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Introdução 
As expressões cumprimento (compliance) e adesão à terapêutica

                                                           

1 Este estudo deve-se à iniciativa da Associação Portuguesa da Indústria Portuguesa-APIFARMA, que 
patrocinou a realização do inquérito à população, cujo trabalho de campo foi realizado em 2008 e para o 
qual foi seleccionada uma amostra de 1400 indivíduos, com 16 ou mais anos de idade, de ambos os sexos 
e residentes em Portugal continental, com uma sobre-representação dos indivíduos com 50 ou mais anos 
face à sua incidência na população. O erro máximo da amostra é de 2,62% para um grau de probabilidade 
de 95%. Foi utilizado o método de amostragem aleatório estratificado, tendo sido definidos estratos 
proporcionais à população por região (NUTS II) e dimensão do aglomerado. A fonte de recolha de 
informação relativa à população foi o Censo de 2001 do Instituto Nacional de Estatística e o universo é 
constituído por 9.987.296 indivíduos de ambos os sexos, residentes em Portugal continental. A 
informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal, em total privacidade, com base num 
questionário estruturado elaborado pelo ICS e aplicado pela MOTIVAÇÃO – Estudos Psico-sociológicos. 
O trabalho de campo foi realizado por entrevistadores recrutados e treinados pela empresa, que receberam 
formação adequada da equipa de investigação às especificidades deste estudo. Os lares foram 
seleccionados aleatoriamente dentro de cada estrato de região/dimensão do aglomerado, através do 
método de random route.  

 (adherence) têm sido 

utilizadas simultaneamente ao longo do tempo em inúmeros estudos realizados sobre o 

tema e até, por vezes, dentro de cada estudo. Os estudos sobre a adesão aos tratamentos 

têm vindo a aumentar desde o final da década de 1950, destacando-se como um marco 

impulsionador de muitos trabalhos posteriores o "First International Congress on 

Patient Counselling", realizado em Abril de 1976. A compliance, enquanto conceito, foi 

definida inicialmente como sendo “the extend to which a person’s behavior coincides 

with medical or health care advice” (Haynes, 1981). Esta sintética definição assentava 

numa premissa que foi questionada nos estudos académicos posteriores sobre o tema, os 

quais vieram demonstrar que esse cumprimento não deve ser apenas entendido como 

uma mera obediência da parte do paciente em relação a indicações médicas impositivas. 

Nesta perspectiva de dominância da medicina, os doentes deveriam cumprir 
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obrigatoriamente as indicações que lhes fossem dadas, sendo-lhes imputada toda a 

responsabilidade pelos desvios que pudessem ocorrer face à prescrição. Em alternativa, 

foi proposta a adopção do termo adesão, através do qual se reconhece que o paciente 

não é um sujeito passivo, devendo a adesão ser um “sinónimo de concordância, 

compreendendo a aceitação e intervenção activa e voluntária do doente que partilha a 

responsabilidade do tratamento com a equipa de profissionais de saúde que o segue” 

(Bugalho & Carneiro, 2004, pp. 9-10).  

Vários estudos têm demonstrado que os pacientes pretendem cada vez mais 

sentir-se incluídos no processo clínico, desejando obter mais informação e exigindo 

uma maior interacção com os profissionais de saúde (Donovan & Blake, 1992). É, pois, 

necessária uma abordagem bio-psicossocial que encare os doentes como parceiros 

activos no percurso terapêutico. Assim, os comportamentos de não-adesão devem ser 

entendidos “como respostas dos indivíduos à falta de coincidência entre as suas ideias e 

as do médico relativamente aos seus problemas e/ou tratamentos” (Klein & Gonçalves, 

2005, p. 119). Com efeito, tais respostas podem constituir, no contexto de uma relação 

basicamente assimétrica entre pacientes e profissionais de saúde, manifestações leigas 

de autonomia e até de desafio ao «poder médico», apoiadas, por seu turno, na 

consciência de si, da dor e do desconforto, nomeadamente por parte dos doentes 

crónicos (Horne, 1997).  

Contudo, a distinção entre cumprimento e adesão é académica, não existindo 

diferenças relevantes quanto ao resultado que se traduz no comportamento do paciente 

(Horne, 2001; Vermeire, Hearnshaw, VanRoyen, & Denekens, 2001). Os dois termos 

podem, portanto, ser utilizados como sinónimos, desde que “compreendam a existência 

de um acordo/aliança entre ambas as partes, respeitando crenças e desejos. Devem 

simplesmente constatar um facto, e não classificar, de forma depreciativa, o doente, o 

profissional de saúde ou o tratamento prescrito” (Bugalho & Carneiro, 2004, p. 10). Em 

ambas as definições, o que pretende ser medido e analisado é o grau de correspondência 

do comportamento do paciente em relação às indicações dadas por um profissional de 

saúde e ao tratamento prescrito. Com efeito, embora os pacientes sejam habitualmente 

classificados pelos prestadores de cuidados de saúde como cumpridores ou não 

cumpridores, na prática o seu comportamento efectivo acaba por se situar algures entre 

o cumprimento e não cumprimento (Griffith, 1990, p. 114). Segundo este autor, trata-se 

de um processo dinâmico que varia à medida que o paciente avalia e adapta o seu 

próprio comportamento, havendo doentes que são cumpridores em determinadas 
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situações e podem não o ser noutras circunstâncias. Há também estímulos que têm uma 

influência positiva junto de determinadas pessoas e não junto de outras.  

A falta de adesão ocorre, portanto, quando o comportamento do paciente não 

coincide com as recomendações do médico ou de outro profissional de saúde, não se 

circunscrevendo a definição do conceito apenas a desvios na aplicação do regime 

terapêutico tal como foi prescrito, mas também ao facto de não seguir as indicações 

relativas a alterações nos hábitos de saúde e estilos de vida no sentido de adoptar 

práticas saudáveis, bem como não comparecer a consultas médicas previamente 

marcadas ou não realizar exames complementares de diagnóstico (Brannon & Feist, 

1997; Cluss & Epstein, 1985; Osterberg & Blaschke, 2005; WHO, 2003).  

Muita investigação tem sido desenvolvida no sentido de captar a dimensão do 

fenómeno, dadas as importantes repercussões que a falta de adesão assume na saúde 

pública. Qualquer prescrição médica é passada com o intuito de trazer benefícios para o 

paciente. No entanto, o uso incorrecto dessa prescrição por parte do doente pode ter 

consequências para o próprio e provocar também efeitos colaterais mais amplos em 

termos societais e económicos. Com efeito, a falta de adesão à terapêutica pode resultar 

no agravamento do estado de saúde do paciente, ocasionando eventualmente erros no 

diagnóstico e no tratamento. Essa deterioração do estado clínico pode ainda obrigar a 

prescrições posteriores de mais fármacos, envolvendo a necessidade da realização de 

novos procedimentos de diagnóstico ou terapêuticos mais custosos e complexos, a ida a 

mais consultas, a utilização de serviços de urgência, o aumento de hospitalizações e/ou 

despesas desnecessárias (Cluss & Epstein, 1985).  

Em suma, a falta de adesão à terapêutica tem efeitos adversos na qualidade dos 

cuidados médicos. Segundo Bugalho e Carneiro, ela “interfere com os esforços 

terapêuticos, reduzindo os benefícios clínicos da medicação e promovendo a utilização 

de meios diagnósticos e de tratamento desnecessários”. Para os mesmos autores, os 

custos directos da falta de controlo da terapêutica aplicada a qualquer doença são três a 

quatro vezes superiores aos de um bom controlo. Os custos indirectos, como a 

diminuição da produtividade, a reforma antecipada e a morte, apresentam uma 

magnitude semelhante. Por conseguinte, “o controlo e aumento da adesão terapêutica 

são benéficos para os sistemas de saúde”, pelo que as intervenções destinadas a 

melhorar a adesão terapêutica constituem uma contribuição importante para a melhoria 

da saúde da população (Bugalho & Carneiro, 2004).  
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Preditores da falta de adesão terapêutica  
A avaliação da prevalência e a natureza da falta de adesão à terapêutica são difíceis de 

definir de forma absoluta. No entanto, a investigação produzida sobre o tema tem 

tornado possível identificar um vasto conjunto de factores associados ao não 

cumprimento integral das indicações médicas. Como referem Bugalho e Carneiro (2004, 

p. 10), este é “um problema de etiologia multifactorial, [que se verifica] em todas as 

situações em que existe auto-administração do tratamento, muitas vezes 

independentemente do tipo de doença, qualidade e/ou acessibilidade aos recursos de 

saúde.” O nível de adesão à terapêutica está, assim, dependente de um conjunto 

considerável de factores que interagem entre si e que afectam o paciente, contribuindo 

para uma menor adesão às recomendações sobre o tratamento da sua doença. Estes 

factores podem ser agrupados em três grandes dimensões: (a) os factores demográficos, 

sociais e económicos; (b) os factores relativos à doença e ao regime terapêutico 

prescrito; e (c) os factores ligados à relação do paciente com os profissionais e serviços 

de saúde. 

Começando pelos factores demográficos, sociais e económicos, a relação entre 

as características dos doentes e o seu nível de adesão às terapêuticas prescritas tem sido 

amplamente estudada, produzindo, no entanto, resultados contraditórios que podem 

variar consoante as metodologias utilizadas (Cluss & Epstein, 1985; Conrad, 1985). 

