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Ao longo do relatório, procurámos apresentar todo um percurso efectuado que 

começou  com  a  escolha  de  uma  área  temática  de  interesse para  a disciplina de 

enfermagem,   passando   pela   identificação   de   um   problema   de  investigação,  

construção  de  um quadro de referência teórico , clarificação das opções metodoló- 

gicas apresentação e interpretação dos resultados.

A adesão ao regime medicamentoso é uma área de interesse de diversos trabalhos de 

investigação, para a qual ainda não emergiram muitas respostas. Nesta perspectiva, 

torna-se um desafio para os profissionais de saúde investigarem um foco de atenção 

da sua prática clínica. É necessário estudar a adesão ao regime medicamentoso em 

todas as suas vertentes, para que os enfermeiros possam identificar factores que 

contribuam para que as pessoas adoptem comportamentos de adesão e a partir daí 

implementem intervenções, baseadas em evidência científica, que visem satisfazer as 

necessidades de cuidados específicos de cada pessoa. 

Assim, não podemos considerar que as nossas conclusões esgotem o tema, apenas 

são um pequeno contributo para uma melhor compreensão do problema em análise.

Actualmente, com o aumento da esperança média de vida das populações associada 

aos estilos de vida das sociedades actuais, pouco saudáveis, assiste-se a um cresci-

mento de pessoas portadoras de doença crónica, que implica necessariamente uma 

adopção de novos comportamentos de saúde e uma reconstrução do projecto de vida 

individual.

A doença cardíaca é uma das patologias que exige bastante empenho dos seus porta-

dores, no sentido de procederem a um conjunto de alterações na sua vida diária, para 

controlar a progressão da doença e prevenir consequências nefastas.

A pessoa com doença cardíaca que realiza um regime medicamentoso com anticoagu-

lantes orais, é aconselhada a incluir na sua rotina diária um conjunto de actividades 
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de auto-cuidado, que vão desde a modificação de hábitos alimentares, toma regular 

de medicamentos com uma dosagem específica, deslocação periódica às unidades de 

saúde, comportamentos de auto vigilância e de auto monitorização até à procura de 

aconselhamento por parte dos profissionais de saúde. 

Apesar de se conhecer algumas medidas fundamentais para o controlo da doença, no-

meadamente através da adesão ao regime medicamentoso, verifica-se que a doença 

cardíaca e consequentemente os fenómenos tromboembólicos afectam um grande 

número de pessoas a nível mundial, cujas consequências encontram-se entre as prin-

cipais causas de morte em todo o mundo.

A não adesão ao regime medicamentoso está identificada como sendo a principal 

responsável  pela   não  obtenção  de  resultados  terapêuticos  desejáveis   com o 

tratamento.

Neste sentido, o não cumprimento da prescrição do regime medicamentoso, traduz-

-se na perda de oportunidade do doente melhorar o seu estado de saúde e evitar a 

progressão da sua doença, aumentando os gastos relativos aos recursos utilizados 

no decurso do tratamento.

Os participantes deste estudo, são pessoas  com alterações  cardíacas que  neces-

sitam de tratamento com anticoagulante oral, para prevenção de complicações ou

fenómenos  tromboembolicos. As características  da  doença  cardíaca pressupõem 

que sejam portadores de doença crónica e que realizam um determinado regime 

medicamentoso com anticoagulantes orais, que fazem parte de um plano tratamento 

farmacológico de longa duração e com um esquema de doses complexo. Daí que o 

local de controlo dos valores de “INR” e a periodicidade de reavaliação, sejam dois 

factores importantes para a adesão ao regime medicamentoso. 

