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Neste   capítulo   procuramos   clarificar   aspectos  de  natureza  metodológica  que 

orientaram  o  estudo. Iniciamos com  a  contextualização  do  estudo, procedendo à 

justificação e finalidade do estudo. Ao longo deste capítulo procuraremos descrever e 

fundamentar as opções tomadas ao longo do percurso de investigação relativamente 

aos métodos adoptados tendo em conta a definição da problemática. Na apresentação 

do  desenho  do estudo,  descreveremos o  tipo de estudo adoptado,  bem  como  a 

estratégia  utilizada para a colheita e análise de  dados. Passamos então a referir os 

motivos  que  norteiam a decisão  por  este  estudo e que justificam a pertinência do  

mesmo.

2.1. Justificação e Finalidade do Estudo

Qualquer investigação tem o seu início com a escolha de um domínio particular de 

interesse para uma questão de investigação que poderá ser estudada (Fortin, 1999).

Tendo em conta os vários pressupostos e várias opções de pesquisas, a nossa decisão 

recai sobre um foco de atenção dos enfermeiros, ou seja, sobre uma “área de atenção, 

tal como foi descrito pelos mandatos sociais e pela matriz profissional de enferma-

gem” (ICN, 2000), mais especificamente, a adesão ao regime medicamentoso.

Numa tentativa de circunscrever o nosso estudo, delimitámos este foco de atenção 

às pessoas que realizam um regime medicamentoso com anticoagulantes orais por 

patologia cardíaca.

As doenças cardiovasculares pertencem ao grupo das doenças que causam mais 

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

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

ções, através de uma eficaz gestão e adesão ao regime medicamentoso. Muitos dos 

doentes com alterações cardíacas são sujeitos a tratamento anticoagulante oral, para 

prevenção de complicações, nomeadamente tromboembolismo. Estes doentes são 

confrontados  com  algumas  mudanças  no  seu  estilo  de  vida e por vezes não as 

integram de uma forma eficaz. Daí que a actuação  neste  domínio,  constitui um dos 

mais importantes desafios para os enfermeiros.
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Numa revisão de vários estudos, (Sheridan & Radmacher cit. por Klein e Gonçalves, 

2005), verificaram que 50% dos pacientes não tomam os fármacos de acordo com as 

prescrições estipuladas e que 20% a 50% faltam aos encontros previamente marca-

dos.

Na realidade, a ineficácia da gestão do plano de tratamento, poderá determinar a ade-

são ao regime recomendado, nomeadamente a adesão ao regime medicamentoso. 

Segundo Padilha (2006), o conhecimento do medicamento e a correcta administração 

do medicamento, são dois dos requisitos necessários para assegurar a eficácia da 

gestão do regime medicamentoso.

Os anticoagulantes orais fazem parte de um plano tratamento farmacológico de longa 

duração e com um esquema de doses complexo (Lip e Li-Saw-Hee, 2000). Neste sen-

tido, pretende-se abordar a problemática da Adesão ao Regime Medicamentoso cen-

trada na identificação dos factores que determinam ou predizem comportamentos de 

adesão, em pessoas que realizam um regime medicamentoso com anticoagulantes 

orais.

No dia-a-dia, verifica-se que existem vários factores que concorrem para a  não  ade-

são ao regime medicamentoso com anticoagulante oral, tais como: leitura de cartão 

com as respectivas doses de medicamento, oscilação da dose do medicamento dia-

riamente, doseamento do comprimido em metade e quarto de comprimido, colheitas 

sanguíneas para doseamento do medicamento, alterações da dieta e  efeitos  secundá-

rios e  é um tratamento  de  longa  duração. Muitas  questões  se  levantam  quando 

reflectimos sobre esta problemática:

Será que a descontinuidade da dose do medicamento, bem como as alterações no 

estilo de vida da pessoa nomeadamente no que respeita à dieta, e prevenção de 

complicações,  são  factores  que  poderão  contribuir para a não adesão ao regime 

recomendado?

Será que o facto de ser a pessoa a dosear o medicamento para tomar a dose recomen-

dada, precipita a não adesão?

