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Ao longo deste capítulo pretendemos clarificar alguns elementos conceptuais asso-

ciados à adesão em pessoas a realizar um regime medicamentoso com anticoagulan-

tes orais. Revêem-se os fundamentos e a literatura em geral sobre a adesão ao regime 

medicamentoso e comportamentos de procura de saúde. Como resultado desta revi- 

são descrevem-se e sistematizam-se alguns dos aspectos mais relevantes que en-

volvem estudos realizados no âmbito dos comportamentos de adesão ao regime me-

dicamentoso com anticoagulantes orais, centrando-se nos factores preditores deste 

tipo de comportamento.

Neste contexto, procuramos reflectir sobre  alguns modelos sócio-cognitivos,  bem 

como teorias de adesão que  propõem  explicar as relações  entre o pensamento e os 

comportamentos individuais, relacionados com a adesão ao regime de tratamento.

1. TERAPÊUTICA ANTICOAGULANTE ORAL

Um dos principais problemas de saúde que o mundo actual enfrenta é a doença car-

diovascular. Esta doença afecta um grande número de pessoas que necessitam de 

aderir a um plano terapêutico recomendado para evitar a sua progressão e agrava-

mento.

Perante esta constatação, assiste-se a uma preocupação  crescente por parte dos go-

vernos, comunidade científica e profissionais de saúde, no sentido de mobilizar esfor-

ços para a implementação de estratégias que visem minimizar as ameaças impostas 

à sociedade pela progressão da doença, investindo na sua prevenção, detecção e 

tratamento (DGS, 2003).

A terapêutica anticoagulante oral é utilizada na prevenção secundária de fenóme-

nos tromboembólicos em pessoas com doença cardiovascular e que possuem predis-

posição à formação de trombos.

As indicações clínicas para a anticoagulação oral, relacionada com a doença cardíaca 

incluem:pessoas com próteses cardíacas mecânicas ou biológicas, fibrilação auricular 

crónica, enfarte agudo do miocárdio e doença valvular cardíaca.

Os benefícios do uso dos anticoagulantes orais têm sido amplamente reconhecidos, 
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embora a resposta humana a uma mesma dosagem do medicamento varie de pessoa 

para pessoa, tornando-se essencial uma monitorização rigorosa do efeito anticoagu-

lante. Esta monitorização é obtida por meio do International Normatized  Rate (INR).

A manutenção do INR desejável em doentes com necessidade de terapêutica anti-

coagulante crónica depende de uma série de factores, nomeadamente: adesão ao 

tratamento proposto, dieta, índice de massa corporal, função hepática, depósito cor-

poral de vitamina K, metabolismo individual do medicamento e interacção com outros 

medicamentos (Henn et al., 2008).

Os mesmos autores referem que outros factores, nomeadamente factores extrínsecos, 

são igualmente responsáveis pela adesão ao tratamento com anticoagulantes orais em 

doentes crónicos, nomeadamente: orientações insuficientes na fase inicial do trata-

mento, falta de acompanhamento por parte dos profissionais de saúde envolvidos, 

dúvidas sem oportunidade de esclarecimento, dificuldades em assumir explicações, 

uso de palavras técnicas de difícil entendimento sobre a terapêutica utilizada.

Os anticoagulantes orais ou antagonistas da vitamina k, são fármacos usados na pro-

filaxia de fenómenos tromboembólicos. Incluem-se nesta categoria os derivados da 

cumarina e indadiona.

Na prática clínica, os principais grupos de anticoagulantes usados são: as heparinas, 

os anticoagulantes orais, os heparinóides ou glicosaminoglicanos e as hirudinas. To-

dos eles bloqueiam a sequência da coagulação mas utilizam mecanismos completa-

mente diferentes. Estes agentes são assim denominados por serem administrados 

por via oral. Também são designados de antagonistas da vitamina K pois são com-

postos orgânicos com estrutura muito semelhante à da vitamina K.

Os anticoagulantes orais são derivados da 4-hidroxicumarina (cumarínicos) ou do 

idan-1,3-diona (compostos indandiônicos), inibidores da g-carboxilação dos factores 

da coagulação dependentes da vitamina K e lipossuluveis que exercem a sua acção, 

impedindo a activação da vitamina K pela epoxi-redutase.

A acção dos anticoagulantes orais tem como finalidade opor-se ao aparecimento de 

trombos, à sua extensão ou recidiva, é decorrente da inibição da síntese dos factores 

de coagulação vitamina K dependente (factor II, VII, IX e X), além de duas proteínas 

anticoagulantes naturais (proteína C e S). Das proteínas que dependem da vitamina 

K as que apresentam menor meia vida são a proteína C e o factor VII, o que explica 

um efeito pró-coagulante inicial dos ACO, devido à deficiência de Proteína C (Macedo, 

2001).
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1.1. Fisiologia da Coagulação

A hemorragia e a trombose constituem estados alterados do fenómeno hemostase, 

havendo na primeira o seu comprometimento enquanto que na segunda a sua estimu-

lação (O`Reilly, 1998).

Segundo Macedo (2001), a homeostasia do sistema vascular resulta do equilíbrio 

entre as vias da coagulação e da fibrinólise, aliado à natureza não trombogénica do 

endotélio normal. Pode  definir-se  como  um  processo fisiológico que consiste na in-

terrupção de uma  hemorragia, evitando  perdas  de  sangue  de  uma lesão vascular,  

com a finalidade de manter a fluidez do sangue e impedir a formação de trombos.

Os mecanismos do sistema hemostático devem ser regulados de forma a contrapôr-se 

à  perda  excessiva  de  sangue e evitar a formação de trombos, decorrentes de for-

mação excessiva de fibrina.

O equilíbrio funcional do sistema hemostático é garantido por uma variedade de me-

canismos, envolvendo interacções entre proteínas, respostas celulares complexas e 

regulação do fluxo sanguíneo.

Os componentes do sistema hemostático incluem:

 •vasos sanguíneos: a  parede   vascular  produz  a  secreção  de  substâncias 

   anticoagulantes  (prostaciclina  e  óxido  nítrico)  e substâncias   coagulantes 

            (factor de Von Willebrand);

 •plaquetas: capacidade  de aglutinação e adesão às lesões   vasculares. Estas        

   libertam factores que  aumentam a vasoconstrição (serotonina  e  tromboxa- 

   ne) iniciando   a   reconstituição  da  parede   vascular  (factor plaquetário de 

   crescimento)  e   também   fornece   fosfolipios  necessários  ás  reacções de  

   coagulação;  

 •sistema coagulante: activação  sequencial, em cascata  das  proteínas  plas-           

            máticas  responsáveis pela  formação de  fibrina, que aumenta  e  solidificam   

   o tampão plaquetário inicial;

 •sistema anticoagulante: em  oposição ao  sistema  coagulante,  tem   como  

   finalidade evitar a coagulação excessiva do sistema intravascular  e   impedir  

   a formação de trombos;

 •sistema fibrinolítico: tem  como objectivo destruir  o  excesso  de  fibrina e  

   recanalizar os vasos, quando a hemostasia se completa.

Os vasos sanguíneos e as plaquetas, são os responsáveis pela hemostasia primária, 

que é um processo pelo qual se forma um tampão plaquetário no local do trauma-
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tismo vascular e produz a interrupção da perda de sangue.

A superfície de toda a árvore circulatória é revestida por uma monocamada de células 

endoteliais com propriedades  anticoagulantes, que  promovem a fluidez do sangue.

Nos locais de lesão vascular as células endoteliais passam de um estado pré-trom-

bótico (perda de substâncias antiplaquetárias) ou são lesadas expondo o sangue cir-

culante aos componentes trombógénicos da porção sub-endotelial da parede vascular 

(cologénio e fibronectina).

A adesão plaquetária na parede do vaso é mediada pelo factor de Von Willebrand, que 

fixa as plaquetas à parede vascular, através da ligação aos seus receptores plaquetá-

rios localizados na glico proteína Ib (GPIb) da membrana. Seguidamente, as plaquetas 

aderidas sofrem um processo de activação, que consiste na alteração do formato e 

também secrecção de substâncias, como o tromboxane e ADP e fosfolipídeo aniônico, 

que activam posteriormente os factores circulantes da coagulação.

Além disso, ocorre a exposição de receptores de fibrinogénio (GPIIb-IIIa), que irão 

formar pontes entre novas plaquetas recrutadas, promovendo adesão plaquetária até 

à formação do tampão plaquetário.

A hemostase secundária aumenta e ajuda a solidificar o tampão plaquetário, através 

da formação de um coágulo estável de fibrina, que se denomina tampão hemostáti-

co.

Este processo é dividido em três vias: extrínseca, intrínseca e via comum.Os proces-

sos  da  via  intrínseca  não  estão  totalmente  definidos, no  entanto  admite-se  que  

esta é activada  após a interacção do  factor XII  com  substâncias de carga  eléctrica  

negativa. Seguidamente a  activação do  factor XII em  factor XIIa, gera  a  activação 

do factor XI. Por sua  vez o factor XIa activa o factor IX, que activa o factor X, e esta

última reacção da via intrínseca necessita do factor VIIIa como co-factor.

A via extrínseca inicia-se com a activação directa do factor X, por um complexo for-

mado entre o factor VIIa e factor tecidual (tromboplastina tecidual).

A via comum corresponde ao processo de convergências da via intrínseca e extrínse-

ca.

Esta caracteriza-se pela formação do complexo Xa, com o factor Va, que vai acti-

var a protrombina para formar a trombina que cliva em fibrinogenio, para formar 

momômeros de fibrina que serão vinculados por ligação cruzadas ao factor XIIIa, 

formando o coagulo estável de fibrina.
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Entre os sistemas antitrombóticos fisiológicos, destacam-se: antitrombina III, proteí-

nas C e S, o inibidor da via do factor tecidual (IVFT), e o sistema fibrinolítico.

A antitrombina é o principal inibidor protease do sistema da coagulação, inactivando 

a trombina, bem como os outros factores.

A protéina C activada liga-se à proteína S, e este complexo inactiva o factor Va e VIIIa, 

suprimindo a produção de trombina.

O IVFT é outro inibidor da protease plasmática que suprime a coagulação induzida 

pelo factor tecidual.

As deficiências de antitrombina III, proteína C e S, estão associados ao risco de trom-

bose.

Existem três activadores principais do sistema fibrinolítico: factor XIIa, urocinase e 

activador do plasminogénio (TPA). Este último (TPA), principal activador fisiológico, 

difunde-se das células endoteliais e converte o plasminogênio, absorvido no coágulo 

de fibrina, em plasmina.

Figura 1 – Esquema de cascata da coagulação (Meirelles, 2007,p.9)
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A plasmina degrada a fibrina em fragmentos menores (dímeros-D) e pode também 

degradar o fibrinogénio.

O fibrinogénio (factor I), precursor solúvel da fibrina, é o substrato da enzima trom-

bina (factor IIa). Esta é formada através da activação da protrombina (factor II) que se 

liga pelo cálcio a um fosfolípido da superfície plaquetária, onde o factor X activado na 

presença do factor V, que se converte em trombina circulante. Vários destes factores, 

com podemos constatar na Tabela 1, actuam como alvos para a terapia medicamen-

tosa no tratamento de situações propiciadoras de trombose.

 

Bithell (1998) definiu trombose como a formação de constituintes sanguíneos, de 

uma massa anormal dentro do sistema vascular de um animal vivo. A coagulação san-

guínea e a formação de trombos devem limitar-se à menor área possível para produzir 

hemostasia local, sem haver coagulação disseminada ou comprometimento do fluxo 

sanguíneo e consequente isquemia.