Desde logo, a variável género, apesar de ser frequentemente avaliada, não tem 

demonstrado uma relação consistente com o grau de adesão terapêutica (Vermeire, et 

al., 2001). Quanto à idade, se a não adesão é sempre um problema recorrente em 

qualquer grupo etário, alguns autores referem que, com o avançar dos anos, ela tende a 

agudizar-se, avolumando-se também globalmente devido ao envelhecimento da 

população (Griffith, 1990). Com efeito, os doentes mais idosos encontram-se 

particularmente em risco devido à deterioração do seu estado de saúde, que origina 

muitas vezes multi-patologias, e à condição crónica de algumas das doenças, que podem 

requerer vários regimes terapêuticos em simultâneo e/ou a longo prazo. Além disso, a 

diminuição de algumas faculdades, como a memória, a capacidade cognitiva e de 

comunicação, a eventual presença de alterações psiquiátricas, a falta de mobilidade ou 

outras incapacidades que podem restringir o acesso e o manuseamento dos fármacos, 

são também susceptíveis de comprometer a correcta aplicação dos tratamentos (Dunbar-

Jacob & Mortimer-Stephens, 2001).  
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Por outro lado, o cumprimento estrito das indicações médicas pode ser também 

determinado pela actuação de terceiros com idosos a seu cargo, dependendo a aplicação 

correcta dos cuidados de saúde depende da capacidade dos cuidadores para 

compreender e adoptar as recomendações dadas pelos médicos; o mesmo pode ser dito 

no caso das crianças e da capacidade dos seus progenitores ou encarregados de aplicar 

correctamente as terapêuticas (Bugalho & Carneiro, 2004; WHO, 2003), observando-se 

contudo que os índices de cumprimento estão entre os mais elevados quando os 

medicamentos são administrados pelos pais (Griffith, 1990). Inversamente, outros 

estudos também demonstram que a idade pode não constituir um preditor para a falta de 

adesão à terapêutica. Efectivamente, os índices de cumprimento podem ser similares ou 

até mais elevados nos doentes idosos por comparação com faixas etárias jovens (Horne, 

2001; Hughes, 2004; Vik, Maxwell, & Hogan, 2004), posto que, entre os adolescentes, 

a falta de supervisão, a maior autonomia, a auto-imagem e as influências sociais 

provocam frequentemente uma diminuição da adesão (Bugalho & Carneiro, 2004; 

WHO, 2003).  

Já de forma mais consistente e com amplo reconhecimento na literatura, os 

factores socioeconómicos têm sido referidos como preditores muito importantes do grau 

de adesão dos pacientes. O baixo nível de escolaridade, mas sobretudo o baixo 

rendimento, o desemprego ou a falta de estabilidade no emprego podem constituir 

barreiras significativas a uma efectiva adesão terapêutica. Para além da dificuldade em 

comprar os medicamentos por motivos económicos, outras condições negativas para a 

sua aquisição podem ainda ser enumeradas, tais como o isolamento social do paciente 

ou a distância geográfica da farmácia e das unidades de cuidados saúde, que obrigam a 

custos adicionais devido às distâncias a percorrer (Bugalho & Carneiro, 2004; Levy & 

Feld, 1999; WHO, 2003). 

Outros aspectos devem ainda ser considerados. O meio social em que o 

indivíduo se encontra inserido constitui um dos factores com maior potencial preditivo. 

A instabilidade habitacional, o facto de o paciente pertencer ou não a um núcleo 

familiar estruturado, associado a uma situação conjugal estável, bem como o apoio que 

recebe das suas redes sociais para cumprir o tratamento, podem influenciar o seu 

comportamento. Com efeito, quem vive só ou possui redes de sociabilidade limitadas 

tem mais probabilidade de encontrar dificuldades em seguir as indicações médicas 

(Bishop, 1994; Haynes, McKibbon, & Kanani, 1996; Levy & Feld, 1999; Sarafino, 

1990; Vermeire, et al., 2001). Por outro lado, os efeitos do tratamento nos hábitos 
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quotidianos podem influenciar negativamente a adesão, destacando-se as situações em 

que afectam a vida social, como a indicação para não consumir bebidas alcoólicas, a 

sonolência ou ainda a alteração de estilos de vida (Goldberg, Cohen, & Rubin, 1998). 

No que diz respeito aos factores relativos à doença e ao regime terapêutico, a 

gravidade da doença e a severidade dos sintomas surgem paradoxalmente, sobretudo se 

não envolverem dor, em segundo plano como explicação para a falta de adesão às 

terapêuticas. Há, pois, factores com maior relevância, tais como a cronicidade das 

patologias; a ausência de sintomatologia ou condições assintomáticas moderadas; a 

existência de uma ou mais doenças concomitantes, especialmente se alguma delas 

afectar a capacidade cognitiva do indivíduo (Dunbar-Jacob & Mortimer-Stephens, 

2001); e ainda a forma como a doença irá progredir e as suas desvantagens específicas. 

A falta de adesão às indicações médicas é também manifesta em doentes com patologia 

psiquiátrica, nomeadamente depressão (Bugalho & Carneiro, 2004), bem como entre 

aqueles que apresentam personalidades hipocondríacas (Griffith, 1990). Por outras 

palavras, a vivência da doença – comum, aguda ou crónica – condiciona de diversas 

formas, não só a adesão à terapêutica, mas também os comportamentos dos médicos e 

cuidadores, bem como as relações entre todos os agentes envolvidos no processo de 

tratamento (Joyce-Moniz & Barros, 2005, pp. 303-309). 

Relativamente aos factores associados ao próprio tratamento, os mais relevantes 

prendem-se com a duração e a complexidade do regime terapêutico. Com efeito, os 

doentes apresentam níveis de adesão superiores quando os tratamentos são simples de 

aplicar e as indicações fáceis de entender, quando não estão sujeitos a mudanças 

frequentes do regime terapêutico, quando estes são de curta duração e quando não 

obrigam a alterações significativas nas rotinas quotidianas (Brannon & Feist, 1997; 

Goldberg, et al., 1998). Os efeitos secundários podem contribuir igualmente para limitar 

o grau de adesão, indicando vários estudos que o incumprimento tende a diminuir 

quando a terapêutica seguida tem poucos efeitos secundários negativos e quando 

apresenta uma eficácia manifesta e imediata no alívio dos sintomas, bem como um custo 

baixo (Bishop, 1994; Brannon & Feist, 1997; Klein & Gonçalves, 2005). 

A prescrição em simultâneo de múltiplos medicamentos, assim como muitas 

tomas diárias ou dosagens elevadas, podem igualmente contribuir para um menor 

comprometimento com o tratamento, bem como o tipo de fármaco e a forma como este 

deve ser administrado e manuseado, o desconforto que provoca (o tamanho do 

comprimido e o cheiro ou o sabor de um xarope, por exemplo) ou ainda devido a 
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experiências negativas no passado com os mesmos fármacos ou similares (Dunbar-

Jacob & Mortimer-Stephens, 2001; Goldberg, et al., 1998; Osterberg & Blaschke, 2005; 

WHO, 2003). Apesar de a literatura relatar sobretudo o incumprimento relacionado com 

a não aplicação das regras do regime terapêutico, também a excessiva utilização de 

medicação constitui um comportamento de má adesão, podendo resultar em maior 

toxicidade e provocar uma multiplicação de efeitos secundários; do mesmo modo, a 

auto-medicação, isto é, o consumo de medicamentos por iniciativa do paciente sem lhe 

terem sido prescritos por um médico, constitui também um comportamento não 

aderente (Bugalho & Carneiro, 2004; Gil, et al., 1999; Griffith, 1990).  

O nível de instrução dos pacientes e o conhecimento que têm sobre a doença, 

bem como as suas atitudes e crenças pessoais a respeito da eficácia dos tratamentos, têm 

sido amplamente reconhecidos como preditores consistentes do nível de adesão (Kelly, 

Mamon, & Scott, 1987; WHO, 2003). As consequências deste tipo de factores têm sido 

trabalhadas em diversos modelos analíticos no âmbito da psicologia da saúde, sendo o 

health belief model o mais conhecido (Becker & Maiman, 1975). Este modelo postula 

que a probabilidade de o paciente seguir as indicações médicas e de aplicar 

correctamente um regime terapêutico depende da sua motivação, a qual se relaciona 

com a forma como encara efectivamente a sua vulnerabilidade à doença e as 

consequências que dela possam advir, bem como o impacto que pode ter na sua 

qualidade de vida. Em contrapartida, o carácter eminentemente normativo da psicologia 

da saúde, ao contrário do que acontece com a psicologia da doença, peca por não ter 

devidamente em conta a vivência concreta da doença, nomeadamente a cronicidade 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005).  

Por seu turno, os modelos de senso-comum acerca das patologias ajudam os 

pacientes a dar sentido à sua experiência de doença e a orientar o seu comportamento, 

influenciando geralmente o nível de adesão (Diefenbach & Leventhal, 1996; Klein & 

Gonçalves, 2005). E se é certo que existe uma norma social prescritiva genericamente 

favorável à adesão terapêutica, também é verdade que existem numerosas outras normas 

sócio-culturais desfavoráveis, como por exemplo a crença no risco de perda das 

«defesas naturais» devido à habituação a determinados medicamentos, etc. (Klein & 

Gonçalves, 2005). Assim, a eventual preocupação em relação ao diagnóstico, ao 

prognóstico e à gravidade que os pacientes atribuem à doença, bem como a confiança 

que depositam nos tratamentos prescritos, são factores determinantes para que as 

indicações médicas sejam melhor ou pior seguidas (Becker & Maiman, 1975; Dunbar-
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Jacob & Mortimer-Stephens, 2001; Vermeire, et al., 2001; WHO, 2003). A falta de 

obtenção de resultados positivos com as terapêuticas em situações clínicas passadas; a 

ausência imediata de melhoria (Bugalho & Carneiro, 2004); ou, inversamente, a 

percepção da melhoria ou desaparecimento dos sintomas, principalmente quando deixa 

de haver dor, podem induzir o paciente a suspender o tratamento (Dunbar-Jacob & 

Mortimer-Stephens, 2001).  

A adesão ao tratamento pode ainda ser afectada por factores cognitivos e 

emocionais, tais como o esquecimento, a falta ou diminuição da motivação, a ausência 

de percepção da sua necessidade, a desconfiança em relação à obtenção de resultados 

positivos, a ansiedade inerente às tomas de fármacos, sobretudo em regimes 

terapêuticos complexos, bem como o medo de possíveis efeitos adversos ou de 

dependência. (Osterberg & Blaschke, 2005; WHO, 2003). De todos estes factores, o 

esquecimento é um dos comportamentos mais observado em estudos sobre a matéria, 

sendo frequentemente referido pelos pacientes como o principal motivo para a não 

adesão, seja o esquecimento quotidiano do momento das tomas ou o esquecimento de 

informação relevante sobre a forma como o tratamento deve ser aplicado e outras 

recomendações feitas pelo médico.  