Será que a deslocação da pessoa para realizar as colheitas sanguíneas periódicas, 

para dosear o medicamento, pode impedir a adesão ao regime medicamentoso?

No estudo de investigação, realizado por Engova (2002) que explora a compreensão e 

as percepções dos pacientes sobre o tratamento com varfine como factores determi-

nantes para a adesão ao tratamento, concluiu-se que a alta adesão no regime medi-

camentoso, 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 . O facto de vários  estudos  mundiais  apontarem  que  a baixa adesão 
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ao regime medicamentoso, determina o aparecimento precoce de complicações e re-

internamentos consecutivos, elevando as despesas de saúde, justifica a necessidade 

de investigar nesta área.

Considerando a importância do anticoagulante oral na prevenção de complicações, 

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

camentoso recomendado.

Além disso a não adesão ao regime medicamentoso impede a pessoa de usufruir 

dos benefícios clínicos do seu plano de tratamento e de atingir os seus objectivos de 

saúde. Por isso, é prioritário investigar esta área, que se considera um dos focos de 

atenção com alta sensibilidade aos cuidados de enfermagem. Neste sentido os profis-

sionais de saúde, devem tentar compreender quais os factores que influenciam a to-

mada de decisão das pessoas relativamente a comportamentos de adesão ao regime 

medicamentoso.

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).

A não Adesão, segundo (ICN, 2006), refere-se a não seguir ou não estar de acordo 

com o regime de tratamento.

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). 

Pelas  razões  expostas, é  pertinente  e  oportuno  realizar um estudo centrado na 

adesão ao regime medicamentoso da pessoa sujeita terapêutica anticoagulante oral, 

no  contexto  cultural  português,  procurando  conhecer  os  factores  preditores  de 

comportamentos   adesão, para   promover  a  adesão  ao  regime   medicamentoso 

recomendado.

Acredita-se que a uma melhor compreensão dos factores que determinam comporta-
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mentos de adesão, poderá contribuir para um melhor conhecimento e compreensão 

do problema, e contribuir para a implementação de intervenções baseadas em evidên-

cia, tendo em vista melhorar a qualidade da assistência centrada nos comportamen-

tos da não adesão ao regime medicamentoso prescrito, com anticoagulantes orais.

As perguntas de investigação orientam o desenho do estudo, conduzindo a procura 

de respostas. Para Fortin (1999, pag.51), a questão de investigação revela-se como: 

“uma interrogação explícita relativa a um domínio que se deve explorar com vista a 

obter novas informações”. Assim, e considerando a problemática e a finalidade do 

estudo, elaborámos a seguinte pergunta de investigação, que norteou o desenvolvi-

mento do estudo:

Quais os factores que determinam comportamentos de adesão ao regime medica-

mentoso, em pessoas com necessidade de tratamento com anticoagulante oral?

Como nos refere Fortin (1999), o objectivo de um estudo é um enunciado declarativo 

que precisa a orientação da investigação segundo o nível dos conhecimentos esta-

belecidos no domínio em questão, indicando o que o investigador tem intenção de 

fazer no percurso da investigação.

Assim, e no contexto deste estudo, definimos como objectivo geral:

•Conhecer os factores que determinam comportamentos de adesão ao regime 

medicamentoso, em pessoas que realizam  tratamento com anticoagulante oral.

Clarificar o conceito de adesão e tentar compreendê-lo, através de alguns modelos 

explicativos de mudança comportamental, parece ser fundamental para os profissio-

nais de saúde, particularmente para os enfermeiros, no sentido de:

 •promover comportamentos de adesão ao regime medicamentoso; 

 •contribuir   para  a  melhoria  da  qualidade  dos  cuidados  de  enfermagem  

   centrados no problema adesão ao regime medicamentoso.

Neste sentido, procuramos definir os seguintes objectivos específicos do estudo:

 •conhecer  como as pessoas reagem e se adaptam às mudanças no seu estilo  

   de vida impostas pela doença cardíaca; 

 •identificar  os  factores   que   determinam    comportamento  de  adesão da   

   pessoa que realiza um regime medicamentoso com anticoagulante oral;

 •identificar  níveis  de satisfação das pessoas relacionados com a  informação  

   transmitida sobre o regime medicamentoso com anticoagulantes orais;

 •identificar  níveis de confiança  relativos ao conhecimento e capacidades das  

  pessoas para gerir o regime medicamentoso com anticoagulante oral. 