Torna-se claro deste percurso de investigação que a participação activa e voluntária 

das pessoas nas decisões relacionadas com o regime medicamentoso é fundamental 

para que estas se sintam motivadas para adoptarem comportamentos de adesão, 

facilitando o seu processo de aprendizagem. Podemos verificar que das pessoas que 

participam activamente nas decisões relacionadas com o seu regime de tratamento, 

nomeadamente sobre o local de controlo de “ INR” e na decisão sobre o horário de 

auto administração do medicamento.
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O grupo etário dos  participantes do estudo é maioritariamente constituído  por  ido-

sos, o que se compreende que face ao contexto de estudo (75,2% com mais de 65 

anos), que na sua maioria iniciaram um regime medicamentoso com ACO há menos 

de 4 anos, sendo relevante o número de participantes que realizam este tipo de trata-

mento há menos de 12 meses (16,3%).

Torna-se claro deste percurso de investigação que as capacidades cognitivas e activi-

dades práticas vão-se tornando mais débeis ao longo do ciclo vital, daí que a alteração 

da visão e audição podem estar associadas à diminuição da adesão ao regime medi-

camentoso.

Outro aspecto importante que emergiu do estudo foi a noção de que adesão passa 

pelo conhecimento que a pessoa tem doença, expectativa de resultado em relação ao 

tratamento e confiança nas suas capacidades para lidar com a doença. A maioria dos 

participantes referiu que a informação transmitida durante os aconselhamentos tera-

pêuticos sobre o regime medicamentoso, foi necessária. Contudo, embora a maioria 

dos participantes refira possuir informação sobre como actuar quando surgem alte-

rações relacionadas com o regime medicamentoso, apresentam dificuldades sobre 

como actuar face às alterações, sentindo necessidade de se deslocar ao serviço de 

urgência hospitalar e telefonar para a consulta  para  obter  orientações  sobre  como 

actuar. A presença de sintomas tem uma grande  influência na percepção da doença e  

no  comportamento  de   adesão. Os  doentes  apercebem-se  mais   facilmente  dos 

seus  problemas  de  saúde, e  tentam  resolvê-los, se  os  associarem   a  sintomas  

desagradáveis  daí  que a presença de sintomas  ajude a pessoa assumir a  doença e

a procurar cuidados de saúde.

Este estudo também contribui para um maior entendimento sobre os resultados de 

saúde no sentido de progressão da doença (expectativa de eficácia). Estes resultam 

da convicção acerca da capacidade da pessoa para realizar a acção recomendada e a 

percepção dos benefícios e barreiras para iniciar acção (expectativas de resultado). 

Importa também salientar que a maioria dos participantes são idosos e que apresen-

tam outros problemas de saúde crónicos associados e que condicionam a toma regu-

lar de vária medicação e/ou a mudança de hábitos de vida, o que sugere que o regime 

medicamentoso ao qual estão sujeitos seja mais complexo, impedindo desta forma a 

adesão ao regime medicamentoso.
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Os resultados demonstram uma relação estatisticamente significativa entre 

variáveis conhecimento/capacidades para gerir o regime medicamentoso e adesão. 

Os participantes que demonstram conhecimento sobre como actuar face à toma 

do medicamento são aqueles que apresentam um score médio de adesão mais 

elevado,comparativamente com os que não demonstram conhecimento. Por outro 

lado, relativamente ao conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento do 

medicamento verificou-se que os participantes que são detentores de conhecimento 

são os que apresentam score médio de adesão mais baixa. Tal facto pode significar 

que o acesso à informação não foi suficiente para garantir o tratamento nem a adop-

ção de comportamentos de adesão. Outro factor que pode justificar este resultado 

será a ausência de sintomatologia por períodos longos, condição que pode conduzir 

a uma menor percepção de susceptibilidade percebida da doença e assim influenciar 

negativamente a adopção de comportamentos de adesão. 

Outro aspecto importante que emergiu do estudo centra-se nas dificuldades em 

seguir as orientações propostas. Apenas para a dificuldade  “cuidados com  associa-

ção  com  outros  medicamentos ” se  constata  que  existem  diferenças com signifi-

cado estatístico. A complexidade do regime medicamentoso em doentes crónicos, 

considerando que quanto maior for o número de medicamentos prescritos e maior for 

o número de tomas diárias, mais difícil é a gestão do tratamento, necessitando de um 

maior envolvimento da pessoa para aumentar os níveis de adesão. Os participantes 

que apresentam um score médio de adesão mais baixo, justificam-no pelo facto de 

“serem muitos os medicamentos que têm que tomar”.

