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RESUMO

A adesão ao tratamento de doenças crônicas tem sido relacionada à diversos fatores tais como co-morbidades, controle pressórico, memória e o 
conhecimento sobre a doença. Geralmente os testes que se propõe a avaliar a adesão consideram estes aspectos isoladamente. Objetivo: Avaliar 
a aplicação de dois testes para avaliação da adesão ao tratamento farmacológico entre hipertensos/diabéticos e não diabéticos. Material e 
Métodos: participaram hipertensos/diabéticos e não diabéticos, em tratamento regular em serviço especializado. Foram utilizados dois testes 
validados para medida de adesão: teste de Morisky (MMAS-8) que utiliza questões relacionadas à intencionalidade e à memória dos pacientes no 
uso de medicamentos. E o teste de Batalla que mede a adesão a partir do conhecimento sobre a doença. O controle pressórico foi utilizado como 
padrão-ouro para análise dos testes. Foi calculada a sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo para ambos os testes e segundo os 
grupos. Utilizou-se o teste qui-quadrado, e nível de significância de 5%. Resultados: Estudados 94 hipertensos, sendo 31 (33,0%) diabéticos e 63 
(67,0%) não diabéticos; os grupos eram semelhantes quanto as variáveis sociodemográficas e hábitos de vida. Segundo o MMAS-8 a adesão foi 
moderada em 31,9% e baixa em 68,1% dos pacientes Não houve diferença nas taxas de adesão por este teste entre os grupos. O teste de Batalla 
identificou que 72,3% não tinham adesão ao tratamento e os hipertensos não diabéticos tinham menos adesão (60,3%) do que aqueles com 
diabetes (39,7%) p=0,029. O MMAS-8 apresentou melhor sensibilidade(42,9%) e especificidade 76,9%) do que o teste de Batalla (S= 23,0%; E= 
41,0%); mas com valor preditivo positivo baixo para um teste de detecção (60,0%). O teste de Batalla mostrou-se mais específico para identificar 
a não adesão entre os hipertensos/diabéticos (E= 92,0% ; E= 71,0%). O MMAS-8 mostrou melhor especificidade entre os hipertensos não 
diabéticos (82,0%) do que entre hipertensos/diabéticos (53,0%). O Valor preditivo não se alterou quando verificado entre os grupos para este 
teste. Conclusão: Ambos os testes mostraram-se poucos específicos e com baixa sensibilidade para identificar a adesão ao tratamento 
farmacológico. A avaliação da adesão ao tratamento utilizando diferentes testes sugere que os aspectos considerados por estes influenciam na 
sensibilidade dos mesmos.
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