Patrícia Oliveira     |   65  

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

2.2. Desenho do Estudo

Segundo Fortin, (1999),”a escolha do tipo de estudo precisa-se no decurso da formu-

lação do problema, quando a questão de investigação se tornou definitiva”, ou seja, a 

questão de investigação dita o método apropriado ao estudo do fenómeno. 

Para a realização deste trabalho optou-se por um estudo do tipo exploratório, descri-

tivo e transversal, para identificar e conhecer que factores determinam o comporta-

mento de adesão ao regime medicamentoso, nas pessoas com doença cardíaca, que 

realizam um regime medicamentoso com anticoagulante oral.  

Como refere Polit & Hungler (1995), a pesquisa exploratória visa mais do que a ob-

servação e a descrição do fenómeno: “a pesquisa exploratória visa explorar as dimen-

sões desse fenómeno, a maneira pela qual ele se manifesta e os factores com os quais 

ele se relaciona”. Pensamos que, ao descrever e explorar o fenómeno em estudo, 

podemos contribuir para um melhor conhecimento da problemática em questão

A questão temporal associada ao âmbito deste estudo, impossibilitou a realização de 

um estudo longitudinal que permitiria o acompanhamento da pessoa ao longo deste 

processo. Por isso, optamos por um estudo de carácter transversal.

2.2.1. Contexto do Estudo

O estudo decorreu na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULS), nomeadamente 

nas seguintes unidades de cuidados: “Consulta de Hipocoagulados” do Centro de 

Saúde Leça da Palmeira e Consulta de Hemoterapia do Hospital Pedro Hispano, após 

ter  sido  concedida  autorização  formal  para  a  sua  realização, pelo presidente do 

Conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (Anexo1).

Estas Unidades de Saúde procuram dar resposta às necessidades em cuidados de 

saúde dos doentes submetidos a regime medicamentoso com anticoagulantes orais, 

nomeadamente: colheitas de sangue para controlo de INR, aferição do regime medi-

camentoso em funções dos resultados (actualização do cartão de hipocoagulação, 

onde está descrito o esquema de dosagem do medicamento) e orientação sobre o 

regime medicamentoso,  explicitando os cuidados com alimentação, cuidados com a 

associação com outros medicamentos, cuidados com possíveis alterações e cuidados 

com efeitos secundários. 

Estas unidades são constituídas por uma equipe fixa de médicos e enfermeiros, res-

ponsáveis pelo acompanhamento das pessoas que realizam um regime medicamen-

toso com anticoagulantes orais, no sentido de assegurar a transmissão de informação 
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necessária para que estas sejam capazes lidar com a doença cardíaca e gerir o regime 

medicamentoso de forma eficaz. 

2.2.2. População Alvo e Amostra do Estudo

A população de acesso foi constituída pelos doentes hipocoagulados do foro cardíaco, 

que se encontram a realizar um regime medicamentoso com anticoagulantes orais e 

que frequentam as consultas das Unidades de Saúde referidas. Optamos pelo método 

de amostragem acidental ou de conveniência, que segundo Fortin (1999), é aceitável 

nos estudos exploratórios.

Consideramos como critérios de inclusão na amostra: as pessoas com doença cardía-

ca; que realizam um regime medicamentoso com anticoagulantes orais; que frequen-

tam a consulta na Unidade Local de Saúde de Matosinhos para efectuar colheita de 

sangue para doseamento do anticoagulante oral; com idade igual ou superior a 18 

anos e que aceitaram participarem no estudo.

A recolha de dados foi efectivada no período de 1 de Novembro de 2007 a 30 de Ja-

neiro de 2008, segundo a disponibilidade temporal do investigador, perfazendo um 

total de 122 participantes.

