(s) medicamento(s) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

2. Eu senti que a medicação não 
controlou os meus sintomas 
motores (por exemplo: o tremor, 
a rigidez, a lentidão) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

3. Eu tomei doses extras para 
controlar melhor os meus 
sintomas da doença de Parkinson 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

4. A doença de Parkinson afetou a 
minha independência para 
comprar o(s) medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

5. A doença de Parkinson afetou a 
minha independência para 
organizar o(s) medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

6. A doença de Parkinson afetou a 
minha independência para tomar 
o(s) medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Parte II: Fatores relacionados à terapia medicamentosa 
Na última semana, incluindo 
hoje... 

Concordo 
totalmente  

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente Comentários e Sugestões 

7. A quantidade prescrita de 
medicamentos para o 
Parkinson é tão grande, que 
eu tomei apenas os que eu 
considerava mais importantes 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

8. Eu tive efeitos ruins causados 
pelos meus medicamentos 
para o Parkinson  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

9. Eu tive dificuldade para 
organizar os horários da 
minha alimentação com os 
horários de tomar a Levodopa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

10. Eu tive problemas para lidar 
com as diferentes dosagens 
(por exemplo: miligramas) 
do(s) medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

11. Eu tive problemas para dividir 
o comprimido (por exemplo: 
metade do comprimido, um 
quarto do comprimido)  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

12. Eu tive problemas com os 
diferentes horários de tomar 
o(s) meu(s) medicamento(s)  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

13. Tive problemas com as 
mudanças feitas no(s) meu(s) 
medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 



 

 

119 

 

PD-MAS – Painel Delphi – Primeira Rodada 

 
Michelle Hyczy de Siqueira Tosin 
Mestre e Doutoranda em Ciências do Cuidado 
em Saúde do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense.  
Fone: +1 773-661-8152 | E-mail: 
michellehyczy@gmail.com   

Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 
Pós-doutorado em Enfermagem, Professor 
Titular da Universidade Federal Fluminense.  
Niterói-RJ, Brasil. E-mail: 
beatrizguitton@globo.com 

Glenn T. Stebbins, PhD, Professor at Rush 
University, Department of Neurological 
Sciences. Chicago-IL, United States. E-
mail: glenn_stebbins@rush.edu  

 

5 

Parte III: Fatores relacionados às condições socioeconômicas 
Na última semana, incluindo 
hoje... 

Concordo 
totalmente  

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente Comentários e Sugestões 

14. Minhas atividades diárias 
foram interrompidas por 
tomar o(s) medicamento(s) 
conforme prescrito 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

15. Eu me senti desconfortável 
tomando meu(s) 
medicamento(s) enquanto 
estava entre familiares e 
amigos 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

16. Pagar pelo(s) meu(s) 
medicamento(s) foi um fardo 
para minhas finanças 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

17. Eu deixei de tomar minha(s) 
dose(s) porque eu não tinha 
dinheiro para comprar o(s) 
medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

18. Eu não tive ajuda suficiente 
para administrar 
adequadamente meu(s) 
medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

19. Eu perdi dose(s) do(s) 
medicamento(s) por causa de 
mudanças na minha rotina 
diária 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Parte IV: Fatores relacionados ao sistema/cuidados de saúde 
Na última semana, incluindo 
hoje... 

Concordo 
totalmente  

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente Comentários e Sugestões 

20. Eu tive membro(s) da equipe 
de saúde que puderam 
responder às minhas 
perguntas sobre meu(s) 
medicamento(s) para o 
Parkinson 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

21. Eu confiei no provedor de 
saúde para dizer exatamente 
qual(is) medicamento(s) 
estou tomando 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

22. Eu senti que estou recebendo 
o melhor tratamento possível 
da minha equipe de saúde 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

23. Eu achei fácil obter as 
prescrições (receitas) do(s) 
meu(s) medicamento(s) para 
o Parkinson 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

24. Eu recebi meu(s) 
medicamento(s) para o 
Parkinson corretamente 
quando hospitalizado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Parte V: Fatores relacionados às características pessoais 
Na última semana, incluindo 
hoje... 

Concordo 
totalmente  

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente Comentários e Sugestões 

25. Eu achei fácil lembrar o nome 
do(s) meu(s) medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

26. Eu achei fácil seguir a 
prescrição do(s) meu(s) 
medicamento(s) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

27. Eu achei fácil entender as 
instruções para tomar meus 
medicamentos 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

28. Eu aceitei que tenho que 
tomar o(s) medicamento(s) 
para controlar os sintomas da 
doença de Parkinson 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

29. Eu usei estratégias (por 
exemplo, alarmes, caixas 
organizadoras de 
medicamentos) para me 
ajudar a tomar meu(s) 
medicamento(s) corretamente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

30. Eu fui às consultas com a 
equipe de saúde quando 
agendado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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7.7 Apêndice G – Declaração de Confidencialidade 
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DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Título do Projeto Escala de Adesão aos Medicamentos na doença para a doença de 
Parkinson [Parkinson’s Disease Medication Adherence Scale (PD-
MAS)]: Desenvolvimento e Validação 

Pesquisador Responsável Michelle Hyczy de Siqueira Tosin  

Orientadora Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Instituição a que pertence o 
Pesquisador Responsável 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói-RJ, Brasil 

Contato do Pesquisador +1 773 661 8152 | michellehyczy@gmail.com 

 
Eu, _____________________________________________________, abaixo assinado, me comprometo a 
manter confidencialidade de todos os documentos e informações obtidos referente a esta pesquisa. Sendo assim, 
eu concordo em: 

• Não divulgar a terceiros e não permitir o manuseio e o uso de informações de qualquer documento e 
conteúdo que componha ou que tenha resultados das atividades técnicas desenvolvidas nesta pesquisa; 

• Não explorar, em benefício próprio, informações e documentos adquiridos por meio da participação nas 
atividades desta pesquisa. 