As alterações do fluxo sanguíneo e anormalidades das paredes dos vasos, são facto-

res responsáveis pelo aparecimento de fenómenos tromboembólicos.

Actualmente, a trombose venosa e arterial são a principal causa de morte e morbi-

lidade nos países desenvolvidos. O tratamento de situações propiciadoras de trom-

bose, obrigam à intervenção terapêutica no sentido de inibir parcialmente a coagula-

ção ou de estimular a lise de um trombo já constituído. 

Tabela 1 – Factores que participam na hemostasia (Meirelles, 2007, p.8)
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1.2. Mecanismo de Acção dos Anticoagulantes Orais

A acção dos anticoagulantes orais mais usados, nomeadamente a varfarina e aceno-

cumarol, é a mesma, diferindo em algumas características farmacológicas tais como 

a taxa e extensão de absorção, o início e a duração da acção, assim como nos efeitos 

secundários.

O mecanismo de acção é impedir a carboxilação dos factores II, VII, IX, X da coagula-

ção e das proteínas C e S, conduzindo à síntese de factores inactivos. Este fenómeno 

constitui o que Hember, cit. por Hamerschlek e Rosenfeld, (1996)  denominou por 

PIVKA’S (Protein Induced by Vitamin K Abscence or Antagonist). A redução da forma-

ção de proteína C, que é um anticoagulante natural, teóricamente, seria adversa á fi-

nalidade terapêutica dos ACO. Porém, a diminuição, usualmente gerada, é compatível 

com o efeito anticoagulante, com excepção dos pacientes com deficiência de proteína 

C, nos quais podem ocorrer complicações trombóticas graves.

As drogas cumarínicas actuam essencialmente no fígado, onde alteram a síntese de 

seis factores de coagulação dependentes da vitamina K: a protrombina, os factores 

VII, IX e X e as proteínas C e S. O mecanismo de acção consiste na inibição da recicla-

gem da vitamina K-2,3 epóxi em vitamina K1-hidroquinase activa, ou seja, inibem a 

redútase do epóxido da vitamina. Este bloqueio resulta na formação de factores de 

coagulação decarboxi anormais, tornando-os não funcionais ou hipofuncionais, mas 

idênticos aos factores de coagulação normais inibindo várias reacções de coagulação. 

Estes análogos são inactivos porque contêm um número reduzido de carboxigluta-

mato perdendo sítios de ligação ao cálcio.

1.3. Monitorização da Terapêutica dos Anticoagulantes Orais

A definição das zonas terapêuticas e da padronização da monitorização laboratorial 

dos ACO é importante porque estes fármacos não estão isentos de complicações, 

nomeadamente hemorrágicas e tromboembolicas, consequência muitas vezes de um 

efeito anticoagulante excessivo e de um insuficiente efeito anticoagulante, respec-

tivamente. 

Deste modo torna-se fundamental a sua monitorização, que é efectuada laboratorial-

mente, pelo tempo de protrombina, expresso pela razão normatizada internacional 

(INR).

A grande maioria dos doentes realiza a monitorização do INR em centros especializa-

dos: consulta ou clínicas de anticoagulação, vocacionadas para estes tipo pessoas e 

geralmente inseridas num contexto hospitalar e/ou médico assistente. 
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As consultas de anticoagulação mais especializadas possuem técnicos e enfermeiros 

que  asseguram a educação e informação  do  doente  de  acordo com um programa 

estruturado  e  adaptado  a  cada  pessoa,  bem   como  planificam  a  monitorização 

laboratorial do tratamento (ajuste de dose e periodicidade das consultas).

Existem várias provas relacionadas com os factores plasmáticos da coagulação, entre 

as quais: o tempo de coagulação (TC), tempo de trombina parcial activado (TTPA) 

tempo de trombina (TT) e tempo de protrombina (TP).

O tempo de protrombina é usado para detectar deficiências dos factores pertencentes 

ao sistema extrínseco e comum da coagulação, incluindo os factores VII, X, V, II e I. 

O facor III (tromboplastina tecidual) também faz parte do sistema extrínseco, só que 

este é retirado durante a colheita de sangue.

Como os factores inibidos pelos ACO pertencem, na sua maioria ao sistema extrínseco, 

o tempo de protrombina é a escolha para a  monitorização da terapêutica com ACO.

O tempo de protrombina plasmática é sensível a três dos quatro factores de coagula-

ção dependentes da vitamina K. Sendo assim, o tempo de protrombina ou tempo de 

Quick é uma prova laboratorial útil no controlo da eficácia anticoagulante e da adesão 

do doente à terapêutica. No entanto a sua interpretação não é linear e esta prova tem 

sido progressivamente abandonada. 

Recentemente, a faixa terapêutica dos anticoagulantes orais é definida em termos 

de International Normatized Rate. A padronização do INR proposta inicialmente por 

Pooler, no inicio da década 70, inicialmente na Inglaterra e depois na maioria dos 

países da Europa, foi endossada no final da década de 80 pela Organização Mundial 

de Saúde e pelo Comité Internacional de Hemostasia e Trombose.

Trata-se de um sistema de padronização que permite o estabelecimento de um para-

lelismo entre diversas tromboplastinas utilizadas nos diversos laboratórios e uma 

tromboplastina padrão (Hamerschlek & Rosenfeld, 1996). A razão normatizada inter-

nacional é a relação entre o plasma do paciente e o plasma normal (P/N), corrigida 

pela sensibilidade da tromboplastina utilizada (ISI).

O tempo de protrombina de seis proteínas vitamina K dependentes testa apenas três 

(II, VII e X). No entanto, o TP é sensível a alterações no factor V, que é um factor de 

coagulação independente da vitamina k. 

A técnica consiste em adicionar ao plasma tromboplastina tecidual e cálcio, em que 

a formação do coágulo ocorrerá em 10 a 14 segundos, tratando-se de um plasma 

normal.

A Organização Mundial de Saúde recomenda a utilização de uma tromboplastina de 

referência mundial, a partir da qual se calcula um índice de correlação ISI (Índice de 

Sensibilidade Internacional). Por sua vez, os valores do tempo de protrombina são 
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expressos como: International Normatizead Rate (INR).

O INR recomendado para evitar tromboembolismo recorrente é de 2.0 a 3.0, e foi 

recomendado um INR de 3.0 a 4.0, para evitar a embolização das válvulas cardíacas 

mecânicas.

No início do tratamento o prolongamento do TP ocorre em consequência dos baixos 

níveis de factor VII, que possui menor meia vida. Por isso a monitorização da terapêu-

tica com ACO deve ser feita com regularidade, mesmo em pacientes bem controlados, 

pois muitos medicamentos e alimentos podem aumentar ou diminuir o efeito dos 

cumarinicos.

É neste sentido que a segurança do tratamento com ACO depende do controlo cui-

dadoso e frequente por parte das pessoas. Geralmente as pessoas em início de trata-

mento devem ser reavaliados semanalmente e as pessoas consideradas estabilizadas 

devem ser avaliadas a intervalos não superiores a 5 ou 6 semanas (Lourenço et al., 

1998). 

1.4. Complicações e Interacções do Regime Medicamentoso com Terapêutica An-

ticoagulante Oral

A principal complicação deste regime medicamentoso  é  a hemorragia, tendo como  

ponto de partida mais comum a pele e mucosas do tubo digestivo. 

Na maioria das vezes atribui-se a doses elevadas dos cumarinicos, pelo facto do pa-

ciente não seguir o regime medicamentoso prescrito ou tomar medicamentos poten-

cializadores do efeito anticoagulante, ou por falta de exames laboratoriais regulares 

padrão (Hamerschlek & Rosenfeld, 1996).

A hemorragia pode surgir por sobredosagem de ACO, daí a importância cuidadosa e 

periódica da medida do tempo de protrombina (TP), expresso pelo International Nor-

matized Rate (INR), que reflecte o efeito anticoagulante dos ACO, cuja dose varia de 

pessoa para pessoa. 

A mortalidade global por complicações hemorrágicas é de 0,1% a 0,5% em tratamen-

tos de curta duração, sendo mais elevada em terapias  prolongadas (Liltle cit por Ha-

merschlek & Rosenfeld, 1996). Excepto nas situações em que uma emergência exige 

a reposição de sangue total ou plasma, o antídoto habitual para a intoxicação por 

cumarínicos consiste na administração parental da vitamina K em concentrações bas-

tante altas (100-150 mg). A administração subcutânea ou intramuscular produz um 

controlo da coagulação em apenas uma a três horas. Entretanto, pode ser necessário 

um período até 24 horas para obter uma hemostasia normal. 

Os anticoagulantes orais quase sempre interagem com outros fármacos e com esta-
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dos patológicos. As interacções podem afectar qualquer um dos vários mecanismos 

envolvidos na absorção, transporte, biotransformação e excreção dos anticoagulan-

tes. 

As interacções mais graves com os ACO são as que aumentam o efeito anticoagulante 

e o risco de hemorragia. O alopurinol, o cloranfenicol, a eritromicina, a fenilbutazona, 

a sulfimpirazona, o dissulfiram, o metronidazol, o fluconazol, o cotrimaxazol, a ci-

metidina, o omeprazol e a amiodarona são exemplos de fármacos que aumentam os 

níveis plasmáticos de varfarina potenciando o efeito anticoagulante (Macedo, 2001). 

Dentro deste grupo, as pirazolonas são as mais perigosas porque além de intensifica-

rem a hipoprotrombinémia também inibem a função plaquetária, muitas vezes indu-

zindo úlcera péptica (O`Reilley, 1998). Quanto às interacções que diminuem o efeito 

anticoagulante, reduzindo os níveis plasmáticos de ACO, podem ser desencadeados 

pelos seguintes fármacos: colestiramina, griseofulvina, hidróxido de magnésio, la-

xantes, álcool em consumo crónico, aminoglutetimida, barbitúricos, carbamazepina, 

difenilhidantoína, rifampicina e d-tiroxina. Os barbitúricos que antagonizam a acção 

da varfarina ao induzirem enzimas hepáticas que transformam a varfarina recêmica, 

produzem resistência ao anticoagulante com possível sobredosagem (Bithell, 1998). 

Os fármacos que alteram a farmacodinâmica dos ACO são: cefalosporinas de 2ª e 

3ª geração, clofibrato, heparina e tiroxina. As cefalosporinas eliminam as bactérias 

do tracto gastro-intestinal que produzem vitamina K e inibem a vitamina K epóxido 

redutase e a heparina prolonga o tempo de protrombina. O clofibrato que é uma 

droga capaz de reduzir o colesterol no sangue, compete eficazmente com a varfarina 

pelos sítios de ligação da albumina.

A varfarina leva 8 a 12 horas para iniciar a sua acção. Esta acção retardada é explicada 

pelo intervalo entre a administração e o efeito anticoagulante, que só aparece após 

o tempo necessário ao consumo dos factores em circulação injectável. É absorvida 

rápida e totalmente, alcançando o seu valor máximo plasmático aos 60 minutos. A 

semi-vida plasmática é longa de 36 a 42 horas. Como apresenta uma taxa elevada (95 

a 99%) de ligação à albumina e apenas a fracção livre é difusível, é necessário que a 

primeira dose deste medicamento seja elevada (10 mg) para que se saturem as liga-

ções da albumina (Macedo, 2001). Contrariamente O`Relley (1998) considera que o 

tratamento com varfarina deve ser iniciado com pequenas doses diárias de 2 a 5 mg 

e não com grandes doses de ataque antigamente usadas. Este autor afirma ainda que 

o ajuste inicial do tempo de protrombina requer cerca de 1 semana, resultando numa 

dose de manutenção de 5-7 mg/ dia. 