O mesmo ocorre com a ansiedade: a quantidade de informação que os doentes 

esquecem tende a ser proporcional ao grau de ansiedade que sentem no momento em 

que estão a receber o aconselhamento médico (Dunbar-Jacob & Mortimer-Stephens, 

2001; Klein & Gonçalves, 2005; Sarafino, 1990). Além disso, quando o diagnóstico é 

estabelecido, duas situações podem interferir com a atitude do paciente: se o diagnóstico 

for pouco grave, os pacientes podem ficar aliviados e menos motivados para seguir as 

instruções do médico; se for grave, podem ficar ansiosos e isso interferir com a sua 

concentração nas recomendações médicas (Brannon & Feist, 1997; Klein & Gonçalves, 

2005). “A adesão ao tratamento pelo paciente começa, pois, na decisão de integrar ou 

não [o] diagnóstico nos seus sistemas de significações” (Joyce-Moniz & Barros, 2005, 

p. 191), já que, quando são confrontados com os diagnósticos e os tratamentos 

prescritos, os pacientes iniciam uma análise dos custos e benefícios, pesando o alívio 

sintomático contra a gravidade dos sintomas e os riscos do tratamento, de acordo com as 

crenças e teorias leigas que possuem (Donovan & Blake, 1992; Klein & Gonçalves, 

2005).  

Por fim, os factores ligados à relação do paciente com os profissionais e 

serviços de saúde são cada vez mais reconhecidos como determinantes para a adesão à 
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terapêutica. É relevante a confiança que o paciente tem no tratamento em si mas 

também a qualidade do vínculo que o doente estabelece com o médico e a confiança que 

nele deposita, bem como nos cuidados de saúde em geral (Marinker & Shaw, 2003; 

Osterberg & Blaschke, 2005). A qualidade desse vínculo assenta em grande medida nas 

competências de comunicação que o médico coloca na relação com os doentes, de 

forma a conseguir transformar as informações transmitidas em conhecimentos claros e 

bem assimilados (Bishop, 1994). A atitude e o comportamento do médico em relação ao 

paciente, além da transmissão de informação clara, utilizando uma linguagem 

apropriada ao nível educacional e à capacidade cognitiva de cada doente, envolvem o 

saber ouvir, entender e respeitar as expectativas e preocupações dos pacientes.  

Por outro lado, os médicos e os restantes profissionais de saúde devem prestar 

atenção à possibilidade de os pacientes não estarem a cumprir as prescrições tal como 

lhes foi indicado, de forma a minimizar atempadamente as consequências e corrigi-las 

sempre que possível, através, por exemplo, da adequação do regime terapêutico aos 

hábitos e estilo de vida do paciente (Griffith, 1990; Sarafino, 1990; Sheridan & 

Radmacher, 1992). A qualidade da relação de comunicação entre profissionais de saúde 

e pacientes permanece, contudo, no centro da questão da adesão terapêutica, por aí 

passando as mais relevantes estratégias de melhoria da adesão (Joyce-Moniz & Barros, 

2005, pp. 303-321). A possibilidade de os pacientes se pronunciarem sobre os 

tratamentos e a disponibilidade dos médicos para os escutarem revelaram-se decisivas 

em estudos empíricos realizados recentemente em Espanha (Loriente-Arín & Serrano-

del-Rosal, 2009). Todos os autores que acabamos de citar remetem a qualidade da 

comunicação para os diferentes modelos de relação médico-paciente, desde o modelo 

totalmente centrado no médico, designado como “paternalista” pelos autores espanhóis 

citados e “mítico” pelos portugueses, ao modelo centrado no paciente, designado pelos 

primeiros como “co-participativo” e “contratual”pelos segundos. Estas formas de 

relacionamento, reconhecidas sob diferentes designações por toda a literatura acerca da 

relação médico-doente, estão em evolução, observando-se já diferenças geracionais 

positivas entre os médicos no modo como se relacionam com os pacientes.  
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Estratégia Metodológica 
Como já vimos , as atitudes e os comportamentos relativamente às prescrições médicas 

dependem de um conjunto considerável de factores que interagem entre si e que 

determinam o nível de adesão do paciente às terapêuticas. Por outro lado, o fenómeno é 

de difícil apreensão, não podendo ser abordado de forma directa, uma vez que as 

pessoas tendem a assumir as perguntas sobre o seu nível de adesão à terapêutica de 

forma normativa e a responder de acordo com aquilo que sabem ser a norma social 

prescritiva, ou seja, acabam por declarar um grau de cumprimento muito superior ao 

conhecimento empírico existente na literatura internacional neste domínio. Com efeito, 

o nosso estudo prévio, baseado nos resultados da ronda de 2006 do European Social 

Survey, indicava que o nível de adesão declarado ascendia a mais de 93% em Portugal.  

Tendo assim presente que a adesão à terapêutica deve ser estudada de forma 

contextual e relacional, a abordagem prescritiva do estudo prévio foi substituída por 

uma abordagem de natureza descritiva, explorando deste modo as potenciais diferenças 

de atitude dos inquiridos face às normas prescritivas e descritivas. Com efeito, segundo 

o psicólogo social Jean-Léon Beauvois, “a norm is called descriptive  (what people do) 

whenever, in ordinary situations of social life, certain behaviors, certain judgments, or 

certain kinds of performance produced by a majority of the members of a social 

collective are deemed by those members to carry social value”; em contrapartida, “a 

norm is called prescriptive (what people ought to do) whenever, in a particular social 

collective, certain value-carrying events are most often produced in everyday social 

institutions where personal value is at stake” (Beauvois, 2003, pp. 247-248).  

  

Explica Nicole Dubois (2003, p. 7) no mesmo volume:  

There is one kind of situation that appears to be particularly conducive to the 
appearence of normativity in the phenomena we study: situations involving 
evaluation, taken here to be situations in wich persons are led to believe that an 
evaluator endowed with social power is in a position to form an opinion about 
their worth or value based on what they do and say. 

 
Tipicamente, as situações de questionário fechado, opondo juízos normativos a 

juízos contra-normativos e sublinhando, assim, a dimensão avaliativa das interpelações, 

levam as pessoas a escolher de preferência as respostas socialmente mais valorizadas, 

em vez de se exprimirem livremente, pois “the fact of forcing a person to make a 

dichotomous choice accentuates the salience of the normative criterion and brings out 
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self-presentation attitudes”, através das quais os inquiridos pretendem preservar a sua 

imagem social (Dubois, 2003, pp. 7-9).   

Daqui a nossa opção de partir das análises qualitativas extraídas dos focus 

groups, onde foi possível identificar as dimensões mais relevantes com base nas quais 

se deveriam construir os indicadores e respectivas relações, para a elaboração do 

questionário, apoiado simultaneamente nos questionários internacionais documentados 

na literatura. A versão final do questionário contempla, assim, o seguinte conjunto de 

dimensões: atitudes face ao cumprimento das prescrições médicas, bem como em 

relação à saúde e à doença em geral; caracterização do estado de saúde e dos hábitos 

adoptados pela população neste domínio; consumo de medicamentos e comportamentos 

objectivos relativamente ao seu uso; relação entre médicos, farmacêuticos e pacientes; 

finalmente, uma robusta caracterização sócio-demográfica dos inquiridos.  

 

Resultados e conclusões 
1. Atitudes genéricas da população perante a adesão à terapêutica    

No que diz respeito às crenças da generalidade da população acerca do comportamento 

dos Portugueses perante o cumprimento das prescrições médicas, isto é, as normas 

descritivas segundo as quais os inquiridos encaram a falta de adesão à terapêutica, 

desdobrámo-las em três conjuntos: em primeiro lugar, os motivos práticos extrínsecos 

que podem conduzir à falta de adesão; em segundo, as características intrínsecas dos 

medicamentos e da própria terapêutica que explicariam o fenómeno; e em terceiro, o 

papel das relações entre médicos e doentes na adesão à terapêutica.  
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  Quadro 1 
 Motivos extrínsecos que podem levar as pessoas a 

não seguir totalmente as indicações dadas pelos médicos 

 
Principal razão Segunda razão Terceira razão 
n % n % n % 

Por esquecimento  654 46,7 200 14,3 101 7,2 
Adormecer antes das horas em que deve 
tomar a medicação  60 4,3 146 10,4 39 2,8 

Preguiça em tomar os medicamentos  105 7,5 132 9,5 86 6,2 
Falta de instrução / Conhecimento 97 6,9 152 10,8 109 7,8 
Estar fora de casa ou longe do local onde 
têm os medicamentos (não planear) 36 2,5 111 7,9 107 7,7 

Mudanças de rotina 19 1,4 69 4,9 80 5,7 
Não ter tempo / Por estar ocupado 34 2,4 101 7,2 87 6,2 
Falta de recursos económicos / Por ser 
caro 261 18,6 245 17,5 168 12,0 

Fortes crenças religiosas ou culturais 
sobre a saúde e os tratamentos  5 0,4 9 0,6 15 1,1 

Por estarem deprimidas  8 0,6 14 1,0 25 1,8 
Por não querer tomar medicamentos / Não 
gostar de tomar medicação  92 6,6 96 6,8 179 12,8 

Falta de apoio emocional 8 0,6 22 1,6 41 2,9 
NS/NR 21 1,5 105 7,5 362 25,8 
Total 1400 100,0 1400 100,0 1400 100,0 

 

 Quanto aos motivos extrínsecos, verificou-se que perto de metade dos 

portugueses acredita que o esquecimento é o principal; segue-se a falta de recursos 

económicos. O terço restante refere a «preguiça» como factor para não aderir à 

terapêutica, bem como uma série de outros motivos: a falta de instrução; não querer ou 

não gostar de tomar medicamentos; e adormecer antes da hora a que devia tomar a 

medicação. Entre os motivos de segunda ordem, a falta de recursos económicos assume 

a maior importância, seguindo-se o esquecimento e a falta de instrução. Como motivo 

de terceira ordem, a relutância em tomar medicamentos e as dificuldades económicas 

são os mais apontados.  
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Figura 1 
Agrupamentos dos motivos práticos para a falta de adesão à terapêutica 

 Multidimensional Scaling (MDS) 

 