2.2.3 Instrumento de Recolha de Dados

Numa abordagem inicial, efectuamos uma pesquisa bibliográfica direccionada à des-

coberta de instrumentos de medida, que visassem o fenómeno em estudo e que 

permitissem obter informação acerca das variáveis em estudo. Contudo, com base 

na revisão bibliográfica efectuada, constatámos que existe escassa informação sobre 

instrumentos de recolha de dados centrados na  identificação dos factores preditores 

de comportamentos de adesão ao regime medicamentoso com terapêutica anticoagu-

lante oral.

Neste sentido, a nossa decisão recaiu pelo recurso à entrevista através de formulário, 

em detrimento de outras técnicas de recolha de dados, nomeadamente o questio-

nário, deve-se ao facto de assegurar uniformidade no preenchimento do instrumento 

de medida. Além disso, as pessoas que auto administram anticoagulantes orais, são 

maioritariamente idosos, e a capacidade de ler e escrever poderia comprometer, ou 

mesmo impedir, a compreensão das questões e, consequentemente, o preenchimen-

to do questionário. Por último, a presença do investigador no momento da recolha 

de dados, permitiria esclarecer dúvidas e significados de perguntas que não fossem 
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compreendidas pelos participantes.  

Procedemos à construção de um instrumento de recolha de dados (Anexo 2) que 

permitisse dar resposta às questões centrais pré-definidas como relevantes para o 

estudo. O instrumento foi estruturado em quatro partes, de forma a contemplar:

 Parte A - Dados sócio-demográficos e antecedentes pessoais;

 Parte B - Dados sobre o regime medicamentoso;

 Parte C - Percepção  e  Satisfação  sobre  a  informação transmitida relativa ao  

                regime medicamentoso;

 Parte D - Auto-Eficácia  face  ao  regime  medicamentoso (confiança e crenças          

                relativas ao regime medicamentoso).

Ao elaborar os diferentes enunciados que compõem este  instrumento de recolha 

de dados, procuramos utilizar uma linguagem clara e acessível, de forma a facilitar 

a interpretação das questões. Como se tratava de um formulário, as questões foram 

elaboradas e organizadas de forma a tornar a resposta mais inteligível.

Após a elaboração do instrumento foi efectuado um pré-teste, com a finalidade de 

validar o seu conteúdo, pois segundo Fortin (1999, pag.225), deve-se “ assegurar que 

o instrumento de medida é representativo do domínio que ele deseja avaliar”.

A realização do pré-teste teve como objectivo principal avaliar a eficácia e a pertinên-

cia do instrumento, bem como a compreensão semântica das questões, o tempo 

necessário à sua aplicação e extensão do mesmo. Durante a aplicação do formulário 

as pessoas foram convidadas a fazer comentários, sobre as questões, estrutura do 

formulário  e  linguagem utilizada. De  salientar  que  o  tempo dispensado em cada 

entrevista foi, em média, cerca de 20 minutos.

Dados Sócio-Demográficos e Antecedentes Pessoais

A primeira parte do instrumento foi elaborada com a finalidade de caracterizar a 

amostra  do  ponto  de  vista sócio-demográfico. Foram incluídas várias questões 

abertas  e fechadas, que pretendem focar as seguintes variáveis: idade, sexo, habili-

tações literárias, situação profissional, profissão  actual ou  anterior, componentes  

do agregado familiar. 

No que concerne à variável componentes do agregado familiar, classificamos a família 

em vários grupos: unitária, nuclear sem filhos, nuclear com filhos, alargada e outras. 

Entende-se por família unitária a que é constituída por uma única pessoa (“vive só”); 

por família unitária sem filhos, a que é constituída por uma só união entre adultos 

(“vive com o cônjuge/ companheiro”); por uma família unitária com filhos, aquela com 

uma só união entre adultos e um só nível de descendência (“vive com a família restrita, 
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pai, mãe, filhos”); por família alargada, aquela que é caracterizada pela presença de 

várias gerações (“vive com a família alargada”). Acrescentamos mais a possibilidade 

“outra”, de forma a contemplar todas as possibilidades.

