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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACR - American College of Rheumatology 

AIJ – Artrite Idiopática Juvenil 

CMIA - Imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência 

DMARD - Fármaco anti-reumatóide não-biológico modificador da doença 

FR – Fator Reumatóide 

HSA-CHP – Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto 

IL-1 – Interleucina 1 

IL-6 – Interleucina 6 

ILAR - International League Against Rheumatism 

JADAS - Juvenile Arthritis Disease Activity Score 

MTX – Metotrexato 

MTX + B – Metotrexato associado a terapêutica com biológico 

MTX + B + F – Metotrexato associado a terapêutica com biológico e com fisioterapia 

MTX + F – Metotrexato associado a fisioterapia 

NR/NS - Não Responde/Não Sabe 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PARQ – Parent Adherence Report Questionnaire 

TNF – Fator de Necrose Tumoral 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A adesão terapêutica é fundamental para alcançar a remissão e 

melhorar o prognóstico da artrite idiopática juvenil (AIJ). A progressão da doença e a 

necessidade de avanço na escalada terapêutica acarretam consequências para o 

indivíduo e o sistema de saúde. 

OBJETIVO: Avaliar qualitativa e quantitativamente a adesão ao metotrexato nos 

doentes com AIJ em seguimento no Centro Hospitalar do Porto e sua relação com 

características demográficas e clínicas.  

MÉTODOS: Foram incluídos 25 indivíduos com diagnóstico definitivo de AIJ e tratados 

com metotrexato. Aplicaram-se questionários de caracterização demográfica e 

clínica e de avaliação da adesão terapêutica (Parent Adherence Report 

Questionnaire) e realizou-se o doseamento sérico de metotrexato. Os dados 

recolhidos foram sujeitos a análises descritiva e estatística. 

RESULTADOS: A maioria dos doentes (72%) apresentou boa adesão terapêutica, 

estimada a partir de um score PARQ total. Os comportamentos de má adesão foram 

esquecimento e descuido com a terapêutica. As reações adversas do fármaco foram 

os principais obstáculos à adesão. Não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre as características demográficas e clínicas e a 

taxa de adesão terapêutica. Existe correlação positiva significativa entre a idade do 

doente e a sua idade aquando do aparecimento de AIJ (p=0,000) e entre a duração da 

doença e a utilidade do tratamento (p=0,003). Existe correlação negativa entre o 

score de atividade da doença JADAS-27 e a utilidade do tratamento (p=0,027). O 

doseamento sérico ocasional do metotrexato não permitiu tirar conclusões 

significativas pelo desenho da colheita analítica. 

CONCLUSÕES: Não houve associação entre as características demográficas e clínicas 

da AIJ e a taxa de adesão ao metotrexato estimada. As correlações encontradas são 

limitadas ao universo da amostra. Os profissionais de saúde devem estar alerta para 

as baixas taxas de adesão e suas repercussões. Novas investigações são necessárias 

para encontrar o gold-standard para a monitorização da adesão terapêutica e para a 

melhoria dos cuidados prestados. 

PALAVRAS-CHAVE 

Artrite Idiopática Juvenil, Terapêutica, Adesão, Compliance, Pediatria, 

Reumatologia, PARQ 



Inês Sofia Dias Almeida 

 AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO METOTREXATO NA ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL 
 

Página 4 | 37 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Adherence to treatment is critical to achieve remission and improve 

the prognosis of juvenile idiopathic arthritis (JIA). The progression of the disease and 

the need to advance in therapeutic options entail consequences for the individual 

and the health system. 

OBJECTIVE: Evaluate adherence to methotrexate in JIA patients followed at Centro 

Hospitalar do Porto and its relation with demographic and clinical characteristics. 

METHODS: The sample included 25 patients with JIA and treated with methotrexate. 

To assess adherence, two questionnaires were administered which included 

demographic and clinical data and Parent Adherence Report Questionnaire. Serum 

methotrexate concentration was dosed. The collected data were subjected to 

descriptive and statistical analysis. 

RESULTS: A total of 72% patients showed good overall adherence, estimated from 

PARQ score. The behaviors of poor adherence were forgetfulness and carelessness 

with the therapy. Adverse drug reactions were the main obstacles to compliance. 

Statistically significant associations between demographic and clinical characteristics 

and the adherence rate were not found. There is significant positive correlation 

between patient age and the age at onset of JIA (p = 0.000) and between disease’s 

duration and treatment’s utility (p = 0.003). There is a negative correlation between 

JADAS-27 score and the perceived usefulness of treatment (p = 0.027). The 

occasional serum dosing of methotrexate did not allow any conclusions because of 

the design of the analysis. 

CONCLUSIONS: There was no association between demographic and clinical 

characteristics of JIA and the estimated adherence to methotrexate. The correlations 

are limited to the sample’s universe. Health professionals should be alert to low 

adherence rates and its consequences. Further investigations are needed to find the 

gold standard for monitoring treatment adherence and providing better medical 

care. 

KEY WORDS 

Juvenile idiopathic arthritis, Medication, Adherence, Compliance, Pediatrics, 

Rheumatology, PARQ 
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INTRODUÇÃO 

A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma entidade clínica heterogénea e complexa, 

considerada um diagnóstico de exclusão que engloba todas as formas de artrite 

persistente por mais de 6 semanas de duração, com início antes dos 16 anos de 

idade, após outras possíveis causas de artrite crónica terem sido afastadas. No 

entanto, nas últimas décadas tem havido várias alterações na sua definição, no 

sentido de uniformizar a sua classificação e nomenclatura. 

A classificação atual da AIJ foi proposta em 1997 pela International League Against 

Rheumatism (ILAR), subdividindo-a em sete grupos (tabela I), com definição de 

critérios de inclusão e de exclusão para cada um deles.1 Esta classificação baseia-se 

no quadro sintomatológico nos primeiros 6 meses da doença e considera que as 

categorias são mutuamente exclusivas. 

Apesar de se considerar que fatores genéticos e ambientais interferem na base da 

AIJ, a etiologia e a patogénese ainda não estão completamente esclarecidas. 

As principais complicações da artrite crónica nas crianças e adolescentes decorrem 

do processo inflamatório subjacente, mas também incluem atrofia e contracturas 

musculares que vêm a afetar o crescimento, morfogénese e maturação do esqueleto, 

com consequente diminuição da capacidade funcional e da qualidade de vida das 

crianças e jovens afetados. 