Coeficiente de stress = 0,16 e R2= 0,86 
 

Com base na análise de agrupamentos estatísticos (MDSs), construiu-se uma 

tipologia de quatro grandes grupos de motivos extrínsecos invocados pelos inquiridos 

para a falta de adesão à terapêutica, segundo duas dimensões: na primeira destas, surge 

um primeiro grupo de inquiridos que atribuiu maior importância ao esquecimento, ao 

adormecer antes da hora, às mudanças de rotina e à falta de planeamento, o qual se 

diferencia de um segundo grupo que valoriza os factores sociais, como os baixos 

recursos económicos e a falta de instrução; na segunda dimensão, um terceiro grupo 

privilegia factores como a «preguiça», não querer tomar a medicação, falta de 

planeamento e de tempo, em suma, algo que aponta para uma espécie de resistência à 

terapêutica, o qual se diferencia de um quarto grupo que atribui mais importância à falta 

de instrução, ao esquecimento, ao adormecer e à mudança de rotina como causas para a 

falta de cumprimento efectivo das indicações médicas. Estes primeiros contrastes entre, 

sobretudo, a negligência ou a falta de planeamento e, por outro lado, os baixos recursos 

económicos e a falta de instrução, configuram os perfis atitudinais da população em 

geral perante a adesão terapêutica que fomos reencontrando e aperfeiçoando ao longo 

do estudo.  
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Quadro 2 
Características intrínsecas dos medicamentos e/ou da terapêutica que podem  

levar as pessoas a não cumprir na totalidade as indicações dadas pelos médicos 
  

 
Principal razão Segunda razão Terceira razão 
n % n % n % 

Efeitos secundários 310 22,2 102 7,3 68 4,8 
Não querer misturar medicamentos com álcool 
/ Outras substâncias 173 12,4 110 7,8 46 3,3 

Sentir-se pior quando tomam os medicamentos 112 8,0 110 7,9 46 3,3 
Duvidar da eficácia do tratamento  91 6,5 125 8,9 88 6,3 
Não sentir melhoras / Não fazer efeito  102 7,3 171 12,2 96 6,8 
Pensar que já não precisa de fazer o tratamento 
por se sentir melhor 372 26,6 192 13,7 136 9,7 

Duração do tratamento/ Demasiado longo 85 6,1 182 13,0 149 10,7 
Ter de tomar demasiados medicamentos 73 5,2 168 12,0 211 15,0 
Dificuldade em tomar os medicamentos de 
acordo com a prescrição (“às refeições”, “em 
jejum”, “de 8 em 8 horas” ou “com muitos 
líquidos”, etc.)    

48 3,5 113 8,1 181 12,9 

NS/NR 33 2,3 128 9,2 381 27,2 
Total 1400 100,0 1400 100,0 1400 100,0 

 

 No que diz respeito às características dos medicamentos e à evolução dos 

tratamentos que podem condicionar a adesão à terapêutica, verificou-se que, para cerca 

de metade dos portugueses, a falta de adesão se deveria a dois factores principais: os 

doentes sentirem-se melhor ou queixarem-se dos efeitos secundários dos medicamentos. 

Ainda com alguma expressão, surge o facto de não quererem misturar medicamentos 

com álcool ou outras substâncias; sentirem-se pior quando tomam os medicamentos; 

não sentirem melhoras ou considerarem que o tratamento não está a fazer efeito; 

duvidarem da eficácia do tratamento; a duração demasiado longa do tratamento; terem 

de tomar demasiados medicamentos; dificuldade em tomar os medicamentos de acordo 

com a prescrição. Como motivos de segunda ordem, os mais importantes são o facto de 

os doentes se sentirem melhor e a duração do tratamento. Por fim, como terceiro motivo 

mais importante, está o número elevado de medicamentos a tomar.  
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Figura 2 
Agrupamentos das características dos medicamentos e/ou da terapêutica  

que podem levar as pessoas a não cumprirem na totalidade as indicações dadas pelos médicos  
Multidimensional Scaling (MDS) 

 
Coeficiente de stress = 0,08 e R2= 0,96 

 

Recorrendo à mesma técnica estatística (MDS), obtivemos quatro grupos de 

inquiridos organizados em função da valorização que atribuem a determinadas 

características das terapêuticas que podem originar incumprimento. Assim, com base 

em duas dimensões analíticas, há, por um lado, um primeiro conjunto de inquiridos que 

dá maior importância aos efeitos secundários, ao facto de os doentes se sentirem pior, ao 

duvidar da eficácia do tratamento, ao não melhorar e ao não querer misturar os 

medicamentos com outras substâncias, que se opõe a um segundo conjunto, segundo o 

qual os doentes não cumprem as prescrições por se sentirem melhor, porque os 

tratamentos demoram demasiado tempo, por tomarem muitos medicamentos e por terem 

dificuldade em tomá-los de acordo com as regras prescritas; portanto, é lícito concluir 

que, para a generalidade das pessoas, tanto o sentir-se melhor como o sentir-se pior 

podem contribuir para a falta de adesão à terapêutica, restando apurar as circunstâncias 

concretas que explicam o aparente paradoxo. Na segunda dimensão, há um terceiro 

grupo de inquiridos que valoriza os efeitos secundários, a dificuldade das tomas e a 

demora do tratamento, que se opõe a um quarto grupo que considera mais importante o 

facto de os doentes pensarem que não estão a melhorar ou, pelo contrário, por já se 

sentirem melhor, apontando para o mesmo paradoxo aparente identificado acima. Em 
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suma, um contraste de opiniões que põe em destaque, agora, a importância para a 

adesão terapêutica de duvidar da eficácia do tratamento ou de o doente se sentir melhor. 

Quadro 3 
Principal razão relacionada com a relação médico-paciente que contribui  

para que as pessoas não cumpram na totalidade as indicações dadas pelos médicos 
 n % 
Receio dos pacientes em fazer perguntas e pedir esclarecimentos   444 31,7 
Não prestam atenção quando o médico está a explicar o tratamento 393 28,1 
Falta de confiança no médico  174 12,5 
Falta de entendimento, por parte do paciente, sobre as vantagens do 
tratamento 286 20,5 

NS/NR 102 7,3 
Total 1400 100,0 

 

Por fim, no que respeita ao papel da relação de confiança entre o médico e o 

paciente para o êxito da terapêutica, observa-se que, segundo a generalidade dos 

inquiridos, o receio dos pacientes de fazerem perguntas e de pedirem esclarecimentos 

aos médicos, bem como o facto de não prestarem atenção quando estes estão a explicar 

o tratamento, seriam as principais razões que contribuem para as pessoas não aderirem à 

terapêutica. A falta de compreensão das vantagens do tratamento, por parte do paciente, 

é a razão mais referida a seguir, surgindo por último a falta de confiança no médico. O 

ónus da qualidade da relação parece, assim, recair sobre os doentes. Isto não significa 

que os médicos e farmacêuticos não tenham um papel a desempenhar na forma de levar 

os doentes a cumprir as prescrições. 

Quadro 4 
 Formas de levar os doentes a cumprir as indicações dos médicos 

 
Discordo 

totalmente Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente NS/NR Total 

n % n % n % n % n % n % n % 
Os médicos deviam 
gastar mais tempo 
com os pacientes a 
explicar os 
medicamentos que 
prescrevem 

8 0,6 74 5,3 69 4,9 642 45,9 598 42,7 8 0,6 1400 100,0 

O paciente deve 
poder telefonar ao 
seu médico para 
tirar dúvidas sobre o 
tratamento  

7 0,5 109 7,8 130 9,3 711 50,8 417 29,8 25 1,8 1400 100,0 

Dar aos pacientes, 
um plano escrito 
detalhado de como 
deve ser seguido o 
tratamento 

2 0,2 69 5,0 106 7,6 826 59,0 387 27,6 9 0,6 1400 100,0 

Os farmacêuticos 
deveam gastar mais 
tempo para explicar 
aos doentes as 
instruções dos 
medicamentos 

13 0,9 183 13,0 169 12,1 759 54,2 265 18,9 12 0,8 1400 100,0 
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Para a generalidade da população, a relação com os profissionais de saúde é um 

factor determinante para levar os pacientes a cumprir as indicações terapêuticas. Sendo 

assim, os médicos e também os farmacêuticos deveriam, segundo os inquiridos, dedicar 

mais tempo a cada paciente a fim de explicarem os tratamentos que prescrevem e 

fornecerem um plano detalhado do tratamento; por seu turno, os pacientes deveriam 

poder telefonar ao médico para tirar dúvidas.  

 

2. Estado de saúde da população  

Concluído o inquérito às normas descritivas prevalecentes entre a generalidade 

população portuguesa, iniciou-se o processo de caracterização do estado de saúde da 

população, que constituiu a base para a recolha de dados sobre o comportamento 

efectivo dos inquiridos face às prescrições médicas. Primeiro, obtivemos uma avaliação 

subjectiva do estado de saúde; seguidamente, interrogámos os inquiridos acerca dos 

diversos tipos de doenças de que sofriam ou tinham sofrido recentemente, e por último, 

obtivemos informação acerca do consumo de medicamentos, incluindo a auto-

medicação.   

Quadro 5 
Avaliação subjectiva do estado de saúde 

 n % 
Excelente 178 12,7 
Boa 498 35,6 
Razoável 570 40,7 
Má 104 7,5 
Péssima 49 3,5 
NS/NR 1 0,1 
Total 1400 100,0 

 

No que diz respeito ao seu estado de saúde, perto de metade dos portugueses 

considera-o bom ou mesmo excelente (48,3%), enquanto 40,7% sente que é razoável. 

Uma minoria significativa declara que o seu estado de saúde é mau ou péssimo (11,0%). 

Tal como em anteriores estudos, o estado de saúde subjectivo corresponde a um perfil 

sócio-demográfico segundo o qual as pessoas mais velhas, as mulheres e os inquiridos 

com estatuto socioprofissional e escolaridade mais baixos revelam pior estado de saúde.  
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Quadro 6 
Avaliação subjectiva do estado de saúde (regressão linear) 

 Beta (coeficientes estandardizados) 
Idade 0,362* 
Género 0,118* 
Ocupação socioprofissional 0,091* 
Escolaridade -0,066** 
R2  0,204 

*p ≤ 0,001 ** p ≤ 0,05 

 

Este padrão encontra-se, mutatis mutandis, associado à maioria das condições de 

doença analisadas, nomeadamente as doenças crónicas. Assim, cerca de 40% dos 

inquiridos declararam ser portadores de uma doença crónica diagnosticada pelo 

médico. Independentemente disso, cerca de 15% declararam ter tido no último ano uma 

doença aguda grave ou um acidente, e 42% declararam ter tido uma doença aguda 

ligeira (doença comum), requerendo sempre assistência médica.  