 
Declaro ter conhecimento de que as informações e os documentos pertinentes às atividades técnicas desta 
pesquisa somente podem ser acessados por aqueles que assinaram esta declaração de confidencialidade, 
excetuando-se os casos em que a quebra de confidencialidade é inerente à atividade ou em que a informação 
e/ou documentação já for de domínio público. 
 
____________________, ______, Maio de 2021. 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura e CPF 
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7.8 Apêndice H – Classificação Hierárquica descendente 

N Classe 1 (n=144, 30,4%) Classe 2 (n=151, 31,9%) 

  ST Total % x2 Palavra p ST Total % x2 Palavra p 

1 72 143 50.35 38.61 tomar <0.05 36 57 63.16 29.24 dizer <0.05 
2 19 22 86.36 34.19 dose <0.05 41 72 56.94 24.61 Parkinson <0.05 
3 22 31 70.97 25.84 hora <0.05 26 40 65 22.11 ver <0.05 
4 40 73 54.79 24.32 remédio <0.05 14 17 82.35 20.71 doença <0.05 
5 17 22 77.27 23.99 horário <0.05 26 42 61.9 19.17 querer <0.05 
6 20 28 71.43 23.71 manhã <0.05 10 11 90.91 18.09 novo <0.05 
7 13 15 86.67 23.2 comer <0.05 21 34 61.76 15.09 pessoa <0.05 
8 18 25 72 21.62 comprimido <0.05 13 18 72.22 14.04 olhar <0.05 
9 11 13 84.62 18.59 acordar <0.05 6 6 100 13 caro <0.05 