A AIJ é uma das doenças crónicas pediátricas mais comuns e é também a mais comum 

das doenças reumatológicas crónicas nesta faixa etária. A sua prevalência está 

estimada entre 0.07 e 4.01 em cada 1000 crianças e a incidência anual entre 0.008 e 

0.226 por cada 1000 crianças. A frequência relativa de cada uma das subcategorias 

de AIJ varia entre diferentes populações. Por exemplo, a AIJ oligoarticular é a 

categoria mais prevalente nos países ocidentais mas é rara em países como a Costa 

Rica, Índia, Nova Zelândia e África do Sul, onde a forma poliarticular é a categoria 

dominante.1 A mortalidade associada à doença está estimada em valores inferiores a 

1% na Europa, sendo a amiloidose uma das principais causas, e inferiores a 0,5% na 

América do Norte, onde as infeções constituem a primeira causa. As diferenças de 

afetação de género também se relacionam com o subgrupo: a AIJ oligoarticular é 

mais frequente no sexo feminino num rácio de 3:1, e de 2.8:1 nas formas 

poliarticulares. Esta predominância do sexo feminino ainda é mais evidente nas 

formas oligoarticulares associadas a uveíte, em que o rácio feminino para masculino 

passa a 5-6.6:1. A AIJ sistémica altera este padrão, uma vez que a frequência é igual 
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entre ambos os géneros e na artrite relacionada com entesite o sexo masculino é 

mesmo o mais afetado.2 

O prognóstico depende de cada categoria da AIJ, e também varia em cada uma delas, 

sendo muitas vezes difícil de estabelecer aquando do diagnóstico. Contudo, o 

seguimento atento, a avaliação clínica e imagiológica, a terapêutica individualizada 

e o recurso a escalas quantitativas de atividade da doença, capacidade funcional e 

qualidade de vida permitem adaptar a intervenção a cada doente e melhorar os 

cuidados prestados, condicionando esse mesmo prognóstico. 

O controlo dos sintomas e a redução da atividade da doença dependem de uma 

abordagem multidisciplinar, envolvendo tanto a componente não farmacológica 

(exercício, fisioterapia, ortóteses), como a vigilância oftalmológica e a componente 

farmacológica. Esta última inicia-se com fármacos anti-inflamatórios não-esteróides, 

progredindo, se necessário, para os agentes imunossupressores – fármacos 

antirreumatóides não-biológicos modificadores da doença (DMARDs), como o 

metotrexato – e, finalmente, com eventuais indicações para os agentes biológicos, 

como os medicamentos anti-TNF, anti-IL-1 ou anti-IL-6, de acordo com a evolução 

clínica e o subgrupo de AIJ. 

O principal objetivo terapêutico baseia-se na indução da remissão com a menor 

toxicidade farmacológica possível. A remissão, segundo o American College of 

Rheumatology (ACR), ocorre quando há ausência de dor inflamatória articular, 

ausência de rigidez matinal, ausência de fadiga e de sinovite, ausência de progressão 

do dano determinado radiograficamente e ausência de elevação velocidade de 

sedimentação eritrocitária e da proteína C-reativa.3 

Contudo, a remissão permanente é, muitas vezes, difícil de atingir, uma vez que esta 

é uma doença crónica caracterizada por períodos de remissão intercalados com 

períodos de descompensação. 

Uma das grandes questões que se levanta na clínica é se a frequência de recaídas 

depende do curso natural da doença ou se está relacionado com outros fatores como 

o desajuste ou o incumprimento terapêutico. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, adesão terapêutica é definida como o grau 

de concordância entre o comportamento do paciente ao utilizar os medicamentos, 

seguir uma dieta ou executar mudanças no estilo de vida e o plano terapêutico 

orientado pelo agente promotor de saúde.4, 5 
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É sabido que uma má adesão ao tratamento prescrito – definida como uso regular dos 

medicamentos e de outras modalidades de tratamento inferior ou igual a 80% do 

prescrito - contribui para o aumento da sintomatologia e de hospitalizações 

desnecessárias, causando danos, muitas vezes, irreversíveis.4, 6-11 

Os estudos existentes que avaliaram a adesão terapêutica em doenças crónicas 

relataram diversos fatores relacionados com a má adesão e diferentes graus de 

associação entre eles.4, 5, 7, 9, 12 Os principais fatores citados são: complexidade do 

plano terapêutico, dificuldades financeiras, eventos adversos, desconhecimento 

quanto à fisiopatologia da doença e do mecanismo de ação dos medicamentos e seus 

benefícios, relação médico-doente insatisfatória, ausência de motivação por parte da 

família e demais pessoas do convívio social, entre outros. 

A adesão terapêutica é difícil de medir e não está definido o gold-standard para a 

sua avaliação, sendo que tanto os pais das crianças/adolescentes como os 

profissionais habitualmente sobrestimam-na.11, 13, 14  

Internacionalmente, as taxas de adesão à medicação nas doenças reumáticas 

crónicas em idades pediátricas variam entre 38% e 96% 5-8, 10, 12, 15-17, obtendo 

resultados que rondam os 50 a 55% nos adolescentes 5, 18. A adesão aos tratamentos 

não farmacológicos é de 40 a 86% para exercícios/fisioterapia 5, 6, 10, 12, 17 e cerca de 

50% para a utilização de ortóteses 5. 

Na prática clínica do Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto (HSA-

CHP), são seguidos cerca de 134 doentes com AIJ em idade pediátrica e o 

metotrexato é o DMARD mais frequentemente prescrito, sendo parte da terapêutica 

de cerca de 70 daqueles doentes, de acordo com as recomendações nacionais e 

internacionais. Atualmente, a avaliação da adesão terapêutica baseia-se na 

interrogação direta dos cuidadores ou dos doentes durante a consulta de seguimento, 

o que acarreta potenciais constrangimentos e vieses nas respostas obtidas. Contudo, 

é com base nestas respostas, na progressão e no grau de atividade da doença que são 

determinadas as opções terapêuticas. Além das consequências nefastas que a 

progressão e as oscilações da AIJ têm nestas crianças/adolescentes, a escalada 

terapêutica, em especial, a terceira e última linha de tratamento, acarreta elevados 

custos para o hospital e para o Estado português. 

Neste sentido, este estudo propôs-se avaliar, qualitativa e quantitativamente, a 

adesão terapêutica nos doentes com artrite idiopática juvenil tratados com 
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metotrexato no HSA-CHP, por forma a refletir acerca da estratégia a utilizar na 

monitorização destes doentes e avaliar a adequação da sua escalada terapêutica. 

