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Adesão ao tratamento medicamentoso
na hepatite C em hospital público federal
do Rio de Janeiro, Brasil*
Treatment adherence in hepatitis C at a federal public hospital in Rio de Janeiro, Brazil
Cunha, Natália Passos1; Magarinos-Torres, Rachel2; Taouk, Monique Salim3 & Matos, Guacira Corrêa4

RESUMO – A hepatite C é uma doença com expressividade epidemiológica no Brasil, onde o paciente evolui, na
maioria dos casos, para um quadro crônico grave. O tratamento da hepatite C envolve a utilização, por um período
longo, de medicamentos de alto custo a nível ambulatorial, onde o sucesso depende em muito da adesão do
paciente às recomendações da equipe de saúde. Este trabalho investigou a adesão ao tratamento medicamentoso
na hepatite C através do Teste de Morisky aliado a um segundo instrumento construído com base em padrões
apontados na literatura sobre a correta utilização de medicamentos na hepatite C. Foram entrevistados 15 pacientes ambulatoriais em uso de terapia combinada atendidos na Farmácia Satélite do Hospital Geral de Bonsucesso
em novembro de 2007. Os resultados são condizentes com as publicações anteriores e direcionam para a organização integrada das atividades de orientação médica e farmacêutica, que devem estar focadas no armazenamento
dos medicamentos, na autoadministração de injetáveis, na prescrição de anti-hipertensivos e no uso de fitoterápicos por automedicação. O estudo revela, ainda, desconhecimento dos pacientes sobre a teratogenicidade da
ribavirina, o que reforça a necessidade de informação sobre métodos contraceptivos.
PALAVRAS-CHAVE – Adesão à terapêutica, hepatite C, uso de medicamentos, pacientes ambulatoriais.

SUMMARY – Hepatitis C is a disease with an expressive epidemiological impact in Brazil which usually evolves
into a serious chronic form. The characteristic treatment involves a long term use of high cost self-administered
drugs, and its success depends on the patient’s adherence to the health practitioner’s recommendations. This study
used an indirect method called Morisky Test and an instrument based on standards pointed out in the relevant
literary references on the correct use of drugs for hepatitis C, to investigate the patient’s treatment adherence.
Fifteen outpatients using a combined therapy of both oral and subcutaneous drugs received at the Bonsucesso
General Hospital Pharmacy were observed in November 2007. The results are supported by other conducted
studies and point to a comprehensive organization of medical and pharmaceutical counseling, which should be
focused on medicines storage, injectable drugs self-administration procedures, adequacy to anti-hypertensive
drug prescriptions and self-medication through the use of herbal products. This study also revealed the patient’s
lack of knowledge on ribavirine teratogenicity, reinforcing the need of counseling for contraceptive methods use
during the treatment.
KEYWORDS – Treatment adherence, hepatitis C, drug utilization, outpatients.
INTRODUÇÃO

A

hepatite C é uma doença crônica que evolui de forma silenciosa e que, na maioria dos casos, só é diagnosticada em estágio avançado, com indícios de fibrose e
insuficiência hepática. O Sistema Único de Saúde (SUS)
garante atendimento ambulatorial e hospitalar para os portadores desta enfermidade, incluindo acesso gratuito aos
medicamentos necessários, muitos destes considerados de
alto custo17, 19. O tratamento da hepatite C, segundo as diretrizes apontadas no Protocolo Clínico Terapêutico do Ministério da Saúde, envolve medicamentos de uso oral e in-

