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Após  terminarmos  a  recolha  dos  dados  urge  a  sua  interpretação  e  análise  dos 

resultados à luz das questões de investigação formuladas (Fortin, 1999).

Neste sentido, procuramos neste capítulo proceder à análise dos resultados obtidos 

neste   estudo,  através  da  aplicação   das   análises  descritivas  e  inferênciais,  e 

simultaneamente sua interpretação.

Após a autorização formal do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos, para a recolha de dados, foi estabelecido contacto com os elementos 

da direcção dos Centros de Saúde de Leça da Palmeira, e Consulta de Hemoterapia, 

nas pessoas do Enfermeiro Chefe e do Director, de modo a dar a conhecer os con-

tornos da investigação. O investigador foi apresentado por estes elementos à equipe 

médica e de enfermagem, solicitando colaboração ao longo do processo de recolha 

de dados. Assim, foi pedido o encaminhamento dos utentes que apresentassem crité-

rios de inclusão no estudo.

Neste sentido, e após a consulta médica ou de enfermagem, os utentes foram con-

vidados, pelos respectivos profissionais de saúde, a participar no estudo sobre o 

regime medicamentoso com anticoagulantes orais. Aqueles que aceitaram participar 

no estudo, foram posteriormente conduzidos para um gabinete, onde se procedeu à 

aplicação de uma entrevista através de um formulário. 

Antes de se proceder à recolha de dados, o investigador efectuou uma descrição do 

estudo, precisando os objectivos e a informação que desejava obter. Foi garantida a 

confidencialidade dos dados, não ocorrendo partilha de informação.

Optamos, tal como Silva, (2002) por não  informar as pessoas sobre os aspectos rela-

cionados com adesão, para evitar uma possível influência na veracidade das respos-

tas, ou seja, evitando intencionalidade de omissão de situações de não adesão.

Os dados apresentados resultam da implementação da aplicação de um formulário a 

122 utentes que frequentam a consulta de hipocoagulados e que se encontram em 

programa activo de terapêutica anticoagulante por doença cardíaca. Foram inquiridas 

54 pessoas que frequentavam a consulta de hipocoagulados do Centro de Saúde e 68 

pessoas da Consulta de Hemoterapia do Hospital Pedro Hispano.

Numa primeira fase todos os dados contidos nos formulários foram codificados e 
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introduzidos numa tabela da base de dados do SPSS – Statistical Program for Social 

Sciences, versão 16.0 – para se proceder ao tratamento estatístico. Segundo Fortin, 

(1999) as estatísticas descritivas “ permitem descrever as características da amostra 

na qual os dados foram colhidos e descrever os valores obtidos pela medida das 

variáveis”.

As estatísticas descritivas incluem as distribuições de frequências, as medidas de 

tendência central (moda, média e mediana) e as medidas de dispersão (desvio / pa-

drão e coeficiente de variação).

3.1. Caracterização Sócio-Demográfica dos participantes

Idade

Os resultados relativos a esta variável, mostram que a média de idade é 70,9 anos, 

com um desvio padrão de ± 9,98 anos. O mínimo de idade encontrado foi de 37 anos 

e o máximo de 92 anos, com uma mediana de 73 anos e moda de 74 anos. Como 

podemos verificar no Gráfico 1, o grupo etário dos 75 aos 85 anos é o mais represen-

tado, correspondendo a 37,10% da totalidade dos participantes. Segue-lhe o grupo 

etário dos 65 aos 75 anos, com 33,10%. Apenas um participante (0,80%), tem idade 

inferior a 45 anos e 5,00% dos participantes idade superior a 85 anos.

O  grupo  etário é  maioritariamente  constituído  por  idosos, o que se  compreende  

face ao contexto de estudo. As características de doença cardíaca pressupõem que 

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

mentoso, neste caso concreto, com ACO.
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Gráfico 1 - Distribuição dos participantes por grupo 

Gráfico 1: Distribuição dos participantes por grupo etário
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Sexo

No que concerne à distribuição por sexos, como constatamos na Tabela 3, amostra é 

constituída maioritariamente por indivíduos do sexo feminino. Mais especificamente 

(52,5%) dos participantes são do sexo feminino e (47,5%) são do sexo masculino.

Sexo       Nº         %

Feminino      64              52,5

Masculino      58              47,5

Total      122      100

Tabela 3 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por sexo

Nível de Instrução

Face ao contexto do estudo, preocupamo-nos inicialmente com o nível de instrução 

dos participantes. Como podemos constatar na Tabela 4 mais de metade da amostra 

(79,5%), sabe ler e escrever. Contudo cerca de (5,4%) dos participantes apenas saber 

ler, mas não sabe escrever. A percentagem de analfabetos é de (15,2%), correspon-

dente a dezassete participantes. Consideramos como analfabetos todos os partici-

pantes que não possuem nível de alfabetização – aquele que não consegue ler nem 

compreender títulos de textos e fazer contas, nem sabe contar, tendo dificuldade 

com a compreensão de números grandes, não consegue fazer operações ariteméticas 

básicas.

Como o grupo etário é constituído maioritariamente por idosos daí que exista uma 

percentagem de pessoas que  não sabem escrever e outras que  não sabem ler nem 

escrever.

Nível de instrução    Nº                   %

Sabe ler      6       5,4

Sabe ler e escrever    89              79,5

Analfabeto     17              15,2

 

Total      122      100

Tabela 4 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por nível de instrução

Nivel de Instrução                                  Nº                                                               %
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Agregado Familiar    Nº         %

Vive só     17       14

Vive com o conjugue/companheiro 60              49,6

Vive com a família restrita   40              33,1

Vive com a família alargada  4       3,3

Outra (vizinha)    1       0,8

Total      122      100

Situação Profissional

Quanto à situação profissional, como podemos verificar através da Tabela 5 a maioria 

dos inquiridos referiu não exercer actualmente qualquer actividade profissional devi-

do a reforma ou invalidez (90,2%), desemprego (3,3%). Os restantes (6,6%) referem ter 

uma vida profissional activa.

Situação profissional   Nº         %

Trabalhador activo    8       6,6

Reformado/Inválido    110              90,2

Total      122      100

Tabela 5 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por situação profissional

Componentes do Agregado Familiar

Relativamente à constituição do agregado familiar, através da Tabela 6 constatámos 

que a maioria dos inquiridos 86,0%, vive acompanhado. De facto, 49,6 % dos partici-

pantes referiu viver com o conjugue ou companheiro, 33,1 % com a família restrita 

e 3,3 % com a família alargada. Contudo será de realçar que 14,0% dos participantes 

vive só, um dos participantes vive com uma vizinha e que nenhum dos participantes 

referiu ter estruturas de apoio social.

Tabela 6 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por tipo de agregado familiar
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3.2. Caracterização da Situação Clínica dos participantes 

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

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

auricular crónica, profilaxia de trombose em pacientes com válvulas cardíacas metáli-

cas e doença coronária crónica. 

Os participantes deste  estudo, são pessoas que se  enquadram  neste tipo de altera-

ções cardíacas que necessitam de tratamento com anticoagulante oral, para preven-

ção de complicações, nomeadamente tromboembolismo.

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), daí que o 

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

factores importantes para a adesão ao regime medicamentoso, que por sua vez está 

directamente relacionada com a gravidade da situação clínica da pessoa. 

O início do regime medicamentoso com ACO dos participantes varia entre um mínimo 

de 1 mês e um máximo de 540 meses, a média é de 79,7 meses, com um desvio pa-

drão de ± 101,3. Como podemos constatar na Tabela 7, temos utentes que iniciaram 

um regime medicamentoso com ACO há menos de 12 meses (16,3%) e temos par-

ticipantes que realizam este tipo de tratamento há mais de 120 meses (18,9%). No 

entanto 13,1% dos participantes realizam o referido regime há [12-24 [, seguido de 

11,5% dos participantes entre [36-48 [,  10,7% dos participantes entre [24-36[ e 7,4% 

dos participantes entre [48-60 [. As classes entre [60-72 [, [72-84 [, [96-108 [apresen-

tam cada uma das quais 4,9% de participantes. As classes entre [84-96 [ e [108-120[ 

e dos que não sabem à quanto tempo realizam um regime medicamentoso com  ACO 

corresponde cada delas a 2,5% dos participantes.

Duração do regime medicamentoso (meses)  Nº                        %

 <12      20      16,3

 [12 - 24[      16      13,1

 [24 - 36[      13      10,7

 [36 - 48[      14      11,5

 [48 - 60[      9        7,4

 [60 - 72[      6        4,9

 [72 - 84[      6        4,9

 [84 - 96[      3        2,5

 [96 - 108[     6        4,9

 [108 - 120[     3        2,5

 >120      23      18,9

 Não sabe      3        2,5

Total       122                                  100

Tabela 7 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por duração do regime medicamentoso
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Como podemos verificar na tabela anterior existe uma enorme dispersão entre os 

participantes que se encontram em início de tratamento e aqueles que realizam um 

regime medicamentoso há vários anos.

Da totalidade dos participantes, constatamos que foi instituída terapêutica anticoagu-

lante oral a 53,3% dos participantes com acenocumarol de 4mg, a 28,7% dos partici-

pantes a varfarina sódica de 5mg e apenas 1 dos participantes tem prescrito um outro 

tipo de anticoagulante.

As pessoas que se encontram no inicio do tratamento e que demonstram habitual-

mente um valor de doseamento de INR mais oscilatório, controlam os valores com 

intervalos de tempo mais curtos, (semanalmente), as pessoas que se apresentam uma 

situação clínica mais estável deslocam-se normalmente mensalmente para reavalia-

ção. Neste contexto constatamos que cerca de (57,8%) das pessoas participam activa-

mente nas decisões sobre o local de controlo de “ INR”.

A pessoa não deve limitar-se a cumprir a prescrição médica como medida coerciva, 

mas sim envolver-se nas decisões relacionadas com os seus objectivos de saúde. Tal 

como Cameron (1995) afirma, a adesão deve ser encarada como um processo de ne-

gociação mutuamente aceite, no sentido de estabelecer uma aliança terapêutica.

Os participantes colhem sangue para doseamento de “INR”, quer no hospital (56,6%), 

quer no Centro de Saúde (43,4%), dependendo do local onde está inserida a ” consulta 

de hipocoagulados”.

Durante os momentos que nos deslocamos ao local, para realizar o inquérito, cons-

tatamos que as pessoas com situação clínica mais instável e que apresentam rein-

ternamentos consecutivos, e têm outras patologias associadas ou também por uma 

questão de acessibilidade efectuam o controlo de “INR” no hospital, as restantes des-

locam-se ao centro de saúde.

3.3. Acesso à Informação sobre o Regime Medicamentoso 

Como referimos no enquadramento teórico deste documento, para uma resposta hu-

mana eficaz no domínio da adesão é necessário que a pessoa apreenda a lidar com 

as mudanças impostas pelo regime medicamentoso, através da aquisição de conheci-

mento e capacidades no domínio das actividades práticas associadas ao treino. Para 

o ICN (2008) é necessário que a pessoa tenha em consideração os aconselhamentos, 

siga a prescrição do regime medicamentoso, tome a medicação apropriadamente e 

adopte comportamentos de auto vigilância e auto monitorização, para que seja capaz 

de uma gestão eficaz do regime medicamentoso e consequente adesão.

Por outro lado, a participação activa e voluntária das pessoas nas decisões relaciona-

das com o regime medicamentoso é fundamental para que estas se sintam motivadas 
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para adoptarem comportamentos de adesão, facilitando o seu processo de apren-

dizagem. Tal como é sugerido por Lowes (1998), a pessoa no seu contexto particular, 

deve ser motivada a responsabilizar-se pelas suas decisões, envolvendo-se numa rela-

ção de confiança e parceria com o enfermeiro responsável pelo seu acompanhamento 

clínico.