Tentou-se, ainda, avaliar a possível associação entre a taxa de adesão e a faixa 

etária, género, tempo e duração do diagnóstico, grau de atividade da doença e 

formação académica dos pais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo prospetivo, no qual foram incluídas 25 crianças ou adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 2 e os 18 anos, com diagnóstico definitivo, segundo critérios 

internacionais, de artrite idiopática juvenil, em seguimento na consulta de 

ambulatório do serviço de Pediatria Médica do Hospital Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto e sob terapêutica com metotrexato, um fármaco antagonista do 

ácido fólico utilizado no tratamento desta patologia. 

Foi inicialmente programada a participação de 34 doentes, sendo que 9 deles foram 

excluídos por: não comparecimento à consulta externa de Reumatologia Pediátrica 

agendada, não aceitação da participação no estudo e alteração da terapia em curso. 

O estudo foi constituído por três componentes distintas: 1) questionário que incluía 

os dados demográficos e clínicos, abrangendo a avaliação da atividade da doença de 

acordo com parâmetros clínicos e laboratoriais utilizados rotineiramente na prática 

clínica, como sejam o Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS), a 

caracterização da doença e a tipologia do tratamento (anexo 2 – Formulário de 

Registo de Dados); 2) questionário Parent Adherence Report Questionnaire (PARQ) 19, 

validado internacionalmente e adaptado para português, a ser preenchido pelo 

doente ou pelo seu responsável legal, por forma a avaliar qualitativamente a adesão 

terapêutica (anexo 3 – Questionário: Parent Adherence Report Questionnaire (PARQ) 

Adaptado); e 3) doseamento sérico do metotrexato, realizado no âmbito da colheita 

analítica de seguimento programada, destinado a avaliar quantitativamente o 

cumprimento da terapêutica do metotrexato. A taxa de adesão foi inferida a partir 

do Score PARQ total, sendo que scores mais altos se relacionam com menos 

dificuldades e reações negativas relativamente ao cumprimento terapêutico e maior 

frequência no cumprimento da prescrição, representando, assim, maior aptidão da 

criança/cuidadores para cumprir a terapêutica segundo as recomendações 

prescritas.19 

Os questionários foram aplicados durante o período da consulta externa por 

avaliadores que não faziam parte do atendimento regular do doente, excluindo, 
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deste modo, os médicos pediatras assistentes e os enfermeiros responsáveis. Para 

uniformização da aplicação do estudo, foi realizado um guião de entrevista, 

orientador do entrevistador (anexo 1 – Guião da Entrevista). Seis questionários foram 

preenchidos no âmbito da permanência temporária, por motivos de cumprimento de 

terapêutica, no Hospital de Dia do Centro Materno-Infantil do Norte – Centro 

Hospitalar do Porto, sendo esses preenchidos autonomamente pelos cuidadores das 

crianças/adolescentes. 

Para complementação dos dados clínicos relativos à doença e à terapêutica, foi 

consultado o processo clínico eletrónico e em formato físico dos doentes em estudo.  

Para o doseamento sérico do metotrexato, foi utilizado o imunoensaio de 

micropartículas por quimioluminescência (CMIA) para a determinação quantitativa de 

metotrexato em soro e plasma humanos no ARCHITECT i System com capacidade de 

protocolos STAT. Neste procedimento, é formada uma mistura de reação que é 

constituída pela própria amostra, por micropartículas paramagnéticas revestidas de 

anticorpos antimetotrexato, por um diluente específico do ensaio e pelo conjugado 

de metotrexato marcado com acridina. As micropartículas revestidas de anticorpos 

antimetotrexato ligam-se ao metotrexato presente na amostra e ao conjugado 

marcado com acridina. Após a lavagem, são adicionadas misturas ativadoras à 

mistura de reacção. A reação quimioluminescente resultante é medida em unidades 

relativas de luz (RLU), e existe uma relação inversa entre a quantidade de 

metotrexato presente na amostra e as RLU detetadas pelo sistema óptimo do 

ARCHITECT i System. Para as amostras serem validadas, tiveram que cumprir certas 

condições, como sejam, serem protegidas da luz, estarem isentas de fibrina, glóbulos 

vermelhos ou outras partículas em suspensão, não estarem demasiado hemolisadas e 

não existir contaminação microbiana visível. Este ensaio apresenta um limite de 

quantificação de ≤ 0,020 µmol/L, sendo este definido como a concentração mais 

baixa de analito numa amostra que pode ser determinada quantitativamente com um 

erro total percentual permitido inferior a 25%. O limite do branco foi de 0,005 

µmol/L e o limite de deteção foi de 0,009 µmol/L. 

O estudo foi aprovado pelo Departamento de Ensino Pré-Graduado e pela Comissão 

Científica do Mestrado Integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar da Universidade do Porto, pelo Departamento de Ensino, Formação e 

Investigação do Centro Hospitalar do Porto e pela Comissão de Ética desta última 

Instituição.  
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Os representantes legais dos participantes assinaram termo de consentimento 

informado, livre e esclarecido (anexo 4 – Termo de Consentimento Informado), e 

foram garantidas a proteção da identidade dos participantes, o anonimato e a 

confidencialidade dos dados recolhidos. 

Para a análise estatística do estudo foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics 23®. 

Foi realizada estatística descritiva para caracterização da população em estudo, 

como sejam, médias, desvio-padrão, mínimos e máximos de idade dos doentes, 

dosagem de metotrexato, idade de aparecimento, duração e score de atividade da 

doença. Foram ainda avaliados os valores absolutos e percentuais das diferentes 

categorias de AIJ, do género do doente, do nível de escolaridade dos progenitores e 

da tipologia de tratamento em vigor. A análise estatística descritiva também 

permitiu esclarecer a distribuição das respostas ao PARQ e fazer a associação das 

características da amostra com o Score PARQ total. 

Para analisar os possíveis fatores de risco relacionados com a taxa de adesão 

terapêutica, inferida a partir do Score PARQ total, e visto que os dados recolhidos 

não seguiam uma distribuição normal, foram utilizados o teste de Mann-Whitney, o 

teste de Qui-Quadrado e o Coeficiente de Correlação não-paramétrico de Spearman. 

Foram considerados estatisticamente significativos os valores de p < 0,05. 