O efeito dos ACO não é imediato e depende de vários factores tais como: tipo de 

droga  utilizada,  vida  média  dos  factores   vitamina   K   dependentes,  quantidade  
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administrada,  variações  no  suprimento de  vitamina  k  na  alimentação e resposta 

individual.

O objectivo de uma indicação dietética para pessoas que realizam um regime medica-

mentoso com anticoagulantes orais é programar a ingestão alimentar diária, de forma 

a não interferir com o tempo de protrombina (TP) para que este se mantenha no limite 

terapêutico e evitar grandes alterações no estilo de vida. Uma dieta rica em vitamina 

K vai ter um efeito antagónico à acção dos anticoagulantes orais. A vitamina K é uma 

vitamina lipossolúvel que pertence a um grupo de compostos químicos conhecidos 

como quinonas: a vitamina K1 (filoquina) encontrada nos vegetais e a vitamina K2 

(menaquinona) que se encontra na flora bacteriana do trato digestivo.

Quando a dose do anticoagulante oral é estabelecida, a ingestão de vitamina K permi-

    Alimento                       Vit. K (μg/100 g)

Leite e derivados
Leite de vaca     3
Queijo   35
Manteiga   30
Ovos   11

Carne
Carne bovina   7
Bife de fígado bovino   92
Fígado de galinha   7
Presunto   15
Bacon   46 

Cereais e derivados
Milho   5
Trigo integral   17
Farinha de trigo   4
Pão   4
Aveia   20 

Vegetais
Espargos   57
Brócolos   200
Alface   129
Espinafre   89 
Agrião   57
Couve de Bruxelas   650
Couve-Flor   300 

Frutas
Maçã   2
Avocado   21 
Banana   2
Kiwi   41
Pêssego   8
Uva-Passa   6 

Bebidas
Café   38
Chá verde   712 

Tabela 2 – Alimentos e quantidade de vitamina K (Melchior, 2005)
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tida deve coincidir com a ingestão habitual da pessoa sendo esta, uma meta razoável, 

impedindo a flutuação da ingestão diária de vitamina K acima ou abaixo de 250 µg 

de vitamina K.

Pedersen et al., cit por Melchior (2005), sugere que doses diárias de 250 até 500 µg 

de vitamina K para pacientes que fazem uso de anticoagulante seriam uma ingestão 

segura sem interferir ou modificar o TP/INR.

As principais fontes dietéticas de vitamina K, como podemos verificar na Tabela 2, 

são os vegetais de folhas verdes (normalmente em concentrações entre 400 – 700 

µg/100 g). Outras fontes importantes de vitamina K são alguns óleos vegetais como 

o de soja e o de oliva (50-200 µg/100 g). As fontes animais de vitamina K são princi-

palmente encontradas em fígados e alguns tipos de queijos fermentados. 
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2. ADESÃO AO REGIME MEDICAMENTOSO COM ANTICOAGULANTES ORAIS

Os cuidados de enfermagem têm por objectivo, ajudar o cliente a ser proactivo na 

consecução do seu “projecto de saúde”. Assim, os cuidados de enfermagem centram-

se na prevenção da doença, na promoção dos processos de readaptação, procurando 

a satisfação das necessidades humanas fundamentais, com a máxima independência 

na realização das actividades de vida, procurando a adaptação funcional do cliente 

aos défices e adaptação a múltiplos factores – frequentemente através de processos 

de aprendizagem da pessoa (Ordem dos Enfermeiros, 2002).

O enfermeiro para dotar a pessoa doente e/ou prestador de cuidados de conhecimen-

to e capacidade, para serem proactivos na consecução do seu “projecto de saúde”, 

recorre à implementação de processos de ensino aprendizagem, fornecendo infor-

mação, que tem por objectivo que a pessoa doente e/ou prestador de cuidados ad-

quiram competências para a implementação de comportamentos adequados à sua 

condição de saúde. Os enfermeiros instruem e treinam a pessoa e/ou prestador de 

cuidados, para que estes adquiram competências, para implementar comportamen-

tos desejáveis para a consecução do seu “projecto de saúde”.

A adopção de comportamentos adequados à condição de saúde da pessoa doente, 

não sendo dependente em exclusivo do conhecimento, é influenciada decisivamente 

por ele, onde os contextos sócio/familiar/económico/ profissional são factores tam-

bém concorrentes (Padilha, 2006).

Com base na revisão bibliográfica, existem áreas prioritárias de intervenção, e que 

as pessoas doentes apresentam dificuldades após alta hospitalar (Naylor et al., 2000; 

Jaarasma et al., 2000), nomeadamente:

 •falta de conhecimento sobre a medicação;

 •falta de conhecimento para o auto cuidado;

 •falta de conhecimento sobre os recursos da comunidade;

 •falta de estruturas de suporte.

A partir destes estudos, podemos verificar a importância do exercício profissional dos 

enfermeiros neste processo, pois as áreas identificadas pelos autores são focos de 

atenção da prática de enfermagem e sensíveis aos cuidados de enfermagem (Pereira, 

2006).

Considerando a importância do anticoagulante oral na prevenção de complicações, 

importa desenvolver estratégias que promovam uma maior adesão ao regime medi-

camentoso recomendado.

Para efeitos deste trabalho quando se aborda conceito de adesão, referimo-nos à par-

ticipação activa da pessoa no seu processo de tomada de decisão, relacionada com o 
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seu processo de doença e plano de tratamento.

O processo de tomada de decisão refere-se à cognição com as características especí-

ficas: disposição para reter ou abandonar acções tendo em conta o julgamento; capa-

cidade de escolher entre duas ou mais alternativas pela identificação da informação 

relevante, das consequências potenciais de cada alternativa, dos recursos de suporte 

e das contradições entre desejos, pensando e seleccionando as alternativas; fazer 

escolha que afectam o próprio ou terceiros (ICN, 2006).

2.1. Conceito de Adesão ao Regime Medicamentoso

O termo “compliance”, é por vezes tomado como sinónimo de adesão, no entanto 

possuem definições diferentes, nomeadamente no que respeita à participação das 

pessoas nas decisões relacionadas com o seu plano de tratamento.

Para Sousa (2005) o termo “compliance”, amplamente utilizado, tem sido criticado 

pela conexão desfavorável que atribui à relação doente/profissional”. Na realidade, 

o termo ”compliance”, implica por parte do paciente um comportamento passivo, a 

pessoa  limita-se  a  cumprir  prescrições  clínicas. A  relação  entre  a  pessoa  e  o 

profissional  é  autocrática  (Shaffer e Yoon, 2001). Haynes, cit. por  Cameron  (1995), 

define compliance como a “ a extensão em que o comportamento do indivíduo (to-

mar medicação, seguir dietas, modificar o estilo de vida) coincidia com a prescrição 

clínica.

O conceito “adherence” mais correctamente utilizado denota uma participação activa 

por parte da pessoa e existência de colaboração e interacção na relação de cuidados 

(Shaffer e Yoon, 2001; ICN, 2008). Este último conceito, enfatiza que o doente é livre 

de decidir se adere ou não, não devendo ser culpabilizado no caso da sua decisão 

ser negativa. Adherence implica um envolvimento activo e voluntário do cliente num 

comportamento mutuamente aceite, com o objectivo de produzir um resultado tera-

pêutico (Turk & Meichenbaun, 1991).

Para Cameron (1995), o termo “compliance” sugere coerção, enquanto que “adhe-

rence”, sugere conformidade, negociação e aliança terapêutica.

O termo “Patient-Centered Care for Better Patient Adhrence”, referido por Lowes 

(1998), salienta que a pessoa, no seu contexto particular, é encorajada a responsabi-

lizar-se pelas suas decisões e está envolvida no seu plano de tratamento. Trata-se, por 

isso, de uma relação de parceria.

Para melhor definir o conceito de adesão ao regime medicamentoso, recorremos ao 

conceito descrito na classificação internacional para a prática de enfermagem (CIPE®), 
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pois é o instrumento de informação, que os enfermeiros utilizam para documentar e 

sustentar a prática clínica diária, nos actuais sistemas de informação.

A Adesão define-se como volição com as características específicas: acção auto-inicia-

da para promoção do bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as orientações 

sem desvios, empenhado num conjunto de acções ou comportamentos. Cumpre o re-

gime de tratamento, toma os medicamentos como prescrito, muda o comportamento 

para melhor, sinais de cura, procura os medicamentos na data indicada, interioriza o 

valor de um comportamento de saúde e obedece às instruções relativas ao tratamen-

to. Frequentemente associada ao apoio da família e de pessoas que são importantes 

para o cliente, conhecimento sobre os medicamentos e processo da doença, motiva-

ção, relação entre o profissional de saúde e o cliente (ICN, 2006).

No estudo de investigação, realizado por Engova et al. (2002), que explorou a com-

preensão e as percepções dos pacientes sobre o tratamento com varfine (anticoagu-

lante oral) como factores determinantes para a adesão ao tratamento, conclui que a 

alta adesão ao regime medicamentoso, não é somente suportada pela compreensão 

e percepções que a pessoa tem do regime de tratamento e das razões para tomar a 

medicação, mas também pelas crenças de saúde pessoais e pela relação de confiança 

entre a pessoa e o profissional de saúde.

Neste sentido os profissionais de saúde, devem tentar compreender quais os factores 

que influenciam a tomada de decisão das pessoas relativamente a comportamentos 

de não adesão ao regime medicamentoso.

Para uma resposta humana eficaz no domínio da adesão ao regime medicamentoso é 

necessário que a pessoa apresente disposição para manter e abandonar acções tendo 

em conta o conhecimento, processo intelectual, envolvendo todos os aspectos da 

percepção, pensamento, raciocínio e memória (cognição), capacidades de resolução 

de problemas, associada a inteligência e a pensamento consciente (aprendizagem 

cognitiva), bem como capacidades no domínio de actividades práticas associadas a 

treino, prática e exercício (aprendizagem de capacidades), (ICN, 2006).

É neste sentido, que frequentemente nos questionamos se o conhecimento dos facto-

res que determinam comportamento de adesão ao regime medicamentoso, conduzirá 

a uma resposta humana eficaz neste domínio?

Segundo Horne cit. por Cruz (2005), os doentes decidem aderir ao regime farma-

cológico, se esta acção fizer sentido á luz das suas crenças sobre a doença e sobre o 

tratamento e as suas expectativas de resultado. 

Se a medicação não fizer sentido para o doente (por exemplo tomar medicação regu-

lar na ausência de sintomatologia), ele não aderirá, mesmo que a medicação seja 

necessária e fácil de gerir.
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2.2. A Magnitude do Problema da Adesão/não Adesão

Apesar da problemática da adesão/não adesão ser motivo de preocupação por parte 

da comunidade científica, vários estudos apontam que, nos países desenvolvidos, 

apenas 50% dos doentes portadores de doenças crónicas aderem às recomendações 

terapêuticas (WHO, 2003b).