Estudos sugerem que os doentes aderem melhor, quando lhes é transmitida informa-

ção sobre a sua doença e regime de tratamento.

Ley, cit. por Ogden (1999), faz referência 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 às 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, adiram eficazmente ao regime medicamentoso.

Face ao exposto, procuramos saber de que forma os participantes obtiveram infor-

mação sobre a terapêutica anticoagulante oral para gerir o regime medicamentoso, 

tendo-se constatado que da totalidade dos participantes, 95,9% teve acesso à infor-

mação através dos profissionais de saúde. Como podemos verificar através da Tabela 

8, 47,5% obteve informação para gerir o regime medicamentoso através dos médicos 

e 6,6% através dos enfermeiros. Com intervenção simultânea (médicos e enfermeiros) 

na transmissão de informação é referenciado por 41,8% dos participantes. Apenas 

3,3% dos participantes refere não ter obtido informação através dos profissionais de 

saúde, tendo eles próprios recorrido à literatura para obter essa informação. Apenas 

um participante referiu que obteve informação através dos amigos e família simulta-

neamente. Nenhuma pessoa referiu o recurso às tecnologias de informação e comu-

nicação, nomeadamente a internet, como fonte de informação.

Fonte de informação sobre o regime medicamentoso Nº                         %

Médicos        58           47,5

Enfermeiros e médicos      51           41,8

Enfermeiros        8             6,6

Amigos/família       1    0,8

Leitura        4    3,3

Total         122            100
Tabela 8 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por fonte de informação sobre o 

regime medicamentoso
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Face às orientações existentes pelo mandato social dos enfermeiros e pela participa-

ção dos enfermeiros neste tipo de consulta seria espectável que um maior número 

de participantes referisse este tipo de actividade por parte dos enfermeiros. A Ordem 

dos Enfermeiros (2001) salienta a importância que os enfermeiros devem ter no exer-

cício deste papel, referindo que os enfermeiros devem ajudar as pessoas a serem 

proactivos na consecução do seu “projecto de saúde”, sendo responsáveis pela imple-

mentação de processos de ensino aprendizagem, fornecendo a informação necessária 

no sentido de dotarem as pessoas e os prestadores de cuidados de conhecimento e 

competências para adoptarem comportamentos de saúde desejáveis. 

A maioria dos participantes (91,6%) referiu que a informação transmitida durante os 

aconselhamentos terapêuticos sobre o regime medicamentoso, foi necessária. Apenas 

8,4% dos participantes consideraram que a informação transmitida não foi necessária, 

porque não os ajudou a encontrar soluções práticas no dia-a-dia para lidarem com a 

sua doença e com a complexidade do regime medicamentoso.

3.3.1. Conhecimento/Capacidades para gerir o regime medicamentoso 

Diferentes estudos referem que o conhecimento que a pessoa possui sobre o regime 

medicamentoso é uma determinante importante de adesão, 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 reco-

mendações (Bishop, 1994; Ockene and Hayman et al., 2002 e Johnson et al., 2002).

Quando questionados sobre o seu conhecimento e a relação entre a sua doença e o 

regime medicamentoso instituído, 69,4% dos participantes referem conhecer a razão 

pela qual se encontram a fazer anticoagulantes orais. Contudo, os restantes 30,6% 

dos participantes, não têm conhecimento sobre a sua doença e não sabem o motivo 

porque fazem este tipo de medicação.

Quanto ao conhecimento do nome do medicamento, do horário do medicamento, 

da periodicidade e do local de controlo dos valores de “INR”, podemos verificar que 

17,2% dos participantes não sabe o nome do medicamento.

De acordo com Mansur et al. (2001) e Ockene et al. (2002) a complexidade do regime 

medicamentoso em doentes crónicos dificulta a gestão do tratamento e necessita de 

um maior envolvimento da pessoa, dado que os regimes medicamentosos mais com-

plexos induzem mais frequentemente a ocorrência de erros: esquecimento, omissão 

de tomas, não acompanhamento das doses e falha no horário de medicação.

KonKle-Parker (2001) também partilha da opinião, de que os factores relacionados 

com a medicação tais como: os efeitos secundários do medicamento, número de 
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medicamentos, tamanho do medicamento, apresentação do medicamento, restrição 

dos  hábitos  alimentares  já  enraizados  implicados  pelo  medicamento,  duração e 

complexidade  da  administração  do  medicamento, são  condições  que  afectam o 

comportamento de adesão. 

Constatamos que o momento da toma do medicamento não é igual em todos os par-

ticipantes, a maioria (77,8%) dos participantes auto administra o anticoagulante oral 

à noite, 14,5% de manhã e 7,7% à tarde, dependendo da complexidade do regime 

medicamentoso global e da escolha que a pessoa fez para melhor gerir o seu regime 

medicamentoso. Podemos verificar que das pessoas que participam activamente nas 

decisões relacionadas com o seu regime de tratamento, 66,7% dos participantes deci-

diram sobre o horário de auto administração do medicamento.

Quando questionados sobre os comportamentos de auto vigilância referem que os 

aspectos sobre os quais centram a sua atenção (vigilância) são: as perdas de sangue 

(69,4%), aparecimento manchas escuras no corpo (36,4%), coloração da pele (18,2%) 

e valores da coagulação do sangue “INR” (18,2%).

Relativamente ao conhecimento face ao tipo de tratamento instituído, nomeada-

mente ao que se refere às alterações associadas ao regime medicamentoso com ACO, 

podemos constatar que 23,7% dos participantes refere que não lhe foi explicado como 

proceder quando surgirem alterações.

Como podemos constatar na Tabela 6, os participantes gerem a informação de forma 

diferente, tomando diversas atitudes face ao aparecimento de complicações. Ape-

sar de uma grande percentagem de participantes referir ter informação sobre o que 

fazer quando surgem alterações (76,3%), a maioria dos participantes face a alterações 

associadas ao regime medicamentoso com ACO, desloca-se ao serviço de urgência 

hospitalar (48,3%), enquanto 31,1% dos participantes, telefona para a consulta de 

hemoterapia/ hipoacoagulados do hospital.

Embora a maioria dos participantes refira possuir informação sobre como actuar 

quando surgem alterações relacionadas com o regime medicamentoso, apresentam 

dificuldades sobre como actuar face às alterações, sentindo necessidade de se deslo-

car ao serviço de urgência hospitalar e telefonar para a consulta para obter orienta-

ções sobre como actuar (Tabela 9).

É reduzido o número de participantes que aguarda para ver se passam as alterações 

verificadas (4,9%), ou telefonam para a consulta de hipoacoagulados do Centro de 

Saúde e para o médico de família (5,7%).

O que está de acordo com a opinião de Cruz (2005), quando salienta que a presença 

de sintomas tem uma grande influência na percepção da doença e no comportamento 

de adesão. Para a autora, os doentes apercebem-se mais facilmente dos seus pro-
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blemas de saúde, e tentam resolvê-los, se os associarem a sintomas desagradáveis, 

daí que a presença de sintomas ajude a pessoa assumir a doença e a procurar cuida-

dos de saúde.

Atitude face ao aparecimento de complicações               Nº                %

Aguarda para ver se passa          6    4,9

Telefona para a consulta de hemoterapia/hipocoagulados     38                     31,1

Vai à urgência            59                     48,3

Telefona para a consulta de hemoterapia/hipocoagulados

 e para o médico de família         7             5,7

Total             122                      100

Tabela 9 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes por “atitude” face ao aparecimento de 

complicações, nos vários itens

Quando questionados sobre a informação que possuem sobre os cuidados especiais 

relacionados com este tipo de tratamento, 91,7% dos participantes referem que lhes 

foi explicado que existem cuidados especiais que emergem da auto administração de 

ACO e somente 8,3% refere que não obteve nenhuma explicação sobre este tipo de 

cuidados associados ao tratamento com anticoagulantes orais.

Os participantes salientam diferentes cuidados específicos a ter com o regime medi-

camentoso referido, nomeadamente:

 •cuidados com a alimentação; 

 •cuidados com a associação com outros medicamentos;

 •cuidados associados a possíveis alterações;

 •cuidados com efeitos secundários.

No que concerne, ao cuidado específico com o regime alimentar (92,7%) dos partici-

pantes referem que procuram ter em atenção alguns alimentos que podem interferir 

com o efeito pretendido dos ACO.

Estes participantes referem que têm cuidados especiais com o regime alimentar: 

evitam comer alimentos ricos em potássio, as leguminosas verdes (95,6%), citrinos 

(82,5%) e evitam também as bebidas alcoólicas (56,1%).
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Cuidados especiais com regime medicamentoso   Nº               %

Cuidados com alimentação       97          92,7

Cuidados associados a outros medicamentos      40          36,7

Cuidados associados a possíveis alterações    60          55,0

Cuidados com efeitos secundários do medicamento   62          55,9

Tabela 10 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes nos vários itens associados aos 

cuidados especiais com regime medicamentoso

Como constatamos através da Tabela 10, os cuidados com alimentação foram referi-

dos  por  quase  toda  a  totalidade dos participantes (92,7%), seguido dos cuidados 

associados  a  possíveis  alterações  (55,0%).  Preocupando-se  também  alguns  dos 

participantes  (36,7%),  com  os  cuidados   com  a  associação  dos   ACO  a  outros  

medicamentos e os cuidados com os efeitos secundários do medicamento (55,9%).  

Alimentos a evitarem        Nº               %

Citrinos          94          82,5

Leguminosas frescas        109          95,6

Bebidas alcoólicas         64          56,1

Tabela 11 – Distribuição absoluta e percentual dos alimentos a evitarem no regime alimentar

Quando questionados sobre a forma como lidam com ao auto administração do me-

dicamento, constatamos que somente (28,7%) dos participantes realiza os passos 

fundamentais que a literatura refere para uma auto administração adequada do me-

dicamento diariamente, tais como: verificar a dose no cartão da medicação, corres-

ponder a dose indicada ao dia do mês, partir o comprimido de acordo com a dose 

indicada (se necessário), e administrar o medicamento na dose e horário prescrito. Os 

restantes participantes (71,3%) respondem que não executam a totalidade do procedi-

mento: apelando por vezes à memória e decoram a dose prescrita pelo médico, dando 

o seguinte exemplo “ nos dias pares tomo um comprimido e nos dias ímpares tomo 

½ comprimido” ou “tomo todos os dias a mesma dose, excepto à quarta – feira, que 

tomo 1 comprimido”. Estes participantes referem que é mais fácil apelar à memória, 

mesmo que falível, do que fazer a leitura do cartão de hipocoagulação diariamente.
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Relativamente á dose do medicamento, foi possível constatar que a dose prescrita 

provavelmente poderá não ser a dose administrada, porque a maioria das pessoas 

parte o comprimido com a mão (70,3%), outros participantes (28,0%) partem o com-

primido com uma faca e somente (1,7%) das pessoas utiliza um dispositivo próprio 

para  dosear  o  medicamento. Cerca  de  (97,0%)  referiu  que  guarda  para  outra 

toma, o  comprimido  que  sobra  do  doseamento anterior. Apenas (3,0%) só rejeita 

o resto do comprimido se ficar mal partido. O facto de não existir uma valorização 

sobre a importância do rigor da dose, encontra-se muitas vezes associada à com-

preensão e às percepções dos doentes sobre o tratamento com anticoagulante oral, 

suportadas pelas crenças de saúde pessoais (Engova et al., 2002).