RESULTADOS 

Os 25 doentes incluídos no estudo foram maioritariamente do sexo feminino (60%), a 

idade média foi de 9 anos e o diagnóstico definitivo mais frequente foi o de AIJ 

oligoarticular (68%). O sexo feminino foi o género predominante com diagnóstico de 

AIJ oligoarticular (58,8%), sendo também o único género representado com 

diagnóstico de AIJ poliarticular – FR negativo. Na amostra, todos os doentes com 

artrite relacionada com entesite e AIJ poliarticular – FR positivo eram do sexo 

masculino (tabela III). Da totalidade dos inquiridos, 48% estavam em monoterapia 

com metotrexato e a dose média de tratamento era de 12,43 mg/semana. A idade 

média de aparecimento de AIJ foi aos 4,53 anos e a duração da mesma foi de 4,48 

anos. O grau de atividade da doença avaliado através do Juvenile Arthritis Disease 

Activity Score-27 foi calculado após normalização do valor da velocidade de 

sedimentação (mm/h) para uma escala de 1-10, como sugerido por Consolaro A. 20. A 

média dos doentes incluídos no estudo apresentou um score de 3,7, encontrando-se 

em atividade mínima de doença, definida como um score entre 2,0 e 3,8, segundo o 

autor mencionado. Em termos de nível de escolaridade dos cuidadores das 
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crianças/adolescentes, 56% das mães e 44% dos pais concluíram com sucesso o ensino 

secundário (tabela II).  

A Tabela IV sumariza os resultados do questionário PARQ. É possível observar que a 

mãe é a responsável primária pela terapêutica em 72% dos casos e que em apenas 

12% dos casos a responsabilidade é assumida pelo próprio doente. A escala visual 

analógica foi convertida para escalas de 0 a 100, como proposto pelos autores do 

PARQ, por forma a possibilitar o cálculo do score PARQ total. Este score obteve o 

valor médio de 59,20%, variando entre 20,00 e 100,00%. Scores mais altos indicam 

menos dificuldades no cumprimento da terapêutica e menos reações negativas à 

adesão, indicando, assim, maior capacidade geral para cumprir a terapêutica como 

prescrita 19. Na população em estudo, 56% dos inquiridos assumiram já se terem 

esquecido de tomar a medicação e 20% afirmou ter sido descuidado com a toma da 

mesma. Nenhum doente parou de tomar a medicação quando se sentiu pior e apenas 

um afirmou ter suspendido a toma quando se sentiu melhor. A utilidade do 

tratamento percecionada pelo doente/cuidadores foi de 80%, considerando que 100% 

corresponderiam a ser muito útil. 

Observou-se que a idade mais precoce de aparecimento de AIJ, o maior tempo de 

duração e o menor grau de atividade da doença, segundo o score JADAS-27, estão 

relacionadas com maior frequência de esquecimento na toma do medicamento na 

população em estudo (tabela V).  

Os valores de score PARQ total < 80% foram atingidos por indivíduos com uma idade 

média de aparecimento da doença mais precoce (2,48 anos) e com tempo médio de 

duração e com score médio de grau de atividade da doença superiores (tabela VI). 

Dos doentes avaliados, 72% apresentou um score PARQ total > 80%, relacionado com a 

capacidade geral de cumprir as recomendações como prescritas. 

Ao realizar os testes de Mann-Whitney e Qui-Quadrado, percebe-se que não é possível 

afirmar que existam diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis 

demográficas e clínicas relativamente ao score PARQ total (tabela VII). 

Ao aplicar o coeficiente de correlação não-paramétrico de Spearman (tabela VIII), 

concluiu-se que existe correlação positiva significativa entre a idade do doente e a 

idade do doente aquando do aparecimento de AIJ (p=0,000). Verificou-se, ainda, a 

existência de correlação positiva entre a duração da doença e a utilidade 

percecionada do tratamento (p=0,003). Provou-se também a existência de uma 
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correlação negativa entre o score de atividade da doença JADAS-27 e a utilidade 

percecionada do tratamento (p=0,027).  

Quando questionados relativamente aos potenciais obstáculos ao tratamento, 56% 

dos inquiridos não foi capaz de apontar qualquer barreira. Os obstáculos mais 

frequentes foram reações adversas do medicamento (38,09%), fraca coordenação 

com outros serviços (14,28%), explicações pouco claras do médico em relação à 

condição de saúde ou ao tratamento (14,28%), explicações pouco claras acerca das 

terapias (9,52%), recomendações prescritas serem difíceis de cumprir (4,76%), 

consultas de seguimento serem infrequentes (4,76%) e longo tempo de espera para 

uma consulta (4,76%). Foram ainda notificadas outras dificuldades sentidas, como a 

administração do medicamento em comprimidos ser difícil e a própria idade da 

criança dificultar o tratamento. 

Foram realizados doseamentos séricos ocasionais de metotrexato em 20 indivíduos da 

população em estudo. Destes, uma colheita foi impossível de analisar por hemólise 

da amostra e onze amostras foram colhidas seis a sete dias após a toma do fármaco e 

apresentaram uma concentração sérica < 0,01 µmol/L. As restantes amostras 

apresentaram os seguintes resultados: [MTX] = 0,088 µmol/L (7 dias após a última 

toma), [MTX] < 0,01 µmol/L (4 dias após a última toma), [MTX] < 0,009 µmol/L (4 

dias após a última toma), [MTX] = 0,009 µmol/L (3 dias após a última toma), [MTX] = 

0,5 µmol/L (3 dias após a última toma), [MTX] < 0,20 µmol/L (3 dias após a última 

toma), [MTX] < 0,01 µmol/L (2 dias após a última toma), [MTX] < 0,009 µmol/L (26h 

após a última toma). 

DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou, através de análise qualitativa – questionários – e 

quantitativa – doseamento sérico do fármaco -, a adesão ao metotrexato na artrite 

idiopática juvenil, procurando possíveis causas de má adesão e associações entre os 

diversos parâmetros estudados. 

As categorias de AIJ têm características semelhantes às estimadas pela ILAR, com o 

predomínio da AIJ oligoarticular, maior prevalência da doença no sexo feminino e 

distribuição preferencial da artrite relacionada com entesite no sexo masculino. 

A amostra em estudo, que representa cerca de 35,7% dos doentes em idade 

pediátrica em seguimento no HSA-CHP com diagnóstico definitivo estabelecido de AIJ 

e sob terapêutica com metotrexato, apresenta na sua grande maioria (72%) boa 
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adesão terapêutica, estimada a partir do Score PARQ total, considerando que, 

segundo a definição da OMS, uma boa adesão terapêutica deve ultrapassar os 80% de 

cumprimento das recomendações prescritas. 