A adesão às orientações propostas não é somente suportada pela razão que leva a 

pessoa a realizar o regime medicamentoso e  conhecimento que a  pessoa possui

para  lidar  com  a  doença, mas  também  pelas  crenças  de saúde pessoais e pela 

confiança que a pessoa sente para gerir o regime medicamentoso.

Os dados deste estudo suportam a existência de uma relação entre o apoio familiar 

e de pessoas significativas e a adesão. As pessoas que vivem com a família alargada 

apresentam maiores níveis de adesão. Este aspecto deve nortear a intervenção dos 

enfermeiros envolvendo as pessoas significativas no processo de mudança comporta-

mental, tal como a família, os amigos e grupos de apoio, com o objectivo de facilitar 

a mudança. O propósito desta estratégia é de que a partilha da gestão do regime 

medicamentoso com outras pessoas facilite a mudança, no sentido da adesão.
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Também parece claro deste percurso de investigação que o prazer de praticar deter-

minados comportamentos, são um obstáculo à adopção de estilos de vida saudáveis, 

como por exemplo o regime alimentar, que se torna bastante restritivo para não 

serem alterados os valores de “INR”. Daí a dificuldade em motivar as pessoas para a 

mudança comportamental, quando esta modificação se faz acompanhar pela perda 

de momentos prazíveis.

Além  disso  o  nível  de  satisfação, as  crenças de saúde e a confiança  que a pessoa 

possui   para   lidar  com  o  regime   medicamentoso   estão   relacionados  com  o   

desempenho de comportamentos de adesão.

A percepção dos participantes sobre o regime medicamentoso foi avaliada através de 

um instrumento de medida que forneceu dados quantitativos sobre satisfação global 

dos participantes com a preparação realizada para gerir o regime medicamentoso e a 

confiança global dos participantes nos conhecimentos/capacidades e crenças sobre 

o regime medicamentoso.

Os dados sugerem que os participantes que apresentam níveis mais elevados de sa-

tisfação são os que apresentam um score médio de adesão ao regime medicamentoso 

mais elevado. A análise das diferentes variáveis que constituem a satisfação global 

dos participantes com a preparação realizada para gerir o regime medicamentoso 

permite verificar que com a excepção da variável “satisfação com a disponibilidade e 

interesse demonstrada pelos enfermeiros”, todas as outras situações demonstram a 

existência de uma diferença significativa que reforça o exposto anteriormente.

A satisfação assume um papel mediador entre o fornecimento da informação, a sua 

memorização e a adesão. A satisfação das pessoas resulta da qualidade do ensino 

realizado sobre o regime medicamentoso, disponibilidade demonstrada pelos enfer-

meiros, acessibilidade  da  linguagem   utilizada,  aconselhamento,  transmissão de 

conhecimentos  e  treino  de  habilidades para lidar com o regime medicamentoso,

bem como a participação no plano de tratamento.

A análise das diferentes variáveis que constituem a confiança dos participantes nos 

conhecimentos/capacidades e crenças sobre o regime medicamentoso permite verifi-

car que níveis mais baixos  de  confiança  em  “conhecimento sobre como vigiar pos-

siveis  alterações que podem surgir com o regime medicamentoso”, “conhecimento 

para a actuar face às alterações que possam surgir” e “capacidade para pedir no 
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dia-a-dia conselhos ou ajuda em caso de dúvida ou dificuldade” relacionados com o 

regime medicamentoso demonstraram a existência de diferenças significativas. Os 

dados sugerem que os participantes que apresentam níveis mais baixos de confiança 

nestas variáveis são os que apresentam um score médio de adesão global ao regime 

medicamentoso mais elevado.