Procuramos identificar a existência entre os participantes de alterações da visão e da 

audição e constatamos que 59,5% dos participantes apresenta alterações da visão e 

81,1% apresenta alterações da audição, o que estará de acordo com o declínio das 

funções cognitivas e físicas dos participantes. Face a este contexto, 9,8% dos partici-

pantes referiram que necessitam de ajuda para partir o comprimido, 8,2% necessita 

de supervisão para realizar esta  actividade, 13,9%  dos participantes necessitam de 

ser substituído nesta actividade, ou seja esta actividade é feita por outra pessoa, nor-

malmente é realizada pelo prestador de cuidados ou pessoa significativa e cerca de 

(72,9%) dos participantes consegue partir o comprimido sozinho.

3.3.2. Razões para a não adesão ao regime medicamentoso

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 diaria-

mente, doseamento do comprimido ¼ e ½, colheitas sanguíneas para doseamento do 

medicamento, alterações da dieta, efeitos secundários e tratamento de longa dura-

ção.

Da análise detalhada de cada um dos itens da variável que refere as razões que levam 

as pessoas a não tomarem o medicamento, é possível verificar que a principal razão 

explicitada pelos participantes para a não adesão ao regime medicamentoso é o es-

quecimento da administração do medicamento (57,1%), seguido do grande número 

de medicamentos que a pessoa tem que tomar diariamente (22,3%), inconveniência 

do uso do cartão com as doses do medicamento (9,8%). Cerca de (1,8%) dos partici-

pantes, pensa que não é necessário tomar todas as vezes o medicamento e deixam 

acabar os medicamentos (1,8%). Além disso, (0,89%) das pessoas não gosta de tomar 

o medicamento, pensa que a medicação não está a dar bons resultados (0,89%), o 
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medicamento provoca-lhe efeitos secundários (0,89%), acrescido do custo do medica-

mento (0,89%).

Razões da não Adesão ao Regime Medicamentoso   Nº               %

Esqueceu-se         64          57,1

Pensa que não é necessário tomar todas as vezes   2            1,8

Não gosta de tomar medicamentos     1            0,9

Pensa que a medicação não está a dar bons resultados  1            0,9

A medicação provoca-lhe efeitos secundários    1            0,9

Os medicamentos são muito caros     1            0,9

O horário das tomas é inconveniente     12          10,7

Não gosta de ser dependente da medicação    0      0

São muitos os medicamentos que tem de tomar   25          22,3

Deixa acabar os medicamentos      2            1,8

O uso do cartão das doses é inconveniente    11   9,8

Toma sempre a medicação       38          33,9

Tabela 12 – Distribuição absoluta e percentual dos participantes nos vários itens associados às razões 

da não adesão ao regime medicamentoso

Estes dados estão de acordo com o referenciado na literatura, onde a complexidade 

do regime medicamentoso é indicada como um factor condicionante de adesão ao re-

gime medicamentoso, considerando que quanto maior for o número de medicamen-

tos prescritos e maior for o número de tomas diárias, menor será a adesão (Brannon& 

Feist, 1996). No que respeita a duração e complexidade do regime medicamentoso, 

os mais complexos, 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 et al., 

2002).

Dos 122 participantes, a maioria (62,0%) refere que não lhe foi explicado o que fazer 

quando se esquecem de tomar o comprimido na dose e horário recomendado.

Face à elevada percentagem de pessoas que referem o esquecimento da dose e 

horário recomendado como justificação para não tomar o medicamento, procurou-se 

conhecer como procediam quando identificavam essa falha: (48,9%), não tomam mais 

o comprimido, anulando essa dose, (19,6%) tomam o comprimido mais tarde, (18,5%) 

tomam o comprimido no dia seguinte de manhã, (7,6%) junta com a dose do outro dia 
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e (5,4%) dos participantes deslocam-se ao serviço de urgência hospitalar para pedir 

aconselhamento na tomada de decisão.

Quando nos reportamos ao comportamento de adesão na última semana (apelando 

à proximidade deste tipo de comportamento), verificou-se que (80,6%) dos partici-

pantes tomou o medicamento como lhe foi recomendado e (19,4%) referem que auto 

administraram o medicamento conforme a prescrição, durante 5-6 dias em uma se-

mana, falhando um a dois dias.

3.3.3. Confiança no conhecimento/capacidades para gerir o regime medicamentoso

Outra determinante importante de adesão ao regime medicamentoso, referenciada 

em diversos estudos, é o conhecimento que a pessoa possui sobre o regime medica-

mentoso, que podem traduzir diferentes níveis de confiança da pessoa no conheci-

mento e capacidades que detém para gerir o regime medicamentoso (Bishop, 1994; 

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

Nível de confiança face ao regime medicamentoso: conhecimento e capacidades

Esta área de relevância da adesão ao regime terapêutico centrou-se em aspectos rela-

cionados com o nível de confiança dos participantes face ao conhecimento e capa-

cidades para gerir o regime medicamentoso, bem como as crenças de saúde que 

suportam as suas decisões. 

Dado as questões apresentadas representarem contextos relativos à sua confiança, 

os participantes atribuíram-lhes scores de relevância que permitem identificar dife-

rentes níveis de confiança dos participantes face ao regime medicamentoso (Tabela 

13). A atribuição do score foi efectuado através duma escala de Likert de 5 pontos, em 

que o score 1 correspondia ao valor mais baixo de confiança, enquanto que o score 5 

ao valor mais elevado de confiança.

Para melhor interpretar os resultados agrupamos os níveis de confiança da seguinte 

forma: baixo nível de confiança que se refere ao score 1 e 2 (nada confiante e par-

cialmente confiante, respectivamente), médio nível de confiança que corresponde ao 

score 3 (confiante) e o nível elevado nível de confiança ao score 4 e 5 (bastante confi-

ante e completamente confiante).

Ao analisar a variável que refere a confiança que as pessoas detêm no conheci-

mento para preparar medicamento, é possível verificar que 22,2% dos participantes 

estão pouco confiantes nas suas capacidades cognitivas referentes à preparação do 

medicamento que auto administram, 42,6% dos participantes apresentam um nível 
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médio de confiança, e 35,2% apresentam um nível elevado de confiança. A confiança 

é traduzida por  uma  moderada dispersão  dos  dados  (desvio padrão +1,157 e um  

coeficiente de variação de 36,3%). 

Relativamente à confiança que as pessoas detêm no conhecimento para efectuar 

vigilância de possíveis alterações, verificamos na escala de confiança e na Tabela 

13, que 35,2% dos participantes apresentam um nível médio de confiança. Quando 

comparamos os níveis de elevada ou baixa confiança, podemos verificar que (40,2%) 

dos participantes apresentam baixo nível de confiança e somente 24,6% dos partici-

pantes apresentam um nível elevado de confiança. A confiança é traduzida por uma 

moderada dispersão dos dados (desvio-padrão +1,106 e um coeficiente de variação 

de 40,5%).

No que concerne à confiança que as pessoas detêm no conhecimento para ac-

tuar face a alterações relacionadas com a medicação, como observamos na Tabela 

13, 27,1% dos participantes referem um nível médio de confiança. No entanto, uma 

grande percentagem dos participantes (48,3%) refere um baixo nível de confiança e 

somente 24,6% dos participantes referem nível elevado de confiança. A confiança é 

traduzida por uma moderada dispersão dos dados (desvio padrão +1,177 e um coefi-

ciente de variação de 45,4%). 

Confiança                 Baixa         Média         Elevada     Média    Mediana     Moda         Desvio        Variância        CV

no                          confiança   confiança    confiança                    / 

Conhecimento          (%) a)          (%) b)           (%) c)                                                       Padrão

para: 

Preparar a                  22,2          42,6             35,2  3,18   3,0     3    1,157           1,339         0,363

medição

Vigiar alterações        40,2         35,2             24,6  2,73   3,0     3    1,106           1,224         0,405

relacionadas 

com a medição 

Actuar face                48,3         27,1             24,6   2,59    3,0     3     1,177            1,384        0,454

a alterações 

com a medicação

Tabela 13 – Confiança no conhecimento para lidar com o regime medicamentoso

a)   % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b)  % dos participantes que atribuíram score 3

c)  % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2
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Quanto à confiança que as pessoas possuem nas capacidades instrumentais para 

preparar o medicamento, podemos constatar na Tabela 14 que: 22,2% dos partici-

pantes apresentam baixo nível de confiança nas suas habilidades para preparar o me-

dicamento que diariamente auto administram. No entanto, 39,3% dos participantes 

referem um nível médio de confiança nas suas capacidades instrumentais, 38,5% dos 

participantes apresentam um nível elevado de confiança. A confiança é traduzida por 

uma moderada dispersão dos dados (desvio padrão +1,213 e um coeficiente de varia-

ção de 37,4%). 

Da totalidade dos participantes podemos verificar, através da Tabela 14, que 32,0% 

dos participantes estão confiantes na sua capacidade para pedir no dia-a-dia con-

selhos ou ajuda em caso de dúvida ou dificuldade. Quando comparamos os níveis 

de elevada ou baixa confiança, podemos verificar que 36,0% dos participantes apre-

sentam um nível elevado de confiança, enquanto 32,0% dos participantes apresentam 

um nível baixo de confiança.  A confiança é traduzida por uma moderada dispersão

dos dados (desvio padrão +1,161 e um coeficiente de variação de 37,6%). 

Confiança na               Baixa         Média         Elevada     Média    Mediana     Moda         Desvio        Variância       CV

Capacidade              confiança    confiança    confiança                       /

para:          (%) a)          (%) b)           (%) c)                                                        Padrão

Preparar o                    22,2           39,3 38,5    3,24     3,0       3       1,213            1,472      0,374

medicamento

Pedir no dia-a-dia         32,0           32,0 36,0    3,08     3,0       3       1,161            1,349      0,376

conselhos ou ajuda

em caso de dúvida 

ou dificuldade

Tabela 14 – Confiança na capacidade para lidar com o regime medicamentoso

a) % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b) % dos participantes que atribuíram score 3

c) % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2

Relativamente à confiança que as pessoas têm no regime medicamentoso, no-

meadamente na importância em cumprir o regime medicamentoso para impedir o 

agravamento da doença, constatamos através da Tabela 15 que a maioria dos partici-

pantes (38,9%) têm confiança, ou seja, acreditam que cumprir o regime medicamen-
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toso será benéfico para impedir a progressão da doença (expectativa de resultado). 

Assim, cerca de 47,9% dos participantes têm bastante confiança, correspondendo ao 

nível  de  confiança elevado e 13,2%  dos participantes estão pouco confiantes cor-

respondendo ao baixo nível de confiança. A confiança traduz-se por uma moderada 

dispersão dos dados (desvio padrão +1,095 e um coeficiente de variação de 30,7%).

Confiança                  Baixa         Média         Elevada     Média    Mediana     Moda         Desvio        Variância        CV

no regime               confiança   confiança    confiança                     /

medicamentoso        (%) a)           (%) b)            (%) c)                                                       Padrão

instituído: 

Importância do      13,2         38,9            47,9  3,56    3,0      3      1,095             1,198       0,307

medicamento 

para não agravar 

a doença 

Tabela 15 – Confiança no regime medicamentoso

a) % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b) % dos participantes que atribuíram score 3

c) % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2

3.3.4. Satisfação com a informação disponibilizada sobre o regime medicamentoso

Para Cruz (2005) a satisfação do doente parece assumir um papel de mediador entre 

o fornecimento de informação e a adesão ao regime medicamentoso. 

A disponibilização de informação adequada às necessidades da pessoa doente, con-

tribui para o aumento da satisfação com os cuidados, aceitação da responsabilidade 

dos cuidados, facilitando a adaptação e aumentando a adesão ao regime medica-

mentoso. É neste contexto, que a satisfação dos doentes com  os cuidados de saúde 

parece resultar da qualidade da relação estabelecida com os profissionais de saúde 

envolvidos no processo terapêutico.