A má adesão foi principalmente descrita como não intencional, devendo-se a 

esquecimento ocasional ou descuido relativo às tomas do fármaco, e não à 

deliberação intencional de suspender a terapêutica. Mais de metade (56%) dos 

doentes em estudo assumiu já se ter esquecido alguma vez de tomar a medicação e 

20% admitiu ser ocasionalmente descuidado com as tomas de metotrexato. Estes 

dados contrabalançam com o fato do ser atribuída uma utilidade média de 80% ao 

tratamento. Os principais obstáculos ao cumprimento da terapêutica com 

metotrexato como prescrita pelo profissional de saúde foram as reações adversas do 

medicamento (38,09%), o que é concordante com os estudos já publicados. 4, 5, 7, 9, 12 

Foi observada, na amostra em estudo, correlação estatisticamente significativa entre 

a idade do doente e a sua idade aquando do aparecimento de AIJ, o que é compatível 

com o curso natural da AIJ. A correlação positiva entre a duração da doença e a 

utilidade percecionada do tratamento permitiu concluir que, quanto maior o tempo 

de evolução da doença, maior a utilidade percecionada do tratamento – 

provavelmente, porque estes são também os casos que apresentam graus de 

atividade da doença mais baixos ou estão em remissão. Concluiu-se existir correlação 

negativa entre o score de atividade da doença JADAS-27 e a utilidade percecionada 

do tratamento. Os resultados sugerem que o grau elevado de atividade da doença 

leva os cuidadores e os doentes a questionarem a utilidade do tratamento, e que 

quando a doença está em remissão, a utilidade é percecionada como maior. Esta 

variabilidade é concordante com o estudo de Feldman et al 17 mas discordante 

daquele realizado por Rapoff et al 15, que mostrou correlação proporcional entre o 

grau de atividade da doença e a utilidade do tratamento percecionada. 

Provavelmente, a manutenção da remissão associada ao cumprimento terapêutico 

permite inferir sobre a utilidade atribuída ao tratamento por parte dos doentes e 

seus cuidadores. 

Não foi possível concluir acerca da relação entre a duração da doença e a taxa de 

adesão terapêutica, não sendo, assim, possível corroborar os estudos internacionais, 

onde a cronicidade do tratamento se relaciona com taxas de adesão terapêuticas 

mais baixas.23, 24, 25 
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Não existe relação estatisticamente significativa entre as características 

demográficas e clínicas e a taxa de adesão terapêutica, inferida a partir do score 

PARQ total, o que é compatível com o estudo de Bugni et al.29 

Uma das principais limitações deste estudo foi a impossibilidade de concluir acerca 

da análise quantitativa da adesão terapêutica através do doseamento sérico 

ocasional de metotrexato e de estabelecer a relação entre estes valores e as 

respostas dos questionários. A maioria das amostras foi colhida aos seis a sete dias 

após a toma da última medicação, atingindo concentrações séricas < 0,01 ou < 0,009 

µmol/L, que é o limite mínimo de deteção no imunoensaio utilizado. Embora este 

seja o método de deteção de metotrexato utilizado internacionalmente e apresente 

uma óptima sensibilidade e capacidade de deteção, o facto da colheita de sangue ter 

sido realizada após praticamente uma semana da última toma, fez com que não fosse 

possível tirar conclusões acerca da concentração do fármaco. Isto deve-se à semi-

vida do metotrexato e à sua taxa prevista de metabolismo e eliminação no organismo 

– ao fim deste período, é expectável que os valores de concentração do fármaco 

sejam já diminutos como os encontrados. Assim, não é possível concluir se os doentes 

analisados nestas condições tomaram efetivamente o fármaco ou não. Dos doentes 

que colheram amostras de sangue antes desse intervalo de tempo, dois apresentaram 

valores compatíveis com a toma do fármaco como prescrito – embora a sua 

concentração varie de acordo com o metabolismo do doente, dosagem administrada, 

entre outros fatores. Cinco doentes apresentaram valores de concentração de 

metotrexato demasiado baixos para o intervalo de tempo entre a última toma e a 

análise de sangue – estes doentes podem não ter efetivamente tomado o 

medicamento como prescrito. Foi ainda encontrado um caso de concentração 

superior ao valor de referência estabelecido em 0,02 µmol/L (0,088 µmol/L) aos sete 

dias após a toma do metotrexato. 

Para a análise quantitativa ser eficiente, o doseamento sérico deveria passar a ser 

realizado no próprio dia ou nas 24h seguintes à administração do fármaco, por forma 

a avaliar a evolução do metotrexato no organismo. Contudo, é de sublinhar que este 

doseamento ocasional só permite inferir acerca da adesão terapêutica num passado 

recente e que poderá, de alguma forma, influenciar a relação terapêutica e de 

confiança entre o doente e o profissional de saúde. 

Outra das limitações do estudo foi o pequeno número de doentes incluídos, que pode 

ter afetado o poder discriminatório, especialmente no estabelecimento das 
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associações estatísticas entre a taxa de adesão estimada e os parâmetros 

demográficos e clínicos. É de relevar, ainda, que o questionário PARQ está validado 

internacionalmente mas não foi validado especificamente para a população 

portuguesa, pelo que a sua adaptação por tradução integral pode suscitar algum viés. 

É sabido que a baixa adesão terapêutica apresenta múltiplas repercussões nas 

crianças e adolescentes, com consequências óbvias para os próprios, para as suas 

famílias e para o próprio sistema de saúde. 30 Nas doenças crónicas, a baixa adesão 

terapêutica aumenta a morbilidade, as complicações médicas e as hospitalizações, e 

contribui para uma diminuição da qualidade de vida, com fadiga e absentismo 

escolar, e uma sobreutilização do sistema de saúde, implicando consultas e 

investigações muitas vezes desnecessárias.26, 30 A adesão diminuta aumenta os custos 

em saúde e pode levar à suspensão e alteração da terapêutica sem razão justificada. 

Além disso, relativamente ao prognóstico, calcula-se que mais de 50% das 

crianças/adolescentes com AIJ irão manter a artrite ativa durante a vida adulta.21,22 

As probabilidades de um melhor prognóstico se o doente cumprir as recomendações 

como prescritas são cerca de 3 vezes superiores às probabilidades de um doente com 

baixa adesão.27 

É por isso, fundamental refletir acerca da adesão terapêutica e de como esta pode 

ser melhorada. Os profissionais de saúde devem estar alerta para as altas taxas de 

incumprimento terapêutico em idade pediátrica. Além disso, devem estar 

conscientes que existem fatores como a utilidade percecionada da terapêutica e 

outros que influenciam a adesão. Por isso, deve ser feito um investimento fulcral na 

comunicação e no esclarecimento do doente e dos seus cuidadores acerca da 

importância da medicação, das potenciais reações adversas e dos objetivos 

terapêuticos estabelecidos. A linguagem deve ser acessível e a informação deve ser 

relembrada e os problemas discutidos periodicamente, pois são os casos com mais 

tempo de evolução de doença que acabam por apresentar taxas de adesão mais 

baixas. 