10 15 21 71.43 17.51 esquecer <0.05 5 5 100 10.81 ler <0.05 
11 7 7 100 16.28 proteína <0.05 5 5 100 10.81 alarme <0.05 
12 8 9 88.89 14.85 tremor <0.05 5 5 100 10.81 relação <0.05 
13 8 9 88.89 14.85 noite <0.05 5 5 100 10.81 dor <0.05 
14 8 9 88.89 14.85 meia hora <0.05 9 12 75 10.56 ajudar <0.05 
15 6 6 100 13.93 jantar <0.05 11 16 68.75 10.38 sintoma <0.05 
16 12 18 66.67 11.65 dormir <0.05 17 29 58.62 10.19 ano <0.05 
17 9 12 75 11.59 aumentar <0.05 6 7 85.71 9.49 família <0.05 
18 5 5 100 11.58 próxima dose <0.05 4 4 100 8.63 Gláucia <0.05 
19 10 14 71.43 11.49 marido <0.05 4 4 100 8.63 viajar <0.05 
20 13 21 61.9 10.33 às vezes <0.05 4 4 100 8.63 trazer <0.05 
21 12 19 63.16 10.05 precisar <0.05 4 4 100 8.63 realidade <0.05 
22 10 15 66.67 9.64 perceber <0.05 4 4 100 8.63 ouvir <0.05 
23 8 11 72.73 9.55 certo <0.05 28 58 48.28 8.21 falar <0.05 
24 8 11 72.73 9.55 abrir <0.05 13 22 59.09 7.88 bom <0.05 
25 8 11 72.73 9.55 duro <0.05 21 41 51.22 7.75 achar <0.05 
26 4 4 100 9.24 copo <0.05 5 6 83.33 7.42 exame <0.05 
27 4 4 100 9.24 programação <0.05 5 6 83.33 7.42 site <0.05 
28 4 4 100 9.24 hora certa <0.05 5 6 83.33 7.42 mudar <0.05 
29 4 4 100 9.24 concordar <0.05 5 6 83.33 7.42 morrer <0.05 
30 4 4 100 9.24 ansiolítico <0.05 3 3 100 6.46 tratamento <0.05 
31 5 6 83.33 8.06 procurar <0.05 3 3 100 6.46 mudança <0.05 
32 5 6 83.33 8.06 carregar <0.05 3 3 100 6.46 jovem <0.05 
33 7 10 70 7.58 celular <0.05 3 3 100 6.46 homem <0.05 
34 3 3 100 6.92 geral <0.05 4 5 80 5.4 pagar <0.05 
35 3 3 100 6.92 de vez em quando <0.05 4 5 80 5.4 ônibus <0.05 
36 3 3 100 6.92 banho <0.05 4 5 80 5.4 tender <0.05 
37 3 3 100 6.92 quarto <0.05 4 5 80 5.4 rápido <0.05 
38 3 3 100 6.92 verificar <0.05 4 5 80 5.4 feliz <0.05 
39 3 3 100 6.92 refeição <0.05 4 5 80 5.4 encontrar <0.05 
40 3 3 100 6.92 fundamental <0.05 4 5 80 5.4 amigo <0.05 
41 3 3 100 6.92 funcionar <0.05 14 27 51.85 5.27 problema <0.05 
42 8 13 61.54 6.14 esperar <0.05 5 7 71.43 5.13 conversar <0.05 
43 11 20 55 5.98 chegar <0.05 5 7 71.43 5.13 descobrir <0.05 
44 4 5 80 5.88 uma hora <0.05 6 9 66.67 5.12 administrar <0.05 
45 4 5 80 5.88 separar <0.05 6 9 66.67 5.12 perguntar <0.05 
46 4 5 80 5.88 maneira <0.05 5 5 100 10.81 enfim <0.05 
47 4 5 80 5.88 baixo <0.05 6 7 85.71 9.49 nenhum <0.05 
48 5 7 71.43 5.66 água <0.05 22 42 52.38 8.94 até <0.05 
49 5 7 71.43 5.66 café da manhã <0.05 7 10 70 6.85 apenas <0.05 
50 5 7 71.43 5.66 controlar <0.05 49 122 40.16 5.22 com <0.05 
51 7 12 58.33 4.55 lugar <0.05 5 7 71.43 5.13 sobre <0.05 
52 6 10 60 4.24 ajuda <0.05 10 18 55.56 4.84 nós <0.05 
53 5 8 62.5 3.97 pensar <0.05 37 91 40.66 4.02 você <0.05 
54 8 15 53.33 3.86 sentir <0.05 50 130 38.46 3.6 uma <0.05 
55 45 105 42.86 9.93 se <0.05 3 4 75 3.46 logo <0.05 
56 8 12 66.67 7.66 sim <0.05 43 111 38.74 3.16 muito <0.05 
57 3 3 100 6.92 praticamente <0.05 37 95 38.95 2.75 assim <0.05 
58 4 5 80 5.88 d <0.05 79 222 35.59 2.67 ele <0.05 
59 66 183 36.07 4.56 estar <0.05 50 134 37.31 2.56 um <0.05 
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60 9 17 52.94 4.24 antes <0.05 41 108 37.96 2.4 porque <0.05 
61 50 135 37.04 3.96 então <0.05 29 74 39.19 2.17 quando <0.05 
62 3 4 75 3.8 demais <0.05 118 350 33.71 2.13 que <0.05 
63 3 4 75 3.8 provavelmente <0.05 6 10 60 3.73 andar >0.05 
64 3 4 75 3.8 dentro <0.05 6 10 60 3.73 entrar >0.05 
65 6 11 54.55 3.11 tão <0.05 6 10 60 3.73 fácil >0.05 
66 9 19 47.37 2.7 3 <0.05 33 81 40.74 3.55 coisa >0.05 
67 16 38 42.11 2.69 lá <0.05 5 8 62.5 3.52 diagnosticar >0.05 
68 15 36 41.67 2.35 agora <0.05 5 8 62.5 3.52 depressão >0.05 
69 6 12 50 2.24 aquela <0.05 11 22 50 3.5 lembrar >0.05 
70 6 12 50 2.24 ali <0.05 3 4 75 3.46 vizinho >0.05 
71 3 5 60 2.1 devagar <0.05 3 4 75 3.46 durar >0.05 
72 3 5 60 2.1 vário <0.05 3 4 75 3.46 acompanhar >0.05 
73 15 33 45.45 3.81 mesmo >0.05 3 4 75 3.46 reunião >0.05 
74 10 20 50 3.8 casa >0.05 16 35 45.71 3.34 médico >0.05 
75 3 4 75 3.8 assinatura >0.05 12 26 46.15 2.59 vez >0.05 
76 3 4 75 3.8 começo >0.05 22 53 41.51 2.56 medicamento >0.05 
77 3 4 75 3.8 chave >0.05 8 16 50 2.51 meu pai >0.05 
78 3 4 75 3.8 despertar >0.05 5 9 55.56 2.37 Dr. Marco Antônio >0.05 
79 4 6 66.67 3.78 menor >0.05 5 9 55.56 2.37 gostar >0.05 
80 4 6 66.67 3.78 ansioso >0.05 4 7 57.14 2.09 tremer >0.05 
81 4 6 66.67 3.78 acontecer >0.05 4 7 57.14 2.09 alguma coisa >0.05 
82 4 6 66.67 3.78 rigidez >0.05 4 7 57.14 2.09 vender >0.05 
83 4 6 66.67 3.78 banheiro >0.05 32 83 38.55 2.08 gente >0.05 

84 6 11 54.55 3.11 esposo >0.05       
85 5 9 55.56 2.75 dificuldade >0.05       
86 9 19 47.37 2.7 pegar >0.05       
87 6 12 50 2.24 acabar >0.05       
88 3 5 60 2.1 ponto >0.05       
89 3 5 60 2.1 momento >0.05       
90 3 5 60 2.1 pronto >0.05       
N Classe 3 (n=67, 14,1%) Classe 4 (n=112, 23,7%) 