1

jetáveis, como a ribavirina, o interferon α (INF α) 2a ou
2b recombinante e o interferon α (INF α) 2a ou 2b peguilado18.
Neste cenário, uma questão importante para a efetividade do programa é a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. A não adesão pode levar à não solução do problema, à piora do quadro clínico, ao desperdício da única opção terapêutica e até ao óbito. Além
disso, como o tratamento é financiado pelo SUS, o uso
inadequado de medicamentos gera desperdício de recurso
financeiro já investido, aumenta a possibilidade de retorno do paciente ao âmbito hospitalar e, possivelmente,
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demandará a utilização de tecnologias mais caras 5, 13. No
caso específico da hepatite C, a adesão fica dificultada
em decorrência da apresentação do INF α na forma de
injetável para auto-aplicação pelo paciente e pelos eventos adversos vinculados ao tratamento, que incluem desde
uma leve indisposição até casos de anemia e plaquetopenia, passando por febre, cefaléia, anorexia, irritabilidade e depressão 7, 16. O INF α recombinante deve ser
administrado três vezes por semana, o que aumenta a
possibilidade de ocorrência de reações locais, algumas
vezes graves, no sítio da injeção.
Uma forma de ampliar as possibilidades de adesão é
fornecer informação apropriada e objetiva aos pacientes
ambulatoriais. A orientação desses pacientes ocorre tanto
no ambulatório clínico como no Serviço de Farmácia. O
paciente recebe informações do prescritor, do farmacêutico e, por vezes, da enfermagem. Portanto, a construção
das informações prescinde pactuação entre os setores/serviços e profissionais de saúde do hospital13, 14, 15, 21, 23.
Foram localizados poucos textos que investigaram a
adesão na hepatite C. A maioria dos estudos publicados
observa o perfil epidemiológico da doença e os modelos de
transmissão do vírus2, 11, 26. Este trabalho é um estudo exploratório de adesão ao tratamento medicamentoso da hepatite viral crônica C em um hospital público federal localizado no Rio de Janeiro - Hospital Geral de Bonsucesso.

metodologia. A proposta inicial era entrevistar os pacientes
no momento em que estes iam buscar os medicamentos na
FS. Essa estratégia foi insatisfatória devido ao frequente
desencontro entre os pacientes e os dois entrevistadores.
Assim, optou-se por agendar o encontro com antecedência por contato telefônico (Fig. 1).

METODOLOGIA

O Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) é o maior hospital da rede pública do Estado do Rio de Janeiro em volume geral de atendimentos, incluindo os de emergência e
alta complexidade. Quanto ao atendimento de hepatite C, o
HGB compõe a rede de unidades incluídas no Programa de
Hepatites da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
do Rio de Janeiro (SESDEC-RJ)12.
A dispensação ambulatorial de medicamentos no HGB é
de responsabilidade do Serviço de Farmácia Hospitalar, ficando a cargo de um subsetor diferenciado, inclusive em
localização geográfica, denominado Farmácia Satélite (FS).
A FS do HGB é, portanto, responsável pela programação,
armazenamento, controle de estoque e dispensação de medicamentos para o tratamento da hepatite C. Usualmente,
são fornecidos medicamentos em quantidade suficiente para
30 dias de tratamento.
A investigação da adesão ao tratamento medicamentoso
foi realizada por entrevista direta presencial com pacientes
maiores de 18 anos, cadastrados e atendidos pela FS do
HGB em novembro de 2007. Outro critério de inclusão foi
a necessidade de utilizar a terapia combinada de INF α
recombinante e ribavirina, por ser este o esquema terapêutico inicial de acordo com o protocolo nacional para a maioria dos casos crônicos16, 18, e devido à maior parte dos pacientes atendidos no HGB utilizarem a terapia combinada
(59%). Importante destacar que as entrevistas só foram
realizadas com os pacientes que aceitaram participar do
estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do HGB (Parecer CEP-HGB 25/07). Todas as
entrevistas ocorreram na própria FS em local reservado
para esta finalidade.
O mês de outubro abrigou um momento piloto, onde
foram ouvidos 4 pacientes. O piloto possibilitou ajustes na
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FIG. 1 - Desenho esquemático da metodologia utilizada para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso na hepatite C.