Ainda não foi estabelecido o gold-standard para a avaliação da adesão terapêutica e 

os métodos diretos e indiretos apresentam vantagens e limitações.28 Devem ser, 

assim, motivados novos estudos que permitam encontrar ferramentas úteis na prática 

clínica para a monitorização da adesão terapêutica e incentivar a melhoria dos 

cuidados prestados aos doentes que recorrem ao Sistema Nacional de Saúde. 
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ANEXO 1 – GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Tempo Estimado de Duração: 20 minutos 

Local: Ambulatório do Serviço de Pediatria Médica do Hospital Santo António – 

Centro Hospitalar do Porto 

Intervenientes: Doente e/ou Pais e Entrevistador 

 

1. Receção do doente/pais. 

2. Apresentação do entrevistador. 

3. Apresentação da dissertação Avaliação da Adesão ao Metotrexato na 

Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), com especial enfoque nos seguintes 

pontos: 

a. Objetivos do estudo; 

b. Importância e interesse do estudo; 

c. Proteção da identidade e anonimato da participação. 

4. Questionar sobre a disponibilidade de participação no estudo: 

a. Se a resposta for positiva: 

i. Assinar o termo de consentimento informado; 

ii. Preencher o Formulário de Registo de Dados; 

iii. Preencher o Questionário Parent Adherece Report 

Questionnaire (PARQ) (adaptado). 

5. Agradecer a disponibilidade e terminar a entrevista. 
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ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE REGISTO DE DADOS 

 

1) Código de Anonimato (Número Identificativo): __________ 

 

2) Características Demográficas 

a. Género do Doente 

i. Masculino (M)  

ii. Feminino (F)  

b. Idade do Doente (Anos): _____________ 

c. Nível de Escolaridade da Mãe 

i. Ensino Básico 

ii. 2º Ciclo 

iii. 3º Ciclo 

iv. Ensino Secundário 

v. Ensino Superior 

d. Nível de Escolaridade do Pai  

i. Ensino Básico 

ii. 2º Ciclo 

iii. 3º Ciclo 

iv. Ensino Secundário 

v. Ensino Superior 

 

3) Características da Doença 

a. Tipo de Doença: 

i. Oligoartrite  

ii. Poliartrite-FR negativo 

iii. Poliartrite-FR positivo 

iv. Sistémica 

v. Artrite Psoriática 

vi. Artrite relacionada com Entesite  

vii. Outro: Qual? 

______________________________________ 

b. Idade de Aparecimento da Doença (Anos): _____________ 

c. Duração da Doença (Anos): _____________ 

d. Severidade da Doença (Score de Atividade JADAS): __________ 
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4) Características do Tratamento 

a. Tipologia do Tratamento: 

i. Só Metotrexato (MTX) 

ii. Metotrexato e Fisioterapia (MTX+F) 

iii. Metotrexato e Biológico (MTX+B) 

iv. Metotrexato, Fisioterapia e Biológico (MTX+F+B) 

b. Dosagem do Metotrexato (mg/semana): _____________ 

c. Peso do Doente: _________ kg 

d. Altura do Doente: _________ m 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO: PARENT ADHERENCE REPORT QUESTIONNAIRE 

(PARQ) (ADAPTADO) 

 

SECÇÃO I: RESPONSABILIDADE PELO REGIME TERAPÊUTICO 

1) No último mês, a responsabilidade primária pelo cumprimento do regime 

terapêutico foi: 

a. Maioritariamente da Mãe 

b. Maioritariamente do Pai 

c. Maioritariamente da Criança/Adolescente 

d. Maioritariamente de Outra Pessoa 

e. Partilhada entre os Educadores e a Criança/Adolescente 

 

SECÇÃO II: CAPACIDADE DE CUMPRIMENTO DO REGIME TERAPÊUTICO PELA 

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

1) Qual o nível de dificuldade geral em cumprir a medicação, como 

recomendada pelo Profissional de Saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Muito fácil de cumprir 

10 = Muito difícil de cumprir 
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2) Com que frequência a criança/adolescente cumpre as recomendações 

prescritas pelo Profissional de Saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Nunca 

10 = Sempre 

 

3) Com que frequência a criança/adolescente mostra reações negativas, 

como chorar, reclamar ou recusar-se a cooperar, em relação ao 

cumprimento da terapêutica? 

 

 

 

 

0 = Nunca 

10 = Sempre 

 

4) Alguma vez se esqueceu de tomar a medicação? 

SIM  NÃO 

 

5) Alguma vez foi descuidado acerca da toma da medicação? 

SIM  NÃO 

 

6) Alguma vez parou de tomar a medicação quando se sentiu melhor? 

SIM  NÃO 

 

7) Alguma vez parou de tomar a medicação quando se sentiu pior? 

SIM  NÃO 
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SECÇÃO III: UTILIDADE DO TRATAMENTO PERCEPCIONADA 

1) Qual a utilidade do tratamento prescrito?  

 

 

 

 

0 = Não é útil 

10 = Muito útil 

 

2) Quais os potenciais obstáculos ao tratamento? 

a. Alteração do Médico da Criança/Adolescente 

b. Reações adversas do medicamento 

c. As recomendações prescritas são muito difíceis de cumprir 

d. As consultas de seguimento são muito infrequentes 

e. Fraca coordenação com outros serviços 

f. Longo tempo de espera para uma consulta 

g. Explicações pouco claras do Médico em relação à condição de 

saúde ou ao tratamento  

h. Explicações pouco claras acerca das terapias  

i. Outros obstáculos: 

_______________________________________________ 

 

SECÇÃO IV: ESTIMATIVA DA TAXA DE ADESÃO  

1) Qual é o tipo de medicação prescrita? ____________________________ 

2) No último mês, quantas vezes tomou a medicação? 

0  3 

1  4 

2  5 

3) Nos últimos 7 dias, tomou a medicação? 

SIM  NÃO 

4) Há quantos dias tomou a última medicação? ______ Dias 

(0=No próprio dia do questionário) 
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ANEXO 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Avaliação da Adesão ao Metotrexato na Artrite Idiopática Juvenil 

Trabalho Académico de Investigação no âmbito da disciplina de Dissertação/Projeto/Relatório 
de estágio do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar (ICBAS) – Universidade do Porto (UP) 

 

Eu, abaixo-assinado _______________________________________________________, 

na qualidade de representante legal de ______________________________________: 

Fui informado de que o estudo de investigação acima mencionado se destina a avaliar 

a adesão terapêutica ao metotrexato, a sua repercussão na atividade da doença e na 

estratégia terapêutica. 