  ST Total % x2 Palavra p ST Total % x2 Palavra p 

1 6 6 100 36.92 queda <0.05 30 46 65.22 48.83 prolopa <0.05 
2 6 6 100 36.92 quebrar <0.05 10 11 90.91 28.25 alergia <0.05 
3 8 11 72.73 31.85 cuidar <0.05 20 33 60.61 26.88 dia <0.05 
4 5 5 100 30.7 tio <0.05 32 67 47.76 25.18 dar <0.05 
5 7 9 77.78 30.62 direito <0.05 9 10 90 24.94 neupro <0.05 
6 6 7 85.71 29.99 cuidador <0.05 9 10 90 24.94 comprar <0.05 
7 9 15 60 26.85 vida <0.05 7 7 100 22.96 por dia <0.05 
8 4 4 100 24.51 sobrinho <0.05 7 7 100 22.96 mantidan <0.05 
9 4 4 100 24.51 frente <0.05 6 6 100 19.64 compra <0.05 

10 9 16 56.25 24.2 causa <0.05 7 8 87.5 18.4 pramipexol <0.05 
11 5 6 83.33 23.98 Eduardo <0.05 7 8 87.5 18.4 farmácia popular <0.05 
12 5 6 83.33 23.98 mulher <0.05 19 36 52.78 18.34 conseguir <0.05 
13 5 6 83.33 23.98 geladeira <0.05 10 14 71.43 18.27 parar <0.05 
14 5 6 83.33 23.98 deus <0.05 10 15 66.67 15.9 sair <0.05 
15 8 15 53.33 19.61 lado <0.05 10 15 66.67 15.9 azilect <0.05 
16 3 3 100 18.34 bater <0.05 9 13 69.23 15.4 tirar <0.05 
17 3 3 100 18.34 lento <0.05 7 9 77.78 14.91 farmácia <0.05 
18 3 3 100 18.34 fevereiro <0.05 4 4 100 13.04 dinheiro <0.05 
19 4 5 80 18.06 direto <0.05 4 4 100 13.04 quantidade <0.05 
20 4 5 80 18.06 ruim <0.05 4 4 100 13.04 prestiq <0.05 
21 5 8 62.5 15.68 conhecer <0.05 4 4 100 13.04 possível <0.05 
22 7 14 50 15.29 mãe <0.05 4 4 100 13.04 brabo <0.05 
23 4 6 66.67 13.82 graça <0.05 4 4 100 13.04 adesivo <0.05 
24 4 6 66.67 13.82 filho <0.05 4 4 100 13.04 trocar <0.05 
25 7 15 46.67 13.51 cair <0.05 4 4 100 13.04 organizar <0.05 
26 7 15 46.67 13.51 todo mundo <0.05 4 4 100 13.04 hbs <0.05 
27 7 15 46.67 13.51 grupo de apoio <0.05 4 4 100 13.04 bd <0.05 
28 3 4 75 12.31 dirigir <0.05 4 4 100 13.04 alucinação <0.05 
29 4 7 57.14 10.83 pé <0.05 8 12 66.67 12.64 cama <0.05 
30 4 7 57.14 10.83 Edmundo <0.05 5 6 83.33 12 sifrol <0.05 



 

 