O instrumento de coleta de dados incluiu o levantamento das informações gerais do paciente (nome, idade, sexo,
estado civil, escolaridade, profissão, número do prontuário) e a avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso
por dois instrumentos: o Teste de Morisky e um grupo de
questões construídas a priori especificamente para este
estudo, intitulado de Avaliação da Adesão na Hepatite C
(AHEPAC) (Fig. 2).
O Teste de Morisky possui 4 perguntas que permitem
classificar o grau de adesão do paciente ao tratamento.
Quando as respostas a todas as perguntas são negativas, o
paciente é considerado no grupo de alto grau de adesão.
Quando pelo menos uma das respostas é positiva, o paciente é incluído no grupo de baixo grau de adesão. Além
disso, o baixo grau de adesão é subdividido em intencional
e não intencional e, nesse caso, depende da pergunta que
obteve resposta positiva9, 20.
O AHEPAC foi pensado para suprir uma possível lacuna do Teste de Morisky quanto à elucidação das razões da
não adesão na hepatite C. O desejo era compreender se
havia dificuldade no uso de medicamento injetável, falhas
no armazenamento e na administração dos medicamentos,
possibilidade de interação medicamentosa com outros medicamentos utilizados, e o quanto os eventos adversos contribuíam para a não adesão. Na literatura, o Teste de Morisky encontra-se relacionado à avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso na hipertensão, em problemas
gastrintestinais crônicos e em distúrbios da coagulação san181

FIG. 2 - Instrumento utilizado na coleta de dados.

guínea tratados com varfarina. Em todos estes casos, os
pacientes utilizavam sólidos orais8, 9, 20.
O AHEPAC conta com questões que avaliam a qualidade do armazenamento e da administração dos medicamentos, como também a utilização concomitante de outros medicamentos alopáticos e/ou fitoterápicos, de álcool e de
drogas ilícitas. O padrão de avaliação foi construído com
base em dados da literatura nacional16. O paciente foi classificado com alto grau de adesão se todas as perguntas
foram respondidas de acordo com o padrão definido.
A análise dos resultados foi individual para cada uma
das abordagens utilizadas na avaliação da adesão. Buscouse observar a existência de relação entre o perfil sóciodemográfico e o grau de adesão, bem como, entre os resultados obtidos no Teste de Morisky e no AHEPAC.
RESULTADOS

No período de realização do estudo, 27 pacientes faziam uso de terapia combinada no Hospital Geral de Bonsucesso (HGB). Quatro destes participaram do piloto e 15
do estudo propriamente dito. Quanto aos demais, dois pacientes solicitavam ao familiar que buscasse o medicamento e 6 não aceitaram participar do estudo, sendo que um
não apresentou razão, outro tinha os medicamentos em casa
e não pôde ir à FS para a entrevista, e dois tiveram o tratamento suspenso e, também, não se dispuseram a efetuar o
deslocamento até o HGB. Dos 15 pacientes entrevistados,
a maioria era de homens com idade entre 50-60 anos e
ensino médio completo. Nove pacientes apresentavam comorbidades como hipertensão e diabetes (Quadro 1).
Pelo Teste de Morisky, 7 pacientes não seguiram ade182

quadamente o tratamento, sendo classificados como baixo
grau de adesão não intencional, indicando padrões de esquecimento e descuido com o horário para tomar o medicamento. Não houve casos de baixo grau de adesão intencional.
O AHEPAC identificou baixo grau de adesão ao tratamento em 8 casos. Os fatores que comprometeram a adesão foram a administração incorreta e a utilização de medicamentos com possibilidade de interação negativa. Dois
pacientes não obedeciam aos horários de tomada da ribavirina e um não realizava rodízio no local de aplicação do
INF α, aplicando sempre na mesma perna. Dois pacientes
utilizavam, por prescrição médica, medicamentos com possibilidade de interação com dano; um deles o captopril, que
pode ocasionar anormalidades hematológicas quando administrado concomitantemente ao INF α, e o outro, Melitolus officinalis, um fitoterápico contra-indicado nos casos de insuficiência hepática ou aumento das enzimas hepáticas. Dois outros pacientes utilizavam por conta própria
chás e produtos fitoterápicos, como chá de “bajuru”, farinha de casca de maracujá, ginkgo biloba e pastilha de pólen. Houve um caso em que o paciente utilizava metade da
dose diária prescrita de ribavirina, captopril e fitoterápicos
de origem desconhecida, como chá de “folha de insulina” e
outros comprados em banca de jornal.
Cinco dos 15 pacientes observados tiveram classificação discordante nos testes aplicados. Dois pacientes não
obedeciam aos horários regulares de tomada dos medicamentos, e três, embora cumprissem a posologia e horários
prescritos, apresentaram alguma conduta capaz de comprometer a adesão, como automedicação, aplicação incorreta do INF α ou utilização de medicamentos prescritos
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com risco de interação negativa.
DISCUSSÃO