Sei que neste estudo está prevista a realização de uma entrevista, onde serão 

recolhidos dados pessoais e preenchido um questionário acerca da adesão ao 

metotrexato, e de uma análise ao sangue, enquadrada nas análises programadas de 

seguimento da consulta externa de Reumatologia Pediátrica. Foi-me garantido que os 

dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para o presente estudo. 

Foi-me garantido também que todos os dados relativos à identificação dos 

Participantes neste estudo são confidenciais e que será mantido o anonimato.  

Sei que posso recusar-me a autorizar a participação ou interromper a qualquer 

momento a participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer perguntas e as 

minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Autorizo de livre vontade a participação daquele que legalmente represento no estudo 

acima mencionado. 

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o 

anonimato. 

 

Nome do Representante Legal do Indivíduo Participante do Estudo, 

________________________________________________________ DATA: ___/___/___ 

Nome do Investigador Responsável pelo Estudo, 

________________________________________________________ DATA: ___/___/___ 
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TABELA I - CLASSIFICAÇÃO DA AIJ SEGUNDO ILAR: CATEGORIAS, 

FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA 

 

Categoria (ILAR) Frequência 
Idade de Instalação 

Preferencial 

Artrite sistémica 5-15% Qualquer idade pediátrica 

AIJ Oligoarticular 30-60% Infância precoce 

AIJ Poliarticular - FR positivo 3-7% 
Infância tardia e 

adolescência 

AIJ Poliarticular - FR negativo 10-25% 
Distribuição bifásica: pico 

inicial <6 anos e pico 
tardio >6 anos 

Artrite relacionada com entesite 5-10% 
Infância tardia e 

adolescência 

Artrite Psoriática 3-10% 
Distribuição bifásica: pico 

inicial <6 anos e pico 
tardio >6 anos 

Artrite indiferenciada 10-20% - 
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TABELA II - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, DA DOENÇA E DA 

TERAPÊUTICA 

 

 N % 

Género do Doente   

 Feminino 15 60,0 

Idade do Doente (anos) * 9,0 ± 4,2 (2,0; 16,0) 

Nível de Escolaridade   

MÃE   

 

NR/NS 2 8,0 

1º Ciclo do Ensino Básico 2 8,0 

2º Ciclo do Ensino Básico 6 24,0 

3º Ciclo do Ensino Básico 1 4,0 

Ensino Secundário 8 32,0 

Ensino Superior 6 24,0 

PAI   

 

NR/NS 3 12,0 

1º Ciclo do Ensino Básico 1 4,0 

2º Ciclo do Ensino Básico 8 32,0 

3º Ciclo do Ensino Básico 2 8,0 

Ensino Secundário 5 20,0 

Ensino Superior 6 24,0 

Subcategoria de AIJ   

 

AIJ Oligoarticular 17 68,0 

AIJ Poliarticular - FR negativo 5 20,0 

AIJ Poliarticular - FR positivo 1 4,0 

Artrite r. Entesite 2 8,0 

Idade de Aparecimento da Doença (anos) * 4,53 ± 3,96 (0,00; 15,00) 

Duração da Doença (anos) * 4,48 ± 3,22 (0,80; 14,00) 

Score JADAS-27 * 3,7 ± 5,8 (0,0; 22,0) 

Tipologia do Tratamento    

 

MTX 12 48 

MTX+B 7 28 

MTX+F 5 20 

MTX+F+B 1 4 

Dosagem do Metotrexato (mg/semana) * 12,43 ± 4,86 (7,50; 30,80) 

* Valores apresentados sob a seguinte forma: Média ± Desvio-Padrão (Mínimo; Máximo) 
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TABELA III - DISTRIBUIÇÃO DO TIPO DE DOENÇA SEGUNDO O GÉNERO DO 

DOENTE 

 

 

Género do Doente 

Masculino Feminino 

N % N % 

Subcategoria de AIJ     

 

AIJ Oligoarticular 7 41,2 10 58,8 

AIJ Poliarticular - FR negativo 0 ,0 5 100,0 

AIJ Poliarticular - FR positivo 1 100,0 0 ,0 

Artrite r. Entesite 2 100,0 0 ,0 
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TABELA IV - RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO PARQ ADAPTADO 

 

 

 N % 

Responsabilidade primária pelo regime terapêutico   

 

Criança/Adolescente 3 12,0 

Mãe 18 72,0 

Mãe e Pai 1 4,0 

Outro 1 4,0 

Partilhada 2 8,0 

Dificuldade geral em cumprir a medicação prescrita * 11,60 ± 22,85 (0,00; 80,00) 

Frequência de cumprimento das recomendações * 91,2 ± 22,60 (10,00; 100,00) 

Frequência de reações negativas * 19,60 ± 32,72 (0,00; 100,00) 

Parou de tomar a medicação quando se sentiu melhor?   

 Sim 1 4,0 

Parou de tomar a medicação quando se sentiu pior?   

 Sim 0 ,0 

Alguma vez se esqueceu de tomar a medicação?   

 Sim 14 56,0 

Alguma vez foi descuidado acerca da toma da medicação?   

 Sim 5 20,0 

Utilidade * 80,00 ± 25,30 (20,00; 100,00) 

Score PARQ Total 
Taxa de Adesão < 80% 7 28,0 

Taxa de Adesão > 80% 18 72,0 

Taxa de Erros na Medicação    

 

0 Erros 10 40,0 

1 Erro 11 44,0 

2 Erros 3 12,0 

3 Erros 1 4,0 

* Valores apresentados sob a seguinte forma: Média ± Desvio-Padrão (Mínimo; Máximo) 
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TABELA V - RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E 

CLÍNICAS E O ESQUECIMENTO DA TOMA DA MEDICAÇÃO 

 

 N % 

 Género do Doente 
Masculino 6 60,0 

Feminino 8 53,3 

Idade do Doente (anos) * 8,9 ± 4,8 (2,0; 16,0) 

Nível de Escolaridade da MÃE NR/NS 1 50,0 

1º Ciclo do Ensino Básico 1 50,0 

2º Ciclo do Ensino Básico 1 16,7 

3º Ciclo do Ensino Básico 1 100,0 

Ensino Secundário 5 62,5 

Ensino Superior 5 83,3 
 Subcategoria de AIJ 

AIJ Oligoarticular 11 64,7 

AIJ Poliarticular - FR negativo 2 40,0 

AIJ Poliarticular - FR positivo 0 ,0 

Artrite r. Entesite 1 50,0 

Idade de Aparecimento da Doença (anos) * 3,88 ± 3,88 (0,00; 12,00) 

Duração da Doença (anos) * 5,08 ± 3,28 (1,50; 14,00) 

Score JADAS-27 * 3,0 ± 4,3 (0,0; 13,7) 