A partir daqui, os dados fornecidos pelo inquérito acerca das atitudes e 

comportamentos dos inquiridos perante as prescrições médicas e a adesão à terapêutica 

deixam de ser puramente normativos para passarem a estar ancorados na situação que 

cada inquirido elegeu como referente para responder ao resto do inquérito, obedecendo 

ao seguinte critério: 1) as doenças crónicas prevalecem sobre as agudas e os acidentes, e 

no caso de o inquirido sofrer de mais que uma doença crónica, prevalece aquela que ele 

próprio considerou mais grave; 2) não sofrendo de doença crónica, o inquirido elegeu 

então uma doença aguda grave, de entre várias se for o caso; 3) por fim, se o inquirido 

não se enquadrasse em nenhuma das duas situações anteriores, elegeu a doença aguda 

ligeira que lhe causou maior preocupação. Assim, excluindo aqueles que não 

declararam qualquer doença crónica nem estiveram doentes nos últimos dois anos 

(30,4%), os três grupos de inquiridos foram distribuídos em 57,6% de doentes crónicos, 

33,2% de doentes agudos ligeiros e 9,2% de doentes agudos graves, constituindo uma 

sub-amostra de 975 indivíduos.  
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Quadro 7 
Tipo de doença a que corresponde o preenchimento do questionário2 

p=0,000  ≤ 0,05 Doentes crónicos Doentes agudos 
graves 

Doentes agudos 
ligeiros 

n % n % n % 
Neoplasias (tumores) 18 3,2 1 1,1 3 0,9 
Doenças endócrinas, nutricionais, metabólicas e imunitárias 72 12,9 0 0,0 3 0,9 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 
transtornos imunitários 8 1,4 0 0,0 3 0,9 

Transtornos mentais e comportamentais 34 6,1 9 10,0 13 4,0 
Doenças do sistema nervoso 25 4,5 4 4,4 17 5,2 
Doenças do aparelho circulatório 186 33,3 0 0,0 12 3,7 
Doenças do aparelho respiratório 51 9,1 7 7,8 150 46,2 
Doenças do aparelho digestivo 34 6,1 3 3,3 39 12,0 
Doenças do aparelho geniturinário 18 3,2 8 8,9 15 4,6 
Complicações da gravidez, do parto e do puerpério 0 0,0 2 2,2 1 0,3 
Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo 4 0,7 1 1,1 7 2,2 
Doenças do sistema osteo-muscular e do tecido conjuntivo 101 18,1 13 14,4 40 12,3 
Lesões traumáticas, envenenamentos e causas externas 0 0,0 34 37,8 9 2,8 
Doenças do olho e anexos 5 0,9 5 5,6 4 1,2 
Doença do ouvido e apófise mastóide 1 0,2 1 1,1 3 0,9 
Total 561 100,0 90 100,0 324 100,0 

 

Cada um dos grupos apresentou, como seria de esperar, uma tipologia específica 

de doenças associada. Assim, o grupo dos doentes crónicos é constituído por um terço 

com doenças do aparelho circulatório (33,3%), seguindo-se os que têm doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (18,1), e doenças endócrinas, nutricionais, 

metabólicas e imunitárias (12,9%); os outros tipos de doenças têm todos expressão 

estatística inferior a 10%. Quanto ao conjunto dos doentes agudos graves, os seus 

problemas de saúde referem-se sobretudo a lesões traumáticas, envenenamentos e 

causas externas (37,8%), seguindo-se as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (14,4%), os transtornos mentais e comportamentais (10,0%), etc. Por último, 

os doentes ligeiros foram afectados em particular por doenças do aparelho respiratório 

(46,2%), surgindo depois as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 

(12,3%), bem como as doenças do aparelho digestivo (12,0%); as outras têm pouca ou 

nenhuma expressão nesta amostra. De forma geral, estes valores são consistentes com as 

estatísticas de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (WHO, 2007). 
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Quadro 8  
Está a tomar ou tomou no último ano algum tipo de medicação 

 com prescrição médica? 

p=0,000  ≤ 0,05 Conjunto Doentes crónicos Doentes agudos 
graves 

Doentes agudos 
ligeiros 

n % n % n % n % 
Sim, ainda estou a tomar 
neste momento 530 54,4 452 80,6 28 30,8 51 15,7 

Sim, tomei no último ano mas 
neste momento já não estou a 
tomar 

357 36,6 69 12,3 53 58,2 235 72,5 

Não, não tomei no último ano 87 9,0 40 7,1 10 11,0 38 11,7 
Total 975 100,0 561 100,0 91 100,0 324 100,0 

 
Por último, o padrão de consumo de medicamentos, tal como esperado, revelou 

que os doentes crónicos estavam, à data, submetidos a um regime terapêutico (80,6%), 

enquanto os inquiridos que tinham sofrido uma doença aguda grave haviam consumido 

medicamentos sobretudo no ano anterior, mas entretanto já haviam terminado o 

tratamento quando responderam ao questionário (72,5%), tal como aqueles que tiveram 

uma doença aguda ligeira (58,2%). Em média, os doentes crónicos tomavam uma 

variedade maior de medicamentos diferentes durante o dia (2,40), significativamente 

mais do que os inquiridos que padecem ou padeceram de doença aguda ligeira (1,76); os 

que estão ou estiveram em tratamento por uma doença aguda grave tomavam em média 

cerca de dois medicamentos diferentes diariamente (2,01).  Quanto ao formato dos 

medicamentos, constatou-se uma predominância esmagadora dos comprimidos. Em 

todo o caso, segundo o nosso estudo, não são as eventuais dificuldades de tomar os 

medicamentos prescritos pelos médicos que contribuem significativamente para falta de 

adesão terapêutica. 

Ainda no plano do consumo de medicamentos, a auto-medicação constitui, 

como referido, um teste importante às atitudes e comportamentos relativamente à 

adesão terapêutica, pois se é difícil aos inquiridos, em particular àqueles que estão a ser 

ou foram recentemente medicamentados, assumir abertamente a falta de cumprimento 

das prescrições médicas obtidas em situação de consulta, já é mais fácil admitir o 

recurso a medicamentos prescritos a outras pessoas, por exemplo familiares. Ora, perto 

de 20% dos inquiridos admite ter recorrido, nos últimos cinco anos, a medicamentos 

receitados a outras pessoas, a maioria deles mais de uma vez. Os doentes agudos, ao 

contrário dos crónicos, são os que mais recorrem à auto-medicação, chegando este 

comportamento a atingir mais de 28% entre os ligeiros.  
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Quadro 9  
Abdicação de comprar ou pagar algum tipo de tratamentos  

por não poder comportar os custos 
Conjunto  Sim Não Total 

n % n % n % 
Medicamentos 246 25,2 729 74,8 975 100,0 
Consulta médica  180 18,4 795 81,6 975 100,0 
Dentista (incluindo revisões) 279 28,6 696 71,4 975 100,0 
Óculos 204 21,0 770 79,0 975 100,0 
Meios complementares de diagnóstico (análises, raio-x. etc.) 142 14,6 833 85,4 975 100,0 

 

Finalmente, outros indicadores extremamente relevantes para aferir a plena 

adesão à terapêutica situam-se fora da relação médico-paciente e mesmo fora da 

condição de saúde do doente. São as restrições de ordem económica que fazem com que 

numerosos pacientes, nomeadamente os crónicos, até porque esta condição está 

fortemente associada à velhice e à falta de recursos financeiros, abdiquem de 

determinados cuidados médicos, como os medicamentos, as consultas, as idas ao 

dentista, os óculos e os meios complementares de diagnóstico. A seguir às consultas 

dentárias, a compra de medicamentos é particularmente afectada pela falta de recursos 

financeiros, atingindo um terço dos doentes crónicos. Tal como acontece com a auto-

medicação, estes comportamentos de natureza económica não são explicitamente 

assumidos pelos inquiridos como incumprimento das prescrições médicas, nem estão, 

de acordo com as análises estatísticas realizadas, associados cognitivamente ao 

incumprimento. 

 

3. Comportamentos na adesão terapêutica 

No que diz respeito à adesão terapêutica propriamente dita, o cumprimento declarado 

eleva-se a 8,78 numa escala de 10, ou seja, perto de 88% deste grupo de inquiridos 

declarou aderir plenamente à terapêutica, quando se sabe que 20 a 25% da população 

reconhece, por exemplo, usar medicamentos receitados a outras pessoas, enquanto por 

motivos diferentes 33% dos doentes crónicos reconhecem abdicar por motivos 

económicos, com maior ou menor frequência, de adquirir os medicamentos prescritos. 
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Quadro 10 
Frequência das razões para não tomar os  

medicamentos exactamente como foram prescritos pelo médico 

Conjunto  
Nunca me 
aconteceu 

Raramente 
me 

aconteceu 

Aconteceu-
me algumas 

vezes 

Aconteceu-
me muitas 

vezes 
NS/NR Total 

n % n % n % n % n % n % 
Esquecimento   324 33,3 368 37,8 242 24,8 35 3,6 5 0,5 975 100,0 
Efeitos secundários (má 
disposição, sonolência, ser 
diurético, etc.) 