Os  resultados  do  estudo  revelam  que  a pessoa convicta de que o desempenho de 

determinado comportamento  traz  benefícios  para  evitar  a  progressão da doença 

(crença)  e  sente  confiança nas suas capacidades  cognitiva e práticas para realizar o 

regime medicamentoso (auto-eficácia).

Por tal facto, o enfermeiro deve estabelecer uma relação de parceria baseada na con-

fiança mútua, onde o profissional de saúde estimula a participação activa da pessoa 

doente para que esta tome decisões sobre o seu regime medicamentoso e restante 

tratamento, com a finalidade de melhorar a saúde e qualidade de vida.

Estudos recentes referem que uma interacção entre o profissional de saúde e o doente, 

centrada na pessoa, na qual os profissionais estimulam a responsabilidade do doente 

e o auto-cuidado, melhora a colaboração do doente crónico no seu tratamento.

Para que a pessoa possa implementar actividades essenciais para a prevenção e trata-

mento da sua doença, é necessário que possua conhecimento e que adquira domínio 

de actividades práticas associadas ao treino que lhes proporcione competências para 

lidar com o processo de transição saúde/doença. 

O método de colheita de dados com recurso ao formulário, estratégia utilizada neste 

estudo, pode tender a subestimar a adesão, o que nos leva a  propor que futuras 

pesquisas de investigação utilizem outras opções metodológicas para avaliar este 

fenómeno.

Apesar das limitações sentidas no desenvolvimento deste estudo, pensamos ter 

atingido os objectivos inicialmente propostos. Sentimos que a relevância da temática 

da Adesão ao Regime Medicamentoso em doentes com necessidade de tratamento 

medicamentoso anticoagulante não se esgota nestes resultados, configurando-se este 

estudo, como um ponto de partida para a evolução do conhecimento nesta área. 

Temos consciência que não basta o conhecimento das mesmas, é necessário que se 

invista na identificação de intervenções que possam ser um factor promotor dos com-
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portamentos de adesão. De facto, tentámos explorar algumas razões que podem ex-

plicar a não adesão ao regime terapêutico por parte das pessoas com doença cardíaca 

com necessidade de realizar tratamento medicamentoso com anticoagulantes orais. 

Contudo, é necessário que se explorem intervenções e que se investiguem os efeitos 

das mesmas nestas pessoas, para que se possa melhorar a assistência de enferma-

gem, centrada nos diagnósticos de não adesão ao regime medicamentoso.

Neste contexto, são sugeridas algumas propostas para novos estudos de investiga-

ção, salientando a  importância  daqueles que  favoreçam  uma  mudança na prática 

actual dos cuidados de enfermagem. 

Apesar do conhecimento de alguns dos factores (conhecimento/capacidades sobre 

o regime medicamentoso, autonomia, participação das pessoas no plano de trata-

mento, satisfação com a informação transmitida sobre o regime medicamentoso e a 

confiança no conhecimento e capacidades para lidar com o regime medicamentoso e 

processo de doença) que conduzem a comportamentos de adesão ao regime medica-

mentoso, sentimos que é necessário investir na identificação de intervenções estra-

tégicas (afectivas, comportamentais e educacionais) que promovam comportamentos 

de adesão. Neste sentido, consideramos o nosso percurso como inacabado, sendo 

fundamental o desenvolvimento de novos estudos, centrados na adesão ao regime 

medicamentoso e estratégias de intervenção profissionalizadas.

Uma contribuição importante deste estudo resultou da compreensão de algumas 

razões / factores que podem predizer comportamentos de não adesão em pessoas 

que realizam um regime medicamentoso com anticoagulantes orais. 

Neste sentido, consideramos que deste estudo emergem áreas fundamentais a inves-

tigar, que permitem implementar estratégias dirigidas à educação e informação da 

pessoa e avaliar o impacto destas intervenções nos níveis de adesão e na qualidade 

da gestão do regime medicamentoso, contribuindo para a promoção de comporta-

mentos de adesão e melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem centrado no 

problema da adesão ao regime medicamentoso.