Utilidade * 85,7 ± 18,7 (50,0; 100,0) 

* Valores apresentados sob a seguinte forma: Média ± Desvio-Padrão (Mínimo; Máximo) 
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TABELA VI – DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO SEGUNDO O SCORE PARQ 

TOTAL 

 

 

Score PARQ Total 

Adesão < 80% Adesão > 80% 

N % N % 

Género do Doente     

 Masculino 3 30,0 7 70,0 

Feminino 4 26,7 11 73,3 

Idade do Doente (anos) * 8,6 ± 4,6 (2,0; 14,0) 9,2 ± 4,1 (3,0; 16,0) 

Nível de Escolaridade     

MÃE NR/NS 0 ,0 2 100,0 

1º Ciclo do Ensino Básico 0 ,0 2 100,0 

2º Ciclo do Ensino Básico 2 33,3 4 66,7 

3º Ciclo do Ensino Básico 0 ,0 1 100,0 

Ensino Secundário 2 25,0 6 75,0 

Ensino Superior 3 50,0 3 50,0 

Subcategoria de AIJ     

 AIJ Oligoarticular 5 29,4 12 70,6 

AIJ Poliarticular - FR 

negativo 
2 40,0 3 60,0 

AIJ Poliarticular - FR 

positivo 
0 ,0 1 100,0 

Artrite r. Entesite 0 ,0 2 100,0 

Tipologia do Tratamento     

 MTX 2 16,7 10 83,3 

MTX+B 3 42,9 4 57,1 

MTX+F 1 20,0 4 80,0 

MTX+F+B 1 100,0 0 ,0 

Idade de Aparecimento da Doença (anos) * 2,48 ± 3,02 (0,33; 9,00) 5,33 ± 9,00 (0,00; 15,00) 

Duração da Doença (anos) * 6,07 ± 5,10 (0,80; 14,00) 3,86 ± 2,01 (1,00; 6,00) 

Score JADAS-27 * 5,6 ± 6,0 (0,0; 16,0) 3,0 ± 5,7 (0,0; 22,0) 

Utilidade * 85,7 ± 23,0 (40,0; 100,0) 77,8 ± 26,5 (20,0; 100,0) 

* Valores apresentados sob a seguinte forma: Média ± Desvio-Padrão (Mínimo; Máximo) 
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TABELA VII - AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O SCORE PARQ 

SEGUNDO O TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

 Id
a

d
e

 d
o
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a
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s
) 
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 d
e
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n

o
s
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S
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A
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A
S

-2
7
 

U
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lid

a
d

e
 

U de Mann-Whitney 62,500 34,000 47,500 42,000 49,000 

Wilcoxon W 90,500 62,000 218,500 213,000 220,000 

Z -,030 -1,761 -,948 -1,288 -,880 

Significância Assint. 

(Bilateral) 
,976 ,078 ,343 ,198 ,379 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 
,976b ,085b ,357b ,220b ,423b 
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TABELA VIII - AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O SCORE PARQ 

SEGUNDO O TESTE QUI-QUADRADO 

 

GÉNERO DO DOENTE 

Testes qui-quadrado 

 

Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,033a 1 ,856   

Correção de continuidadeb ,000 1 1,000   

Razão de verossimilhança ,033 1 ,856   

Teste Exato de Fisher    1,000 ,601 

Associação Linear por 

Linear 
,032 1 ,859   

Nº de Casos Válidos 25     

a. 2 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 2,80. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA MÃE 

Testes qui-quadrado 

 

Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 3,505a 5 ,623 

Razão de verossimilhança 4,694 5 ,454 

Associação Linear por 

Linear 
1,790 1 ,181 

Nº de Casos Válidos 25   

a. 11 células (91,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,28. 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO PAI 

Testes qui-quadrado 

 

Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 4,993a 5 ,417 

Razão de verossimilhança 6,282 5 ,280 

Associação Linear por 

Linear 
2,170 1 ,141 

Nº de Casos Válidos 25   

a. 11 células (91,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,28. 

 

 

SUBCATEGORIA DE AIJ 

Testes qui-quadrado 

 

Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 1,541a 3 ,673 

Razão de verossimilhança 2,320 3 ,509 

Associação Linear por 

Linear 
,765 1 ,382 

Nº de Casos Válidos 25   

a. 7 células (87,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,28. 

 
 

TIPOLOGIA DO TRATAMENTO 

Testes qui-quadrado 

 

Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 4,261a 3 ,235 

Razão de verossimilhança 4,269 3 ,234 

Nº de Casos Válidos 25   

a. 6 células (75,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,28. 
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TABELA IX - COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO NÃO-PARAMÉTRICOS DE 

SPEARMAN 

 

Correlações 
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Idade do 

Doente (anos) 

C.Correlação 1,000 -,371 ,656** ,384 ,005 ,006 ,063 ,349 

Sig.(bilateral) . ,068 ,000 ,058 ,981 ,977 ,765 ,088 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Nível de 

Escolaridade 

da MÃE 

C.Correlação -,371 1,000 -,492* ,094 -,293 -,287 ,375 ,348 

Sig.(bilateral) ,068 . ,013 ,656 ,156 ,165 ,065 ,089 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Idade de 

Aparecimento 

da Doença 

(anos) 

C.Correlação ,656** -,492* 1,000 -,301 -,006 ,360 -,147 ,033 

Sig.(bilateral) ,000 ,013 . ,144 ,976 ,078 ,483 ,877 

N 
25 25 25 25 25 25 25 25 

Duração da 

Doença (anos) 

C.Correlação ,384 ,094 -,301 1,000 -,273 -,193 ,211 ,563** 

Sig.(bilateral) ,058 ,656 ,144 . ,187 ,354 ,310 ,003 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Score JADAS-

27 

C.Correlação ,005 -,293 -,006 -,273 1,000 -,263 ,053 -,442* 

Sig.(bilateral) ,981 ,156 ,976 ,187 . ,204 ,800 ,027 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Score PARQ 

Total 

C.Correlação ,006 -,287 ,360 -,193 -,263 1,000 ,161 -,180 

Sig.(bilateral) ,977 ,165 ,078 ,354 ,204 . ,443 ,390 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Taxa de Erros 

na Medicação 

C.Correlação ,063 ,375 -,147 ,211 ,053 ,161 1,000 ,227 

Sig.(bilateral) ,765 ,065 ,483 ,310 ,800 ,443 . ,275 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilidade C.Correlação ,349 ,348 ,033 ,563** -,442* -,180 ,227 1,000 

Sig.(bilateral) ,088 ,089 ,877 ,003 ,027 ,390 ,275 . 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 