727 74,6 158 16,2 65 6,6 14 1,5 11 1,1 975 100,0 

Preocupação com os efeitos a 
longo prazo da medicação 
(dependência)   

819 84,0 87 9,0 44 4,5 12 1,3 12 1,2 975 100,0 

Ter demasiados 
medicamentos para tomar de 
uma só vez (não se lembra de 
tomar todos) 

819 84,1 103 10,5 38 3,9 8 0,8 7 0,7 975 100,0 

Os medicamentos serem 
difíceis de tomar (sabor 
desagradável, demasiado 
grandes, aplicação difícil) 

861 88,3 59 6,0 38 3,9 9 1,0 7 0,7 975 100,0 

Horários das tomas 619 63,5 213 21,9 123 12,6 12 1,3 7 0,7 975 100,0 
Adormecer antes de tomar a 
sua medicação  613 62,9 212 21,8 129 13,3 11 1,1 10 1,0 975 100,0 

Não gostar de pensar que está 
doente  801 82,1 112 11,4 38 3,8 15 1,6 10 1,0 975 100,0 

Não querer misturar com 
álcool 833 85,4 53 5,4 27 2,7 6 0,6 56 5,8 975 100,0 

Duvidar da eficácia da 
medicação  855 87,8 75 7,7 27 2,7 7 0,7 10 1,0 975 100,0 

Preço da medicação 765 78,5 97 9,9 78 8,0 24 2,5 11 1,1 975 100,0 
Não perceber bem o que deve 
tomar e como 887 91,0 57 5,8 20 2,0 2 0,2 10 1,0 975 100,0 

Não gostar de tomar 
medicamentos 820 84,1 98 10,1 38 3,9 14 1,5 5 0,5 975 100,0 

Sentir-se melhor 566 58,0 161 16,5 176 18,1 66 6,8 6 0,6 975 100,0 
Dificuldade em moldar o 
tratamento à sua vida (rotina, 
trabalho, etc.) 

839 86,1 73 7,5 50 5,1 4 0,4 8 0,9 975 100,0 

Provocar sonolência 834 85,5 80 8,2 48 4,9 9 0,9 5 0,5 975 100,0 

 

Apesar daquela elevadíssima taxa de cumprimento, o seguimento estrito das 

instruções médicas revelou-se, na prática, ser bastante menor quando os inquiridos 

foram instados a dizer com que frequência deixavam de tomar os diferentes 

medicamentos prescritos. Quanto aos motivos desta falta parcial de adesão à 

terapêutica, reencontrámos sensivelmente os mesmos que a generalidade da população 

havia mencionado como sendo aqueles que podiam levar ao incumprimento. Em termos 

teóricos, isto sugere que as pessoas se orientam mais, em privado, pelas normas 

descritivas prevalecentes quanto à compliance do que pelas normas prescritivas 

partilhadas, nomeadamente, pelos profissionais de saúde; inversamente, pode dizer-se 

que as normas descritivas declaradas pela generalidade dos inquiridos tendem a 

incorporar a sua própria experiência. 

Com efeito, apenas um terço dos doentes, actuais ou recentes, afirma que nunca 

lhe aconteceu deixar de tomar algum medicamento tal como lhe foi prescrito pelo 
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médico por motivo de esquecimento; 28,4% admitem que isso lhes acontece com 

alguma ou muita frequência. O facto de se sentir melhor é a segunda razão mais 

apontada para que o tratamento não seja cumprido na integralidade: embora mais de 

metade dos inquiridos declare que tal nunca lhe aconteceu (58,0%), perto de 25% 

admite que isso lhe acontece algumas ou muitas vezes. Enquanto o esquecimento denota 

incumprimento por negligência ou aquilo a que chamámos «resistência», o facto de 

abandonar o tratamento quando a pessoa se sente melhor pode denotar um 

comportamento autónomo. Os motivos mais invocados a seguir - adormecer antes de 

tomar a medicação e horários das tomas menos convenientes – pertencem também à 

esfera da negligência ou resistência. Finalmente, os efeitos secundários e o preço dos 

medicamentos são dois motivos de natureza diferente mencionados com alguma 

expressão.  

A análise dos motivos mais importantes por tipo de doença revela que o 

esquecimento, o sentir-se melhor e o adormecer antes da medicação são 

significativamente mais referidos pelos doentes agudos graves (e também pelos agudos 

ligeiros no caso do segundo motivo), enquanto o preço dos medicamentos é mais 

referido pelos doentes crónicos. Os efeitos secundários e o horário das tomas são 

motivos importantes, independentemente do tipo de doença a que se refere o tratamento 

prescrito.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Esquecimento: p=0,001  ≤ 0,05; sentir-se melhor: p=0,000  ≤ 0,05; adormecer antes de tomar a 
medicação: p=0,001  ≤ 0,05; preço da medicação: p=0,003  ≤ 0,05; efeitos secundários p=0,084 > 0,05; 
horários das tomas p=0,061 > 0,05. 
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Quadro 11  
Razões para não tomar os medicamentos tal como prescritos pelo médico 

(Análise Factorial em Componentes Principais - Varimax) 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Efeitos secundários (má disposição, sonolência, ser diurético, etc.) ,706 ,036 ,088 
Preocupação com os efeitos a longo prazo da medicação (dependência) ,674 ,145 ,008 
Ter demasiados medicamentos para tomar de uma só vez (não se lembra de tomar todos) ,640 ,126 ,243 
Preço da medicação ,622 ,115 ,186 
Não perceber bem o que deve tomar e como ,525 ,386 ,091 
Duvidar da eficácia da medicação ,506 ,377 ,031 
Provocar sonolência ,502 ,431 ,095 
Os medicamentos serem difíceis de tomar (sabor desagradável, demasiado grandes, aplicação 
difícil) ,445 ,424 ,254 

Não querer misturar com álcool -,038 ,714 ,014 
Não gostar de pensar que está doente ,210 ,624 ,326 
Não gostar de tomar medicamentos ,343 ,611 ,187 
Dificuldade em moldar o tratamento à sua vida (rotina, trabalho, etc.) ,365 ,570 ,159 
Sentir-se melhor ,216 ,418 ,384 
Adormecer antes de tomar a sua medicação ,132 ,246 ,774 
Esquecimento ,091 -,042 ,756 
Horários das tomas ,128 ,268 ,737 
Variância explicada.(%) 19,5 16,3 13,8 
Alpha de Cronbach 0, 754 0, 684 0, 687 
KMO 0,905 

 

Os motivos invocados pelos inquiridos para justificar o incumprimento parcial 

das prescrições médicas revelam uma tripla estrutura motivacional das diferentes formas 

de falta de adesão: a primeira dimensão remete para o sentimento latente de desconforto 

e para a dúvida acerca da eficácia dos medicamentos, em suma, para um relativo 

fracasso subjectivo da terapêutica associado sobretudo a algumas situações crónicas; a 

segunda dimensão traduz, de alguma forma, autonomia por parte do doente, associada 

ao facto de se sentir melhor; por último, a terceira reúne uma curta série de aparentes 

pretextos que denotam alguma resistência à terapêutica, eventualmente associada, à 

pouca importância atribuída à doença ou à falta de sintomas dolorosos. 

 

4. Adopção de procedimentos clínicos e de bons hábitos de saúde 

Contudo, os médicos não prescrevem apenas medicamentos. Com efeito, as terapêuticas 

podem incluir outro tipo de recomendações, seja por motivo de doença ou como medida 

preventiva, tais como a realização de exames complementares de diagnóstico ou voltar 

para outras consultas de acompanhamento, mas também medidas para alterar os hábitos 

de saúde e estilos de vida dos pacientes.  
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Quadro 12 
Frequência com que não seguiu os conselhos dados pelo médico 

Conjunto  Não seguiu Raramente Ocasionalmente Frequentemente NS/NR Total 
n % n % n n % n n % n n 

Fazer alterações na 
dieta alimentar 158 23,2 136 19,9 133 19,5 252 37,0 3 0,4 682 100,0 

Deixar de fumar  99 43,6 38 16,6 24 10,8 58 25,5 8 3,5 226 100,0 
Deixar de beber 89 44,2 28 13,9 26 12,7 51 25,2 8 3,9 201 100,0 
Marcar uma consulta 
no especialista    117 17,7 81 12,2 210 31,6 252 37,9 4 0,6 664 100,0 

Fazer exames de 
diagnóstico   96 11,7 84 10,3 224 27,5 407 50,0 3 0,4 813 100,0 

Abrandar o ritmo de 
trabalho/ Alterar estilo 
de vida  

218 38,4 128 22,5 118 20,8 99 17,5 4 0,7 566 100,0 

Fazer exercício físico  205 29,2 167 23,9 131 18,7 194 27,7 4 0,6 701 100,0 
Voltar a uma consulta 
de acompanhamento   138 18,3 83 11,0 161 21,3 370 49,0 3 0,5 756 100,0 

 

O problema da adesão terapêutica também se coloca, portanto, ao nível deste 

tipo de prescrições. Ora, se em relação aos medicamentos a adesão declarada era muito 

elevada, já quanto a estes outros tipos de recomendações médicas o grau de adesão é 

bastante menor, nomeadamente no que diz respeito à mudança de hábitos: neste último 

domínio, a percentagem dos que admitem não seguir as recomendações varia entre 23% 

no caso da dieta alimentar e mais de 40% no caso do tabaco e da bebida. E até no caso 

de o médico ter recomendado uma nova consulta, perto de 30% dos inquiridos admitem 

que nunca ou raramente voltam, o que poderá estar associado, como vimos acima, ao 

facto de se terem «sentido melhor» ou, alternativamente, não terem sentido melhoras ou 

ainda à falta de confiança no médico.  

Dito isto, ao contrário do que alega alguma literatura, os doentes crónicos são, 

de longe, os que mais seguem qualquer das indicações dadas pelos médicos, 

destacando-se sobretudo entre aqueles que mais aderem aos comportamentos saudáveis. 