As pessoas portadoras de doença crónica, nomeadamente: asma, diabetes, hiperten-

são, têm maior dificuldade em aderir ao regime terapêutico. Por exemplo na China só 

43% dos pacientes aderem à terapêutica antihipertensora. Na Austrália  somente 43% 

dos pacientes com asma tomam a medicação regularmente e na Europa apenas 28% 

dos pacientes com diabetes possuem habilidades para gerirem o regime medicamen-

toso e controlarem os valores de glicemia (ICN, 2008).

Segundo World Health Organization (2003), a não adesão ao regime terapêutico é a 

“worldwide problem of striking magnitude”.

A não adesão à medicação resulta tipicamente de crenças sobre efeitos secundários 

e rotura nos estilos de vida e outras preocupações sobre os efeitos a longo o prazo e 

dependência (Leventhal et al., 1999; Murray et al., 2003; e Hertzo P. et al., 2006); 

A literatura refere que as pessoas que acreditam que são responsáveis pela sua saúde 

têm maior probabilidade de aderir às recomendações (Dowell J. et al., 2002 e Coelho 

Dantas G. et al., 2004). 

As normas culturais exercem directamente influências sobre as crenças individuais 

sobre  a  doença  e  o  tratamento, e indirectamente  sobre a adesão (Chater, 1999; 

Antshel, K. 2002).

Outra determinante importante de adesão é o conhecimento que a pessoa possui so-

bre o regime medicamentoso, pelo que os profissionais de saúde nas interacções que 

estabelecem com os doentes, devem assegurar que se trata de uma relação baseada 

na confiança e que estes tenham compreendido as recomendações (Bishop, 1994; 

Ockene and Hayman et al., 2002 e Johnson et al., 2002).

As intervenções direccionadas a promoverem a adesão requerem estratégias centra-

das na doente, que considere o processo de comunicação com o doente e/ou presta-

dor de cuidados, a relação entre estes e o profissional de saúde, bem como os facto-

res relacionados com a pessoa, factores relacionados com doença e com o tratamento 

e factores relacionados com o contexto social e organizacional (Lowes, 1998).

Os níveis de adesão nos doentes agudos são geralmente mais elevados do que nos 

doentes crónicos (Horne, 2000).

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 pro-

blemas de saúde, e tentam resolvê-los, se os associarem a sintomas desagradáveis. 
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Daí que a presença de sintomas ajude a pessoa assumir a doença e a procurar cuida-

dos de saúde (Cruz, 2005).

No que respeita a duração e complexidade do regime medicamentoso, os mais com-

plexos, dificultam a gestão do tratamento e doença e são mais propícios à ocorrência 

de erros, como: esquecimento e omissão das tomas, não cumprimento das doses e 

horário de medicação (Mansur et al., 2001; Ockene and Hayman e tal., 2002).

A literatura refere que a complexidade do regime medicamentoso, é um factor condi-

cionante de adesão ao regime medicamentoso, considerando que quanto maior for o 

número de medicamentos prescritos e  maior for o número de tomas diárias, menor 

será a adesão (Brannon& Feist, 1996).

Quando o regime medicamentoso envolve a mudança de hábitos já enraizados e pro-

voca alterações no estilo de vida da pessoa, como por exemplo: dieta, gestão de com-

plicações, deslocações periódicas para exames, os indicies de adesão tendem a ser 

inferiores há aqueles que envolvem somente a adesão á medicação (Lip e Li Saw-Hee, 

2000; Mansur e Rainer Düsing, 2001).

Outros aspectos que têm sido associados ao baixo índice de adesão são o custo dos 

medicamentos e os seus efeitos secundários, que podem ser desagradáveis.

As circunstâncias sociais dos doentes são determinantes no que respeita aos compor-

tamentos de saúde, relacionados com a adesão (Cameron, 1996;Bishop, 1999), bem 

como o apoio da família e dos amigos (Murray et al., 2004).

Segundo Ribeiro (1998), o contexto social da pessoa (falta de estrutura de suporte 

social, isolamento), induz uma deficiente promoção dos cuidados de saúde.

De acordo com o NOC (2004), para que o doente seja capaz de uma eficaz  gestão 

do regime medicamentoso e consequente adesão, deve enunciar o nome correcto do 

medicamento, conhecer aparência do medicamento, os efeitos secundários da medi-

cação, as acções da medicação,  as precauções quanto à medicação, o uso de  recur-

sos de memória, as reacções adversas potenciais na ingestão de múltiplas drogas, a 

interacção potencial com outros agentes, a administração correcta da medicação, as 

técnicas de auto monitorização, armazenamento correcto do medicamento, os me-

canismos de administração do medicamento e saber identificar os testes laboratoriais 

necessários à auto monitorização.

Existem alguns comportamentos indicativos de não adesão ao regime terapêutico, 

depois da posse de conhecimento transmitido de uma forma sistemática e clara, no-

meadamente: o aparecimento ou exacerbação de complicações, falha no cumprimen-

to dos encontros agendados e situações em que, com base em determinadas crenças, 

a pessoa está convicta da sua incapacidade em controlar a sua situação de saúde e os 

respectivos tratamentos. 
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Por isso torna-se necessário, que os enfermeiros procurem diagnosticar as razões 

que possam justificar esta situação. Tais razões inscrevem-se no domínio das crenças 

de saúde ou dos processos adaptativos, sendo a não adesão ao regime terapêutico 

definida como: comportamento da pessoa que não coincide com os objectivos de 

saúde (Haynes et al cit. por Cameron, 1996).

Relativamente à não adesão ao regime terapêutico, Hussey e Gilhand cit.por Cameron 

(1996), associam esta situação a dois tipos de contextos:

 •quando  a  pessoa  não consegue gerir adequadamente o conhecimento rela- 

   cionado com  a  doença e condições de tratamento, que se denomina de não  

   intencional. Nesta situação, a  pessoa não gere o regime  terapêutico por en- 

   contrar  barreiras  como o esquecimento,  incapacidade  para  cumprir o tra-    

   tamento  prescrito, por  incompreensão  das instruções, ou  por   problemas 

            físicos tais como a diminuição da acuidade visual ou a  ausência de destreza 

   manual;          

 •quando  a  pessoa  toma a decisão  consciente de não aderir ao regime tera-

   pêutico, a qual  denomina adesão intencional.  Decide  conscientemente não              

   seguir  o   seu  regime  terapêutico. Para  tentar  perceber  este  tipo  de não  

   adesão   é preciso  saber  o  que  o  doente  pensa  sobre  a sua doença e as      

   intervenções terão de ser dirigidas à motivação.   

Face à não adesão ao regime terapêutico, é necessário que a pessoa tome consciência 

da sua doença e seja responsável pelas decisões sobre o programa terapêutico.

Kristeller & Rodin citados por Ribeiro (1998), consideram que há três estádios no 

processo de participação das pessoas nos seus cuidados: concordância, adesão e 

manutenção. 

Ao longo das  fases  do  modelo, verifica-se a passagem  de  um comportamento pas-

vo e tradicional para  uma  atitude  activa de cumprimento das acções prescritas, 

devido ao reconhecimento da sua importância. Para as autoras do modelo, as estra-

tégias implementadas pelos enfermeiros devem ter como objectivo a estabilização da 

pessoa no estadio da manutenção.

Estes conceitos, segundo Bucchman (1997), são abordados tendo em consideração, 

que o comportamento (adesão) está ligado à cognição humana/pensamento (con-

cordância).

Segundo Konkle-Parker (2001), a adesão ao regime terapêutico, nomeadamente no 

que se refere ao regime medicamentoso, implica uma mudança de comportamento 

por parte da pessoa. A autora baseia-se na premissa apresentada por Bandura (1997), 

de que o comportamento é determinado pela importância atribuída aos resultados 

advindos da sua adopção e pela expectativa de que o mesmo promova o alcance 
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dos resultados previstos. Neste contexto, Konkle-Parker (2001), baseada na evidência 

científica, defende o uso do “Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento” 

como uma estratégia facilitadora de uma abordagem centrada na pessoa para susten-

tar a adesão ao regime medicamentoso. Este modelo foi desenvolvido por Prochaska 

e DiClement (1992), com o intuito de compreender como as pessoas mudavam inten-

cionalmente o seu comportamento, tendo por foco a sua aptidão para a mudança. 

Segundo este modelo, existem cinco fases de aptidão para a mudança: Pré-contem-

plação; Contemplação; Preparação; Acção e Manutenção. A pessoa pode permutar 

nestas fases diversas vezes antes de atingir a mudança permanente ou mesmo nunca 

conseguir atingir a mudança pretendida. Podem surgir recaídas com frequência, que 

na perspectiva dos autores por vezes funcionam como estímulo para não falharem 

numa próxima tentativa.

Para Konkle-Parker (2001), a utilidade deste modelo reside no facto dos prestadores 

de cuidados poderem dirigir as suas intervenções ao grau específico de aptidão para 

a mudança que a pessoa apresenta. A primeira fase, da Pré-Contemplação, correspon-

de à fase mais precoce, na qual a pessoa ainda não tem consciência, conhecimento 

ou se encontra indisponível ou desencorajada perante a necessidade de mudar um 

problema de comportamento. Na fase seguinte, da Contemplação, existe já alguma 

concordância perante a necessidade de mudar o comportamento, embora ainda não 

tenha ocorrido qualquer mudança observável. O valor da mudança, na maioria dos 

casos, ainda não ultrapassa as barreiras à mudança do comportamento. Uma pessoa 

encontra-se na fase de Preparação, quando apresenta já uma intenção para mudar o 

seu comportamento num futuro próximo. A fase seguinte, a da Acção, reveste-se de 

particular importância, uma vez que implica uma modificação observável e susten-

tada do comportamento, o que requer a aprendizagem de novas habilidades com-

portamentais e cognitivas, para sustentar e manter as mudanças em curso. Quando 

é atingida a última fase, a da Manutenção, a mudança do comportamento precisa de 

ser sustentada. Esta etapa requer um esforço contínuo por parte da pessoa, até que a 

mudança de comportamento deixe de constituir uma preocupação.

A adesão ao regime medicamentoso resulta então, de uma interacção subtil do indi-

víduo com as características e as exigências do comportamento desejado (Bennett, 

1999), existindo factores que dificultam mudanças de comportamento positivas no 

sentido dos objectivos individuais de saúde de cada pessoa.

Para além das causas que podem influenciar a modificação de comportamento pelo 

cliente, Konkle-Parker (2001), refere quatro categorias (principais) de factores que 

também influenciam a adesão ao regime medicamentoso:
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 •factores relacionados com a medicação: efeitos secundários da  medicação 

             número  de   medicamentos, tamanho  do  medicamento,  apresentação   do  

   medicamento, restrições na dieta  implicadas  pelo  medicamento, duração e  

   complexidade da administração do medicamento; 

 •factores relacionados com a pessoa:  conhecimento  sobre  o  processo de  

   doença,  crenças  de  saúde,  estadio  da  doença, aceitação  do  diagnóstico, 

   compreensão sobre  adesão, preparação  para  tomar a medicação  prescrita,  

   estratégias de coping, confiança nas capacidades;

 •factores relacionados com o ambiente:  factor   financeiro,  disponibilidade 

   telefónica, suporte familiar e suporte social;

 •factores relacionados com o enfermeiro:  competências   comunicacionais,    

  disponibilidade para questões abertas, relação terapêutica.