Tendo em consideração alguns aspectos referenciados, como relevantes no processo 

de adesão ao regime medicamentoso, procuramos identificar o nível de satisfação 

dos participantes com as estratégias desenvolvidas pelos profissionais de saúde na 

preparação para lidar com o regime medicamentoso.

Relativamente à satisfação dos participantes com alguns dos aspectos relacionados 

com o regime medicamentoso, o procedimento foi semelhante ao referenciado para 

a situação de confiança. A atribuição do score foi efectuado através duma escala de 

Likert de 5 pontos, em que o score 1 correspondia ao valor mais baixo de satisfação, 
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enquanto que o score 5 ao valor mais elevado de satisfação.

Para melhor interpretar os resultados agrupamos os níveis de satisfação da seguinte 

forma: baixo nível de satisfação que se refere ao score 1 e 2 (nada satisfeito e par-

cialmente satisfeito, respectivamente), médio nível de satisfação que corresponde ao 

score 3 (satisfeito) e o nível elevado nível de satisfação ao score 4 e 5 (bastante satis-

feito e completamente satisfeito).

Nível de satisfação com a informação sobre o regime medicamentoso

Relativamente à satisfação dos participantes com ensino realizado sobre os cui-

dados a ter com este tipo de medicação, é de realçar que 83,4% dos participantes 

respondem que estão satisfeitos (média e elevada satisfação). Quando comparamos 

os níveis de satisfação elevada com os níveis de baixa satisfação (Tabela 16), podem-

os verificar que do total de participantes, 45,4% refere elevada satisfação e 16,6% 

refere baixa satisfação. Nenhum dos participantes referiu que se encontrava “nada 

satisfeito “ com o ensino. A satisfação é traduzida por uma moderada dispersão dos 

dados (desvio padrão +1,017 e um coeficiente de variação de 28,9%). 

Área de               Baixa         Média        Elevada       Média       Mediana       Moda         Desvio         Variância        CV

satisfação:        confiança   confiança    confiança                                   / 

                           (%) a)          (%) b)           (%) c)                                                              Padrão

Satisfação             16,6          38,0       45,4          3,51             3,0              3            1,017          1,035         0,289

com o ensino

sobre o regime

medicamentoso 

Satisfação com     10,8           44,6       44,6          3,54  3,0       3      0,958          0,917         0,270

aconselhamento 

e clarificação de

dúvidas sobre o

regime 

medicamentoso 

Satisfação com a   43,7     19,4        36,9            3,00   3,0        2       1,291         1,667         0,430

participação no 

planeamento do 

regime 

medicamentoso

Tabela 16 – Satisfação com o ensino sobre o regime medicamentoso
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Quanto à satisfação dos participantes com o aconselhamento e clarificação de 

dúvidas sobre os cuidados a ter com este tipo de regime medicamentoso, através 

da Tabela 16 podemos verificar que 89,2% dos participantes respondem que estão 

satisfeitos (média e elevada satisfação). Quando comparamos os níveis de satisfação 

elevada com os níveis de baixa satisfação, podemos verificar que do total de partici-

pantes, 44,6%  refere  elevada  satisfação  e  10,8%  refere baixa   satisfação  com o 

aconselhamento  e  clarificação de dúvidas  relacionadas com o regime medicamen- 

toso satisfação é traduzida por uma moderada dispersão dos dados  

(desvio padrão +0,958 e um coeficiente de variação de 27,0%).

Relativamente à satisfação dos participantes com a participação na elaboração do 

plano de tratamento sobre o regime medicamentoso, podemos constatar através 

da Tabela 16, que 43,7% dos participantes referem baixa satisfação. Os restantes 

participantes situam-se no nível médio de satisfação 19,4%  e 36,9%  apresentam um 

nível elevado de satisfação relacionado com a participação nas decisões relacionadas 

com a gestão do regime medicamentoso. A satisfação é traduzida por uma moderada 

dispersão dos dados  (desvio padrão +1,291 e um coeficiente de variação de 43,0%).

Estudos sugerem que os doentes aderem melhor, quando lhes é transmitida infor-

mação sobre a sua doença e regime de tratamento. Neste sentido, o processo de 

informação e de comunicação em saúde podem influenciar de forma significativa o 

comportamento de adesão à medicação. Por isso, procuramos conhecer a opinião 

dos participantes quanto à adequação da informação transmitida e da forma como foi 

transmitida.

A literatura refere que a existência de uma boa comunicação é condição necessária 

para que a relação seja eficaz. Ley cit. por Ogden (1999), salienta 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 ín-

dices de adesão e melhores resultados terapêuticos. É  neste contexto, que emerge 

então, a necessidade de adequar a informação às necessidades da pessoa doente e/ou 

prestador de cuidados, tendo em consideração o nível de literacia, a capacidade para 

aprender, a volição, dado que interferem decisivamente no processo de aquisição de 

competências fundamentais, para a gestão eficaz do regime medicamentoso e conse-

quente adesão ao regime medicamentoso.

a) % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b) % dos participantes que atribuíram score 3

c) % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2
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Disponibilidade e interesse que os enfermeiros demonstraram durante o ensino 

realizado

Face à importância atribuída à relação estabelecida pelos profissionais de saúde no 

processo de transmissão de informação ao cliente sobre o regime medicamentoso, 

procurámos identificar a disponibilidade e o interesse demonstrado pelos enfermei-

ros/profissionais de saúde durante os ensinos sobre o regime medicamentoso. A 

relação estabelecida deve, segundo Basto (1998) ser intencional e centrada no cliente 

e ter como finalidade contribuir para o seu bem-estar, sendo fundamental para se 

encetar uma relação de ajuda que possua objectivos terapêuticos. A utilização da 

comunicação terapêutica pelo enfermeiro exige deste um trabalho de auto-análise e 

disponibilidade, pressupondo um certo nível de desenvolvimento e uma ideologia do 

cuidar.

No que respeita à disponibilidade e interesse que os enfermeiros demonstraram du-

rante o ensino realizado, podemos constatar na escala de disponibilidade e interes-

se e através da Tabela 17 que 48,8% dos participantes referem que os enfermeiros 

apresentam disponibilidade e interesse. Quando comparámos os níveis de elevada 

ou baixa disponibilidade e interesse podemos verificar que da totalidade dos partici-

pantes, 49,6% refere um nível de elevada disponibilidade e interesse dos enfermeiros 

responsáveis pelas orientações e aconselhamentos relacionados com o regime medi-

camentoso e somente 1,6% referem baixo nível. Nenhum dos participantes referiu que 

os enfermeiros se mostraram “nada disponíveis e interessados” durante os ensinos 

efectuados. A disponibilidade e o interesse são traduzidos por uma baixa dispersão 

dos dados (desvio padrão +0.864 e um coeficiente de variação de 23,1%).

Disponibilidade    Baixa         Média        Elevada       Média       Mediana       Moda         Desvio         Variância       CV

e interesse:        confiança    confiança   confiança                       / 

  (%) a)          (%) b)           (%) c)                                                            Padrão

Disponibilidade e

interesse 

demonstrado          1,6     48,8         49,6          3,74   3,0       3        0,864           0,746     0,231

pelos 

enfermeiros 

durante os

ensinos sobre

o regime 

medicamentoso 

Tabela 17 – Disponibilidade e interesse demonstrado pelos enfermeiros 

durante os ensinos sobre o regime medicamentoso
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Acessibilidade de linguagem utilizada pelos enfermeiros durante os ensinos so-

bre o regime medicamentoso

Relativamente ao tipo de linguagem utilizada pelos enfermeiros que efectuaram o 

ensino  sobre  o  regime   medicamentoso constata-se  através da Tabela 18, que 

nenhum participante considera a linguagem utilizada “nada ou pouco acessível”. 

A maioria dos participantes considera o nível de acessibilidade elevado (51,4%), con-

sideraram que a linguagem utilizada pelos enfermeiros é bastante acessível (28,1%) 

e completamente acessível (22,3%). Os restantes participantes (49,6%) responderam 

que a linguagem utilizada pelos enfermeiros é acessível. A acessibilidade da lingua-

gem utilizada é traduzida por uma baixa dispersão dos dados (desvio padrão +0.806 

e um coeficiente de variação de 21,6%).

a) % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b) % dos participantes que atribuíram score 3

c) % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2

Acessibilidade    Baixa         Média        Elevada       Média       Mediana       Moda         Desvio/        Variância        CV

da linguagem:    (%) a)          (%) b)           (%) c)                                                              Padrão

Acessibilidade

da linguagem 

utilizada pelos     0,0   49,6       51,4          3,73           4,0     3      0,806           0,650        0,216

enfermeiros 

durante os 

ensinos sobre 

o regime 

medicamentoso

Tabela 18 – Acessibilidade de linguagem utilizada pelos enfermeiros

 durante os ensinos sobre o regime medicamentoso

a) % dos participantes que atribuíram scores 4 e 5

b) % dos participantes que atribuíram score 3

c) % dos participantes que atribuíram scores 1 e 2
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Participação no plano de tratamento

Quando é referido o conceito adesão ao longo deste trabalho reportamo-nos a “adhe-

rence”, enfatizando a participação activa por parte da pessoa e a existência de colabo-

ração e interacção na relação de cuidados (Shaffer e Yoon, 2001). Este último conceito 

realça que o doente é livre de decidir se adere ou não, não devendo ser culpabilizado 

se a sua decisão for negativa. Adherence implica um envolvimento activo e voluntário 

do doente num comportamento mutuamente aceite, com o objectivo de produzir um 

resultado terapêutico (Turk & Meichenbaun, 1991).

O termo “Patient-Centered Care for Better Patient Adhrence”, referido por Lowes, 1998, 

salienta que a pessoa, no seu contexto particular, é encorajada a responsabilizar-se 

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

de uma relação de parceria.

Apesar dos participantes, demonstrarem satisfação (média e elevada satisfação) com 

a participação no seu plano de tratamento (56,3%), ao analisar a variável que estuda a 

participação dos participantes na elaboração do plano de tratamento sobre o regime 

medicamentoso, constatamos que 60,0% dos participantes sente que não participou 

na elaboração do plano de tratamento.

Da totalidade das pessoas que referem que sentiram que participaram nas decisões 

tomadas na elaboração do plano de tratamento medicamentoso (40,0%), explicitam 

áreas sobre as quais decidiram (gráfico 2): na definição do horário para a toma do 

medicamento (66,7%), na escolha do local de consulta (57,8%), sobre o momento (dia) 

para o controlo de sangue (28,9%), no espaçamento da colheita de sangue (20,0%) e 

(57,8%) sobre o local de consulta.
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Gráfico 2 - Participação na elaboração do plano de tratamento 
relacionado com o regime medicamentoso  

Gráfico 2: Participação na elaboração do plano de tratamento relacionado 

com o regime medicamentoso
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De uma forma global, a satisfação dos doentes com os cuidados de saúde parece re-

sultar da qualidade da relação estabelecida com os profissionais de saúde, envolvidos 

no processo terapêutico. É, neste contexto, que Horne (2000) refere que estudos con-

duzidos nas últimas duas décadas indicam que muitos doentes estão insatisfeitos, 

com aspectos associados à consulta e com informação fornecida sobre a doença e 

tratamento. Ley citado por Ogden (1999) refere a existência de uma associação entre 

a adesão e a satisfação do doente.