125 

31 3 5 60 8.76 próprio <0.05 5 6 83.33 12 maior <0.05 
32 3 5 60 8.76 chão <0.05 5 6 83.33 12 cheio <0.05 
33 4 8 50 8.62 carro <0.05 6 8 75 11.9 caixa <0.05 
34 4 8 50 8.62 morar <0.05 3 3 100 9.76 tabela <0.05 
35 7 19 36.84 8.41 entender <0.05 3 3 100 9.76 custar <0.05 
36 4 9 44.44 6.94 volta <0.05 3 3 100 9.76 retirar <0.05 
37 2 3 66.67 6.86 roteiro <0.05 3 3 100 9.76 prestiq_50_mg <0.05 
38 2 3 66.67 6.86 respiratório <0.05 3 3 100 9.76 operar <0.05 
39 2 3 66.67 6.86 Fernando <0.05 8 14 57.14 8.98 negócio <0.05 
40 3 6 50 6.44 preocupado <0.05 4 5 80 8.9 hospital <0.05 
41 20 92 21.74 5.44 ficar <0.05 4 5 80 8.9 longo <0.05 
42 8 29 27.59 4.6 ano <0.05 46 143 32.17 8.27 tomar <0.05 
43 4 11 36.36 4.58 esposo <0.05 15 35 42.86 7.74 médico <0.05 
44 2 4 50 4.28 grande <0.05 20 53 37.74 6.58 medicamento <0.05 
45 2 4 50 4.28 perna <0.05 8 16 50 6.38 levantar <0.05 
46 2 4 50 4.28 fisioterapeuta <0.05 4 6 66.67 6.24 corpo <0.05 
47 2 4 50 4.28 criança <0.05 4 6 66.67 6.24 condição <0.05 
48 2 4 50 4.28 tombo <0.05 4 6 66.67 6.24 estômago <0.05 
49 2 4 50 4.28 escada <0.05 9 19 47.37 6.18 entender <0.05 
50 5 16 31.25 4 meu pai <0.05 3 4 75 5.9 prescrição <0.05 
51 6 13 46.15 11.29 ninguém <0.05 3 4 75 5.9 dispersível <0.05 
52 4 8 50 8.62 quem <0.05 3 4 75 5.9 off <0.05 
53 14 54 25.93 6.98 minha <0.05 3 4 75 5.9 acordo <0.05 
54 7 21 33.33 6.67 sua <0.05 7 14 50 5.56 usar <0.05 
55 6 19 31.58 4.96 2 <0.05 25 73 34.25 5.39 remédio <0.05 
56 3 8 37.5 3.66 aquilo >0.05 6 12 50 4.74 contar <0.05 
57 3 9 33.33 2.79 5 >0.05 4 7 57.14 4.42 caixa de comprimidos <0.05 
58 2 5 40 2.79 longe >0.05 3 3 100 9.76 28 <0.05 
59 18 93 19.35 2.6 ela >0.05 10 21 47.62 7.01 ao <0.05 
60 5 19 26.32 2.42 seu >0.05 3 4 75 5.9 caminho <0.05 
61 8 35 22.86 2.37 aqui >0.05 84 313 26.84 5.26 o <0.05 
62 11 53 20.75 2.15 já >0.05 5 9 55.56 5.18 qual <0.05 
63 14 71 19.72 2.14 mais >0.05 16 43 37.21 4.83 esse <0.05 
64 6 25 24 2.12 sempre >0.05 4 7 57.14 4.42 4 <0.05 
65 3 10 30 2.12 sem >0.05 21 62 33.87 4.15 também <0.05 
66 4 12 33.33 3.74 acabar >0.05 6 13 46.15 3.76 tipo >0.05 
67 3 8 37.5 3.66 pai >0.05 7 16 43.75 3.72 1 >0.05 
68 3 8 37.5 3.66 levar >0.05 3 5 60 3.7 tal >0.05 
69 6 22 27.27 3.28 bom >0.05 11 29 37.93 3.5 tempo >0.05 
70 2 5 40 2.79 avisar >0.05 3 6 50 2.34 quanto >0.05 
71 2 5 40 2.79 sentado >0.05 3 5 60 3.7 escrever >0.05 
72 2 5 40 2.79 primo >0.05 3 5 60 3.7 único >0.05 
73 4 14 28.57 2.48 negócio >0.05 9 23 39.13 3.22 não sei >0.05 
74 3 10 30 2.12 andar >0.05 2 3 66.67 3.1 justificativo >0.05 
75 3 10 30 2.12 mão >0.05 2 3 66.67 3.1 barato >0.05 

76       2 3 66.67 3.1 assinar >0.05 
77       2 3 66.67 3.1 vermelho >0.05 
78       2 3 66.67 3.1 claro >0.05 
79       2 3 66.67 3.1 adiantar >0.05 
80       3 6 50 2.34 não tenho >0.05 
81       3 6 50 2.34 igual >0.05 
82       6 15 40 2.3 efeito >0.05 
83       6 15 40 2.3 lado >0.05 
84       5 12 41.67 2.22 lugar >0.05 
85       5 12 41.67 2.22 tarde >0.05 
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8 ANEXOS  

 

8.1 Anexo 1 – Escala de avaliação terapêutica de Morisky de 4 itens MMAS-4 

 

Item 
Alta Adesão (4 pontos) Média Adesão (1 a 3 pontos) Baixa Adesão (0 a 1 pontos) 

Pontuação 

1. Você às vezes esquece de tomar os seus medicamentos? (0) Sim (1) Não 

2. Em alguns momentos, você não é cuidadoso em relação 
aos horários de tomar os medicamentos? 

(0) Sim (1) Não 

3. Você já parou de tomar seus medicamentos ou diminuiu a 
dose porque se sentia pior quando os tomava? 

(0) Sim (1) Não 

4. Quando se sente melhor, você às vezes para de tomar seus 
medicamentos? 

(0) Sim (1) Não 

Fonte: Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M. Concurrent and predictive validity of a self-
reported measure of medication adherence. Med Care. 1986;24(1):67-74. 

 

8.2 Anexo 2 – Escala de avaliação terapêutica de Morisky de 8 itens MMAS-8 

 

Item 
Alta adesão (8 pontos), média adesão (6 a <8 pontos) e baixa adesão (< 6 pontos)  Pontuação 
1. Você às vezes esquece de tomar os seus medicamentos?  (0) Sim (1) Não 
2. Nas duas últimas semanas, houve algum dia em que você não 
tomou seus medicamentos?  

(0) Sim (1) Não 

3. Você já́ parou de tomar seus medicamentos ou diminuiu a 
dose sem avisar seu médico porque se sentia pior quando os 
tomava?  

(0) Sim (1) Não 

4. Quando você viaja ou sai de casa, às vezes esquece de levar 
seus medicamentos?  

(0) Sim (1) Não 

5. Você tomou seus medicamentos ontem?  (1) Sim (0) Não 
6. Quando sente que seus sintomas estão controlados, você às 
vezes para de tomar seus medicamentos?  