QUADRO 1
Resultados obtidos nas entrevistas com pacientes ambulatoriais portadores
de hepatite C em uso de IFN α recombinante e ribavirina atendidos na
Farmácia Satélite do Hospital Geral de Bonsucesso durante o mês de novembro de 2007
PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO
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origem desconhecida, parece apontar para o autocuidado. Durante as entrevistas, perhepatites virais18, as quais serviriam de orientação para os
cebeu-se que os pacientes se preocupam com a doença,
prescritores.
têm consciência da importância do tratamento medicamenHouve vários relatos de desconforto e efeitos adversos
toso e têm vontade de se curar. No entanto, a automedicaao tratamento, em especial ao INF α, como: depressão,
ção é uma prática que merece atenção, pois pode estar reirritabilidade, secura na pele e aumento da glicemia. Obserfletindo, mesmo que indiretamente, os resultados da provou-se, também, desconhecimento da teratogenicidade da
paganda da indústria farmacêutica e/ou a dificuldade de
ribavirina e a não utilização de preservativos. Apesar da
acesso aos serviços de saúde3.
transmissão da hepatite C por via sexual ser controversa e
A utilização de produtos fitoterápicos, por sua vez, se
considerada por muitos autores como improvável, há um
baseia em conhecimentos populares. A maioria das pesrisco de contaminação que deve ser considerado6.
soas ignora os riscos da utilização de medicamentos em
A adesão ao tratamento medicamentoso poderia ser
associação com fitoterápicos25. No caso das hepatites e de
ampliada com a maior interação do trabalho no hospital23.
outras doenças que comprometem o funcionamento do fíQuando o paciente de hepatite C vai à FS do HGB ele leva
gado, o risco é aumentado, uma vez que têm sido largasomente a receita médica e a documentação necessária para
mente reportados casos de danos hepáticos agudos assoa dispensação de medicamentos excepcionais. O farmaciados ao uso de plantas contendo alcalóides pirrolizidínicêutico não tem informação sobre quais outros medicacos 24 e derivados cumarínicos, como o trevo cheiroso
mentos foram prescritos nem se houve e qual o teor da
(Melilotus officinalis)1.
informação que ele já recebeu de outros profissionais do
A possibilidade de interação medicamentosa com dano
hospital.
ao tratamento foi outro fator comprometedor da adesão,
Em virtude disto, foi elaborado com base nos dados
com todos os medicamentos sendo utilizados por prescricoletados, acrescido de leitura bibliográfica, um roteiro para
ção médica. Há evidências de interação aditiva do INF α
orientação farmacêutica, que inclui informação concisa,
com outros medicamentos, tais como os inibidores da enisenta e direcionada aos principais fatores comprometedozima conversora de angiotensina10. Entretanto, quase não
res da adesão ao tratamento da hepatite C (Fig. 3).
há referências a interações com medicamentos, fitoterápiEmbora não tenha sido determinado inicialmente como
cos e alimentos no protocolo nacional de tratamento das
objetivo, o Roteiro de Orientação Farmacêutica é um pri-
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meiro passo no sentido de implementação do Princípio de
Orientação Mínima, ponderando o desejável ao possível4. Os
hospitais e demais unidades de
saúde brasileiras carecem de
melhor estrutura para a orientação farmacêutica, incluindo espaço físico, mobiliário, e recursos humanos qualificados22. O
instrumento construído neste
trabalho considerou estas dificuldades.
Como limitações do estudo,
merece destaque o fato dos
métodos de avaliação escolhidos serem indiretos e realizados
por meio de entrevista estruturada, utilizando informações
oriundas de autorrelato do paciente sobre o tratamento, possibilitando superestimar a adesão13. Em estudos futuros, seria adequado o confronto do
autorrelato com registros sobre
a conduta de adesão nos prontuários.