3.4. Relações entre variáveis Sócio-Demográficas/Clínicas e Adesão ao Regime Medi-

camentoso

No sentido de verificar se existe relação entre as variáveis sócio-demográficas e a 

adesão ao regime medicamentoso recorremos a várias técnicas estatísticas, tendo em 

consideração a natureza das variáveis: teste t de Student para a comparação da média 

de duas amostras independentes, ANOVA para a comparação de médias de mais de 

duas amostras independentes e a regressão linear para analisar relações entre duas 

variáveis (dependente e independente), medidas segundo uma escala de intervalo 

(variáveis contínuas). 

Os resultados encontrados permitem descrever os contextos onde se verificam re-

sultados com ou sem significância estatística. Para efeitos da análise da significância 

estatística daqueles testes, foi considerado um nível de significância estatística de 

0,05, ou seja, um nível de confiança igual a 95%.

Utilização da consulta do Centro de Saúde e do Hospital

Os resultados da aplicação do teste t de Student para a comparação da média de duas 

amostras independentes não demonstraram significado estatístico (p>0,05) nas dife-

renças do score médio de adesão global ao regime medicamentoso entre o doentes 

que utilizam para controlo dos valores sanguíneos e obtenção de orientações sobre 

o regime medicamentoso a consulta do centro de saúde (Média=7,62)  ou a consulta 

do hospital (Média =6,74).  

Contudo, quando comparamos o score médio de adesão parcial (toma os medica-

mentos como prescritos e cumpre as orientações sem desvios) verificamos que o 

score médio de adesão parcial associada a toma os medicamentos como prescritos 

é superior nos participantes que frequentam a consulta do hospital (Média =5,00) 

relativamente aos que frequentam a consulta do Centro de Saúde (Média =3,03). Por 

outro lado, a análise do score médio de adesão parcial associada a cumpre as orien-
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tações sem desvios é superior nos participantes que frequentam a consulta do Centro 

de Saúde (M=2,81) relativamente aos que frequentam a consulta do hospital (Média 

=2,62).

Não existe evidência científica que apoie este tipo de associação, no entanto podemos 

admitir que no Centro de Saúde existe um acompanhamento mais próximo e maior 

disponibilidade por parte dos profissionais de saúde, permitindo desta forma que 

as pessoas não cumpram somente o regime medicamentoso, mas também sigam as 

orientações terapêuticas aconselhadas pelo enfermeiro, desempenhando comporta-

mentos de adesão.

Sexo

Os resultados da aplicação do teste t de Student para a comparação da média de duas 

amostras independentes não demonstraram com significado estatístico (p>0,05) dife-

renças no score médio de adesão global ao regime medicamentoso entre o sexo femi-

nino (M=2,81) e o sexo masculino (M=2,81). A análise dos resultados centrados na 

adesão parcial (toma os medicamentos como prescritos e cumpre as orientações sem 

desvios) também não evidencia diferenças estatisticamente significativas. 

Idade

Procurámos verificar a relação existente entre a idade e a adesão global à adesão ao 

regime medicamentoso. Neste sentido, recorremos à análise de regressão (regressão 

linear simples) com o propósito de predizer possíveis relações entre a variável idade 

e a adesão ao regime medicamentoso. Segundo Levin (1987, p.288) “o estabeleci-

mento de uma correlação entre duas variáveis pode ter utilidade na previsão dos 

valores de uma delas a partir do conhecimento dos valores da outra”. Os resultados 

não atribuem significado estatístico à idade como uma variável preditiva da adesão 

à  medicação  (p=0,241). Contudo, o valor do negativo de -0,021 do declive dá-nos 

a indicação de que a recta decrescente da esquerda para a direita evidenciando um 

ligeiro decréscimo da adesão ao regime medicamentoso à medida que aumenta a 

idade dos participantes.
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Gráfico 3 – Regressão linear simples: score de adesão global versus idade

Na literatura consultada não existem dados que traduzam uma associação entre a 

adesão ao regime medicamentoso e a idade, sendo que alguns autores referem que 

as funções físicas pode estar mais débeis ao longo do ciclo vital, dificultando a deten-

ção de conhecimento, nomeadamente a capacidade de memorização de informação 

transmitida e a posse de capacidades para lidar com a preparação e administração da 

medicação. (Murray et al., 2004). Sendo a nossa amostra constituída essencialmente 

por idosos pode este facto justificar o ligeiro decréscimo de adesão ao regime medi-

camentoso à medida que a idade aumenta.

O facto de os idosos aderirem menos às recomendações terapêuticas pode dever-se 

também ao sentimento de aproximação do final de vida e acreditarem que será difícil 

obter resultados de saúde favoráveis (baixa expectativa de resultado).

Os resultados de saúde no sentido de progressão de doença (expectativa de eficácia), 

resultam da convicção acerca da capacidade pessoal para realizar a acção recomen-

dada e a percepção dos benefícios e barreiras para iniciar acção (expectativas de 

resultado). Importa também salientar que a maioria dos participantes são idosos e 

que apresentam outros problemas de saúde crónicos associados, concomitantes na 

mesma pessoa e que condicionam a toma regular de vária medicação e/ou a mudança 

de hábitos de vida, o que sugere que o regime medicamentoso ao qual estão sujeitos 

é mais complexo, impedindo desta forma a adesão ao regime medicamentoso.

Situação profissional

Os resultados da aplicação do teste t de Student para a comparação da média de duas 

amostras  independentes  não  demonstraram  com  significado  estatístico  (p>0,05) 
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diferenças no score médio de adesão global ao regime medicamentoso entre as situa-

ções profissionais: trabalhador activo (Média =7,25) e reformado (Média =7,00). 

Existência de alterações da visão e/ou audição

Os resultados da aplicação do teste t de Student para a comparação da média de duas 

amostras independentes não demonstraram significado estatístico (p>0,05) nas dife-

renças do score médio de adesão global ao regime medicamentoso entre a existência 

de alterações da visão e/ou audição nos participantes.

Contudo, quando comparamos o score médio de adesão parcial (toma os medica-

mentos como prescritos) verificamos que os resultados demonstram significado es-

tatístico (t=-1.182, df=119, p=0,049). O score médio de adesão parcial é superior nos 

participantes que não têm alterações da visão (Média =4,78) relativamente aos têm 

alterações da visão (Média =4,42). 

A evidência demonstra que as capacidades cognitivas e actividades práticas vão-se 

tornando mais débeis ao longo do ciclo vital, daí que a alteração da visão e audição 

podem estar associadas à diminuição da adesão ao regime medicamentoso.

Habilitações literárias

O nível de alfabetização é referido na literatura como um factor que influência os 

processos de aprendizagem da pessoa no que respeita à gestão do regime medica-

mentoso (Murray et al., 2004). Bennet & Murphy (1999) argumentam que a forma de 

mudança comportamental mais simples e mais utilizada, continua a ser o processo 

educativo, no decurso  do  qual  se  fornece  à  pessoa  informação relevante para o 

empenho no comportamento de saúde que se pretende modificar.

Para a análise das diferenças encontradas no score médio de adesão global ao regime 

medicamentoso e as habilitações literárias dos participantes (Analbafeto, Saber ler, 

Saber ler e Escrever, Curso Superior), recorremos à análise da variância.

A análise da variância foi realizada recorrendo ao teste estatístico “ANOVA”. Este teste 

paramétrico estuda a significância das diferenças entre as médias, permitindo a com-

paração de médias de mais de duas amostras independentes. Este teste decompõe 

a variabilidade total de um conjunto de dados em dois componentes: variabilidade 

atribuível à variável independente e variabilidade devida a todas as outras fontes. 

Pretendíamos indagar sobre a existência de significância estatística na diferença das 

médias das variáveis de atributo (habilitações literárias) e a adesão ao regime medi-

camentoso. Os resultados com o recurso ao Post Hoc Test (Scheffe), que permitem 
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verificar não existirem diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os 

diferentes contextos.

No estudo existe uma percentagem relevante de pessoas com nível alfabetização 1, 

que não sabem ler nem escrever (15,2%) e de pessoas que só sabem ler e não sabem 

escrever (5,4%). Dado que as pessoas não aderem intencionalmente, mas porque não 

são detentoras de conhecimento e capacidades necessárias para compreenderem a 

complexidade do regime medicamentoso instituído, é preciso assegurar a eficácia da 

informação transmitida à pessoa doente, bem como o envolvimento  dos profissionais

de saúde,  através  da  disponibilidade  de  tempo durante as interacções terapêuticas 

com o objectivo de possibilitarem a aprendizagem (educação) por parte da pessoa. 

Segundo Ley cit. por Ogden, 1999, a capacidade mnésica do doente é influenciada 

por uma multiplicidade de factores como: o conhecimento, o nível intelectual, bem 

como o número de informação dada pelo profissional de saúde e o efeito de primazia. 

Por isso, é necessário que os profissionais de saúde informem os seus doentes e se 

certifiquem de que a informação foi compreendida, pois só uma pessoa informada 

pode decidir, de acordo com os seus objectivos de vida e dos seus valores.

Apoio de pessoas significativas

A literatura refere que o facto de as pessoas viverem sozinhas, proporciona o isola-

mento social, o que por vezes impede as pessoas de pedir ajuda nos momentos de 

maior fragilidade física e emocional. Estas pessoas apresentam maior risco de não 

adesão ao regime medicamentoso. Daí a importância de envolver as pessoas signifi-

cativas no plano de tratamento para que estas se sintam acompanhadas e apoiadas 

no seu projecto de saúde individual.

Para a análise das diferenças encontradas no score médio de adesão global ao regime 

medicamentoso e a existência ou não de apoio de pessoas significativas, recorremos 

à análise da variância. Os resultados com o recurso ao Post Hoc Test (Scheffe), per-

mitem verificar não existirem diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre 

os diferentes grupos de participantes (viver só, viver com o conjugue/companheira(o), 

viver com a família restrita, viver com família alargada) e a adesão ao regime medica-

mentoso.

O suporte familiar, as relações com pessoas significativas são descritos como factores 

que promovem adesão ao regime medicamentoso (Brannon & Feist,1996).Por exem-

plo se a mudança nos estilos de vida  for  tomada  pelos  familiares, pode encorajar 

a pessoa, facilitando o desempenho de comportamentos de adesão. No nosso estudo 

(86,0%) dos participantes referiram ter apoio de pessoas significativas na maioria dos 
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casos correspondia a familiares, no cuidado com a sua a doença, onde se verificava 

um envolvimento activo e voluntário da pessoa  e  das  pessoas significativas com o 

ojectivo de produzir um resultado de saúde (Turk & Meichenbaum, 1991).