Sabendo que as pessoas de mais idade e com menores recursos estão entre os 

portugueses que menos adoptaram hábitos saudáveis (Cabral & Silva, 2009), isto 

significa que os profissionais de saúde podem desempenhar um papel muito mais 

importante do que têm desempenhado na mudança de hábitos de saúde dos idosos em 

geral.  
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Quadro 13 
Seguimento das indicações de procedimentos clínicos  
e indicações sobre hábitos de saúde e estilos de vida 

(Análise Factorial em Componentes Principais) 
 

 Indicações de 
procedimentos clínicos 

Indicações sobre hábitos e 
estilos de vida 

Fazer exames de diagnóstico ,830 -,397 
Voltar a uma consulta de acompanhamento ,816 -,419 
Marcar uma consulta no especialista ,767 -,392 
Fazer exercício físico ,671 -,428 
Abrandar a ritmo de trabalho/ Alterar estilo de vida ,507 -,578 
Deixar de fumar ,422 -,927 
Deixar de beber ,556 -,901 
Fazer alterações na dieta alimentar ,651 -,708 
Variância explicada (%) 51,3 63,5 
Alpha de Cronbach 0,816 0,795 
KMO 0,804 

 

Na realidade, nem todas estas recomendações médicas são adoptadas de igual 

modo pelos doentes, verificando-se que há claramente dois padrões, um dos quais 

aponta do sentido da necessidade de uma intervenção médica e, possivelmente, 

institucional de natureza específica. Com efeito, o cumprimento é muito menor no caso 

das recomendações a respeito dos hábitos de saúde e dos estilos de vida do que as 

indicações de carácter clínico, o que remete para a distinção básica, que assinalámos de 

início, entre a psico-sociologia da doença, que se aplica às situações clínicas 

propriamente ditas, e a psico-sociologia da saúde, a cujo domínio pertencem os hábitos 

e estilos de vida saudável, como aliás se verifica, reconhecidamente, com o fraco êxito 

das campanhas de prevenção neste campo (Atkin & Wallack, 1990; Hornik, 1996; 

Snyder, et al., 2004).  
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Quadro 14  
O que costuma fazer quando tem dificuldade em seguir 

 integralmente as indicações médicas? 
 (resposta múltipla) 

 Conjunto  Doentes 
crónicos 

Doentes 
agudos graves 

Doentes 
agudos ligeiros 

n % n % n % n % 
Falar o máximo possível com o médico   682 77,8 414 81,3 68 80,0 200 70,9 
Usar uma caixa especial para transportar 
os medicamentos   155 17,9 124 24,6 8 9,9 23 8,2 

Ajustar o tratamento às actividades diárias 341 39,0 208 41,1 32 38,6 101 35,4 
Mudar para um regime mais simples, por 
sua iniciativa   124 14,3 76 15,1 14 16,9 34 12,0 

Juntar-se a um grupo de apoio/ 
Associação de doentes  37 4,4 24 4,9 5 6,4 7 2,7 

Pedir ao médico que ajuste o regime 
terapêutico para que se adeque aos seus 
horários e estilo de vida  

233 27,1 153 30,2 22 26,5 58 21,4 

Falar com o seu farmacêutico para ajustar 
o regime terapêutico aos seus horários e 
estilo de vida 

183 21,2 114 22,7 20 24,1 49 17,7 

Pedir sempre ao médico um plano escrito 
do tratamento a seguir (medicamentos a 
tomar, horários, quantidades, etc.) 

347 39,8 217 42,9 31 36,9 99 35,1 

Alterar, por sua iniciativa, para um regime 
terapêutico com efeitos secundários que 
sejam melhor tolerados por si 

78 8,9 55 10,8 7 8,2 16 5,7 

Compensar uma dose em falta na vez 
seguinte/ Duplicar a dose seguinte após 
não ter tomado uma vez como devia 

74 8,4 43 8,4 3 3,6 28 9,6 

 

Quando existem dificuldades em seguir integralmente as indicações médicas no 

decorrer de um tratamento, mais de três quartos dos doentes declaram conversar o 

máximo possível com o médico a fim de tornar o tratamento mais fácil, em particular os 

doentes crónicos. Seguem-se, em importância, outras iniciativas que devolvem 

igualmente a responsabilidade ao médico ou, eventualmente, ao farmacêutico. 

Inversamente, iniciativas próprias dos inquiridos, tais como ajustar os tratamentos às 

suas actividades diárias ou simplificá-lo, se é verdade que revelam autonomia da sua 

parte, podem no entanto constituir na prática mais uma forma de desvio em relação à 

compliance, o que se verificou ocorrer em mais de 50% das situações identificadas.  

 

5. Relações entre médicos e paciente 

A comunicação com o médico e os profissionais de saúde em geral, assim como a 

qualidade da informação que estes transmitem aos doentes acerca dos tratamentos 

prescritos, seja no que diz respeito às regras de aplicação, a possíveis efeitos 

indesejados ou às consequências de eventuais incumprimentos, são factores 
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determinantes para a adesão à terapêutica, em virtude da compreensão que os pacientes 

podem assim adquirir sobre o tratamento. Neste plano, os doentes são susceptíveis de 

assumir atitudes mais ou menos activas no modo como se relacionam com os médicos.  

Quadro 15 
Quando iniciou o seu tratamento, ou quando fez alguma alteração  

na sua medicação, em que medida o médico conversou consigo sobre… 

Conjunto  Não falou Falou pouco Falou o 
suficiente Falou muito NS/NR Total 

n % n % n % n % n % n % 
A razão por que é 
importante tomar a sua 
medicação exactamente 
como planeado (horários, 
doses, etc.) 

144 14,8 146 15,0 515 52,9 148 15,2 21 2,1 975 100,0 

O plano detalhado da 
forma como deve tomar 
os seus medicamentos 
(horários, doses, etc.) 

105 10,8 151 15,5 563 57,8 134 13,7 21 2,1 975 100,0 

A forma como lidar com 
os possíveis efeitos 
secundários dos 
medicamentos a tomar 

497 51,0 130 13,3 269 27,6 59 6,0 21 2,1 975 100,0 

Sobre o que fazer se 
falhar uma toma/dose da 
sua medicação 

553 56,7 126 12,9 223 22,8 52 5,3 21 2,1 975 100,0 

 

Ora, quando questionados a este respeito, a grande maioria afirma que o médico 

lhes deu indicações suficientes acerca da forma como os medicamentos deveriam ser 

tomados (71,5%), bem como acerca da importância de os tomar desse modo (68,1%). 

Em contrapartida, mais de metade considerou que o médico não deu qualquer 

esclarecimento sobre o que deveriam fazer se falhassem uma toma/dose da medicação 

(51%), nem explicou a forma como lidar com eventuais efeitos secundários da 

medicação (57%).  

Os doentes crónicos receberam mais esclarecimentos da parte do médico sobre 

estes quatro aspectos fundamentais quando iniciaram os tratamentos ou quando alguma 

alteração teve que ser feita na medicação que já estavam a tomar, ao contrário do que 

ocorreu com os doentes ligeiros, que são quem mais declara que o médico não deu 

quaisquer explicações relativamente a nenhum deles.4

                                                           

4 Conversou sobre a razão por que é importante tomar a medicação exactamente como planeado: p=0,000  
≤ 0,05; conversou sobre o plano detalhado da forma como deve tomar os seus medicamentos: p=0,000  ≤ 
0,05, conversou sobre a forma como lidar com os possíveis efeitos secundários: p=0,000 ≤ 0,05; 
conversou sobre o que fazer se falhar uma toma/dose da medicação: p=0,000  ≤ 0,05. 

 Sendo os doentes crónicos 

aqueles que, tendencialmente, mais recorrem a cuidados de saúde, confirma-se assim 
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que a frequência dos contactos contribui de forma positiva para a comunicação médico-

doente. 

Quadro 16 
Conversa com o médico 

(Análise Factorial em Componentes Principais) 
 Factor 1 Factor 2 
A razão por que é importante tomar a sua medicação exactamente como 
planeado (horários, doses, etc.) ,884 ,208 

O plano detalhado da forma como deve tomar os seus medicamentos (horários, 
doses, etc.) ,884 ,210 

Sobre o que fazer se falhar uma toma/dose da sua medicação ,176 ,894 
A forma como lidar com os possíveis efeitos secundários dos medicamentos a 
tomar ,245 ,867 

Variância explicada (%) 41,3 40,9 
Alpha de Cronbach 0,786 0,779 
KMO 0,664 

 

Estes resultados apontam inequivocamente no sentido de uma clara 

diferenciação cognitiva entre a dimensão do «planeamento» e a do «imprevisto» na 

terapêutica, revelando os doentes grande satisfação com a forma como o planeamento 

lhes foi explicado, mas em contrapartida bastante insatisfação quanto à informação 

recebida acerca daquilo que pode acontecer de imprevisto durante o tratamento.  

Quadro 17 
Quem tomou a iniciativa da conversa 

Conjunto  Eu Médico Ambos Não tenho a 
certeza NS/NR Total 

n % n % n % n % n % n % 
A razão por que é 
importante tomar a sua 
medicação exactamente 
como planeado (horários, 
doses, etc.) 

52 6,5 621 76,7 129 15,9 2 0,2 6 0,8 810 100,0 

O plano detalhado da 
forma como deve tomar 
os seus medicamentos 
(horários, doses, etc.) 

55 6,5 628 74,1 154 18,1 3 0,3 8 1,0 848 100,0 

A forma como lidar com 
os possíveis efeitos 
secundários dos 
medicamentos a tomar 

36 8,0 321 70,2 95 20,8 2 0,5 2 0,4 457 100,0 

Sobre o que fazer se 
falhar uma toma/dose da 
sua medicação 

46 11,6 270 67,3 78 19,5 2 0,6 4 1,0 401 100,0 

 

Ora, se analisarmos as respostas fornecidas pelos pacientes acerca da forma 

como decorreu a conversa com o médico durante a consulta de referência, verificamos 

que a iniciativa pertenceu, invariavelmente, aos médicos. Isto remete, obviamente, para 

um elevado grau de falta de autonomia por parte dos doentes, comprometendo, no 
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limite, o diálogo com os médicos, diálogo este que parece só ter-se verificado em torno 

de 15% a 20% dos casos. Atendendo às próprias características da população em causa, 

para mais afectada pela vulnerabilidade da doença, caberá portanto aos médicos e aos 

outros profissionais de saúde um esforço suplementar de encorajamento ao diálogo. É 

isso que parece acontecer, de resto, com os doentes crónicos, que foram aqueles que 

obtiveram mais esclarecimentos da parte dos médicos, comprovando que a frequência 

dos serviços de saúde contribui de forma difusa para uma adesão maior ao conjunto das 

recomendações médicas. A qualidade da comunicação entre médicos e pacientes é 

reconhecida pela literatura mais recente como absolutamente crítica para a melhoria das 

práticas de adesão terapêutica, assim como para a confiança no sistema de cuidados de 

saúde (Loriente-Arín & Serrano-del-Rosal, 2009). 