É também importante referir, as conclusões publicadas por Lowes (1998) acerca  de 

um estudo liderado por Roter, onde se propõem intervenções para  melhorar a adesão 

ao regime terapêutico, nas quais se incluíam a medicação, novos regimes  alimentares 

e mudanças no estilo de vida. A partir de 153 estudos publicados entre 1977 e 1994, 

foi avaliada a efectividade de intervenções de carácter educacional, comportamental 

e afectivo: 

 •estratégias afectivas: consultadoria / aconselhamento,  visitas domiciliárias  

   e redes de suporte social e familiar;

 •estratégias de comportamento: questionar  a  pessoa sobre  a  adesão  em     

   cada encontro, fixar objectivos  e  assegurar  que a pessoa  possui capacida- 

   des cognitivas e instrumentais para a adesão ao regime medicamentoso pro-   

   posto;

 •estratégias educacionais: informação  fornecida  verbalmente e por  escrito  

   acerca do propósito e benefícios do medicamento e modo de administração.

A ideia chave resultante da introdução destas estratégias, é a de que a combinação da 

educação com estratégias de modificação de comportamentos e suporte emocional, 

promovem melhores resultados do que a utilização de estratégias focalizadas apenas 

na educação. Quando a eficácia da adesão ao regime medicamentoso era medida 

através de resultados de saúde, as intervenções que combinavam estes três tipos de 

estratégias eram quase três vezes mais eficazes (Lowes, 1998). De uma forma geral, 

quanto mais compreensiva a abordagem, melhores os resultados obtidos.

Assumem portanto importância na gestão do problema, as estratégias educacionais, 

comportamentais e afectivas para que a pessoa seja capaz de expressar as emoções 

e experiências de saúde individuais bem como a informação sobre o processo de 

doença  e  regime   medicamentoso, particularizando o  contexto  da  pessoa. Parece 
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portanto  também  neste  campo, ser   necessário  o  repensar  e  a  reorganização  da  

prestação de cuidados, bem como dos seus actores.

O processo de informação e de comunicação em saúde podem influenciar de forma 

significativa o comportamento de adesão á medicação. 

Ley cit. por Ogden (1999), faz referencia a vários aspectos que podem influenciar a 

adesão, como a quantidade de informação transmitida, excesso de informação, efeito 

de primazia, ou seja os doentes tendem a recordar melhor a informação que lhe é 

transmitida em primeiro lugar.

Emerge então, a necessidade de adequar a informação ás necessidades da pessoa 

doente e/ou prestador de cuidados (nível de literacia, capacidade para aprender, 

volição), que interferem decisivamente neste processo de aquisição de competências 

fundamentais, para que estes aderiram eficazmente ao regime medicamentoso.

O mesmo autor refere que os doentes que se sentem parceiros e se envolvem no 

processo de tomada de decisão relacionado com a sua doença e plano terapêutico, 

participando activamente, têm melhores índices de adesão e melhores resultados 

terapêuticos.
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3. MODELOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Neste sub capítulo procuramos reflectir sobre a alguns modelos sócio-cognitivos, 

bem como teorias de adesão, que se propõem explicar as relações entre o pensa-

mento e os comportamentos individuais, relacionados com a adesão ao regime de 

tratamento.

As atitudes das pessoas estão relacionadas com as crenças relativamente aos objec-

tos, alvos de atitude. A atitude relativa a uma determinada acção depende dos valores 

subjectivos ou da utilidade associada aos possíveis resultados dessa acção, cada um 

dos quais será ponderado pelas probabilidades subjectivas da acção conduzir a esse 

resultado (Stroebe & Stroebe, 1995).

Portanto, é de esperar que as pessoas que têm uma atitude positiva relacionada com 

comportamentos de saúde, apresentam estilos de vida saudáveis e evitam compor-

tamentos prejudiciais à saúde, são pessoas que aderem ao regime terapêutico reco-

mendado.

Sendo plausível de que as atitudes e as crenças são determinantes fundamentais para 

o desempenho de determinado comportamento, é fundamental definir crença. 

Segundo ICN (2006), existem características específicas do domínio da atenção ”cren-

ça”, que permitem salientar outros focos de atenção relevantes para os cuidados de 

enfermagem:

 •crença cultural: convicção e disposição  da  pessoa para manter ou abando-      

   nar acções tendo em conta os valores da sua própria cultura;

 •crença errónea: falsa crença fixa, obtida sem estimulação  externa  adequa- 

   da e inconsistente com o próprio conhecimento e experiências do indivíduo,  

   uma falsa crença a respeito da estrutura do mundo  social e natural que não  

   pode ser corrigida pela  razão, argumentação ou persuasão ou  pela  evidên- 

   cia dos próprios sentidos;

 •crença espiritual: convicção  e  disposição pessoal  para  reter e  abandonar  

   acções  tendo  em  conta os  princípios de vida que  impregnam, integram  e  

   transcendem a natureza biológica e psicossocial de cada um;

 •crença religiosa: convicção e disposição pessoal  para  manter e  abandonar  

   acções tendo em  conta  a opinião e princípios religiosos próprios, fé religio- 

   sa que impregna, integra e transcende  a natureza   biológica e  psicossocial  

   de cada um.

Os Modelos de Modificação do Comportamento têm como finalidade explicar as varia-

ções do comportamento relacionadas com a saúde (Stroebe & Stroebe, 1995). No en-
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tanto, ainda não emergiu qualquer teoria de tomada de decisão capaz de identificar 

e integrar todos esses processos adaptativos, podendo desta forma explicar com-

portamentos que levam as pessoas a aderirem ao regime medicamentoso (Bennet & 

Murphy, 1999).

Estes modelos maioritariamente alicerçados na Psicologia Social, desenvolveram-se 

para explicar o comportamento das pessoas na prevenção, na doença e tratamento.

Stroebe & Stroebe, cit. por Ribeiro (1998), afirmavam que o estudo do comportamen-

to de saúde se baseava em dois pressupostos: um de que nas sociedades industriais, 

grande parte das causas de morte se devem a padrões de saúde inadequados, e a 

outra, que estes padrões de comportamento são modificáveis.

Os modelos cognitivos e sociais oferecem uma abordagem estruturada á compreen-

são das crenças de saúde e á predição dos comportamentos de saúde. No entanto, 

não são tão bem sucedidos na predição de intenções comportamentais e ainda são 

menos capazes de predizer o comportamento real (Odgen, 2004).

Assim, estes modelos e teorias fornecem uma estrutura conceptual para organizar 

o pensamento, relativamente ao comportamento de adesão ao regime medicamen-

toso.

3.1. Modelo de Crenças de Saúde

O Modelo de Crenças de Saúde, segundo Ribeiro (1998), foi a primeira teoria desen-

volvida com o objectivo de explicar as variações do comportamento perante a saúde 

e a doença. Enquanto, processo cognitivo, o comportamento é função do valor sub-

jectivo de um resultado e/ou de expectativa que uma acção em particular conduzirá 

a esse resultado.

Este modelo, desenvolvido por Rosenstock (1974), pressupõe que a probabilidade 

de um indivíduo efectuar um determinado comportamento de saúde será função: da 

percepção que o indivíduo tem da probabilidade de ter uma doença particular, e da 

percepção da gravidade das consequências, (Stroebe e Stroebe, 1995).

O Modelo de Crenças de Saúde é operacionalizado por seis variáveis, contribuindo 

cada uma delas de forma independente para o processo de tomada de decisão do 

indivíduo sobre o seu projecto de saúde (Ogden, 1999): susceptibilidade percebida, 

gravidade percebida, motivação para a saúde, benefícios percebidos, barreiras e cus-

tos percebidos.

Estas variáveis agrupam-se em três categorias (Ribeiro, 2005):

Ameaça:

•percepção de susceptibilidade à condição de doente; 
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Expectativa de Resultado:

•percepção dos benefícios de uma acção específica; 

•percepção das barreiras para iniciar a acção; 

Expectativa de Eficácia:

•convicção acerca da capacidade pessoal para iniciar a acção recomendada. 

A predição de um determinado comportamento resulta deste conjunto de crenças 

pessoais, ou seja, percepções individuais sobre a susceptibilidade à doença, gravi-

dade da doença e os custos benefícios envolvidos na prática desse comportamento 

(Figura 2).

 

Figura 2 – Modelo de Crenças de Saúde (adaptado de Bennet &Murphy, 1999, p. 53)

É neste contexto que a probabilidade de uma pessoa adoptar ou manter determinado 

comportamento de adesão, com objectivo preventivo ou de controlo da doença, de-

pende das crenças das percepções individuais sobre: a susceptibilidade à doença,a 

gravidade da doença, os custos e os benefícios envolvidos na prática de um compor-

tamento.

A percepção de susceptibilidade refere a percepção de risco de saúde pessoal, enten-

dida como a probabilidade de ter uma doença particular, enquanto que a percepção 

de gravidade refere as consequências negativas da doença.

Perante a ameaça da doença, a pessoa avalia os benefícios potenciais, que podem 

resultar da redução da ameaça, e pesa os custos envolvidos na mudança comporta-

mental (Ribeiro, 2005).

É neste  contexto  que, a  probabilidade da pessoa  ter determinado  comportamento 

de saúde dependerá da medida em que a pessoa acredita, que o desempenho desse 
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comportamento poderá trazer benefícios.

Rosentock, cit. por Stroebe (1995), sugere que para a pessoa desempenhar um com-

portamento de saúde adequado poderá ser despoletado por um sinal interno, como 

um sintoma físico ou um sinal externo, como uma campanha dos meios de comuni-

cação social, um aconselhamento médico, etc.

O MCS pode explicar porque as pessoas alteram o seu comportamento de saúde, 

mesmo que a vulnerabilidade seja elevada. Daí que sejam necessárias medidas de 

persuasão para que a pessoa se aperceba das consequências para a saúde se não 

forem alterados os estilos de vida não saudáveis e que a adopção de comportamentos 

de saúde saudáveis irá reduzir o risco de aparecimento de complicações e agrava-

mento da doença. 

Este modelo tem sido utilizado em diversos estudos de investigação relacionados 

com comportamentos de saúde. Têm sido referidas associações significativas entre 

as várias dimensões deste modelo e comportamentos de adesão ao regime medica-

mentoso (Bradley e Kegeles cit. por Bennet & Murphy, 1999).

Este modelo tem sido utilizado em vários estudos de investigação, nomeadamente 

relacionados com comportamentos de adesão ao regime alimentar, auto-vigilância 

da mama, rastreios oncológicos e adesão ao regime medicamentoso em patologias 

como hipertensão, diabetes, entre outras.

A evidência demonstra que os programas de saúde que utilizam a informação 

para modificar as crenças das pessoas, influencia a promoção de comportamentos 

saudáveis (Odgen, 1999).

Este autor refere que o modelo pode induzir a mudança de atitude e comportamentos 

de saúde em determinadas situações. A informação sobre os aspectos negativos do 

comportamento é também utilizada na prevenção do mesmo comportamento. Assim, 

parece existir uma relação significativa entre o conhecimento que a pessoa tem sobre 

a doença e os comportamentos preventivos relacionados com a saúde (Odgen, 1999), 

embora outros autores citem outros factores que influenciam comportamentos de 

adesão ao regime terapêutico. 

Apesar de amplamente utilizado alguns autores reconhecem neste modelo algumas 

limitações.

Um estudo longitudinal conduzido por Abraham et al. cit. por Ribeiro, (2005), sobre 

um programa de educação baseado no MCS, destinado a adolescentes e com o uso 

de preservativo como meio de protecção, conclui que as mudanças nas crenças dos 

adolescentes não se reflectiam no seu comportamento.

Face  ao  exposto, podemos  constatar  que as crenças de saúde, as  expectativas de 

resultado  e  auto-eficácia   são   determinantes   na   adopção  de  comportamentos 
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saudáveis, contribuindo para a adesão ao regime terapêutico.