Variáveis sócio-         Fontes de variação          Média         Valor de F           Valor de t            G.L.              Valor de p

demográficas e 

clínicas 

                                  Hospital                         6,74

Local de Consulta                                                                 3,263      -2,540  120                     0,073        

                                  Centro de saúde             7,62

                                

                                 Masculino                       7,21

Sexo                                                                                     0,553      -0,122  120              0,458

                                  Feminino                       7,25

                                  

                                  Trabalhador activo        7,25

Situação Profissional                                                   0,938        0,431  120              0,335

                                   Reformado                  7,00

                                  

                                    Sim                            6,96

Alterações de visão                                                               1,618       -2,023   119              0,206

                                    Não                            7,67

                                    Sim                             7,19

Alterações de audição                                                            0,752        -0,420    109              0,338

                                    Não                            7,37

Tabela 19 – Análise das diferenças das médias dos scores entre a adesão ao regime medicamentoso 

e as variáveis socio-demográficas e clínicas: teste t de Student para a comparação da média de duas 

amostras independentes
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Factores     Fontes de variação         Média         Fontes de          G.L.        Média dos         Valor de F          Valor de p

                      de satisfação                                 variação                         quadrados 

          Analfabeto                 7,35

                                                                         Entre grupos        3             4,779

                       Sabe ler                      6,33

Habilitações                      1,211                    0,309

 Literárias        Sabe ler e                   7,21

                       escrever

                                                                         Intra grupos       108           3,946

                       Curso                         8,75

                       Superior

                       Viver só                      7,28

                                                                         Entre grupos         3             0,957

Apoio de         Viver com                   7,32

pessoas           outro (a)

significativas                     0,249                    0,862

                       Familia                       7,05

                       restrita

                                                                         Intra grupos         108          3,847

          Familia                       7,75

                       alargada 	 	 	 	

Tabela 20 – Análise das diferenças das médias dos scores médios de adesão global ao regime medica-

mentoso e a existência ou não de apoio de pessoas significativas (ANOVA)

3.5. Relações entre Variáveis Conhecimento/Capacidades para gerir o  Regime 

Medicamentoso e Adesão 

De acordo com o ICN (2006), adesão é uma “acção auto-iniciada para promoção do 

bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as orientações sem desvios, empe-

nhado num conjunto de acções ou comportamentos. Cumpre o regime 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 com-

portamento de saúde e obedece às instruções relativas ao tratamento. (Frequente-

mente associado ao apoio da família e de pessoas que são importantes para o cliente, 

conhecimento sobre os medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, 

relação entre o profissional de saúde e o cliente)”.

Tendo  em  consideração  o  conceito  apresentado, para identificar as razões da não 

adesão ao regime medicamentoso, enunciámos um conjunto de questões referentes a 
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diferentes dimensões do regime medicamentoso. Procedemos à análise das respostas 

face a cada dimensão no sentido de identificar a demonstração de conhecimentos e 

capacidades que identificassem a sua adequação para a adesão ou para a não adesão. 

Desta forma, cada questão foi operacionalizada em “sim” e “não”. Para cada uma das 

variáveis dicotómicas e nominais (questões B1, B3, B6, B10, B11, B14, B18)  foram 

atribuídos os seguintes scores (sim=score 1; não=score 0). À variável ordinal (questão 

B16)  foram atribuídos scores entre 1-5.

Para identificar o nível de adesão ao regime ao regime medicamentoso, procedemos 

ao somatório dos scores atribuídos a cada uma das questões que se associam às 

características definidoras do conceito de adesão: toma os medicamentos como 

prescritos e cumpre as orientações sem desvios (Figura 6). 

Figura 6 – Modelo de análise de adesão ao regime medicamentoso

1Conhecimento sobre o processo de doença – B1, conhecimento sobre o nome do medicamento – B3, conhecimento 

sobre a toma da medicação – B6; conhecimento sobre cuidados especiais com o regime medicamentoso – B10, 

conhecimento sobre como intervir face a complicações – B11, conhecimento sobre cuidados com alimentação – B14, 

conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento da toma – B18

2Cumprimento diário da prescrição do medicamento – B16 (Nunca, Raramente, às vezes, Habitualmente, Sempre 

– score 1 a 5 respectivamente)

O nível de adesão é definido pelo somatório scores das condições associadas (score 

1 a 12), onde o score de adesão global é de 12:

•toma os medicamentos como prescritos (questões B16 (score 1 a 5) e questão B6 

(score 0 a 1) – Adesão 1

.cumpre  as  orientações  sem  desvios  (questões B8, B9, B19, B12, B13, B15 -  score 

1 a 6) - Adesão 2
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No sentido de verificar se existe relação entre as variáveis conhecimento/capacida-

des e a adesão ao regime  medicamentoso  (Figura 7) recorremos ao teste t de Student 

para a comparação da média de duas amostras independentes.

Figura 7 - Relação entre as variáveis conhecimento/ capacidades e a adesão ao regime medicamentoso

Neste contexto, procedemos à análise das seguintes variáveis:

 CONHECIMENTO

 Conhecimento sobre o processo de doença –  B1

 Conhecimento sobre o nome do medicamento –  B3

 Conhecimento sobre cuidados especiais com o regime medicamentoso – B10

 Conhecimento sobre como intervir face  a complicações – B11

 Conhecimento sobre cuidados com alimentação – B14

 Conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento da toma – B18

 AUTONOMIA

 Necessidade de orientação/ajuda/substituição  –  B7

 Participação no plano de tratamento – C8

 DIFICULDADES EM SEGUIR O TRATAMENTO

 Justificação para não tomar os medicamentos como prescritos – B17_0 a  

          B17_10

 B17_0 - Esquecimento       

 B17_1 - Pensa que não é necessário tomar todas as vezes

 B17_2 -  Não gosta de tomar medicamentos 

 B17_3 - Pensa que a medicação não estar a dar bons resultados 

 B17_4 - A medicação provoca-lhe efeitos secundários (sente-se mal) 

 B17_5 - Os medicamentos são muitos caros 
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 B17_6 - O horário das tomas é inconveniente 

 B17_7 - Não gosta de ser dependente da medicação 

 B17_8 - São muitos os medicamentos que tem de tomar 

 B17_9 - Deixa acabar os medicamentos 

 B17_10 - O uso do cartão das doses é inconveniente 

 Dificuldades em seguir as orientações propostas – B20_0 a B20_6

 B20_0 - Cuidados com a alimentação 

 B20_1 - Alterações no estilo de vida  

 B20_2 - Cuidados com a associação com outros medicamentos  

 B20_3 - Complexidade do cartão de medicação 

 B20_4 - Deslocação para as colheitas de sangue 

 B20_5 - Doseamento do medicamento 

 B20_6 - Efeitos secundário do medicamento 

O conhecimento sobre o regime medicamentoso é condição determinante para que a 

pessoa desempenhe comportamentos de adesão ao regime medicamentoso (Padilha, 

2006).

Com intuito de compreender o fenómeno da adesão, procuramos identificar a relação 

entre o conhecimento (nomeadamente: o conhecimento sobre o processo de doença, 

o conhecimento sobre o nome do medicamento, o conhecimento sobre cuidados es-

peciais com o regime medicamentoso, o conhecimento como actuar face às altera-

ções associadas ao regime medicamentoso, o conhecimento sobre os cuidados com a 

alimentação, e o conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento da toma do 

medicamento) e a adesão ao regime medicamentoso. 

Os resultados do teste t de Student para a comparação da média de duas amostras 

independentes permitiram verificar as diferenças com significado estatístico (p<0,05) 

nas diferenças no score médio de adesão global ao regime medicamentoso e conhe-

cimento. 

A Tabela 21 permite constatar que com a excepção do conhecimento sobre o nome 

do medicamento, todas as restantes situações apresentam diferenças significativas 

(p<0,05) nas diferenças no score médio de adesão global ao regime medicamentoso 

e conhecimento: 

 •Os participantes que demonstram:  conhecimento   sobre  o  processo  de  

   doença, conhecimento  sobre cuidados  especiais com o regime medicamen- 

   toso, conhecimento  sobre como intervir face a complicações, conhecimento  

   sobre  cuidados  com  alimentação, apresentam um score médio global de  

   adesão ao regime medicamentoso mais elevado;
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 •Os  participantes  que  não demonstram conhecimento sobre como actuar  

   face  ao  esquecimento  da  toma, apresentam  um  score  médio global de 

   adesão ao regime medicamentoso mais elevado.

Para a análise das diferenças encontradas no score médio de adesão global ao regime 

medicamentoso e o conhecimento sobre a toma da medicação Cumprimento diário 

da prescrição do medicamento dos participantes – B16 (Nunca, Raramente, às ve-

zes, Habitualmente, Sempre), recorremos ao teste estatístico “ANOVA” para a análise 

de variância. Os resultados demonstram uma relação estatisticamente significativa 

(F=18,765, p<0,000), nas diferenças dos scores médios de adesão global ao regime 

medicamentoso e conhecimento sobre a toma da medicação. Os participantes que 

demonstram conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento da toma do 

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

(M=6,80),  comparativamente  com  os  que   não   demonstram  conhecimento que 

apresentam um score médio de adesão mais elevado (M=8,39). 

Conhecimento  Nº  Média  Desvio-padrão  t test            p-valor

Processo de doença     

Sim                            101                7,49                     1,485               3,329              0,001

Não                            21                6,00   

Conhecimento sobre

o nome do 

medicamento     

Sim                            84                7,39                      0,474               1,245              0,216

Não                            37                6,92   

Conhecimento sobre

cuidados especiais

com  o regime  

medicamentoso     

Sim                           111                7,42                      2,151               0,963              0,000

Não                           11                5,27   

Conhecimento sobre

como actuar face 

a complicações     

Sim                           87               7,51                      0,963                2,540              0,012

Não                           35               6,54   

Conhecimento sobre

cuidados com a 

alimentação     

Sim                          112               7,43                      2,095                 3,343              0,001

Não                          9                             5,33   

Tabela 21 – Resultados do teste t Student entre: score médio da adesão ao regime medicamentoso face 

ao conhecimento
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A análise dos resultados centrados na adesão parcial (toma os medicamentos como 

prescritos e cumpre as orientações sem desvios) também evidência as diferenças es-

tatisticamente significativas referenciadas. 

Podemos constatar através dos resultados deste estudo que as pessoas que são deten-

toras de conhecimento sobre o regime medicamentoso e que possuem capacidades 

para lidar com o processo de doença possuem scores médios de adesão ao regime 

medicamentoso mais elevados, o que está de acordo com a revisão bibliográfica em 

que vários autores apontam o conhecimento e capacidades para lidar com a doença 

como  condição  determinante  para  que a pessoa desempenhe comportamentos de 

adesão  ao  regime  medicamentoso  (Naylor et al.,  2000;  KonKle – Parker,  2001  e 

Padilha, 2006).

Relativamente ao conhecimento sobre como actuar face ao esquecimento do medi-

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

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

o acesso à informação não foi suficiente para garantir o tratamento nem a adopção 

de comportamentos de adesão. Outro factor que pode justificar este resultado será a 

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

menor percepção de susceptibilidade percebida da doença e assim influenciar negati-

vamente a adopção de comportamento de adesão. De acordo com o NOC (2004), para 

que o doente seja capaz de uma eficaz gestão do regime medicamentoso e conse-

quente adesão, deve enunciar o nome correcto do medicamento, conhecer aparência 

do medicamento, os efeitos secundários da medicação, as acções da medicação, das 

precauções quanto à medicação, o uso de recursos de memória, as reacções adversas 

potenciais na ingestão de múltiplas drogas, a interacção potencial com outros agen-

tes, a administração correcta da medicação, as técnicas de auto monitorização, arma-

zenamento correcto do medicamento, os mecanismos de administração do medica-

mento e saber identificar os testes laboratoriais necessários à auto monitorização.

A autonomia refere a capacidade que a pessoa possui para realizar o regime medica-

mentoso sem depender de outros. Consideramos para efeito deste estudo que pessoa 

não é detentora de autonomia quando: necessita de supervisão, necessita de ajuda e 

necessita de substituição para realizar o regime medicamentoso.

Os resultados de comparação, obtidos na população relativamente à autonomia, não 

são  estatisticamente  significativos sendo  o  valor de p>0,05.  Assim  é  admissível

pensar  que  os  prestadores  de  cuidados  apresentam  um  maior sentido de respon-

sabilidade na realização do regime medicamentoso. As circunstâncias sociais dos 

doentes são determinantes no que respeita aos comportamentos de saúde, relacio-
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nados com a adesão (Cameron, 1996; Bishop, 1999), bem como o apoio da família e 

dos amigos (Murray et al., 2003).

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

social, isolamento), induz uma deficiente promoção dos cuidados de saúde e conse-

quentemente baixo nível de desempenho de comportamentos de adesão, facto que 

não se verifica no presente estudo.

