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A evolução da prestação de cuidados de saúde nos últimos anos veio permitir um au-

mento da esperança de vida, bem como tornar possível que um conjunto de pessoas 

portadoras de determinadas doenças pudesse viver, aumentando assim o número 

de pessoas com necessidades de cuidados de saúde, bem como o de portadores de 

doenças crónicas. Esta situação veio também aumentar a complexidade dos regimes 

medicamentosos, como forma de manutenção  de  alguma  qualidade  de  vida para 

estas pessoas.

Alguns estudos referem que um número considerável de pessoas (cerca de 50% de 

portadores de doenças crónicas) não obtém benefícios do regime medicamentoso, 

existindo  mesmo  admissões  e  readmissões hospitalares devido a problemas de  

adesão ao regime prescrito (Schaffer e Yoon, 2001; Lennon et al. 2001).

As doenças cardiovasculares, pertencem ao grupo das doenças que causam mais 

mortes em Portugal. No entanto, as pessoas com doença cardíaca podem sobreviver 

por longos períodos, pelo que é fundamental apostar na prevenção de complicações, 

através de uma eficaz gestão e adesão ao regime medicamentoso. Daí que a actuação 

neste domínio constitua um dos mais importantes desafios para os enfermeiros.

Pesquisadores da Universidade de Duke concluíram recentemente que o custo da te-

rapia com anticoagulantes orais pode ser altamente reduzido por três acções: colocar 

o paciente no caminho de adesão, eliminar os valores extremos do international nor-

matized rate (INR) e reduzir tendências a sobredosagens de prescrições  (Grinberg, 

2004).  

A indicação de terapia com anticoagulante é bem estabelecida para diversas condições, 

envolvendo o sistema cardiovascular, tais como trombose venosa profunda, fibrilação 

auricular crónica e profilaxia de trombose em pacientes com válvulas cardíacas me-

tálicas.

Muitos dos doentes com alterações  cardíacas são submetidos a tratamento  anticoa-

gulante oral, para prevenção de complicações, nomeadamente tromboembólicas. Es-

tes doentes são confrontados com algumas mudanças no seu estilo de vida demons-

trando, por vezes, dificuldades em as integrar de forma eficaz. A ineficácia da gestão 

do plano de tratamento poderá determinar a não adesão ao regime recomendado.
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A adesão ao regime medicamentoso é o primeiro comportamento de saúde a adoptar 

por doentes com patologia cardíaca para melhorar os resultados obtidos após a alta 

hospitalar, para além do regime alimentar, do exercício físico, comportamentos de 

procura de saúde e comportamentos de auto vigilância (Jaarasma et al., 2000).

Neste processo, a informação transmitida à pessoa doente e/ou prestador de cuida-

dos assume especial relevância e deve ser adequada, quer às necessidade identifica-

das, quer às competências cognitivas e instrumentais da pessoa doente e/ou presta-

dor de cuidados.

O Plano Nacional de Saúde 2004-2010 preconiza a melhoria no acesso dos doentes 

crónicos, quer à informação que habilite a um melhor auto controlo, quer a materiais 

que viabilizem a auto vigilância da doença, capacitando os doentes para as decisões 

e, simultaneamente, aumentando o seu grau de responsabilidade, individual e social, 

sobre a evolução da doença.

Face às alterações sociais/económicas/demográficas/económicas e estruturais, e às 

metas globais do Plano Nacional de Saúde, a preparação da pessoa para participar 

activamente no que respeita às decisões sobre a sua saúde e para aderir ao regime 

medicamentoso assume especial relevância, pois permitirá responder com eficiência 

às condicionantes apresentadas, contribuindo para a qualidade dos cuidados, para a 

sua  continuidade  e  criando  condições  para  a  melhoria da qualidade de vida  das 

pessoas com doença crónica.

Neste contexto de promoção de comportamentos de adesão ao regime medicamen-

toso, emerge o papel profissional do enfermeiro e o seu mandato social, que centra 

a atenção, na satisfação da pessoa, na promoção da saúde, no bem-estar, no auto 

cuidado, na readaptação funcional e na organização dos cuidados de enfermagem 

(Ordem dos Enfermeiros, 2001).

O facto de vários estudos internacionais apontarem que a baixa adesão ao regime 

medicamentoso determina o aparecimento precoce de complicações e reinternamen-

tos consecutivos, elevando as despesas de saúde, o que justifica a necessidade de 

investigar nesta área. Além disso, a não adesão ao regime medicamentoso impede a 

pessoa de usufruir dos benefícios clínicos do seu plano de tratamento e de atingir os 

seus objectivos de saúde. Por isso, é prioritário investigar esta área, que se considera 

um dos focos de atenção com alta sensibilidade aos cuidados de enfermagem.

Este estudo aborda a problemática da adesão ao regime medicamentoso centrando-se 

na  identificação  dos  factores  que  determinam  comportamentos de adesão,  em 

pessoas que realizam um regime medicamentoso com anticoagulante oral. 

Acredita-se que uma melhor compreensão dos factores que determinam comporta-

mentos de adesão poderá contribuir para um melhor conhecimento e compreensão do 

problema, bem como para a implementação de intervenções baseadas em evidência, 
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tendo em vista melhorar a qualidade da assistência centrada nos comportamentos da 

não adesão ao regime medicamentoso prescrito, com anticoagulantes orais.

Neste sentido pretendeu-se, com a realização do estudo, responder à seguinte per-

gunta de investigação, que norteou o desenvolvimento do estudo:

	 Quais  os  factores  que  determinam comportamentos de adesão ao 

 regime medicamentoso, em pessoas com necessidade de tratamento

  anticoagulante oral?

Desta forma, tornar-se-ia possível clarificar o conceito de adesão e tentar compreendê-

lo, através de alguns modelos explicativos de mudança comportamental, que permi-

tissem promover comportamentos de procura de saúde e contribuir para a melhoria 

da qualidade dos cuidados de enfermagem centrados no problema adesão ao regime 

medicamentoso.

Este relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos centrais: o enquadramento 

teórico, o enquadramento metodológico, a apresentação e interpretação dos resulta-

dos e a conclusão.

No primeiro capítulo, que surge após a abordagem introdutória à temática do es-

tudo, procedemos à explicitação do enquadramento teórico que orientou o decurso 

do estudo, no sentido de clarificar o conceito de adesão ao regime medicamentoso e 

tentar compreendê-lo através de alguns modelos de mudança de comportamento e 

teorias sócio-cognitivas, revisitando os autores e a investigação que tem sido produ-

zida nesta área. 

No capítulo seguinte abordamos os aspectos metodológicos precisando o caminho 

percorrido na realização desta investigação. Procuramos descrever e fundamentar as 

opções metodológicas tomadas ao longo do percurso de investigação tendo em conta 

a definição da problemática. Iniciamos com uma reflexão que justifica a pertinência 

e importância do estudo, bem como os objectivos que pretendemos atingir, termi-

nando com a descrição do desenho do estudo.

Para a sua realização, adoptámos uma abordagem do tipo exploratória, recorrendo 

ao inquérito através de formulário dirigido a pessoas que realizam um regime medi-

camentoso com anticoagulantes orais como técnica de recolha de dados.

No terceiro capítulo, apresentámos os dados e procedemos à interpretação dos mes-

mos à luz da questão central de investigação, comparando-os com os resultados de 

outros trabalhos publicados.

No final do relatório, referente ao quarto capítulo, elaboramos algumas conclusões 

emergentes do percurso desenvolvido e que pretendemos que evoluam para um         

conjunto de propostas a desenvolver em percursos de investigação. 