Orientação farmacêutica a pacientes ambulatoriais em uso
de interferon α recombinante e/ou ribavirina
Tópicos que devem ser abordados
com os pacientes

O que informar?

1- Armazenamento de interferon

Conservar na geladeira, preferencialmente nas prateleiras.
Não congelar ou guardar na porta da geladeira.

2- Armazenamento de ribavirina

Armazenar em ambiente fresco e arejado, protegido da luz solar
direta e longe do alcance das crianças.

3- Administração de interferon

Aplicar por via subcutânea com agulha apropriada.
(Treinar ou encaminhar o paciente para treinamento com a
equipe de enfermagem)

4- Rodízio nos locais de aplicação
do interferon

Sempre alternar os locais de aplicação:barriga, braços e pernas
(coxa). (Fornecer mapa do corpo humano para facilitar o controle
do local de aplicação pelo paciente)

5- Posologia prescrita pelo médico

(horários e quantidade de medicamento)
Repassar com o paciente a prescrição médica e reforçar que o
cumprimento da posologia prescrita é fundamental para o sucesso
do tratamento.

6- Utilização de outros medicamentos Não utilizar medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Caso
além dos prescritos para hepatite C
esteja utilizando, ressaltar que deve informar ao prescritor na
próxima visita.
7- Uso de chás ou
Não utilizar chás ou produtos fitoterápicos sem o conhecimento do
produtos/medicamentos fitoterápicos seu médico. Caso esteja utilizando, ressaltar que deve informar ao
prescritor na próxima visita.
8- Utilização de métodos
contraceptivos

A utilização de métodos contraceptivos é importante para evitar a
transmissão sexual da doença e a gravidez, contra-indicada devido à
teratogenicidade da ribavirina.

* Sempre que necessário, o farmacêutico deverá ser chamado para solucionar dúvidas adicionais e fornecer maiores informações.
Elaborado a partir da monografia de especialização de Monique Salim Taouk e Natália Passos Cunha, intitulada “Adesão ao tratamento medicamentoso
na hepatite C”, 2008.
FIG. 3 - Roteiro de orientação farmacêutica a pacientes com hepatite C em uso de IFN α recombinante e/ou ribavirina.

CONCLUSÃO

Os resultados permitiram avaliar o grau de adesão ao
tratamento medicamentoso dos pacientes ambulatoriais
portadores de hepatite C do Hospital Geral de Bonsucesso,
bem como elucidar os principais fatores envolvidos no baixo grau de adesão. Foi elaborado um roteiro para orientação farmacêutica passível de execução na rotina do atendimento ambulatorial deste hospital. Este instrumento merece ser implementado e avaliado quanto às possibilidades e
limitações de uso.
Os testes utilizados para avaliar a adesão se mostraram
complementares. O Teste de Morisky permitiu investigar o
cumprimento da prescrição médica e dos horários de tomada dos medicamentos, enquanto o AHEPAC possibilitou
conhecer outros fatores responsáveis pela não adesão.
Devido ao pequeno número de entrevistados, não foi possível determinar predominância de uma determinada característica sócio-demográfica, estimar diferenças e/ou
identificar relação entre as variáveis analisadas e o grau de
adesão observado.
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