Para efeitos deste estudo quando abordamos o conceito de adesão ao regime medi-

camentoso, referimo-nos à participação activa e voluntária nas decisões relacionadas 

com o plano de tratamento. Este conceito enfatiza que a pessoa é livre para tomar 

decisões e estabelecer os seus próprios objectivos de saúde. 

Consideramos que a pessoa participou no seu plano de tratamento relativamente ao 

horário  da  toma do medicamento, dia  do  controle  de  sangue, espaçamento da

colheita de sangue e local da consulta.

Os participantes que referiram participar activamente nas decisões relacionadas 

com o seu plano de tratamento apresentam um score médio de adesão mais elevado 

(M=7,31), do que aqueles que não participam no seu plano de tratamento (M=6,80). 

Apesar da diferença de médias de adesão nos dois grupos, esta não é estatistica-

mente significativa (p>0,05).

Os resultados obtidos no estudo são sustentados pela literatura, na medida em que 

as pessoas não devem limitar-se a cumprir a prescrição médica como medida coer-

civa, mas sim envolver-se nas decisões relacionadas com o seu plano de tratamento 

(Shaffer e Yoon, 2001; ICN, 2008).

As pessoas devem encarar a gestão do regime medicamentoso como o cumprimento 

do regime medicamentoso e seguimento das orientações dadas pelo profissional de 

saúde, como um processo de participação e negociação mutuamente aceite, no sen-

tido de estabelecer uma aliança terapêutica (Cameron, 1995). 

De acordo com (Bandura, 1997) e a Teria de Aprendizagem Social, o indivíduo é moti-

vado para se envolver em comportamentos, cujo resultado é valorizado, e que ele se 

sente capaz de desempenhar eficazmente.

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 indivíduo sobre a sua capacidade para iniciar de-

terminado comportamento, ”eu consigo tomar a medicação”. De acordo com este pro-

cesso de tomada de decisão, o indivíduo só tentará tomar a medicação se acreditar 
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que ao fazê-lo reduz o risco de aparecimento de complicações.

Quando a pessoa não desempenha comportamentos indicativos de adesão é necessário 

procurar identificar as justificações que levam as pessoas a lidar com a doença desta 

forma. Com o intuito de identificar as justificações para não tomar os medicamentos 

como prescritos foi realizado o teste t Student que permite constatar que os resulta-

dos não são estatisticamente significativos, sendo o valor de p>0,05. Apenas para a 

justificação “são muitos os medicamentos que têm que tomar” se constata que para 

a adesão parcial (toma os medicamentos como prescritos) diferenças com significado 

estatístico (p<0,05) nas diferenças no score médio de adesão global ao regime medi-

camentoso e justificação (t=-2,177, gl=110, p=0,032). Os participantes que “justificam 

o seu esquecimento no facto de serem muitos medicamentos que têm que tomar” são 

aqueles que apresentam um score médio de adesão mais baixo (M=2,20), comparati-

vamente com os restantes que apresentam um score médio de adesão mais elevado 

(M=2,82). Os resultados estão de acordo com a revisão bibliográfica que evidência 

que a complexidade do regime medicamentoso em doentes crónicos, considerando 

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

tomas diárias, dificulta a gestão do tratamento e necessita de um maior envolvimento 

da pessoa, para aumentar os níveis de adesão  (Brannon & Feist, 1996).

Segundo Mansur et al. (2001) e Ockene et al. (2002), os regimes medicamentosos mais 

complexos induzem frequentemente a ocorrência de erros: esquecimento, omissões 

de toma de medicamentos, não acompanhamento das doses e falha no horário da 

medicação. 

A gestão de dificuldades relacionadas com o regime medicamentoso é um dos com-

portamentos de saúde a adoptar para melhorar os resultados de adesão (Naylor et 

al. 2000). Consideramos como dificuldades em seguir as orientações propostas: os 

cuidados 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 e efeitos secundários do medica-

mento.

Os resultados do teste t de Student para a comparação da média de duas amostras 

independentes permitiram verificar que não existem diferenças com significado es-

tatístico (p>0,05) nas diferenças no score médio de adesão global ao regime medica-

mentoso e as dificuldades em seguir as orientações propostas. Apenas para a dificul-

dade nos “cuidados com a associação com outros medicamentos” se constata que 

existem diferenças com significado estatístico (p<0,05) nas diferenças no score mé-

dio de adesão global ao regime medicamentoso e a dificuldade expressa (t=-2,160, 



Patrícia Oliveira     |   108  

RECOLHA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

gl=110, p=0,007). Os participantes que referem dificuldades nos “cuidados com a 

associação com outros medicamentos” são aqueles que apresentam um score médio 

de adesão mais baixo (M=6,44), comparativamente com os restantes que apresen-

tam um score médio de adesão mais elevado (M=7,55). Quando particularizamos os 

níveis de adesão parcial, verificamos que as diferenças estatisticamente significativas 

se verificam unicamente na adesão ao cumprimento da prescrição da toma do medi-

camento (t=-3,618, gl=110, p=0,007). Os participantes que referem dificuldades nos 

“cuidados com a associação com outros medicamentos” são aqueles que apresentam 

um score médio de adesão mais baixo (M=3,70), comparativamente com os restantes 

que apresentam um score médio de adesão mais elevado (M=4,91).

A doença crónica que se desenvolve de um forma subtil, apesar das graves conse-

quências que pode apresentar, acaba por perder a disputa no domínio de custo-bene-

fício quando optamos por comportamentos menos saudáveis. É difícil convencer as 

pessoas muitas vezes assintomáticas, de que estão doentes e que esta nova condição, 

implica mudança e alterações nos estilos de vida enraizados e envoltos de prazer, ou 

ainda  a  necessidade  de  usar  medicamentos para o resto da vida. Pois, as pessoas

podem  não  se  sentir capazes  de  alterar  os  seus comportamentos, isto  é, podem 

ter uma baixa percepção de auto-eficácia. A literatura refere que a doença crónica im-

plica não somente a longa duração do regime medicamentoso, mas também os torna 

mais complexos (maior número de medicamentos, horários diversos para os vários 

medicamentos, deslocações periódicas às unidades de saúde, necessidade de redes 

de suporte e alterações no estilo de vida das pessoas, nomeadamente no regime 

alimentar). Estes resultados parecem sugerir que os benefícios de determinado com-

portamento nem sempre superam as barreiras percebidas, essencialmente quando se 

fala do prazer que lhe está associado. Alterar os hábitos alimentares em função do re-

gime medicamentoso é tarefa difícil de conseguir, sendo ainda mais difícil manter as 

mudanças realizadas. É consensual que adquirir e manter um novo comportamento é 

mais difícil do que manter velhos hábitos já enraizados. 

Konkle-Parker  (2001),  considera   que  os  efeitos   secundários,  o   maior  número 

de medicamentos, apresentação do medicamento, efeitos resultantes da associação 

com outros medicamentos, restrição dos hábitos alimentares, administração do me-

dicamento e duração do tratamento) são condições que afectam a adesão ao regime 

medicamentoso.
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3.6. Adesão ao Regime Medicamentoso e Percepção dos participantes sobre o 

Regime Medicamentoso: satisfação e confiança

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

um instrumento de medida que forneceu dados quantitativos sobre satisfação global 

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

confiança global dos participantes nos conhecimentos/capacidades e crenças sobre 

o regime medicamentoso (já referenciado anteriormente). Os participantes tiverem 

face a cada uma das dimensões diferentes itens que permitiam várias escolhas para o 

estabelecimento dos scores, através de uma escala de Likert (score 1 a 5).

Características psicométricas do instrumento de medida 

As características psicométricas de um instrumento de medida que forneça dados 

quantitativos, nomeadamente a validade e a fidelidade, constituem os principais cri-

térios para avaliar a qualidade desse mesmo instrumento. Nesta perspectiva, dois 

requisitos são essenciais para qualquer medição ser precisa: primeiro, que o instru-

mento meça aquilo que se pretende medir e não outro aspecto diferente (validade); 

em segundo, que forneça resultados idênticos em medições repetidas, com os mes-

mos respondentes (fidelidade) (Fortin, 1999; Polit & Hungler, 1995). Por outras pa-

lavras, a validade de um instrumento de medida refere-se ao grau de precisão com 

que o mesmo mede o que se propõe medir, enquanto a fidelidade representa o grau 

de coerência com o qual o instrumento mede o atributo em estudo. Assim, quanto 

maior for a variação produzida por um instrumento em repetidas medições, menor 

é a fidelidade desse instrumento. Apesar da fidelidade e da validade de uma medida 

não serem sinónimos, não são qualidades totalmente independentes. Provavelmente, 

um instrumento de medida que não seja fiável dificilmente será válido. Contudo, um 

instrumento pode ser fiável e não medir o fenómeno que se pretende medir, ou seja 

não ser válido (Fortin, 1999; Polit & Hungler, 1995; Hill & Hill, 2002). 

A técnica utilizada neste estudo para estimar a consistência interna foi o Alpha de 

Cronbach, em virtude de ser a mais correntemente utilizado quando existem várias 

escolhas para o estabelecimento dos scores, como na escala de Likert. O coeficiente 

Alpha de Cronbach varia entre 0 e 1, e que quanto mais próximo de 1 for o valor de 

alpha, maior será a consistência interna do instrumento de medida. Segundo Ribeiro 

(1999), uma boa consistência interna deve exceder um alpha de 0,80; no entanto, va-

lores superiores a 0,60 consideram-se aceitáveis, essencialmente quando as escalas 
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têm um número de itens muito baixo.

Para analisarmos a consistência interna da escala da satisfação global dos partici-

pantes com a preparação realizada para gerir o regime medicamentoso e de confiança 

global dos participantes nos conhecimentos/capacidades e crenças sobre o regime 

medicamentoso, composta por 11 itens, foi calculado o coeficiente Alpha de Cron-

bach. Os resultados obtidos descritos na Tabela 22, apontam para um valor de alfa de 

0,965, valor este que é considerado de muito boa consistência interna.

Itens de satisfação e confiança                          Média                  Correlação item                 Alpha de Cronbach se o

                                                                                                    Correlação total                     item for eliminado

Satisfação com o ensino realizado                      3,60                       0,877                             0,957

sobre os cuidados a ter com o

regime medicamentoso

Satisfação com a disponibilidade                        3,81                       0,792                             0,960

e interesse demonstrada pelos 

enfermeiros

Satisfação com a acessibilidade                          3,81                       0,829                             0,960

da linguagem utilizada pelos

enfermeiros

Satisfação com o aconselhamento                      3,62                       0,873                             0,958

e clarificação das dúvidas sobre o

regime medicamentoso

Satisfação com a participação na                        2,99                       0,787                             0,961

elaboração do plano do regime 

medicamentoso

Conhecimento sobre como vigiar                        2,90                       0,834                             0,959

as possíveis alterações que podem

surgir com o regime medicamentoso

Conhecimento para a preparação                        3,36                        0,831                             0,959

do medicamento

Conhecimento para a actuar face às                    2,76                        0,833                             0,959

alterações que possam surgir

Capacidade para a preparação do                       3,43                        0,817                             0,959

medicamento

Capacidade para pedir no dia-a-dia                     3,27                        0,865                             0,958

conselhos ou ajuda em caso de

dúvida ou dificuldade

Confiança na importância do                              3,79                        0,763                             0,961

regime medicamentoso

       Tabela  22 -  Coeficiente  Alpha  de  Cronbach
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A análise das diferentes variáveis que constituem a satisfação global dos participantes 

com a preparação realizada para gerir o regime medicamentoso (Tabela 22) permite 

verificar que com a excepção da variável “Satisfação com a disponibilidade e interesse 

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

de uma diferença significativa que reforça o exposto.