Dados sobre o Regime Medicamentoso

A segunda parte do formulário foi construída para obter informação relevante sobre o 

regime medicamentoso, mais concretamente sobre as capacidades cognitivas e instru-

mentais da pessoa para gerir o regime medicamentoso, capacidade para gerir com-

plicações, capacidades de auto monitorização e auto vigilância, que segundo Padilha 

(2006) são condições determinantes para a adesão ao tratamento recomendado. 

Relativamente ao conhecimento da doença e da necessidade de realizar o regime 

medicamentoso com anticoagulantes orais, questionamos os participantes sobre 

o conhecimento que tinham sobre a sua doença e o que os levou a ter que fazer te-

rapêutica anticoagulante oral, bem como a necessidade de fazer análises ao sangue 

periodicamente. 

Quanto ao procedimento que utilizam para auto administrarem o medicamento, 

questionamos os participantes sobre como: “ vê a dose no cartão da medicação”, 

“faz  corresponder a dose  indicada ao dia do mês”,  “ parte  o comprimido, se  for 

necessário”.

No que concerne às dificuldades na auto administração do medicamento, ques-

tionamos os participantes sobre o tipo de dificuldade sentida no doseamento do 

medicamento, nomeadamente “necessita de supervisão”, “ necessita de ajuda”, “ esta 

actividade é feita por outra pessoa”, “ consegue partir o comprimido sozinha” e se 

partem o comprimido com “ dispositivo próprio”, “ com a faca”, “ com a mão” e o que 

fazem com o comprimido que sobra:” guarda para a próxima toma”, “rejeita sempre o 

resto do comprimido”, só rejeita o resto do comprimido se ficar mal partido”.

No que respeita aos cuidados especiais, procuramos identificar que tipo cuidados a 

pessoa demonstrava ter, quando se incorpora anticoagulantes orais no regime medi-

camentoso, tais como: “cuidados com a alimentação”, “ cuidados com a associação 

com outros medicamentos”, “ estar atento a possíveis alterações”, “ efeitos secundári-

os do medicamento”, outras situações”. 

Interrogamos os participantes sobre como actuam  face  à identificação  de  altera-

ções, nomeadamente se: “ aguardam para ver se passa”,”telefonam para o enfermeiro 

da consulta”, “ telefonam para o médico do serviço de sangue”, “ telefonam para o 

médico de família”, “vão à urgência” ou “outra situação”.

Relativamente à auto-vigilância para prevenir complicações que podem surgir com 
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auto administração de terapêutica anticoagulante oral, questionamos os participantes 

sobre quais os aspectos a que costumam estar mais atentos, tais como: “coloração 

da pele”, manchas escuras no corpo”, perdas de sangue”, “ valores da coagulação do 

sangue (INR) e “outras situações”.

Quanto ao conhecimento sobre regime alimentar, pretendemos obter informação 

se a pessoa tinha conhecimento sobre o tipo de regime alimentar que se deve fazer 

quando realiza um regime medicamentoso com anticoagulantes orais.

Relativamente à adesão ao regime medicamentoso, pretendemos averiguar se a 

pessoa nos últimos sete dias, tomou o medicamento como foi recomendado. Opta-

mos por este horizonte temporal, pois períodos de tempo superiores poderiam pôr 

em causa a precisão das respostas, devido à dificuldade em recordar esses aconte-

cimentos passados.

Para identificar as razões da não adesão ao regime medicamentoso, enunciamos 

um conjunto de questões, que pretendem enunciar as causas de não adesão ao re-

gime medicamentoso. A nossa opção recaiu sobre justificações abordadas na biblio-

grafia consultada e sobre aspectos considerados noutros estudos, cujos objectivos se 

centravam na identificação de razões que condicionam a adesão ao regime medica-

mentoso, nomeadamente: “esqueceu-se”, “pensa que não é necessário tomar todas as 

vezes”; “não gosta de tomar medicamentos”; “pensa que a medicação não estar a dar 

bons resultados”, “a medicação provoca-lhe efeitos secundários”; “os medicamentos 

são muito caros”; “o horário das tomas é inconveniente”;” não gosta de ser depen-

dente da medicação”; “são muitos os medicamentos que tem de tomar”; “deixa acabar 

os medicamentos”; “o uso do cartão das doses é inconveniente”; “nunca se esqueceu 

de tomar a medicação”.