Cluss & Epstein, cit. por Cruz (2005), referem que a utilização mais apropriada deste 

modelo  pode  não  ser para  predizer  a  adesão, mas para  desenvolver  uma melhor 

compreensão sobre o porquê das pessoas aderirem.

3.2. Teoria de Acção Racional

É um dos modelos utilizados na previsão de comportamentos relacionados com a 

saúde (Stroebe & Stroebe 1995), foi desenvolvida por Fishbein & Ajzen em 1975.

Os componentes deste modelo são: comportamento, intenção para realizar deter-

minado comportamento, atitude para com determinada acção, crenças normativas, 

motivação para actuar de acordo com as crenças. 

A Teoria de Acção Racional afirma que o comportamento específico de um indivíduo é 

função da sua intenção para realizar esse comportamento, que pode ser prevista por 

uma combinação linear da atitude para com essa acção e as crenças normativas mul-

tiplicadas pela motivação para concordar com as crenças (Page & Cole cit. por Ribeiro, 

2005). A intenção é determinante primária para a realização do comportamento e tem 

um sentido preditivo.

Esta teoria refere a intenção da pessoa praticar um determinado comportamento, por 

sua vez as intenções comportamentais são determinadas pelas atitudes e pelas nor-

mas subjectivas. 

As atitudes são o produto das crenças subjectivas sobre o possível resultado, como 

por exemplo seguir a recomendação terapêutica, vai manter a doença controlada 

(avaliação dos resultados).

Segundo (Stroebe & Stroebe, 1995), a eficácia das estratégias com o objectivo de 

modificar  comportamentos  de  saúde, depende  do  sucesso  em  mudar as atitudes 

relativas ao comportamento específico e as normas subjectivas relevantes.

Estes autores consideram que as atitudes podem ser modificadas, persuadindo as 

pessoas de que o seu comportamento actual as coloca em risco, e que esse risco pode 

ser diminuído com a mudança comportamental (Cruz, 2005).

O esquema apresentado através da Figura 3 permite-nos ter em atenção, que a eficá-

cia das estratégias no sentido de modificação do comportamento de saúde, depende 

do sucesso em mudar a atitude relativamente ao comportamento específico e normas 
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 Figura 3 – Teoria de Acção Racional (adaptado de Odgen, 1999, p.46)

subjectivas relevantes (crenças acerca da forma como as pessoas que são importantes 

esperam que nos comportemos).

Apesar do sucesso deste modelo no respeita à previsão de intenções e comportamen-

tos, este não inclui outros factores que afectam a acção relacionada com a saúde, 

como comportamento passado (Stroebe & Stroebe, 1995).

3.3. Teoria do Comportamento Planeado

Esta teoria desenvolvida por Ajzen cit. por Ribeiro (2005), acrescenta à Teoria Acção 

Racional, que as intenções são conceptualizadas como planos de acção, visando ob-

jectivos comportamentais, e que resultam das seguintes crenças: atitude para com 

os comportamentos, normas subjectivas (percepção das normas sociais para realizar 

determinado comportamento) e percepção de controlo do comportamento (crença de 

que o individuo pode implementar determinado comportamento).

Segundo Stroebe & Stroebe (1995), a percepção de controlo sobre o comportamento 

previsto é um conceito que refere o julgamento das pessoas relativamente à sua ca-

pacidade para executar determinadas acções, com a finalidade de atingir os níveis de 

desempenho pretendidos.

Para Odgen (2004), o controlo comportamental percepcionado refere-se á crença de 

que o indivíduo consegue manter um determinado comportamento baseando-se na 

ponderação dos factores internos de controlo (competências, aptidões e informação) 

e dos factores externos (obstáculos e oportunidades), ambos relacionados com o 

comportamento passado.

Este construto é muito semelhante ao de auto-eficácia, introduzido por Bandura(1997), 
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que refere a convicção acerca da capacidade pessoal para iniciar a acção recomendada 

é distinto de expectativa de resultado que refere o resultado que advêm da realização 

desse comportamento.

É importante salientar que a percepção de controlo tem uma influência causal nas 

intenções e de que a falta de controlo efectivo influência o comportamento de forma 

causal.

As intenções reflectem a motivação para a acção, o comportamento não é mediado 

pelas  intenções, mas  a  percepção  de  controlo  tem  uma  influência  causal  nas 

intenções.

Com  base  nos  pressupostos   desta   teoria, as   intenções   comportamentais  que 

antecedem  o  comportamento,  dependem  do  controlo   percebido,  das  atitudes 

e da norma subjectiva (Horne & Weinmam cit. por Cruz, 2005).

Para estes autores alguns dos componentes da TAR e da TCP, demonstram ser úteis 

para predizer a adesão ao regime medicamentoso, em determinadas doenças. 

Como observamos através da Figura 4, os factores que influenciam a percepção de 

Figura 4 – Teoria do Comportamento Planeado (adaptado de Bennet & Murphy, 1999, p.51)
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controlo, podem ser externos (oportunidade e dependência dos outros) ou internos 

(informação, aptidões, capacidades, impulsos e compulsões) ao indivíduo (Ajzen cit. 

por Stroebe e Stroebe, 1995).

3.4. Teoria de Aprendizagem Social

Os constituintes desta teoria são: comportamento potencial, expectativa, valor de 

reforço, situação psicológica.

O comportamento pode ser apreendido por meio de reforço vicariante. Os processos 

cognitivos são os mecanismos mediadores entre estímulo e resposta e exercem con-

trole do comportamento por meio de auto-regulação e auto-reforço (requer padrões 

internos de desempenho para avaliar o comportamento).

A  abordagem  de  Bandura  (1997), da  modificação  do  comportamento, lida  com o 

comportamento  observável  e  com as variáveis cognitivas, particularmente a auto 

eficácia.

A auto-eficácia refere-se à capacidade de lidar com eventos da vida. Á medida que a 

auto-eficácia se desenvolve durante o tratamento, o cliente torna-se mais capaz de 

lidar com situações ameaçadoras.

A teoria de Aprendizagem Social, afirma que o potencial para a implementação de um 

comportamento específico numa determinada situação, é a função de expectativa de 

que o comportamento, naquela situação conduzirá a determinado reforço e o valor 

que esse reforço tem para o indivíduo (Ribeiro, 2005).

O julgamento sobre a nossa auto-eficácia baseia-se em quatro fontes de informação:

 •aquisição de desempenho; 

 •experiências vicariantes; 

 •persuasão verbal; 

 •estimulação fisiológica e emocional. 

A teoria cognitiva social afirma que o comportamento é resultado de uma interacção 

entre processos cognitivos e acontecimentos exteriores (Bandura, 1997).

De acordo com este autor, o indivíduo é motivado para se envolver em comportamen-

tos, cujo resultado é valorizado, e que ele se sente capaz de desempenhar eficaz-

mente.

A mudança de comportamento apoia-se nas expectativas de acção-resultado, ou seja 

que determinada acção conduz a um resultado particular,” tomar medicação reduz 

o risco de aparecimento de complicações” e nas expectativas de auto-eficácia, que 

envolvem o próprio julgamento do individuo sobre a sua capacidade para iniciar de-

terminado  comportamento,  ”eu consigo  tomar a medicação”.  De  acordo  com  este 
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processo   de   tomada  de  decisão, o  indivíduo   só   tentará  tomar  a  medicação  

se acreditar que ao fazê-lo reduz o risco de aparecimento de complicações.

As crenças de acção resultado precedem cronologicamente os juízos de auto-eficácia, 

as pessoas habitualmente fazem suposições quanto ás possíveis consequências de 

um comportamento antes de iniciar esse comportamento  (Bennet & Murphy,  1999).

As pessoas que acreditam que o reforça positivo depende do seu próprio comporta-

mento possuem um locus de controle interno e as pessoas que acham que o reforça-

mento é controlado por forças externas possuem um locus de controle externo. 

A ideia principal é de que as pessoas têm maior probabilidade de aderirem a com-

portamentos de saúde, se atribuírem um maior controlo sobre ela – locus de controlo 

interno (Bennet & Murphy, 1999).

3.5. Modelo de Auto-Regulação de Leventhal

Leventhal et al. cit. por Odgen (2004), definiram cognições de doença como “ crenças 

implícitas do senso comum que o paciente tem sobre as suas doenças”. Tentam ex-

plicar a interacção dinâmica entre cognições, motivação e comportamento, no sentido 

de analisar a relação entre a representação cognitiva da doença (sentido que a pessoa 

dá à doença) e o seu consequente comportamento de coping.

Estes  identificaram  cinco  dimensões  cognitivas  destas  crenças:  identidade, causa 

percepcionada   da   doença, dimensão   temporal,  consequências   e   possibilidade  

de cura e controlo da doença.

O Modelo de Auto-regulação de Leventhal baseia-se na premissa que os indivíduos 

lidam  com  as  doenças/sintomas  utilizando  uma  abordagem  de  resolução de 

problemas.

Para que a mudança comportamental ocorra é necessário adicionar à ameaça um 
 plano de acção, através de instruções que facilitem o sucesso das acções, ajudando a 

pessoa a incorporá-las na sua vida diária.

Este modelo, assume que perante um dado problema ou mudança no estado do in-

divíduo, este ficará motivado para resolver o problema e restabelecer o estado de 

normalidade (Odgen, 2004).

Segundo Horne & Weinman cit por Cruz (2005), as fases de resposta à doença, que 

ocorrem em paralelo a um nível cognitivo e emocional, numa interacção dinâmica en-

tre o processo de representação, coping e avaliação descritas para este modelo, são:

 •representação cognitiva da ameaça à saúde ou interpretação:  compreen- 

   são do problema através das cognições que o indivíduo tem da doença, per-    

   cepção dos sintomas e mensagens  sociais  (diagnostico médico).  Estes  es- 

   tímulos  contribuem para o desenvolvimento  das cognições  de  doença. As  
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   representações  cognitivas  do  problema e o sentido que lhe é atribuído con-  

   tribuem  para o desenvolvimento  de  estratégias  adequadas  de  coping. Por  

   outro lado, a  identificação  do  problema da doença provocará  alterações no  

   estado  emocional, pelo  que  as  estratégias  de  coping  relacionam-se tanto  

   com  as  cognições  de  doença  como  com  o  estado  emocional da  pessoa;

 •desenvolvimento e implementação de um plano de acção ou coping:  

   refere-se   ao   desenvolvimento  e   identificação  das  estratégias  de  coping  

   adequadas. As  estratégias   de   coping   integram-se  em   duas   categorias:     

   coping  de  aproximação  (tomar  medicamentos, ir ao médico, descansar, fa-    

   lar com amigos sobre as suas emoções)  e  coping  de  evitamento  (negação,  

   crença na realidade do desejo);

 •avaliação do resultado do plano de acção ou ponderação:

   avaliação   individual   da    eficácia  da  estratégia  de  coping, ponderando a    

   adopção de uma estratégia alternativa.

As  três  componentes  do  modelo  relacionam-se  entre  si, de  forma  a  manter  o 

equilibrio  (estratégias  de  coping  bem  sucedidas), para  manter  comportamentos 

de saúde saudáveis (Figura 5).