(0) Sim (1) Não 

7. Você já se sentiu incomodado por seguir corretamente o seu 
tratamento?  

(0) Sim (1) Não 

8. Com que frequência você tem dificuldades para se lembrar de 
tomar todos os seus medicamentos?  

(1) Nunca 
(0) Quase Nunca  
(0) Às Vezes 
(0) Frequentemente 
(0) Sempre 

Fonte: Oliveira-Filho A.D., et al. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale: Validation 
of a Brazilian–Portuguese version in hypertensive adults. Res Social Adm Pharm. 2014; 10:554-
61. 
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8.3 Anexo 3 – Parecer de consubstanciado HUAP, UFF 

 

 

UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ESCALA DE ADESÃO À MEDICAÇÃO NA DOENÇA DE PARKINSON [PARKINSON'S
DISEASE MEDICATION ADHERENCE SCALE (PD-MAS)]: Desenvolvimento e
Validação Clínica

MICHELLE HYCZY DE SIQUEIRA TOSIN

Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde - EEAAC UFF

2
08778718.0.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.221.753

DADOS DO PARECER

A doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa, multissistêmica, incurável, manifestada por
sintomas motores e não motores, os quais são controlados com terapias medicamentosas ou não e
neurocirúrgicas. Em se tratando do uso de medicamentos, há evidências de que apenas 10% das pessoas
com doença de Parkinson adere adequadamente o tratamento prescrito, o que suscita a necessidade da
mensuração acurada dos fatores relacionados à adesão à medicação. No entanto, a realidade mundial atual
carece de um instrumento específico para mensurar o estado de adesão à medicação nessa população.
Essa tese defende que mensurar os fatores intencionais e não intencionais relacionados à resposta humana
ao estado de adesão à medicação na doença de Parkinson será válido para nortear o julgamento dos
profissionais de saúde em suas práticas clínica e de pesquisa. Objetivo: Desenvolver e validar a “Escala de
Adesão à Medicação na doença de Parkinson” [Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD
MAS)]. Métodos e técnicas: Estudo metodológico a ser desenvolvido nos ambulatórios de distúrbios do
movimento dos Hospitais Universitários Antônio Pedro, em Niterói-RJ, e do Hospital São Paulo, em
SãoPaulo-SP.

Apresentação do Projeto:

Desenvolver e validar a “Escala de Adesão à Medicação na doença de Parkinson” [Parkinson’s
Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

24.033-900

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar ( Prédio Anexo )
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 3.221.753

disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]

Benefícios: • Tradução dos resultados dessa pesquisa em benefícios às pessoas com DP, por meio do
aumento da acurácia da avaliação da adesão, do aumento da adesão medicamentosa em si e,
consequentemente, da melhor eficácia terapêutica. • Divulgação pública dos resultados tão logo se encerre
a etapa de patenteamento da escala. • Contribuição para a melhoria das condições de saúde da
coletividade, por meio da apresentação dos resultados da pesquisa às autoridades sanitárias.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de projeto que tem o objetivo de Desenvolver e validar a “Escala de Adesão à Medicação na
doença de Parkinson”. É proposto um estudo metodológico fundamentado nos conceitos da psicometria
para a elaboração de um instrumento válido e confiável, e que possa ser utilizado por pesquisadores e por
clínicos. A hipótese a ser testada é que a Escala de Adesão à Medicação na Doença de Parkinson  é válida
para mensurar os fatores intencionais e não intencionais do estado de adesão à medicação.
Na avaliação inicial pelo CEP foram apontadas algumas falhas que deveriam ser corrigidas para a
aprovação do projeto (Apresentar o projeto na plataforma (PB INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO) de
maneira mais detalhada, de modo que possa ser compreendido sem necessidade de consulta no Projeto
Completo em PDF. Garantir o ressarcimento de transporte e alimentação aos participantes que
comparecerem fora das datas de consultas na instituição, com finalidade específica de participação no
estudo. Rever o TCLE, tornando-o de mais fácil entendimento para os participantes dos grupos de pacientes
e
familiares).
Todas as pendências foram cumpridas, de maneira que o projeto encontra-se em condições de ser
executado, pois foi aprovado por este Comitê de Ética em Pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

24.033-900

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar ( Prédio Anexo )
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 3.221.753

Estão adequados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações adicionais.
Recomendações:

Sem pendências ou lista de inadequações
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1238780.pdf

20/03/2019
17:37:29

Aceito

Outros Resposta.pdf 20/03/2019
17:37:07

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 20/03/2019
17:36:19

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito

Folha de Rosto Folhaderosto.pdf 24/01/2019
06:00:03

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 23/01/2019
15:54:45

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

anuencia.pdf 10/12/2018
11:01:49

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

24.033-900

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar ( Prédio Anexo )
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 3.221.753

NITEROI, 25 de Março de 2019

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador(a))

Assinado por:

24.033-900

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar ( Prédio Anexo )
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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8.4 Anexo 4 – Parecer de consubstanciado Hospital São Paulo, UNIFESP 

 

 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ESCALA DE ADESÃO À MEDICAÇÃO NA DOENÇA DE PARKINSON [PARKINSON'S
DISEASE MEDICATION ADHERENCE SCALE (PD-MAS)]: Desenvolvimento e
Validação Clínica