No que concerne às dificuldades encontradas em realizar um regime medicamen-

toso com anticoagulantes orais, interrogamos os participantes sobre: “cuidados es-

peciais com a alimentação”; “alterações no estilo de vida”; “cuidados com a associação 

a outros medicamentos”; “complexidade do cartão de medicação”; “deslocação para 

as colheitas de sangue”; “doseamento do medicamento”; “efeitos secundários do me-

dicamento”. 

 

Percepção e Satisfação sobre o Ensino Realizado

A  terceira  parte  do  instrumento,  foi   construída  com  o  objectivo  de  conhecer a 

percepção  e  satisfação  da  pessoa,   relativamente  à  informação  fornecida  pelos  

enfermeiros  sobre o regime medicamentoso anticoagulante oral.  Neste   contexto

foram elaboradas várias questões acerca da informação fornecida, linguagem utiliza-
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da, disponibilidade na clarificação das dúvidas por parte dos profissionais de saúde e 

participação da pessoa no seu plano de tratamento.

Para avaliação do nível de satisfação  com  as  estratégias de ensino  realizadas, usa-

mos uma  escala  tipo  Likert  com cinco pontos, codificada  de 1 a 5  (nada satisfeito, 

parcialmente satisfeito, satisfeito, bastante satisfeito, completamente satisfeito), em 

que o score 1 é o comportamento menos desejável e o score 5 o mais desejável. Esta 

escala procurou identificar o nível de satisfação dos participantes relativo a cada uma 

das questões apresentadas: satisfação dos participantes com o ensino realizado sobre 

os cuidados a ter com a terapêutica ACO, disponibilidade e interesse demonstrada 

pelos enfermeiros que efectuaram o ensino sobre a terapêutica ACO, acessibilidade 

da linguagem utilizada pelos enfermeiros que efectuaram o ensino, satisfação rela-

cionada com os aconselhamentos e clarificação das dúvidas sobre os cuidados a ter 

com este tipo de medicação e satisfação das pessoas relacionada com a participação 

na elaboração do plano de tratamento.

Auto-Eficácia face ao Regime Medicamentoso (confiança e crenças relativas ao 

regime medicamentoso).

A quarta parte do instrumento foi construída, com a finalidade de conhecer o nível 

de confiança que a pessoa tem para gerir o regime medicamentoso e de que forma 

o acreditar no seu plano de tratamento, são determinantes que contribuem para a 

adesão ao regime medicamentoso.

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 (Bandura, 1997).

A confiança que a pessoa apresenta para aderir ao regime medicamentoso e que de-

termina comportamento de auto-eficácia, foi medida através de uma escala tipo Likert 

com cinco pontos, codificada de 1 a 5 (nada confiante, parcialmente confiante, confi-

ante, bastante confiante, completamente confiante), em que o score 1 é o comporta-

mento menos desejável e o score 5 o mais desejável. Esta escala procurou identificar 

o nível de confiança dos participantes face ao:

 •conhecimento  sobre  como  vigiar e actuar perante possíveis alterações que  

   possam  surgir  com  este regime medicamentoso e sobre  a  preparação do  

            medicamento;

 •capacidades para  preparar  o  medicamento  e  pedir  ajuda  no dia a dia  e   

   aconselhamentos em caso de dúvida ou dificuldade;

 •crenças associadas ao regime medicamentoso instituído.
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Por último, foi introduzida uma última questão que aborda as principais preocupa-

ções relacionadas com o regime medicamentoso com anticoagulantes orais,  nomea-

damente: cuidados com a alimentação, alterações no estilo de vida, complexidade do 

cartão da medicação, deslocação para as colheitas de sangue, doseamento do medi-

camento, e efeitos secundários do medicamento. 

Para avaliar o nível de preocupação atribuído por cada um dos participantes, a cada 

um das áreas, solicitamos a atribuição de um score, em que o score1, corresponde à 

preocupação  mais  intensa  sobre  a  área  indicada e o score 6 a uma  preocupação 

menos intensa.