Figura 5 - Modelo de auto-regulação do comportamento da doença de Leventhal 

(adaptado de Ogden, 1999, p. 61)
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Os mesmos autores referem que o MAR tenta focar a representação cognitiva da 

ameaça   à   saúde   do   indivíduo   como   factor   determinante  nas  variações  dos 

comportamentos,  embora   atribua  ênfase  aos  processos  de  coping e ao feedback  

resultante das cognições, emoção e comportamento.
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4. ADESÃO AO REGIME MEDICAMENTOSO: FOCO DE ATENÇÃO DE ENFERMAGEM

A prática de enfermagem encontra a sua razão de ser na pessoa. É a pessoa que é o 

referente, o ponto de partida e de chegada dos cuidados. Não é já considerado como 

objecto portador de doença x, y, z, mas constitui, realmente, a finalidade dos cuida-

dos que não adquirem sentido senão a partir dele, daquilo que é, do que representa 

no seio do seu ambiente social. Já não é o objecto dos cuidados, mas torna-se objecto 

dos cuidados, quer dizer que os cuidados, não têm sentido senão em relação com a 

sua realidade, com a maneira como vive – entre outras coisas – a sua doença (Collière, 

1989).

No início de 1990, começou a reflectir-se sobre a utilidade de promover o pensa-

mento crítico como estratégia para o desenvolvimento das práticas de enfermagem, 

o conceito de pensamento crítico em enfermagem foi relacionado com o conceito de 

pensamento de enfermagem.

No âmbito do discurso sobre a tomada de decisão em enfermagem, no contexto das 

práticas, é importante definir o objecto de estudo da própria disciplina, ou seja, o 

modelo conceptual em uso pelos enfermeiros que lhes define o objecto da tomada 

de decisão.

A  análise  dos  modelos  conceptuais  de  enfermagem, surgem   na  tentativa  de 

clarificação   dos   discursos   sobre   as  representações  do  exercício   profissional 

dos enfermeiros

Numa análise dos diferentes modelos conceptuais de enfermagem, Kérouac et al. 

(1994),  dividiu-os  por  cinco  escolas  de  pensamento em  enfermagem: Escola das 

Necessidades, Escola da Interacção,  Escola dos Resultados,  Escola do  Ser  Humano  

Unitário e Escola do Cuidar.

Para efeitos desta dissertação, consideramos a enfermagem como, parte integrante 

do sistema de cuidados de saúde, abrange a promoção da saúde, a prevenção da 

doença e os cuidados a pessoas de todas as idades com doença física, doença mental 

ou deficiência, em qualquer dos contextos de cuidados de saúde e noutros locais da 

comunidade. É neste sentido, que partilhamos os seguintes conceitos centrais em 

enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002):

 •saúde: é o estado e,  simultaneamente, a representação  mental da condição   

   individual, o  controlo do sofrimento, o  bem-estar físico  e conforto  emocio- 

   nal e espiritual. Na  medida em  que se trata de uma  representação   mental,  

   trata-se   de   um  estudo  subjectivo;  portanto,  não  pode  ser   tido   como   

   conceito oposto ao conceito de doença.

A representação mental da condição individual e do bem-estar é variável no tempo, ou 
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seja, cada pessoa procura o equilíbrio em cada momento, de acordo com os desafios 

que cada situação lhe coloca. Neste contexto, a saúde é o reflexo de um processo 

dinâmico e contínuo, toda a pessoa deseja atingir o estado de equilíbrio que se traduz 

no controlo do sofrimento, no bem-estar físico e no conforto emocional, espiritual e 

cultural;

 •pessoa: é  um  ser social e agente  intencional de comportamento  baseados  

   nos  valores, nas  crenças e nos  desejos de natureza individual, o que  torna  

   cada pessoa num ser único, com dignidade própria e direito e auto  determi- 

   nar-se. Os  comportamentos  cada  pessoa  são  influenciados pelo ambiente  

   no  qual  ela  vive e se  desenvolve. Toda a pessoa  interage com o ambiente:     

   modifica-o, sofre  a  influência  dele  durante  todo  o  processo  de  procura 

   incessante  do  equilíbrio  e  harmonia.  Na   medida  em  que  cada  pessoa,           

   procura   melhores   níveis   de   saúde, desenvolve   processos  intencionais             

   baseados nos valores e crenças da sua natureza  individual, podemos atingir     

   um entendimento no qual cada um de nós vivência um projecto de saúde. 

   As alterações da sua vida  quotidiana no seu projecto de vida, podendo  não  

   ser feita a mesma apreciação desse estado pelo próprio e pelos outros.

A pessoa é também centro de processos não intencionais. As funções fisiológicas 

enquanto processos não intencionais, são factor importante no processo de procura 

incessante do melhor equilíbrio. Apesar de se tratar de processos não intencionais, as 

funções fisiológicas são influenciadas pela condição psicológica das pessoas, e, por 

sua vez, esta é influenciada pelo bem-estar e conforto físico. Esta inter-relação torna 

clara unicidade e invisibilidade de cada pessoa; a pessoa tem de ser encarada como 

ser uno e indivisível;

 •ambiente: o ambiente  no qual as pessoas vivem e se desenvolvem é consti- 

   tuído por elementos  humanos, físicos, políticos, económicos, culturais e or- 

   ganizacionais  que condicionam e influenciam os estilos de vida e que reper- 

   cutam no conceito de saúde. Na prática  clínica,  os  enfermeiros necessitam

   de  focalizar  a  sua  intervenção  na   realização  das  actividades   de   vida,  

   procura-se  a  adaptação  a  múltiplos  factores – frequentemente  através de  

   processos de aprendizagem do cliente;

 •cuidados de enfermagem: o exercício  profissional da enfermagem  centra-    

   se na relaçã o interpessoal de um enfermeiro e uma  pessoa ou de um enfer- 

   meiro e  um  grupo  de   pessoas   (famílias ou comunidades). Quer a pessoa 

   enfermeiro,  quer   as   pessoas  clientes   dos   cuidados   de   enfermagem,  

   possuem  quadros  de  valores, crenças  e  desejos  da  natureza  individual,   

   fruto das difererentes condições ambientais  em  que  vivem e desenvolvem. 
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          Assim, no  âmbito  do  exercício  profissional, o  enfermeiro  distingue-se pela          

 formação e experiência que permite  compreender e respeitar os outros numa  

 perspectiva  multicultural, num  quadro  onde  procura  abster-se  de  juízo de  

 valor relativamente à pessoa cliente dos cuidados de enfermagem.

A relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de enfermagem 

caracterizada pela parceria estabelecida com cliente, no respeito pelas suas capaci-

dades e na valorização do seu papel. Esta relação desenvolve-se e fortalece-se ao 

longo de um processo dinâmico, que tem por objectivo ajudar o cliente a ser proac-

tivo na consecução do seu projecto de saúde (Padilha, 2006).

4.1. Transições: mudança de comportamento de saúde e rotura com o estilo de 

vida

Os cuidados de enfermagem, tomam por foco de atenção a promoção dos projectos 

de saúde que cada pessoa vive, e neste contexto, pretende-se prevenir a doença e 

a adaptação a novos processos de vida através de processos de aprendizagem do 

cliente. Ajudam a pessoa a gerir os recursos da comunidade em matéria de saúde e 

pretende-se que a pessoa assume um papel pivot no processo de tomada de decisão 

relacionado com a sua saúde.

As intervenções são frequentemente optimizadas, se toda a unidade familiar for to-

mada por alvo do processo de cuidados, nomeadamente, quando as intervenções de 

enfermagem visam alterações de comportamento, tendo em vista a adopção de estilo 

de vida compatíveis com a promoção de saúde.

Os processos de doença provocam na pessoa e na unidade familiar a necessidade de 

adaptação a uma nova realidade de saúde, com mudança dos estilos de vida. Por este 

facto, torna-se necessário encontrar a estratégia , em conjunto com os técnicos de 

saúde, para que se consiga reduzir a sintomatologia e evitar a progressão da doença 

e o seu tratamento. 

O problema de não adesão ao regime medicamentoso tem vindo a tornar-se preocu-

pante, sendo referidos na literatura diversos factores que o podem influenciar (Came-

ron, 1996). Um dos factores importantes identificados é a relação cliente – profissional 

de saúde, a qual pode por si só ter repercussões positivas ou negativas. Neste âmbito, 

os enfermeiros assumem  um  papel  importante na medida em que são reconhecida-

mente, os profissionais  de  saúde  que  mais tempos dedicam ao acompanhamento  

dos clientes nos contextos de cuidados de saúde.

As estratégias referidas, que apresentam resultados positivos no sentido de melhorar 

os níveis de adesão, inferem a necessidade de se alcançar uma “aliança terapêutica” 
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entre o cliente, família e profissional de saúde, remetendo-nos  assim para o processo

relacional,  mais  concretamente  para  a relação  enfermeiro-cliente com finalidades 

terapêuticas, analisando-se a contribuição que pode ter para aumentar os níveis de 

adesão ao regime medicamentoso.

A utilização da comunicação verbal e não verbal, a percepção do cliente sobre a sensi-

bilidade do profissional de saúde para com o seu problema, assim como a qualidade 

da supervisão exercida, estão na base da obtenção de melhorias na adesão ao regime 

medicamentoso (Cameron, 1996).

Meleis et al. (2005) defendem que a enfermagem se preocupa com os processos e as 

experiências   dos  seres  humanos  que  vivem   transições  nas  quais  a  saúde  e o

bem estar percebido são os resultados.

Porque as transições se desenrolam a todo o tempo, identificar os indicadores de 

processo e de resultado que levam os clientes simultaneamente em direcção à saúde 

ou à vulnerabilidade ou risco, permite aos enfermeiros a avaliação e a intervenção 

precoces que facilitam resultados saudáveis.

O nível e a mestria nos cuidados em que as pessoas participam no processo de to-

mada de decisão, relativamente à gestão do regime medicamentoso, podem ser repre-

sentativos na aquisição de comportamentos de adesão ao regime medicamentoso.

Nos trabalhos realizados por Chick & Meleis e por Schumacher & Meleis (2005), sur-

giu um suporte teórico que permite compreender o conceito de transição, sendo este 

definido como “a passagem de uma fase da vida, condição, ou status para outra”, 

referindo-se “quer ao processo quer ao resultado de interacções complexas entre a 

pessoa e o ambiente. Pode envolver mais do que uma pessoa e é embutido no con-

texto e na situação”. A transição está na génese de modificações no estado de saúde, 

nos  relacionamentos, nas  expectativas,  ou  nas  habilidades, observando-se vários 

padrões de resposta ao longo de um período de tempo.

A estrutura das transições apresentada por Bridges cit. por Meleis (2005), aponta 

para a existência de três fases na sua generalidade: entrada, passagem e saída. Um 

ponto importante é que se considera que a pessoa completou uma transição, quando 

é atingido um período de menor desorganização ou maior estabilidade do que o 

período anterior.

As transições são entendidas como o resultado ou a causa, que podem estar na ori-

gem de modificações de vida, saúde, relações e ambiente.

Os enfermeiros são os prestadores de cuidados de saúde, que se encontram melhor 

colocados para encetarem a ajuda necessária às pessoas e suas famílias que experi-

mentam este processo, ao prepararem as pessoas para melhor lidarem com as ex-

periências individuais de saúde e de doença. Exemplos apontados como transições 
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que podem predispor à vulnerabilidade são as experiências relacionadas com a doen-

ça, como o caso do seu diagnóstico, cirurgia, reabilitação e recuperação; transições 

relacionadas com o desenvolvimento e ciclo vital como a gravidez, nascimento dos 

filhos, papel parental, adolescência, menopausa, envelhecimento,  morte;  transições 

sociais e culturais como a emigração, isolamento e cuidados à família (Meleis et al., 

2005). 