MICHELLE HYCZY DE SIQUEIRA TOSIN

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

2
08778718.0.3001.5505

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.460.991

DADOS DO PARECER

-Projeto CEP/UNIFESP n:0628/2019 (coparticipante)  parecer final PROJETO APROVADO
-Centro Coordenador: Universidade Federal Fluminense (UFF).
-Trata-se de Projeto de doutorado de Michelle Hyczy de Siqueira Tosin, da Universidade Federal
Fluminense (UFF); Projeto vinculado ao Departamento de Medicina, Campus São Paulo, Escola Paulista de
Medicina, UNIFESP.
-Pesquisador responsável pelo centro coparticipante UNIFESP: Dr. Marcelo Nascimento Burattini;

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos
Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa
(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1321763.pdf, gerado em 22/5/2019)

APRESENTAÇÃO: A doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa, multissistêmica,
incurável, manifestada por sintomas motores e não motores, os quais são controlados com terapias
medicamentosas ou não e neurocirúrgicas. Em se tratando do uso de medicamentos, há evidências de que
apenas 10% das pessoas com doença de Parkinson adere  adequadamente o

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.020-050

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Francisco de Castro, 55
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 3.460.991

tratamento prescrito, o que suscita a necessidade da mensuração acurada dos fatores relacionados à
adesão à medicação. No entanto, a realidade mundial atual carece de um instrumento específico para
mensurar o estado de adesão à medicação nessa população. Essa tese defende que mensurar os fatores
intencionais e não intencionais relacionados à resposta humana ao estado de adesão à medicação na
doença de Parkinson será válido para nortear o julgamento dos profissionais de saúde em suas práticas
clínica e de pesquisa. Objetivo: Desenvolver e validar a “Escala de Adesão à Medicação na doença de
Parkinson” [Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]. Métodos e técnicas: Estudo
metodológico a ser desenvolvido nos ambulatórios de distúrbios do movimento dos Hospitais Universitários
Antônio Pedro, em Niterói-RJ, e do Hospital São Paulo, em São Paulo-SP. O estudo consistirá de quatro
fases: Ielaboração da primeira versão, II- investigação da validade de conteúdo e teste da segunda versão,
III- teste piloto e desenvolvimento da terceira versão, IV- investigação da validade concorrente e
desenvolvimento da quarta versão, investigação da confiabilidade e da validade de construto da versão final
e investigação da confiabilidade e da validade de construto da versão final no contexto clínico. Resultados
esperados: Espera-se que os resultados do presente estudo confirme o teste da seguinte hipótese: A
“Escala de Adesão à Medicação na doença de Parkinson” [Parkinson’s disease Medication Adherence Scale
(PD-MAS)] é válida para mensurar os fatores intencionais e não intencionais do estado de adesão à
medicação em pessoas com DP e assim nortear o julgamento dos profissionais de saúde, em suas práticas
clínica e de pesquisa. Cronograma: De janeiro de 2018 a novembro de 2021. Orçamento: Trata-se de
pesquisa apoiada pela bolsa de doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), com orçamento estimado em R$41.460,00.
-HIPÓTESE: A “Escala de Adesão à Medicação na doença de Parkinson” [Parkinson’s disease Medication
Adherence Scale (PD-MAS)] é válida para mensurar os fatores intencionais e não intencionais do estado de
adesão à medicação em pessoas com DP e assim nortear o julgamento dos profissionais de saúde, em
suas práticas clínica e de pesquisa.

-OBJETIVO PRIMÁRIO: Desenvolver e validar a “Escala de Adesão à Medicação na doença de Parkinson”
[Parkinson’s disease Medication Adherence Scale (PD-MAS)]

Objetivo da Pesquisa:
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Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara:
-RISCOS: • A estigmatização, a invasão de privacidade e a divulgação de dados confidenciais: para isso
tomaremos todas as medidas para evitar a divulgação e a violação das suas informações, garantindo a
confidencialidade, privacidade e anonimato do participante. É garantido que os dados obtidos na pesquisa
serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo e conforme acordado no Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. É garantido ainda que serão respeitados os valores culturais, sociais,
morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes.• Interferência na vida e na rotina dos
participantes: e para isso será mantido o foco nos dados de pesquisa. É garantido que o pesquisador, o
patrocinador e a instituição devem assumir a responsabilidade de dar assistência integral às complicações e
danos decorrentes dos riscos previstos. • Danos relacionado aos procedimentos da pesquisa: é garantido
que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde do participante,
consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento. É garantido que se o participante vier a
sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação,
além do direito à assistência integral, terá direito à indenização.• Coerção para a participação na pesquisa: é
garantida a participação voluntária e a recusa não afetará no relacionamento com a instituição. É garantido
ainda um local reservado e a liberdade para não responder questões constrangedoras. Será mantida a
atenção aos sinais verbais e não verbais de desconforto.• Tomar o tempo do participante ao responder os
testes: será respeitada a disponibilidade do participante. É garantida a pontualidade do pesquisador que se
focará nos procedimentos da pesquisa. É garantido ainda pesquisadores habilitados ao método de coleta de
dados.• Conflito de interesse: serão tomadas todas as medidas para assegurar a inexistência de conflito de
interesses entre o pesquisador e os participantes da pesquisa ou patrocinador do projeto.
-BENEFÍCIOS: • Tradução dos resultados dessa pesquisa em benefícios às pessoas com DP, por meio do
aumento da acurácia da avaliação da adesão, do aumento da adesão medicamentosa em si e,
consequentemente, da melhor eficácia terapêutica.• Divulgação pública dos resultados tão logo se encerre a
etapa de patenteamento da escala.• Contribuição para a melhoria das condições de saúde da coletividade,
por meio da apresentação dos resultados da pesquisa às autoridades sanitárias