Factores               Fontes de variação               N    Média      Fontes de     G.L      Média dos    Valor de F    Valor de p

                                de satisfação                                           variação                quadrados

Satisfação com nada satisfeito 0   Entre-  3 17,210

o ensino parcialmente satisfeito 20 6,45 grupos

realizado sobre           5,144              0,002

os cuidados a satisfeito 46 7,87  Intra-

ter com o regime bastante satisfeito 28 6,46 grupos  11 3,346

medicamentoso completamente satisfeito 27 6,46    7

Satisfação com nada satisfeito 0   Entre- 3  6,001

a disponibilidade parcialmente satisfeito 2 9,50 grupos

e interesse                                                                                                                                   1,652             0,181

demonstrada satisfeito 59 7,20 Intra-

pelos bastante satisfeito 29 6,86 grupos 11 3,633

enfermeiros completamente satisfeito 31 7,58   7

     

Satisfação com  nada satisfeito 0  Entre-  2 18,274

a acessibilidade  parcialmente satisfeito 0  grupos

da linguagem                                                                                                                               5,305             0,006

utilizada  satisfeito 60 7,55 Intra-

pelos  bastante satisfeito 34 6,86  grupos 11  3,445

enfermeiros  completamente satisfeito 27 7,70   8

Satisfação com nada satisfeito 1 7,00 Entre- 4 17,757

o aconselhamento parcialmente satisfeito 12 6,17 grupos

e clarificação das
                                                                                                                                                  5,466              0,000  

dúvidas sobre o satisfeito 59 7,76  Intra-

regime bastante satisfeito 29 6,14 grupos 11  3,267

medicamentoso completamente satisfeito 25 7,80  6

Satisfação com nada satisfeito 11 6,91 Entre-  4 12,463

a participação parcialmente satisfeito 34 7,94 grupos

na elaboração                                                                                                                            3,613                0,009

do plano de satisfeito 20 6,75 Intra-

tratamento  bastante satisfeito 20 6,2  grupos 98 3,450

Tabela 23 –  Análise das diferenças das médias dos scores médios de adesão global ao regime medica-

mentoso e a satisfação com a preparação para gerir o regime medicamentoso (ANOVA)
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Ley, cit. por Ogden (1999), sugere que a informação e a forma como ela é  transmitida 

pelo profissional de saúde aumenta o conhecimento do doente,  a satisfação e  por

sua  vez  a  adesão   ao   regime  medicamentoso   recomendado.  O  mesmo  autor 

refere que a satisfação da pessoa resulta de diversos componentes, nomeadamente 

dos aspectos afectivos, dos aspectos comportamentais e dos aspectos relacionados 

com a competência do profissional de saúde. Os aspectos afectivos reportam-se à 

compreensão e apoio emocional dispensado. Os aspectos comportamentais referem-

-se ao cumprimento da prescrição terapêutica e  à  explicação dada acerca da  mesma. 

A competência do profissional de saúde é uma avaliação subjectiva, efectuada pelo 

doente a partir do diagnóstico e do encaminhamento/orientação da situação  clínica.

Actualmente a informação constitui uma ferramenta de sobrevivência das relações 

profissionais, é imperioso que as pessoas tenham conhecimentos sobre a sua doença 

e o regime medicamentoso instituído, que lhes permitam lidar convenientemente 

com a sua condição, minimizando ou prevenido outros potenciais riscos para a saúde. 

É necessário que os profissionais de saúde informem os seus doentes e se certifiquem 

de que a informação foi compreendida, pois só uma pessoa informada pode decidir, 

de acordo com os seus objectivos de vida e dos seus valores.

Neste contexto, Bennet & Murphy (1999) argumentam que a forma de mudança com-

portamental mais simples e mais utilizada, continua a ser o processo educativo, no 

decurso do qual se fornece à pessoa informação relevante para o empenho no com-

portamento de saúde que se pretende modificar. Lowes (1998) refere que a combi-

nação das estratégias educacionais com as estratégias afectivas e comportamentais, 

são três vezes mais eficazes do que as estratégias centradas somente na educação 

da pessoa.

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

os níveis de adesão, inferem a necessidade de se alcançar uma “aliança terapêutica” 

entre o cliente, família e o profissional de saúde, remetendo-nos assim para o proces-

so 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.

Consideramos que deve ser incentivada a participação activa das pessoas no con-

trolo doença e nas decisões relacionadas com o seu tratamento. Também deve ser 

encorajada a adopção de uma “rotina” na administração dos medicamentos, de forma 

a evitar esquecimentos. Por outro lado, deve orientar-se a pessoa no sentido de de-

sempenhar comportamentos de auto vigilância e de auto monitorização.

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 
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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).

A negociação dos objectivos do tratamento e o estabelecimento de contratos de saúde 

entre a pessoa doente e o profissional de saúde parecem constituir uma mais-valia 

para a promoção de comportamentos de adesão.

3.6.1. Confiança global dos participantes nos conhecimentos/capacidades para gerir 

o regime medicamentoso

Os resultados obtidos da análise da variância (ANOVA) entre as variáveis adesão ao 

regime medicamentoso e confiança global dos participantes nos conhecimentos/ca-

pacidades para gerir o regime medicamentoso demonstraram não existir diferenças 

significativas (p=0,62). A análise das diferentes variáveis que constituem a confiança 

dos participantes nos conhecimentos/capacidades e crenças sobre o regime medica-

mentoso  (Tabela  24)  permite  verificar  que  níveis  mais  baixos  de  confiança em 

"Conhecimento sobre como vigiar possíveis alterações que podem surgir com o re-

gime medicamentoso”, “Conhecimento para a actuar face às alterações que possam 

surgir” e “Capacidade para pedir no dia-a-dia conselhos ou ajuda em caso de dúvida 

ou dificuldade” relacionados com o regime medicamentoso demonstraram a existên-

cia de diferenças significativas (p=0,049, p=0,027 e p=0,039 respectivamente). Os 

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

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

medicamentoso mais elevado.
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Factores                Fontes de variação              N     Média     Fontes de     G.L     Média dos     Valor de F    Valor de p

                                de confiança                                          variação               quadrados

Conhecimento        nada confiante 20 6,75  Entre- 4 8,791

sobre como vigiar  parcialmente confiante 29 7,66 Grupos

as possíveis          2,458           0,049   

alterações que      

podem surgir         confiante 43 7,67 Intra- 117 3,576      

com o regime        bastante confiante 24 6,42 Grupos

medicamentoso     completamente confiante 6 6,83

                              nada confiante 13  6,92  Entre- 4 1,591   

Conhecimento       parcialmente confiante 14 7,21 Grupos          

para a                                                                                                                                        0,416         0,797

preparação do       confiante 52  7,48  Intra- 117 3,822

medicamento        bastante confiante 24 7,00 Grupos          

                            completamente confiante 19 7,05  

Conhecimento     nada confiante 27 6,78 Entre- 4 10,087

para a actuar       parcialmente confiante 32 8,00 Grupos

face às                                                                                                                                        2,856         0,027

alterações que     confiante 33 7,42  Intra-  117 3,532

possam surgir     bastante confiante 24 6,75 Grupos

                           completamente confiante 6 6,00   

Capacidade         nada confiante 14  6,86  Entre- 4 4,982

para a                 parcialmente confiante 13 7,00 Grupos

preparação                                                                                                                                1,344          0,258

do                      confiante 48  7,73 Intra- 117 3,706

medicamento     bastante confiante 24 6,88 Grupos

                          completamente confiante 23 6,91 

Capacidade        nada confiante 11 6,45 Entre- 4 9,273

para pedir          parcialmente confiante          28 7,71      Grupos

no dia-a-dia                                                                                                                               2,605            0,039

conselhos ou     

ajuda em caso    confiante 39 6,49  Intra- 117 3,560

de dúvida ou      bastante confiante 28 6,43 Grupos

dificuldade         completamente confiante 16 7,69   

Confiança na      nada confiante 5 6,20 Entre- 4 2,875

importância        parcialmente confiante 11 7,73       Grupos

do regime                                                                                                                                  0,773             0,545

medicamentoso   confiante 47 7,21 Intra- 116 3,720

                           bastante confiante 27 7,04 Grupos

                           completamente confiante				31   7,52      	 	 	

Tabela 24 –  Análise das diferenças das médias dos scores médios de adesão global ao regime medica-

mentoso e a confiança nos conhecimentos/ capacidades para gerir o regime medicamentoso (ANOVA)
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O exercício da profissão de enfermagem, centrando-se nas respostas humanas aos 

processos de saúde / doença, exige ao profissional uma relação com os clientes e 

famílias nos diferentes processos de transição das suas vidas. Pretende-se o desen-

volvimento  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 elas se concretizam (Meleis, 2005).

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

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

de actividades práticas associadas ao treino que lhes proporcione competências para 

lidar com o processo de transição saúde/doença. Para tal é necessário que a pessoa 

sinta confiança no conhecimento para desempenhar actividades cognitivas e práticas 

relacionadas com o regime medicamentoso.

A evidência disponível suporta a noção de que adesão passa pelo conhecimento que 

a pessoa tem doença, expectativa de resultado em relação ao tratamento e confiança 

nas suas capacidades para lidar com a doença.

Segundo Horne & Weinman cit. por Cruz (2005), as variáveis cognitivas do Modelo 

de Crenças de Saúde podem ser nalgumas situações pré requisitos da adesão. Uma 

pessoa que percepciona que está doente e que acredite que os benefícios do trata-

mento excedem as barreiras e que acredite que é capaz de lidar com esta condição 

(auto-eficácia), tem maior probabilidade de aderir ao regime medicamentoso. É, neste 

contexto, que Dowell et al. (2002) e Dantas et al. (2004) referem que as pessoas que 

acreditam que são responsáveis pela sua saúde têm maior probabilidade de aderir às 

recomendações.

No estudo realizado por Engova et al. (2002) sobre a adesão a terapêutica anticoagu-

lante oral, refere que a adesão às recomendações terapêuticas não é somente supor-

tada pela razão que leva a pessoa a realizar o regime medicamentoso e conhecimento 

que a pessoa possuí para lidar com a doença, mas também pelas crenças de saúde 

pessoais e pela confiança que a pessoa sente para gerir o regime medicamentoso.

A literatura consultada sugere que o conhecimento/capacidades e crenças sobre o 

regime medicamentoso são condições determinantes para que a pessoa desempenhe 

comportamentos de adesão. Contudo, os resultados deste estudo sugerem que os 

participantes que apresentam níveis mais baixos de confiança nestas variáveis são os 

que apresentam um score médio de adesão global ao regime medicamentoso mais 

elevado. Esta situação pode dever-se ao facto da pessoa que não sente confiança 

no seu conhecimento e capacidades para gerir o regime medicamentoso, depositar 

essa responsabilidade numa pessoa de família ou significativa e/ou substituir-se por 

alguém, como  verificamos  na  Tabela  24  que  relaciona a autonomia e a adesão 
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anteriormente  descrita,  as  pessoas  que  dependem  de  alguém  para  realizar o  

regime medicamentoso são as que mais aderem (M=7,25).

Por falta de confiança nas capacidades para gerir o regime medicamentoso, a pessoa 

pode arranjar estratégias para cumprir a prescrição e as orientações dadas, como por 

exemplo estabelecimento de uma rotina diária para não se esquecer, elevando desta 

forma os níveis de adesão ao regime medicamentoso.

Para Hesbeen (2001), a finalidade da relação do enfermeiro e a pessoa doente 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 expli-

cativos do cliente e a sua “conciliação” com os modelos explicativos do profissional 

de saúde. 


