
ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO DAS 
PESSOAS COM DOENÇA CRÓNICA 

 

Avaliação do risco de não adesão 



• A adesão ao regime terapêutico assume 
particular importância no âmbito das doenças 
crónicas e no contexto económico e 
sociodemográfico atual; 

 
• Apesar da grande variação nos números 

apresentados, todos os autores referem a 
magnitude do problema da não adesão, pelo seu 
impacto negativo na saúde das populações e na 
economia mundial. 
 

(WHO, 2003; Bugalho& Carneiro, 2004; OE, 2009; Cabral & Silva, 2010) 
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Adesão 
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Doença 

Fatores 
sociais, 

económicos e 
culturais 

 

Serviços de 
saúde 

Tratamento 
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ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO 

 

Os enfermeiros estão numa posição 
privilegiada para diagnosticar, intervir 
e avaliar resultados nas questões 
relacionadas com a adesão. 

 
(WHO, 2003; OE, 2009) 
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OBJETIVOS 
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• Avaliar o risco de não-adesão das pessoas 
com doença crónica, em episódio de 
internamento hospitalar; 

•  Identificar os diagnósticos de enfermagem, 
mais associados ao risco de não-adesão;  

• Identificar relações entre as variáveis 
sociodemográficas, a doença e o risco de 
não-adesão. 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 

• Utilizamos o instrumento de avaliação do 
risco de não-adesão, do catálogo CIPE: 
Estabelecer parcerias com os indivíduos e 
as famílias para promover a adesão ao 
tratamento.  
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CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

• Participaram no estudo 78 pessoas com 
doença crónica internadas em três hospitais 
do norte do país com uma ou mais doenças 
crónicas;  

• Idade média 67,1 (12,1); 

• 46 (58,9%) do sexo feminino; 

• 53 (67,9%) de proveniência rural; 

• 49 (62,8%) com 4 anos de escolaridade; 

• 57 (73,1%) reformados. 
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RESULTADOS 

 
DOENÇAS CRÓNICAS MAIS FREQUENTES 
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Doenças cardiovasculares 53,8% 

Diabetes Mellitus tipo II 43,5% 

Dislipidemias 20,5% 

DPOC 17,9% 

Outras 20,5% 



INTERNAMENTOS RELACIONADOS COM A DOENÇA 
CRÓNICA 

Internamentos n % 

Zero 
45 57,7% 

1 a 2  
14 17,9% 

Mais de 3 
11 14,1% 

Não sabe/não 
responde 8 10,3% 
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Nº DE INTERNAMENTOS /DOENÇA 

Doença crónica 
Sem episódios 
de 
internamento 

1 a 2 
episódios de 
internamento 

Mais de 3 
episódios de 
internamento 

Não 
sabe/não 
responde 

Doenças 
cardiovasculares 

18 6 4 4 

Diabetes 
13 2 0 1 

DPOC * 

2 6 4 2 

Outras 
7 3 4 2 
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RISCO DE NÃO ADESÃO  
(Somatório dos diagnósticos de enfermagem presentes) 

n Mínimo Máximo Média DP 

78 0 15 5,06 3,3 
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RISCO DE NÃO ADESÃO 

• Em média as mulheres apresentaram um risco de 
não adesão(5,37) superior ao dos homens (4,65); 

• Em média as pessoas de proveniência rural 
apresentaram maior risco de não adesão (5,22) 
do que as pessoas de proveniência urbana (4,75); 

• Os analfabetos apresentaram maior risco médio 
de não adesão (6,15), do que as pessoas com o 
ensino básico (4,83) e com mais de 5 anos de 
escolaridade (5,12); 

• As pessoas com 65 anos ou menos apresentaram 
um risco médio de não adesão superior (5,11) do 
que as pessoas com mais de 65 anos (5,03). 
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RISCO DE NÃO ADESÃO/DOENÇA CRÓNICA 

Doença crónica Média 

Doenças cardiovasculares 0,54 

Diabetes tipo II 0,44 

Dislipidemias 0,21 

Outras 0,21 

DPOC 0,18 
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RISCO MÉDIO DE NÃO ADESÃO/GRUPOS DE 
DIAGNÓSTICO/ ESCOLARIDADE 

Grupos diagnósticos Analfabeto Ensino básico 
5 ou mais 
anos de  

escolaridade 

Físico* 
 

1,92 1,46 0,66 

Mental e 
comportamental 

3,5 2,75 3,26 

Ambiental e social 0,69 0,51 1,0 

Espiritual ---- 0,10 ---- 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM MAIS 
FREQUENTES 

Diagnóstico de enfermagem presente Frequência % 

Memória comprometida 25 32,1 

Défice sensorial 27 34,6 

Complexidade do RT 36 46,2 

Analfabetismo 23 29,5 

Défice de conhecimentos 43 55,1 

Não adesão 26 33,3 

mmachado@ese.uminho.pt 19 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Segundo a OMS a ineficácia da gestão do 
regime terapêutico, está fundamentalmente 
associada a esquemas terapêuticos 
complexos, défice de conhecimentos e 
habilidades para gerir as indicações 
terapêuticas integrando-as nas atividades do 
dia-a-dia, o que vai de encontro aos 
resultados obtidos: os diagnósticos de 
enfermagem mais frequentes foram o défice 
de conhecimentos e a complexidade do RT. 

(WHO, 2003) 
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CONCLUSÕES 

• As pessoas com DPOC têm maior nº de 
internamentos relacionados com a doença do que as 
pessoas com outras doenças crónicas; 

• Os analfabetos apresentam significativamente maior 
“risco físico” de não adesão do que as pessoas com o 
ensino básico e do que as pessoas com 5 ou mais 
anos de escolaridade (p=0,027);  

• Da análise dos instrumentos de recolha de dados, 
em relação ao regime terapêutico prescrito, as 
dimensões hábitos alimentares e atividade/exercício 
foram as menos referidas pelos doentes; 

• O diagnóstico de enfermagem mais frequente  é o 
défice de conhecimentos. 
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A 
PRÁTICA 

 

• Os episódios de internamento podem constituir uma 
oportunidade para os enfermeiros, monitorizarem a adesão 
e avaliarem o risco de não adesão identificando os 
diagnósticos de enfermagem presentes e planeando 
intervenções para melhorar a adesão e a capacidade dos 
doentes para gerir o regime terapêutico; 

• A educação/ensino dos doentes sobre a doença e o 
tratamento parece ser uma área do exercício profissional 
dos enfermeiros com muito potencial para melhorar; 

• Os hábitos alimentares e atividade/exercício, são as 
dimensões do RT claramente menos identificadas pelos 
doentes nas recomendações dos profissionais, o que deve 
ser alvo de análise e reflexão para os enfermeiros. 
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