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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TIPO DE ESTUDO: Trata-se de um estudo metodológico fundamentado nos conceitos da psicometria para a
elaboração de um instrumento válido e confiável, e que possa ser utilizado por pesquisadores e por clínicos.
LOCAL: Estudo metodológico a ser desenvolvido nos ambulatórios de distúrbios do movimento dos
Hospitais Universitários Antônio Pedro, em Niterói-RJ, e do Hospital São Paulo, em São Paulo-SP.
PARTICIPANTES: Para que o objetivo seja alcançado será necessário o recrutamento de amostras de
aproximadamente 50 pessoas, sendo essas amostras constituídas por: 1) profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros, psicólogos, etc), 2) pacientes com doença de Parkinson e 3) seus familiares/cuidadores.
PROCEDIMENTOS:
O estudo consistirá de quatro fases: I- elaboração da primeira versão, II- investigação da validade de
conteúdo e teste da segunda versão, III- teste piloto e desenvolvimento da terceira versão, IV- investigação
da validade concorrente e desenvolvimento da quarta versão, investigação da confiabilidade e da validade
de construto da versão final e investigação da confiabilidade e da validade de construto da versão final no
contexto clínico.
-•Entrevista: serão realizadas perguntas previamente definidas em um questionário para que seja descrito
os dados sócio demográficos e, de acordo com o conhecimento, as experiências de vida, os fatores que
interferem na adesão à medicação na doença de Parkinson. Para isso, será agendada uma data para que
cada participante compareça no Hospital São Paulo para participação da atividade em grupo.
- • Validação de conteúdo: será solicitado que o participante julgue a pertinência dos itens da escala de
acordo com os objetivos de mensuração. Para isso, será agendada uma data para que o participante
compareça no Hospital São Paulo para participação da atividade em grupo.
-• Teste piloto de revisão: será aplicada a versão da escala desenvolvida seguido da aplicação de um
questionário com perguntas abertas para obter a opinião dos participantes sobre a clareza de cada item da
escala, além de comentários adicionais.
-• Validação do critério: será aplicada a escala desenvolvida e uma outra escala considerada “padrão ouro”
para a comparação das respostas. Para tanto, os participantes responderão aos questionamentos do
pesquisador.
-• Validação clínica: será aplicada a versão final da escala desenvolvida. Para tanto, você o

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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participante responderá os questionamentos do pesquisador.
(mais informações, ver projeto detalhado).

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro
CEP/UNIFESP, orçamento financeiro apresentados adequadamente.
2-TCLE a ser aplicado aos participantes
3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:
a)- autorização da coep n: 498/2019 (anuencia.jpeg, postado em 1/05/2019)
b)- carta de esclarecimento (CartadeEscalrecimento.pdf, postado em 1/05/2019)

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações
Recomendações:

Trata-se de resposta a pendências apontadas no parecer n: 3.439.613, de 04 de Julho de 2019. Todas as
pendências foram atendidas. APROVADO.

PENDÊNCIA 1- Em relação ao TCLE (postado em 20/03/2019):

1.1- Devem ser inseridos os dados (telefone e endereço) do CEP/UNIFESP, com a indicação de que o
mesmo pode ser procurado caso haja dúvida quanto à ética do estudo; (exemplo: Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Unifesp – Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050., tel: (011)-5571-1062; (011)-5539-
7162. E-mail: cep@unifesp.edu.br.;
RESPOSTA: INSERIDOS OS DADOS SOLICITADOS NA PÁGINA 3 DO TCLE
PENDÊNCIA ATENDIDA

1.2- É necessário informar que o termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais (não usar a palavra
‘cópia’), uma para ficar com o participante e outra para ficar com o pesquisador.
RESPOSTA: INSERIDOS OS DADOS SOLICITADOS NA PÁGINA 3 DO TCLE

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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PENDÊNCIA ATENDIDA

1.3- Todas as páginas devem ser numeradas (ex: 1/4, 2/4, etc.). Ressaltamos que as páginas deverão ser
rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no momento da aplicação do TCLE.
RESPOSTA: INSERIDOS OS DADOS SOLICITADOS EM TODAS AS PÁGINAS DO DO TCLE.
PENDÊNCIA ATENDIDA

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais
(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma
Brasil.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1321763.pdf

05/07/2019
11:43:36

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_CORRIGIDO.docx 05/07/2019
11:43:06

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito

Outros CARTA_RESPOSTA_AO_PARECER_C
ONSUBSTANCIADO_CEP_UNIFESP.p

05/07/2019
10:46:28

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

Outros cep.pdf 22/05/2019
14:34:43

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

Outros CartadeEscalrecimento.pdf 01/05/2019
10:10:05

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

Outros anuencia.jpeg 01/05/2019
09:04:59

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

Outros Resposta.pdf 20/03/2019
17:37:07

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 20/03/2019
17:36:19

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito
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SAO PAULO, 18 de Julho de 2019

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador(a))

Assinado por:

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 23/01/2019
15:54:45

MICHELLE HYCZY
DE SIQUEIRA
TOSIN

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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