Cuidar é assim entendido como um processo que facilita as transições bem sucedi-

das, considerando os processos e experiências dos seres humanos, onde a saúde e 

a percepção individual de bem-estar, são centrais, podendo traduzir resultados das 

acções de enfermagem.

O desenvolvimento das acções de enfermagem, é focalizado na prevenção de tran-

sições não saudáveis, na promoção do bem-estar percebido pela pessoa, ajudando-a 

na vivência do período de transição (Meleis 2005)). Transições de longo alcance não 

significam constante stress ou mudança, no entanto após períodos de alguma esta-

bilidade poderão emergir ou reactivar experiências de transições que se encontrem 

latentes.

Aquando da avaliação de experiências de transições, importa considerar a possibili-

dade de instabilidade e mudança contínua ao longo do período de tempo, na medida 

em que poderá necessitar reajuste ou reavaliação dos resultados.

As condições ou circunstâncias pessoais exercem também influência na transição, 

mas para tal é necessário possuir conhecimento sobre as expectativas e estratégias 

para gerir esse processo.

A   influência   das   circunstâncias   comunitárias   exercidas   sobre   este  processo

resulta  da  existência  ou  não, de  recursos na comunidade. Os factores que actuam 

como facilitadores na transição são: o apoio familiar e dos pares sociais, a informação 

relevante dos prestadores de cuidados ou da literatura existente, o aconselhamento 

por parte de fontes respeitáveis, os modelos/planos de actuação e as respostas per-

tinentes e adequadas ás questões que surgem ao longo do processo. Como aspectos 

que actuam como factores inibidores: os fracos recursos, o suporte de informação 

insuficiente ou contraditória, o aconselhamento não solicitado ou duvidoso, o apoio 

familiar ineficaz, os estereótipos e a necessidade de ter de enfrentar o negativismo 

dos outros. Por último, temos as condições/circunstâncias sociais como os estigmas, 

os estereótipos e a marginalização.

A definição do momento em que uma transição está completa deve ser flexível e 

variável,  pois  depende  do  tipo de  mudança   que   originou   a transição,  assim

como  da  natureza  e  dos  padrões  desta. Se  os resultados forem considerados 
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demasiado cedo no processo de transição, serão indicadores de processo. Se forem 

considerados demasiado tempo após o final da transição poderão estar relacionados 

com outros aspectos da vida da pessoa. Contudo, no momento em que a pessoa vi-

vencia um novo sentido de estabilidade, próximo do final da transição, o seu nível de 

domínio irá indicar o ponto que será capaz de atingir, em termos de resultados, numa 

transição saudável. 

A compreensão das propriedades e condições inerentes ao processo de transição 

relaciona-se com o desenvolvimento de “enfermagem terapêutica” congruente com as 

experiências únicas da pessoa/família no sentido de promover respostas saudáveis a 

esse mesmo processo.

Este conceito, tomado como organizador para a disciplina, apresenta vários desafios 

em torno da necessidade da reflexão acerca da sua missão, bem como várias vanta-

gens para o desenvolvimento da enfermagem. Considera um processo longitudinal 

e multidimensional na sua natureza e padrões de resposta ao longo do tempo, mais 

congruentes com a enfermagem. Providencia uma linguagem comum que é transver-

sal às áreas de especialidade e campos teóricos e metodológicos, melhorando a sua 

articulação. Não dependendo de teorias de enfermagem existentes, é com elas com-

patível permitindo que estas possam fornecer contributos para questões como quais 

as acções de enfermagem mais adequadas em populações de diferentes pessoas. 

Adicionalmente este conceito é congruente com aspectos centrais da disciplina e não 

é limitado por diferentes visões culturais.

Sendo o foco de atenção do enfermeiro no exercício profissional, a resposta humana 

às doenças e os processos de vida, bem como auxiliar as pessoas nas fases de tran-

sição e o alcançar do bem – estar (Meleis, 2005), importa conhecer os processos que 

estão na origem de respostas menos adaptadas para lidar com os problemas encon-

trados. 

4.2.  Relação    Enfermeiro – Doente:    factor    promotor    de    comportamentos 

de  adesão

A relação enfermeiro – doente assume particular importância também na percepção 

dos problemas relacionados com a adesão ao regime terapêutico. O contacto con-

tínuo dos enfermeiros com as pessoas predispõe a que estes possam conhecer a sua 

condição, uma vez que a intensidade e continuidade da relação facilita a partilha de 

experiências, a revelação de detalhes e significados, que permitem um conhecimento 

do enfermeiro mais contextualizado e portanto mais compreensível, sobre a resposta 

da pessoa e família aos processos de saúde e doença (Meleis, 2005). Na perspectiva 
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de Jenny e Logan cit. por Meleis (2005), tal permite conhecer a pessoa de uma forma 

diferente e mais aprofundada, o que possibilita planos de acção mais congruentes.

As referências à relação enfermeiro – doente são variadas na literatura de enferma-

gem, sendo reconhecida a sua importância nos diversos modelos teóricos, indepen-

dentemente da escola de pensamento em que se inserem, sendo a sua existência 

essencial ao processo de cuidados.

O processo de cuidados resulta do encontro entre duas ou mais pessoas, em que cada 

uma delas detém elementos desse processo, tendo como finalidade a compreensão 

da pessoa no seu contexto, bem como as capacidade e recursos que possui. O fio 

condutor do seu desenvolvimento é o doente, o qual é a primeira fonte de conheci-

mento da qual o enfermeiro faz uso (Collière, 1989).

Para a compreensão das informações recolhidas e da pessoa no seu contexto de vida, 

Collière (1989) propõe uma aproximação antropobiológica, que permita identificar a 

natureza dos problemas da pessoa, discernindo quais são aqueles que necessitam de 

cuidados de enfermagem.

A sedimentação da relação passa pela criação de laços de confiança, o que pressupõe 

uma relação sustentada ao longo do tempo. O enfermeiro deve saber adaptar as suas 

qualidades (enquanto pessoa e profissional) à pessoa em concreto, inserida no seu 

contexto. Para tal, poderá ser necessário percorrer etapas até que a pessoa que é 

cuidada, consiga perceber que o enfermeiro a pode ajudar na sua situação particular 

(Hesbeen, 2001).

Criados os laços de confiança, Hesbeen (2001) propõe que o enfermeiro acompanhe a 

pessoa ao longo do caminho do seu projecto de saúde, exercendo um papel de perito 

e conselheiro, fazendo uso dos seus conhecimentos profissionais para a ajudar nas 

escolhas que parecem mais pertinentes. Ainda segundo este autor, este caminho não 

é isento de dificuldades, sendo por vezes necessário recriar os laços estabelecidos e 

reforçá-los de forma a lidar melhor com situações de dificuldade. Nestes momentos, é 

essencial a preservação dos laços criados e o acompanhamento, pois seria contrapro-

ducente que precisamente nesses momentos a pessoa se sentisse incompreendida e 

“abandonada”.

Para Hesbeen (2001), a finalidade desta relação é a promoção da autonomia da pessoa 

na sua tomada de decisão e não criar laços de dependência. Neste sentido, assume 

importância o entendimento dos modelos explicativos do cliente e a sua “conciliação” 

com os modelos explicativos do profissional de saúde. 

A função de educação e guia é também de forma semelhante proposta por Benner 

(2001), segundo a qual a enfermeira deve introduzir os cuidados de ajuda conforme a 

percepção que detém sobre o estado de saúde do doente e quando este está disposto 
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a aprender. Sugere-se assim, a importância de compreender e conhecer os conheci-

mentos que a enfermeira deve possuir para encetar a relação com o doente.

A relação estabelecida deve portanto ser intencional e centrada no doente e ter como 

finalidade contribuir para o seu bem-estar, sendo fundamental para se encetar uma 

relação de ajuda que esta possua objectivos terapêuticos. A utilização da comunica-

ção terapêutica pelo enfermeiro, exige deste um trabalho de auto-análise e disponibi-

lidade, pressupondo um certo nível de desenvolvimento e uma ideologia do cuidar 

(Basto, 1998).

O trabalho desenvolvido por Lopes (2006) propõe uma teoria de médio alcance para 

a explicação da relação enfermeiro-doente com finalidades terapêuticas. Esta teoria é 

constituída  por  dois   componentes,  o  “Processo   de   avaliação   diagnóstica” e  o  

"Processo   de   intervenção   terapêutica”,  consistindo   numa   sequência  de   três 

fases: início, corpo e fim da relação. Embora construída num contexto de cuidados de 

enfermagem a doentes oncológicos submetidos a quimioterapia num hospital de dia, 

esta teoria apresenta o potencial para compreender melhor os aspectos da relação 

enfermeiro-doente, partindo-se de uma análise crítica dos seus componentes para 

verificar a sua aplicabilidade em situações diferentes.

O enfermeiro   nem  sempre  se  encontra  em  contexto de relação de ajuda, poderá 

responder  com   benevolência  ao  doente, querer  ser-lhe   útil, conferir um carácter  

humanista   através    da   escuta , mas   estas  acções,   ainda    que   necessárias

não  passam   de   boa   prática  de  cuidados.  Nenhuma   dessas   acções   responde 

a uma situação de sofrimento, indecisão ou carga emocional, características próprias 

de  situações  que  necessitam  de  relação  de  ajuda, ou  seja, trata-se da principal 

diferença entre boa prática e intervenção terapêutica através da relação interpessoal. 

A relação de ajuda é uma relação limitada no tempo, é privilegiada e reservada a 

momentos particulares de sofrimento físico, psíquico, social e espiritual por parte da 

pessoa como sujeito do cuidado. Serve de suporte aos comportamentos adaptativos, 

principalmente na compreensão do problema de saúde e regime terapêutico. Ajuda 

a pessoa a identificar os factores geradores de stress, clarificar as suas percepções 

e acima de tudo em conjunto, encontrar estratégias promotoras de autonomia na 

gestão do regime terapêutico, bem como fornecer informação necessária sobre a mu-

dança e o porquê dessa mudança.

O exercício da profissão de enfermagem centrando-se nas respostas humanas aos 

processos de saúde / doença e de vida, exige ao profissional uma relação com os 

clientes e famílias nos diferentes processos de transição das suas vidas. Desde a iden-

tificação do diagnóstico, planificação e execução de intervenções, procura da ade-

são a propostas terapêuticas, gestão de conflitos, procurar apoio emocional e ajudar 
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quem sofre. Pretende-se o desenvolvimento de competências relacionais, emocionais 

e éticas na interacção com a pessoa, pela interiorização de atitudes de relação de 

ajuda e treino das habilidades em que aquelas se concretizam.

Os enfermeiros podem assumir-se como um recurso importante, ao contribuir para 

aumentar as potencialidades dos doentes para lidarem com processos adaptativos 

tendentes  a  alcançar  o  bem-estar. Torna-se  assim  importante a identificação  dos  

vários factores que envolvem a adesão ao regime terapêutico proposto.

Clarificar o conceito de adesão ao regime medicamentoso e tentar compreendê-lo 

através dos modelos de mudança de comportamento, parece  fundamental para os 

profissionais  de  saúde, particularmente  para  os enfermeiros, para  que  possam 

redefinir   estratégias  de  intervenção,  contribuindo  para  o  bem-estar  da  pessoa, 

ajudando-a    nos    processos   de   transição,  contribuindo   desta   forma,   para  a  

melhoria dos cuidados de enfermagem. 