Quadro 18 
Relação com o médico 

Conjunto  
Discordo 

totalmente Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente NS/NR Total 

n % n % n % n % n % n % n % 
O médico deu-lhe todo o 
tempo que necessitou para a 
consulta 

22 2,3 92 9,5 64 6,6 508 52,2 277 28,4 11 1,1 975 100,0 

O médico respondeu a todas 
as questões que o 
preocupavam 

10 1,0 62 6,4 77 7,9 557 57,2 265 27,2 3 0,3 975 100,0 

O médico explicou de forma 
clara os objectivos dos 
exames e tratamentos 
receitados 

14 1,4 73 7,5 76 7,8 560 57,4 245 25,1 7 0,8 975 100,0 

O médico tinha 
conhecimento do que se 
passou em consultas 
anteriores 

23 2,4 129 13,2 65 6,6 474 48,6 201 20,6 84 8,6 975 100,0 

O médico colocou diversas 
opções de tratamento de 
forma a poder escolher o que 
melhor se adaptasse a si 

69 7,0 420 43,1 158 16,2 202 20,7 49 5,0 77 7,9 975 100,0 

O médico ouviu as suas 
dificuldades em seguir o 
tratamento tal como 
planeado 

18 1,9 209 21,5 252 25,8 303 31,1 49 5,0 143 14,7 975 100,0 

O médico não compreendeu 
as dificuldades em tomar a 
medicação tal como foi 
prescrita 

35 3,6 383 39,3 239 24,5 117 12,0 9 1,0 191 19,6 975 100,0 

O médico motivou-o para 
seguir o tratamento 12 1,2 64 6,5 89 9,1 579 59,4 209 21,4 23 2,3 975 100,0 

O médico tratou-o 
atenciosamente 10 1,0 37 3,8 56 5,8 542 55,6 327 33,5 4 0,4 975 100,0 

O médico fez o correcto 
diagnóstico da sua doença 9 0,9 23 2,4 51 5,2 552 56,6 294 30,2 46 4,7 975 100,0 

O médico teve em conta a 
sua opinião relativamente à 
globalidade do tratamento 

16 1,6 92 9,4 201 20,6 424 43,5 134 13,8 108 11,0 975 100,0 

O médico inspirou total 
confiança 16 1,6 37 3,8 79 8,1 510 52,4 328 33,6 5 0,5 975 100,0 
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A fim de aprofundar o conhecimento deste padrão comunicativo entre médicos e 

doentes, medimos o grau de satisfação dos inquiridos em relação à última consulta 

médica que tiveram. Como já verificámos noutros estudos (Cabral & Silva, 2009; 

Cabral, Silva, & Mendes, 2002), a esmagadora maioria dos pacientes concorda, em 

parte ou totalmente, que o médico os tratou atenciosamente; fez o diagnóstico correcto; 

inspirou confiança; respondeu às questões que os preocupavam; explicou de forma clara 

os objectivos dos exames e tratamentos prescritos; motivou-os a seguir o tratamento; e 

deu-lhes todo o tempo de que necessitavam.  

A satisfação revelou, contudo, ser mais baixa quanto ao conhecimento que o 

médico teria daquilo que se passara em consultas anteriores e quanto ao facto de ter ou 

não levado em conta a opinião dos doentes em relação ao tratamento em curso, variando 

as opiniões menos positivas entre 23% e 30%. Finalmente, as opiniões negativas 

prevalecem no que diz respeito ao facto de, segundo os inquiridos, os médicos não 

terem tido em conta as suas dificuldades em seguir o tratamento prescrito (variando as 

avaliações negativas entre 25% e 43%); e a maioria queixa-se de que os médicos não 

lhes apresentaram opções terapêuticas.  

Os níveis de concordância com os diferentes aspectos são comuns a doentes 

crónicos e a doentes agudos graves e ligeiros, com excepção para a avaliação do 

conhecimento que o médico tinha em relação ao que se passou em consultas anteriores, 

em que os doentes crónicos concordam que esse conhecimento estava presente, ao 

contrário dos doentes agudos graves que tendem a ser mais críticos, afirmando mais 

vezes que discordam que tal tenha ocorrido; e para a motivação recebida da parte do 

médico para seguir o tratamento, existindo maior concordância entre os doentes 

crónicos, o que é explicado, como dissemos, pelo carácter permanente da doença e a 

duração prolongada dos tratamentos, ao contrário dos doentes agudos ligeiros a quem 

isso menos aconteceu.5

 

  

                                                           

5 O médico deu-lhe todo o tempo que necessitou para a consulta: p=0,340 > 0,05; o médico respondeu a 
todas as questões que o preocupavam p=0,555 > 0,05; o médico explicou de forma clara os objectivos dos 
exames e tratamentos receitados: p=0,634 > 0,05; o médico tinha conhecimento do que se passou em 
consultas anteriores: p=0,011 ≤ 0,05; o médico colocou diversas opções de tratamento de forma a poder 
escolher o que melhor se adaptasse a si: p=0,128 > 0,05; o médico ouviu as suas dificuldades em seguir o 
tratamento tal como planeado: p=0,392 > 0,05; o médico não compreendeu as dificuldades em tomar a 
medicação tal como foi prescrita:  p=0,123 > 0,05; o médico motivou-o para seguir o tratamento: p=0,000  
≤ 0,05; o médico tratou-o atenciosamente: p=0,323 > 0,05;  o médico fez o correcto diagnóstico da sua 
doença: p=0,323 > 0,05; o médico teve em conta a sua opinião relativamente à globalidade do tratamento: 
p=0,505 > 0,05; o médico inspirou total confiança: p=0,204 > 0,05. 
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Quadro 19 
Relação com o médico durante a consulta 

(Análise Factorial em Componentes Principais) 
 Factor 1 Factor 2 
O médico inspirou total confiança ,834 -,019 
O médico respondeu a todas as questões que o preocupavam ,832 -,034 
O médico deu-lhe todo o tempo que necessitou para a consulta ,803 -,006 
O médico tratou-o atenciosamente ,790 -,069 
O médico explicou de forma clara os objectivos dos exames e tratamentos receitados ,783 ,075 
O médico fez o correcto diagnóstico da sua doença   ,764 ,044 
O médico teve em conta a sua opinião relativamente à globalidade do tratamento  ,617 ,222 
O médico motivou-o para seguir o tratamento  ,608 ,148 
O médico tinha conhecimento do que se passou em consultas anteriores ,543 ,181 
O médico colocou diversas opções de tratamento de forma a poder escolher o que melhor se adaptasse a si    ,180 ,776 
O médico ouviu as suas dificuldades em seguir o tratamento tal como planeado  ,236 ,719 
O médico não compreendeu as dificuldades em tomar a medicação tal como foi prescrita -,241 ,502 
Variância explicada (%) 42,0 12,4 
Alpha de Cronbach 0,889 0,450 
KMO 0,912 

 

Duas grandes dimensões latentes subjazem, pois, à relação com o médico 

durante a consulta: por um lado, uma dimensão que aponta para uma confiança genérica 

dos pacientes nos médicos e que está na base do que os psicólogos da doença chamam a 

«relação mítica» (Joyce-Moniz & Barros, 2005); por outro lado, uma dimensão que 

aponta, em contrapartida, para dificuldades e falta de opções às quais os médicos não se 

mostram sensíveis, em suma, a prevalência de um modelo comunicacional médico-

doente de tipo tradicional, entre o «mítico» e o «paternalista», que não oferece espaço 

para os doentes se exprimirem com mais autonomia e não contribui, por conseguinte, 

para uma adesão terapêutica mais efectiva. 

 

Síntese e recomendações 

A concluir, apresentamos uma síntese brevíssima acerca da adesão à terapêutica 

em Portugal, tal como nos foi possível caracterizá-la, de forma a proporcionar-nos 

algumas indicações susceptíveis de contribuir, segundo os diferentes actores envolvidos 

no processo de saúde e doença, para a melhoria da adesão. Assim, do lado dos 

pacientes, o factor económico surgiu como uma variável independente sobre a qual as 

políticas de saúde podem e devem actuar, como aliás já apontámos no nosso recente 

livro sobre «O Estado da Saúde em Portugal» (Cabral & Silva, 2009). Outro importante 

factor adverso à compliance associado à condição social e cultural dos utentes dos 
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serviços de saúde é a assimetria de recursos que a grande maioria deles revela face aos 

médicos, propiciando uma comunicação deficiente entre estes e os doentes.  

Já no âmbito da psico-sociologia da doença, apesar de o instrumento do 

inquérito fechado nem sempre ser o mais adequado, foi possível detectar os efeitos da 

cronicidade, aliás frequentemente associada à idade e, por conseguinte, à prevalência de 

baixos recursos sócio-económicos, na desmotivação exibida relativamente à terapêutica 

por uma parte significativa dos inquiridos; em contrapartida, a negligência e a 

autonomia denotam duas modalidades alternativas de resistência à terapêutica, 

diferenciadas, em parte, pela gravidade das doenças, e em parte, pelo estatuto social dos 

doentes. 

Diante destes problemas, os serviços e os profissionais prestadores de cuidados 

de saúde deverão, naturalmente, generalizar as soluções práticas já conhecidas e outras a 

desenvolver (Bugalho & Carneiro, 2004), de forma a superar os motivos de 

incumprimento negligente por parte dos pacientes. No que diz respeito ao incremento 

do diálogo e à melhoria da qualidade da comunicação com os doentes, assim como da 

própria informação médica, as respostas indicadas pela literatura vão todas no sentido 

da incorporação e valorização destas qualificações nos currículos dos profissionais de 

saúde, começando durante as licenciaturas e continuando através da formação contínua. 

Finalmente, a caracterização sintética que acabamos de fazer da 

adesãoterapêutica em Portugal aponta, do lado da «sociedade civil», para a grande 

vantagem que terá para melhorar a adesão por parte das pessoas mais vulneráveis do 

ponto vista social e do estado de saúde, a multiplicação de associações formais, mas 

também de redes informais, de doentes crónicos, seus familiares e amigos, bem como 

do crescente número de voluntários activos no campo dos cuidados de saúde. Por fim, 

ao Estado caberá fornecer a tais associações, redes e voluntários o apoio técnico 

específico de profissionais de saúde, segundo a natureza das doenças, com vista a 

garantir a indispensável mediação permanente entre, por um lado, o doente e a sua 

doença, e por outro lado, o médico e os seus doentes. 
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	Está a tomar ou tomou no último ano algum tipo de medicação
	com prescrição médica?

